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O míře závislosti
by neměli
rozhodovat lékaři

Rozhovor s Janou Hrdou,
místopředsedkyní NRZP

Abilympiáda
obrazem
i slovem
Připomínka dvou
květnových dnů

Na handbiku  
do Říma, beze 
zraku na Gerlach

Výrazné úspěchy
dvou sportovců

Hlavní partneři:

Česká abilympijská asociace ve svém Integračním centru sociálních 
aktivit v Pardubicích Kosatec uspořádala pro děti i dospělé Dny tvoři- 
vých dílen. Od 19. do 21. července se malovalo na kameny, drátovalo 
nebo tvořily barevné vitráže. 

Právě vitráže tiffany technikou přilákaly do Kosatce nejvíce návštěv- 
níků. Ti se naučili barevné sklo nejen lámat a brousit, ale i spojovat 
pomocí kovových pásků. Princip je jednoduchý: je to způsob skládá- 
ní a spojování kousků skla pomocí cínu. Konečný objekt je vzhle- 
dově podobný vitrážím, tak jak je známe např. z kostelů. Přesto je 
způsob tvorby předmětů tiffany technikou od klasických vitráží odliš- 
ný. Základ tvoří drobnější kousky skla, poměrně přesně vyřezané po- 
dle předem připraveného návrhu. Během kurzu Moniky Hodíkové tak 
vznikli motýli, květiny nebo pestrobarevní ptáčci. Práci se sklem si 
vyzkoušeli nejen dospělí, ale i šikovnější děti. Ty ovšem nejvíce ba- 
vila práce v keramické dílně, kde si všichni pochvalovali zbrusu 
nové vybavení, hrnčířský kruh a dostatek kvalitní keramické hlíny.

Cílem Dnů tvořivých dílen bylo ukázat veřejnosti nové prostory Integ-
račního centra Kosatec a všichni účastníci podpořili veřejnou sbírku 
Kapka vody pro Kosatec a odnesli si originální výrobek. Filip Novotný

Dny tvořivých dílen v Kosatci – 
keramika i práce se sklem

Děti se v Kosatci zdržovaly především v keramické dílně. (Nejen) dospělí se od Moniky Hodíkové (na pravém snímku 
uprostřed) dozvěděli mnohé o barevné vitráži.

V jihokorejském Soulu se ve 
dnech 25.–30. září uskuteční  
8. mezinárodní abilympiáda. Je- 
jím pořadatelem je Korejská 
agentura pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním po- 
stižením, která vyhlásila 33 dis- 
ciplín z oblasti řemeslných 
dovedností a 7 volnočasových 
soutěží. Do jižní Asie zamíří  
i náš reprezentační tým. Završí 
tak dvacetiletou účast Čechů 
na předchozích mezinárodních 
abilympiádách: vůbec poprvé 
jsme měli své zástupce v roce 
1991 v Hong Kongu.

„Ve výpravě tentokrát není žád-
ný nováček. Všichni soutěžící už 
mají zkušenosti z předchozí abi-
lympiády v Japonsku. I proto má-
me reálnou šanci na zisk nějaké 
medaile,“ míní Jaromír Krpálek, 
vedoucí české výpravy. Soutěžit 
budou poprvé výhradně muži: Mi-
lan Linhart z Ostravy, Jaroslav 
Wojnar z Palkovic u Frýdku-Míst-
ku, Jan Wenemoser z Ledče nad 
Sázavou, Pavel Michalík z Prahy 
a Milan Ševčík z Prostějova. Dvě 
vozíčkářky, Pavla Indrová a Jar-
mila Onderková, musely nakonec 
svou účast zrušit. V devítičlenné 

výpravě tak jsou 
jen dvě ženy: abi- 
lympionikům bu- 
dou coby dopro-
vod pomáhat Bára Linhartová  
a Zdeňka Michalíková.

Oproti pardubické abilympiádě je 
v Soulu na programu i protetika, 
soustružení a aplikace mikrokont- 
roléru. Další odlišností je, že ně-
které disciplíny jsou rozděleny na 
začátečníky a pokročilé: jde o zpra- 
cování dat na počítači, šití oděvu 
a výrobu nábytku. „Naším největ- 
ším želízkem v ohni asi bude ko- 
šíkář Wojnar, který mě ujišťoval, 
že bude přes léto tvrdě trénovat,“ 
říká šéf českého týmu. Linhart  
a Ševčík budou soutěžit v malo-
vání vodovými či olejovými bar- 
vami, Wenemoser a Michalík zku-
sí uspět ve studiové fotografii.

Všichni si museli náklady spo-
jené s pobytem v Soulu uhradit 
sami. Jde o částku 50 800 korun 
na jednotlivce, zahrnující zpáteční 
letenku, ubytování, stravu a star-
tovné. Výprava poletí přes Dubaj, 
cesta potrvá asi 14 hodin. „Povedlo 

se nám zajistit bezbariérové uby- 
tování v komfortním hotelu Novo-
tel Ambassador Gangnam neda- 
leko metra. Do hlavního dějiště 
soutěží, kterým je moderní komp-
lex budov aT Center, je to metrem 
jen tři stanice,“ informuje Jaromír 
Krpálek, mimochodem jeden ze tří 
vozíčkářů v týmu.

Mezinárodní abilympiáda v Soulu 
se koná pod mottem Neomezená 
výzva světu. Maskotem významné 
akce je postavička Bangwoori, 
která symbolizuje kapky potu, při-
rozeného důsledku velkého nasa-
zení soutěžících. Slavnostní za- 
hájení i závěrečný ceremoniál se 
uskuteční v hale olympijského par- 
ku, kde v roce 1988 sváděli sou- 
boje nejlepší sportovní gymnasté 
a gymnastky. Za zmínku stojí i to, 
že recepce na uvítanou se ode-
hraje v atraktivním prostředí Ko- 
rejského národního muzea.

Přehled všech soutěžních discip- 
lín a další informace o šestiden-
ním setkání abilympioniků z ce- 
lého světa jsou zveřejňovány na 
stránkách České abilympijské aso-
ciace www.caacz.cz. V angličtině 
si lze o soutěžích lidí se zdravotním 
postižením přečíst na stránkách  
www.ia2011.org/english.         (pel)

Na abilympiádu v Soulu se vydají i Češi, 
soutěžit budou ve třech disciplínách V září 2010 zahájila Česká unie 

pro podporované zaměstnává-
ní (ČUPZ, www.unie-pz.cz) reali- 
zaci dvouletého mezinárodního  
projektu Zavádění evropských 
trendů v oblasti zaměstnávání 
znevýhodněných osob do čes- 
ké praxe.
 

Hlavním cílem projektu, jehož  
zkrácený název zní „PZ na ces- 
tě Evropou“ a jenž je realizován 
v rámci OP LZZ (prioritní osa  
5. Mezinárodní spolupráce), je  
sdílení nových trendů a osvěd- 
čených nástrojů uplatňovaných 
v oblasti podporovaného za- 
městnávání (PZ) v rámci Evro- 
py, zejména v zemích zahranič- 
ních partnerů (tj. v Německu 
a Rakousku) a zprostředkování 
získaných informací českým po- 
skytovatelům PZ, mimo jiné za 
pomoci projektu realizovaných 
vzdělávacích aktivit. Rozvoj me- 
zinárodní spolupráce v oblasti PZ 
probíhá také formou pravidelných 
setkání se zástupci European 
Union of Supported Employ- 
ment (EUSE, www.euse.org), je- 
jímž je ČUPZ členem. 

V Česku je PZ poskytováno vý- 
hradně nevládními organizacemi, 
tzv. agenturami podporovaného  
zaměstnávání, které jsou ve větši- 

ně případů registrovány jako po-
skytovatelé sociální rehabilitace, 
jejímž cílem je posila osobních 
kompetencí, schopností a doved-
ností člověka, aby mohl využívat 
běžné společenské zdroje a fun-
govat v přirozeném prostředí,  
v případě PZ zejména v oblasti  
zaměstnání. Specifikem služby   
PZ je skutečnost, že je jakýmsi 
spojujícím článkem mezi oblastí 
sociálních služeb (respektive so- 
ciální rehabilitace) a služeb za- 
městnanosti (respektive pracovní 
rehabilitace). Jinými slovy, tato 
služba se nachází na pomezí 
sociální rehabilitace a pracovní 
rehabilitace, v obou těchto ob-
lastech nachází uplatnění.

V současné době je zmiňova- 
ná služba zastoupena celkem 
ve 13 krajích – výjimku tvoří 
Plzeňský kraj, kde momentálně 
nepůsobí žádný poskytovatel té- 
to služby. V rámci celé České  
republiky funguje více než 50  
agentur, z nichž 19 je členem 
České unie pro podporované za-
městnávání.

Popisovaná služba prošla v ev- 
ropských zemích – a země na- 
šich německých a rakouských 
partnerů nejsou v tomto smě-
ru výjimkou – určitým vývojem. 

Podporované zaměstnávání 
u nás a v zahraničí 

(Pokračování na str. 2)



K dosažení současného stavu, 
kdy je například v Německu PZ 
zakotveno v zákoně, bylo nutné 
urazit dlouho cestu. Přenos těch-
to zkušeností a jejich sdílení mo- 
hou být pro české prostředí in-
spirací….

V Německu je PZ součástí 
legislativy od prosince 2008 (zá- 
kon o sociálním zabezpečení – 
Sozialgesetzbuch IX [SGB IX]).  
Vztahuje se pouze na osoby  
se zdravotním postižením, jejichž 
úroveň schopností se nachází  
„mezi“ chráněnými dílnami a ote- 
vřeným trhem práce. PZ je defi-
nováno v § 38a SGB IX jako dvou 
až tříletý trénink s pracovním 
konzultantem na pracovišti, který 
směřuje k získání a udržení za-
městnání na otevřeném trhu prá- 
ce. Podporou se míní souvislá 
pomoc i po získání pracovní 
smlouvy po dobu, která je nezbyt-
ně nutná. Termín PZ byl rozpoz- 
nán již v § 109 SGB IX z roku 2001 

jako jedna ze služeb poskytova- 
ných institucemi zajišťujícími od- 
borné vzdělávání, ale vzhledem 
k širší cílové skupině (těchto insti- 
tucí, u nichž je zapotřebí inten-
zivnější podpory na pracovišti), 
není v praxi možné (i vzhledem  
k větším finančním nákladům) na- 
plnit službu PZ v celé její šíři.

PZ je v Německu nabízeno růz-
nými typy služeb, mezi něž patří 
například nezávislí poskytovatelé 
PZ, chráněné dílny, úřady práce, 
nezávislí pracovní konzultanti, po- 
skytovatelé zaměřující se na od-
borné vzdělávání a integraci a dá- 
le organizace, které službu PZ 
poskytují v rámci specifických pro-
jektů. Cílovou skupinou jsou po-
dle zákona osoby se zdravotním 
postižením a z velké většiny ji tvo-
ří osoby s potížemi v učení, dále 
pak s duševním onemocněním, 
fyzickým a smyslovým postižením. 
V dalších projektech, které po-
skytují služby metodou PZ, jsou 
převážně absolventi a zaměst- 
nanci chráněných dílen.

V rámci zákona mohou poskyto-

vat službu PZ také poskytovatelé 
zaměřující se na odborné vzdělá-
vání, ale vzhledem k cílové skupi-
ně, kdy je zapotřebí intenzivní  
podpora zejména na pracovišti,  
většinou není PZ v rámci této  
služby uskutečněno. Zákonné za- 
kotvení PZ garantuje kvalitu po-
skytovatelů, avšak financování  
není závislé na kvalitě, nýbrž zá-
visí ve většině případů na nejlev- 
nější nabídce daného poskyto-
vatele. Agentury jsou financovány 
převážně z Federálního úřadu  
práce, přesto se ale financování 
liší na základě různých systémů 
pojištění (veřejné, úrazové, dů- 
chodové). Dále je možné získat 
finanční prostředky v rámci růz-
ných služeb, např. rehabilitačních, 
a od místních spolkových úřadů.

V Rakousku je PZ včleněno do 
veřejných služeb zaměstnanosti  
nazákladě zákona o zaměstná- 
vání osob se zdravotním postiže- 
ním v § 6 Přiměřená podpora  
a opatření, odst. 2 Doprovod- 
né služby. Je tedy poskytováno  
v rámci několika specifických pro- 
gramů, kterými jsou podpora za-
městnání, pracovní asistence, job 
coaching, asistence při odborné 
přípravě, clearing a osobní asis- 
tence na pracovišti. Cílovou sku- 
pinou PZ jsou osoby s různým 
zdravotním či sociálním znevý- 
hodněním. V rámci rakouského 
pojetí PZ je také možné umístit 
klienta nejen na otevřeném trhu 
práce, který je označen jako pri-
mární, ale také na sekundárním 
trhu práce. Sekundární trh prá- 
ce je takové pracovní místo, 
které poskytuje klientovi potřeb-
nou podporu a slouží převážně 
jako integrační prvek při pře- 
chodu na otevřený trh práce. 
Z toho důvodu je umístění ome- 
zeno pouze na dva roky a klient 
nedostává mzdu, ale jen od- 
měnu. Je to jakási obdoba chrá- 
něného pracoviště.

PZ je financováno zejména  
z Federálního rozpočtu, konkrétně  
z fondu Disabled Persons Com- 
pensation Fund, kam se odvádí 
peníze z povinného odvodu za-
městnavatelů nad 25 zaměstnan- 
ců, kteří osoby se zdravotním 
postižením (OZP) nezaměstnáva-
jí, a tyto peníze jdou přímo na  
podporu zaměstnávání OZP. Dále  
je možné využít zdroje Evropské- 
ho sociálního fondu a z veřejné  
služby zaměstnanosti a jednotli-
vých spolkových zemí.

Stejně jako u nás, platí v Němec- 
ku (Sociální zákoník, kniha III – 
Zdravotní postižení) i Rakousku 
(upraveno zákonem o zaměstná-
vání OZP) pravidla pro zaměst- 
návání OZP. V Německu je po- 
vinnost zaměstnat jednu osobu  
se zdravotním postižením na 16  
zaměstnanců. Také zaměstnavate-
lé i zaměstnanci mají možnost  
získat různé příspěvky. V Rakou- 
sku je tato povinnost stejná jako 
u nás: na 25 zaměstnanců je- 
den OZP, a zaměstnavatelé mo- 
hou využívat různé druhy pří-
spěvků.

Přestože poskytovatelé působící 
v jednotlivých evropských zemích 
dodržují evropské standardy a de- 
finici PZ (poskytování podpory li- 
dem se znevýhodněním nebo ji- 
ným znevýhodněným skupinám 
k zajištění a udržení placeného 
zaměstnání na otevřeném trhu 
práce), liší se jednotlivé „národní“ 
služby především v počtu klientů 
na jednoho pracovního konzultan-
ta (např. v ČR je standardní počet 
podle metodiky PZ 5–7 klientů, 
v Rakousku 15–20 klientů a v Ně-
mecku 5), v délce poskytování 
podpory (ČR a Německo – 24 
měsíců, v odůvodněných přípa-
dech 36, Rakousko – 6 měsíců 
až 1,5 roku; pracovní asistence 
je neomezená). Dále pak členě-
ním jednotlivých součástí služby 

a chápáním konkrétních pojmů, 
jakými jsou např. pracovní pora-
denství, job coaching či osobní 
asistence na pracovišti. 

Zatímco v Německu je výklad 
výše uvedených pojmů a fází PZ 
chápán obdobným způsobem ja- 
ko u nás, u rakouských sousedů 
jsou patrné určité odlišnosti. Pra-
covní asistence je zde chápána  
jako poradenství a doprovázení 
osob s postižením za účelem 
získání a zachování pracovního 
místa, kdy nástupem do zaměst-
nání pracovní asistence končí. 
Osobní asistence na pracovišti 
a job coaching jsou pak služby 
následné, poskytované přímo na 
pracovišti klienta – zaměstnance. 
Job coaching je tedy zaškolení 
zaměstnanců se zdravotním po-
stižením na pracovišti za pomoci 
externího asistenta při nástupu  
na nové pracovní místo nebo  
v rámci zachování ohroženého 
pracovního místa. Osobní asis-
tence na pracovišti slouží osobám 
s těžkým zdravotním postižením 
a zahrnuje i asistenci při péči  
o tělo během pracovní doby ne-
bo doby odborné přípravy, ostatní 
asistenční služby v závislosti na 
druhu postižení (např. pomoc při 
nástupu do auta a výstupu z něj, 
oblékání a svlékání bundy nebo  
kabátu, pomoc při obědě apod).

Jak již bylo naznačeno, cesta 
k zakotvení služby PZ v systému 
zaměstnávání osob se znevýhod- 
něním v rámci ČR je „během 
na dlouhou trať“. Věříme však, 
že setkání tematické sítě a další 
aktivity v rámci projektu, které na 
toto setkání budou navazovat,  
k dosahování zmíněného cíle  
alespoň malou měrou přispějí. 

Více informací o chystaných ak-
tivitách ČUPZ naleznete na www.
unie.pz.cz nebo nás kontaktujte  
na email info@unie-pz.cz.

Klára Podivínová, 
Eliška Havlíková, ČUPZ

Podle paragrafu 37, odstavce (3) zákona o léčivech (číslo 378/2007 Sb.) 
je „držitel rozhodnutí o registraci humánního léčivého přípravku povi- 
nen zajistit, aby údaje příbalové informace humánního léčivého příprav-
ku byly na žádost nevidomých nebo slabozrakých nebo jejich organi- 
zace zpřístupněny ve formátu pro nevidomé a slabozraké“. (Výjimku 
představují léčivé přípravky s veškerými nezbytnými údaji přímo na je-
jich obalu.) Zákon už ale nic neříká o formě zpřístupnění, před většinu 
farmaceutických firem tak staví těžko řešitelný problém. 

Na to zareagovalo občanské sdružení Eye-T.cz (Pod Městem 276,  
542 32 Úpice; 775 376 378; info@eye-t.cz) zprovozněním webového por-
tálu  www.pribaloveinfo.cz. Představuje ho autor, nevidomý programá- 
tor Petr Oberreiter: „Text příbalové informace je upraven tak, aby si ho  
osoby se zrakovým postižením mohly bezproblémově přečíst za po- 
moci speciálních digitálních pomůcek. Jedná se o digitální dokument  
bez jakýchkoli vizuálně působivých, ale pro speciální softwary těžko či- 
telných prvků. Zdrojový kód je upraven tak, aby umožňoval snadnou 
orientaci v textu. Na našem portálu se dá konkrétní lék jednoduše 
vyhledat a poté zobrazit v několika velikostech písma, a to i inverz- 
ně, tedy jako negativ. K tomu ještě existuje možnost stáhnout si 
každý leták ve formátu prostého textu –  jako .txt.“

Provozovatel portálu informace postupně doplňuje. Těm jeho uživate- 
lům, kteří mezi léky nenajdou svůj, sděluje, že po zaslání jeho přes- 
ného názvu vyřídí vše potřebné za ně. Neodmítne ani ty, kteří počítač  
nevlastní: na základě žádosti jim zdarma zašle příslušný informační  
leták ve zvětšeném černotisku nebo v audioformátu na CD nosiči (příp.  
na magnetofonové kazetě). Později by se nabídka formátů příbalo- 
vých letáků měla rozšířit o verzi  
v Braillově písmu, do úvahy přichází  
rovněž zavedení bezplatné telefon- 
ní linky.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv strikt-
ně vyžaduje a pravidelně kontroluje, 
aby každý držitel rozhodnutí o re-
gistraci léčivého přípravku splňoval 
podmínky uvedené v prvním odstav- 
ci tohoto článku. Od začátku letoš- 
ního roku uskutečnil kontrolu funkč-
nosti provozování veřejně přístupné 
informační služby celkem u 125 dr- 
žitelů rozhodnutí o registraci: lze  
konstatovat, že spolupráce s držiteli  
je v tomto směru dobrá. Ústav bude  
i nadále maximálně dbát na to, aby 
popisovaná zákonná povinnost byla 
dodržována.                                (mk)

 

Informace o lécích „přečtou“ 
už i zrakově postižení

Název léku v Braillově písmu na 
obalu by neměl zasahovat do  
tzv. evropského zbožového kódu 
(EAN).

Neprofesionální spor-
tovec Heřman Volf  
absolvoval třetí vel- 
kou cestu na handbi-
ku. Jen za pomoci  
paží během 19 dnů 
dojel z Prahy do Ří- 
ma a urazil tak  
vzdálenost 1660 km. 
Letošní putování by- 
lo nazváno Cesta za 
nadějí: tělesně po- 
stižený Volf nejel pou- 
ze sám za sebe, ale 
měl s sebou posel- 
ství českých vozíčká-

řů adresované papeži Benediktu XVI.
Šlo o nejnáročnější výpravu, jakou on a jeho 
tým podnikli. Houževnatý sportovec, doprovázený 
otcem, bratrem, kamarádem a fotografem, zdolal od 
17. června do 5. července průměrně 104 km za den. 
Putoval přes hranice čtyř států, zvládnul vysoko- 
horské etapy v alpských regionech a přejezd Ape- 
nin, popral se s častými dešti a zimou a v závěru  
cesty pak s nesnesitelnými vedry a vichřicí. Vypořá- 
dal se i s nebezpečnou kolizí, kdy mu při sjezdu  
z prudkého kopce praskla duše.
Sympatický pětačtyřicátník, který se loni vydal do 
Banské Bystrice a předloni na speciálně uprave- 
ném kole dobyl Paříž, byl hostem předposlední 
národní abilympiády. Profilový rozhovor s ním 
jsme otiskli v loňském 3. čísle Zpravodaje.

Také dalšího sportovce už znáte ze stránek 
našeho dvouměsíčníku. Nevidomý Jan Říha se 
v roce 2007, kdy jsme o něm poprvé psali, teprve 
chystal na zdolání nejvyšších hor světa. Od té do- 
by pokořil pověstnou stěnu El Capitan v USA, af- 

rické Kilimandžáro,  
Elbrus či Mont Blanc. 

 Loni vylezl jako prvý 
 nevidomý člověk na 
 skalní stěnu v pro- 

pasti Macocha. Nej- 
novějším úspěchem 

 pětatřicetiletého od- 
vážlivce, pro kterého 

 jsou dlaně doslova 
očima, je Gerlachov- 
ský štít. Výstup na  
nejvyšší horu Sloven- 
ska mu 19. července 
zabral 12,5 hodiny.
Pomáhali mu dva  

profesionální horští vůdci, Anton Suchý a Tibor 
Hromádka. Jak přiznal druhý jmenovaný, jemu sa- 
motnému trval nejdelší výstup asi 14 hodin. Dle 
jeho názoru je na tom Říha lépe než někteří 
zdraví lidé. „Překvapilo mě, jak je Honza zkuše- 
ný a zvládá horský terén. Neměl žádné problémy,“ 
dodal Hromádka.
Nechtěl se litovat a toužil okolí dokázat, že se 
s postižením umí porvat. Tak zdůvodňuje Říha, proč 
se věnuje zrovna horolezectví. Své zkušenosti a zá- 
žitky si nenechal pro sebe: založil oddíl Matahari, 
kde nyní trénuje několik desítek handicapovaných 
zájemců.
Největším snem Jana Říhy je zvládnout projekt 
Koruna planety (anglicky Seven Summits, doslova 
Sedm vrcholků), jehož podstatou je vylézt na nej- 
vyšší vrcholy kontinentů.                 (pel)
 

Na handbiku z Prahy do Říma, beze zraku na Gerlach
výrazné úspěchy sportovců, kteří nemyslí jen sami na sebe

Podporované zaměstnávání u nás a v zahraničí
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Českou abilympijskou asociaci a její Integrač- 
ní centrum sociálních aktivit v Pardubicích 
Kosatec můžete podpořit zasláním dárcovské 
SMS. Novou možností je zakoupení odznaku 
IC Kosatec. 

Ten si můžete objednat prostřednictvím interne- 
tových stránek www.caacz.cz, telefonicky na čísle 

774 554 728 (Roman Pešek) nebo na e-mailu roman.pesek@ 
caacz.cz. Odznak můžete získat za 30 Kč. 

Libovolnou finanční částku můžete zaslat na sbírkový účet číslo  
339338/5500.

Děkujeme za Vaši podporu!

Další informace a množství fotografií lze najít  
na stránkách  www.cestazasnem.cz a www.honza.
riha.info. O projektu Koruna planety se lze dočíst 
třeba na stránkách www.cs.wikipedia.org.

Podpořte Kosatec!



Podle zákona číslo 231/2001 Sb., o provozování roz-
hlasového a televizního vysílání a o změně dalších zá- 
konů, musí Česká televize vybavit skrytými titulky pro 
osoby se sluchovým postižením minimálně 70 pro- 
cent vysílaných pořadů. Ovšem velké problémy nastá-
vají, pokud se takto mají doplnit tzv. „živé“ progra- 
my – sportovní přenosy, diskusní a zpravodajské relace  
apod. Tento problém ještě navýšilo spuštění kanálů 
ČT24 a ČT4Sport, které prakticky znemožňují připravit 
skryté titulky předem.

Česká televize se nejprve snažila splnit zmíněnou povin-
nost pořízením dvou tzv. velotypů,  speciálních zařízení, na 
kterých se při „psaní“ stiskne více kláves naráz. Tento pokus 
se ale neosvědčil: jednalo se o náročný a nestandardní 
způsob přepisování, vytipovaní písaři vykazovali malou  
ochotu připravovat se na tuto práci a pak ji s mimořád- 
ným vypětím provádět (zhruba po ročním tréninku lze na 
uvedeném zařízení psát o trochu rychleji než na klasické  
počítačové klávesnici). 

Projekt ELJABR
S vyřešením problému nakonec pomohla katedra kyber-

netiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity  
v Plzni. Její specializované a v republice ojedinělé odděle- 
ní umělé inteligence zahájilo v červenci 2006 řešení pě- 
tiletého výzkumného projektu s názvem „Eliminace jazy-
kových bariér handicapovaných diváků České televize“ 
(ELJABR), který si dal za úkol využít při řešení této velmi 
náročné úlohy nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti 
automatického rozpoznávání mluvené řeči. Automatické 

titulkování (tj. automatický převod řeči do textu) má přitom 
dva možné způsoby:

1. Systém automatického rozpoznávání mluvené řeči 
rozpoznává přímo originální zvukovou stopu pořadu, kterou 
přepisuje do textových titulků. Způsob je vhodný u pořa-
dů, v nichž mluví v jednu chvíli srozumitelně, pokud mož- 
no spisovně a v poměrně nehlučném prostředí vždy jen 
jeden řečník.

2. Originální zvukovou stopu pořadu poslouchá a pře-
mlouvá tzv. stínový řečník do mikrofonu tak, aby zůstal 
zachován původní obsah dialogu, a systém automatického 
rozpoznávání posléze převádí řečené do titulků. Takto se 
postupuje hlavně při diskusních pořadech, sportovních 
přenosech apod. – viz snímek.

Stále větší využití 
Prvním pořadem, na kterém Česká televize otestovala  

on-line automatické titulkování, byl přenos z jednání pos- 
lanců dne 26. listopadu 2008. Experimentální vysílání  
z parlamentu probíhá od té doby nepřetržitě v případech  
nočních záznamů na kanálu ČT24. Po kladném vyhodno- 
cení zkušebního provozu si televize v roce 2010 u řešite-
lů projektu objednala skryté titulkování těchto přenosů  
jako stálou službu. „Přenos“ titulků přitom probíhá originál-
ním způsobem: systém k jejich vytváření pracuje v areálu 
univerzity a vzájemné „posílání“ zvukové stopy z televize  
a výsledných titulků z univerzity zpět zabezpečuje ISDN 
telefonní linka. 

Pro „zpřístupnění“ politických diskusí či sportovních pře-
nosů vymyslel tým vědců unikátní zařízení – trenažér pro 
výuku stínových řečníků. Školení již úspěšně absolvovalo 
několik pracovníků. Letos v květnu a červnu začalo pokus- 
né titulkování s využitím stínového řečníka pořadů „Máte 
slovo“, resp. „Otázky Václava Moravce“. Protože se poda- 
řilo získat návazné financování na další roky, bude projekt 
možné rozšířit o titulkování dalších programových žánrů. 

Zmiňovaný projekt se týká ještě jedné nadstandardní služ-
by: využití počítačové syntézy řeči k vytváření doprovodné 
zvukové stopy. Služba se jako vhodná jeví k používání na 
některém z doprovodných zvukových kanálů po rozšíření 
digitálního vysílání. Jejími uživateli  budou ponejvíce asi pří- 
znivci akčních filmů, kteří obtížně vnímají dialog v rychlé 
řeči doprovázený křikem, střelbou, hlukem motorů apod. 
Bude čistě na nich, zda se rozhodnou pro poslech skutečné 
zvukové stopy s rušným pozadím nebo jim postačí jen čistý 
dialog bez rušivých zvuků.                                              (mk)
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O míře závislosti na pomoci druhé osoby
 by neměli rozhodovat lékaři

Pětiletý výzkum vyřešil televizi náročný úkol

Víc než pět let v naší zemi fun- 
guje zákon o sociálních službách. 
Ze všech jeho přínosů zmiňme je- 
diný: lidem s těžkým postižením  
pomáhá vytvořit podmínky pro so- 
běstačný život v přirozeném pro-
středí. Současná ekonomická kri- 
ze však nutí politiky ke snaze  
i tento zákon a související předpi-
sy upravit tak, aby se v oblasti  
sociálních služeb ušetřilo co nej- 
víc peněz. Sdělují přitom do médií,  
že to provedou uvážlivě a tak, aby  
se lidem s postižením výrazně  
nesnížila životní úroveň.

Realita je bohužel jiná. Povídali 
jsme si o ní s Janou Hrdou (na 
snímku), místopředsedkyní Ná- 
rodní rady osob se zdravotním  
postižením ČR. Šedesátiletá vo- 
zíčkářka je trvale odkázána na 
celodenní pomoc druhých lidí,  
přesto žije s pomocí osobních  
asistentů ve své domácnosti.

l	 Hlavně lidé s postižením, 
kteří už dnes žijí na hranici 
chudoby, mají obavy z dalšího 
zhoršení kvality života a taky 
strach z odnětí či výrazného 
snížení příspěvku na péči. 
Dají se změny v legislativě, 
zejména v novele zákona o so- 
ciálních službách, považovat  
za reálný důvod pro takové 
obavy?

Další snížení peněžních částek 
u příspěvku na péči snad nehrozí. 
Politici se spíš snaží, aby v systé-
mu péče bylo čím dál méně lidí,  
a to změnou posuzování nároku  
na tento příspěvek. Už teď obsa-
huje navrhovaná novela zákona 
o sociálních službách způsob, 
který je pro Národní radu osob  
se zdravotním postižením napros-
to nepřijatelný.

l Co mu vytýkáte?
Chybu spatřujeme především  

v tom, že Ministerstvo práce a so- 
ciálních věcí (konkrétně odbor po- 
sudkového lékařství) namísto třice- 
ti šesti úkonů, které člověk buďto 
prokazatelně udělá sám a obvyk-
lým způsobem, nebo při jejich 
vykonávání potřebuje pomoc, sta- 
novilo deset oblastí života. Mož-

nosti jejich uspokojování má po-
stupně popsat sociální pracovník 
a smluvní lékař. Na základě těch- 
to popisů posudkový lékař „vyne-
se ortel“.

Špatné také je, že hlavní slovo 
mají mít lékaři, ačkoliv nejde o léč-
bu, nýbrž o pomoc druhé osoby, 
kterou člověk ve svém životě po- 
třebuje při zvládání běžných úko-
nů. Navíc právě s posudkovými  
lékaři máme my, lidé s postiže- 
ním, dosud největší problém. Mi- 
moto nikde není jasně dané, jak 
má vlastně posuzování probíhat, 
podle jakých pravidel mají lékaři 
z pouhé dokumentace určit, co 
člověk pro sebe může, či nemů- 
že udělat, a k čemu potřebuje po- 
moc. Hodnocení sociálního pra-
covníka má být pouze pomůckou, 
jež dokreslí posudkářův dojem  
z žadatelovy diagnózy.

Z toho všeho plyne, že sporné 
posudky by nemohly existovat, ne- 
boť by je nebylo podle čeho změ- 
řit. Uvedu příklad: Člověk může  
sice mluvit, ale tak nejasně, že  
mu  rozumí jen zacvičená osoba,  
a tudíž k mnoha aktivitám potře-
buje její pomoc. Přesto mu ob- 
last komunikace jako životní po-
třeba bude lékařem započítána 
jako zvládnutá, jelikož ze základní 
diagnózy přímo nevyplývá, že  
je postižená řeč. Žadatel se však  
nebude moci proti rozhodnutí od-
volat, protože nebude mít žádný 
argument, s čím vlastně nesouhla-
sí v oblasti „komunikace“, kde se 
ve zhodnocení píše „osoba je 
schopna se dorozumět“.

l	 Jaké jsou nyní největší  
problémy, pokud jde o dostup- 
nost sociálních služeb kdekoli 
v Česku pro lidi s těžkým po-
stižením, kteří nežijí v sociál- 
ním zařízení, ale doma?

Součástí důvodové zprávy mi-
nisterstva k sociální reformě je 
neodůvodnitelný plán na snížení 
dotací pro sociální služby z do-
savadních 6,2 na 3 miliardy korun 
pro celý stát. Vzhledem k tomu, 
že krajské úřady budou jistě 
přednostně financovat zařízení, 
která samy zřizují, hrozí úpadek 
nebo dokonce zánik neziskovým 
organizacím poskytujícím moder-
ní terénní služby. Již třetí rok bo- 
jujeme o zachování dotací v do- 
savadní výši, ačkoliv není žádný 
objektivní důvod pro jejich snižo-
vání – naopak hrozí zánik spousty 

sociálních služeb, kdyby se tak 
stalo.

Tento boj je stejně urputný jako 
únavný a podle našeho názoru 
by byl zcela zbytečný, kdyby si 
politici uvědomili, jak nesmyslná 
je snaha takto „uspořit“ nějaké 
finance ve státním rozpočtu. Ved-
la by totiž k obrovským ztrátám  
na dostupnosti služeb, a tím ne- 
jen ke snížení kvality života kli- 
entů, nýbrž dokonce k ohrožení 
jejich životů.

l	 V červenci se na půdě  
MPSV konalo setkání odborní-
ků k příspěvku na péči. Ten bu- 
de podrobně vymezen v pro- 
váděcí vyhlášce k zákonu. Co 
setkání přineslo? 

Především jsem pochopila, že  
se nám teď prostě nepodaří z po-
suzování vyloučit jako hlavní roz-
hodovací článek posudkové léka-
ře. Ačkoliv máme silné argumenty, 
samy o sobě nemohou překonat 
tlak ministerstva práce a České 
správy sociálního zabezpečení. 
Proto nám nezbývá, než se sna- 
žit vyjednat co nejvíc tak, aby se 

co nejúčinněji zamezilo nespra-
vedlnostem a křivdám. K revoluci 
v posuzování musí čas ještě do-
zrát a lidé, zejména kompetentní 
úředníci a politici, zmoudřet…

l Jaké požadavky v oblasti 
sociálních služeb prosazuje Ná-
rodní rada osob se zdravotním 
postižením?

Chceme, aby se připravila vy-
hláška, podle níž bude žadatele 
posuzovat tým důležitých odborní-
ků (zejména sociální pracovník, 
ergoterapeut a psycholog), a aby 
byl stanoven závazný postup. Tr-
váme na tom, aby se posuzování 
míry závislosti uživatele na pomo-
ci druhé osoby nedělo na základě 
medicínského přístupu, ale aby se 
daly s co nejvyšší přesností stano- 
vit sociální důsledky jeho zdravot- 
ního postižení: tedy jakou podpo-
ru on potřebuje, aby mohl žít jako 
ostatní lidé ve společnosti. Před 
konečným vyjádřením posudkáře 
by k němu měl být žadatel o pří- 
spěvek pozván, aby s ním mohl 
probrat sociální dopady svého po-
stižení.                           (pel)

Dotace na řešení bezbariérovosti
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím 
výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhla-
šuje od roku 2005 vždy jarní (dubnové) a podzimní (říjnové) kolo výzvy  
k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích za 
účelem získání dotace k jejich realizaci. Tato záslužná aktivita je jed- 
ním z bodů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, kte- 
rý byl vytvořen k podpoře odstraňování bariér; současná verze platí do 
roku 2014. Díky tomu se už v řadě míst celé republiky podařilo přede- 
vším osobám s tělesným či zrakovým postižením zpřístupnit budovy stát- 
ních i veřejných institucí a umožnit jim cestování hromadnou dopravou.

Zpracování projektů je přitom zpravidla záležitostí několika měsíců, ne-
boť je třeba připravit komplexní návrh na realizaci konkrétních tras. Kvů- 
li jejich spolufinancování ze strany státu musí totiž také splňovat přísné 
podmínky příslušných dotačních programů vyhlašovaných jednotlivými 
ministerstvy nebo ostatními institucemi: proto s nimi musí všichni před-
kladatelé svoje návrhy předem pečlivě konzultovat. (Aktuální termín pro 
předložení projektů v rámci II. kola pro rok 2012 je do 14. října 2011.) 

Podrobnosti jsou zveřejňovány na internetové adrese www.vlada.cz 
v části Pracovní a poradní orgány/Vládní výbor pro zdravotně posti- 
žené občany. Zde je k dispozici i manuál pro zpracování záměru 
bezbariérové trasy a potřebný formulář. Veškeré informace sdělí také 
Kateřina Červinková, tajemnice Řídícího výboru Národního rozvojo-
vého programu mobility pro všechny – Úřad vlády ČR, nábř. Edvar-
da Beneše 4, 118 01 Praha 1; tel.: 224 002 435; e-mail: cervinkova.
katerina@vlada.cz, příp. vvz@vlada.cz.                                (mk)

Příspěvek na péči v zákoně o sociálních službách
Člověk se zdravotním postižením může požádat obecní úřad o po-
skytnutí příspěvku na péči. Dle platného zákon o sociálních službách je 
přezkoumána míra jeho soběstačnosti a také závislosti na pomoci dru-
hé osoby. Hlavní roli při posuzování má posudkový lékař, který přihlíží 
ke zprávě ze sociálního šetření vyhotovené sociálním pracovníkem.
Dle souhrnného vyhodnocení je žadateli přiznán příspěvek v jednom ze 
čtyř stupňů závislosti. Loni na podzim vláda v rámci úsporných opatření 
prosadila snížení příspěvku v I. stupni ze 2 tisíc Kč na 800 Kč měsíčně. 
Rozsah příspěvku se u osoby starší 18 let pohybuje od 800 do 12 tisíc 
korun měsíčně, u dětí do 18 let v rozmezí 3-12 tisíc korun měsíčně.



                                      Výzkumná 79
                                533 51 Pardubice

            tel.: 466 670 553
 466 670 538

web: www.awos.cz
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První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena  
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionál-
ní prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době za-
městnáno 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

V roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společnos-
ti v Kutné Hoře v městské části Karlov s 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 part-
nerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené 
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Pardubice, Zelené Předměstí,  
Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02
tel.: 466 330 164       fax: 466 304 016

e-mail: nekut@czechinsurance.cz

SIlaK CHRuDIm

CHeStaV CZ s.r.o.

Semtín P9, 533 54 Rybitví 
telefon: 466 825 877
chestav@email.cz 

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

aCtIWO Pardubice     

Štrossova 1033

530 03 Pardubice

telefon: 466 612 514

Pardubická 1400
535 01 Přelouč                                    

tel.: 466 953 471      
stavebni.podnik@quick.cz

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

Na Vrtálně 84
 530 03 Pardubice

 tel.: 466 613 813

         tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
    tel.: 466 799 380    

fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Pro chvíle oddechu

V mnoha zemích na všech kontinentech existuje více oficiálních 
úředních jazyků. … (1. tajenka) lze ale považovat za výjimečný  
a zároveň také za průkopnický: stal se totiž prvním státem na světě,  
kde je na základě schváleného zákona druhým oficiálním úředním 
jazykem národní znakový jazyk. Jak informovala tamní média, nesly-
šící o toto usilovali … (2. tajenka) let.
Vodorovně: A. Pravoslavný kněz; středočeské město; čidlo zraku. –  
B. Souhlas; podpěra; lov. – C. Cíl střelby; lyže; francovka. – D. Nejmen-
ší sudokopytník; Asiat; sady. – E. Mužské jméno; zkratka Slovenské 
akademie věd; osivo. – F. Japonská lovkyně ústřic; hliníková slitina; 
zběhovec. – G. Předložka; druh horniny; chemická značka hliníku. –  
H. Citoslovce překvapení; lékařský nástroj; část vozu. – I. Nervový 
otřes; oddati; chuchvalec.
Svisle: 1. Část chodidla; potom; západočeské město. – 2. Ukazovací 
zájmeno; druh pštrosa; lidový souhlas. – 3. Sbor znalců; mezinárodní  
kód letiště Parks. – 4. Slepičí slabika; líbeznost (básnicky); pták (latin-
sky). – 5. Římská bohyně úrody; 1. tajenka. – 6. Pramen vlasů; do- 
těrná. – 7. Evropani (slovensky); 2. tajenka. – 8. Předložka; filipínská  
sopka; germánská třída obyvatel mezi svobodnými a otroky. – 9. Ode-
zvy; tím způsobem. – 10. Druh koření; ženské jméno; SPZ Olomouce. –  
11. Ne takto; násep; iniciály herce Krampola.
Pomůcka: aldal, kvarcit, liti. (mk) 

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

Tovární 298, 538 04 Prachovice

tel.: 469 810 463    www.elmozservis.cz

ING. JOSEF JAVŮREK, 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

vodní hospodářství, 
stavby na ochranu a tvorbu 

životního prostředí
Jižní 870, 500 02 Hradec Králové 

tel.: 495 407 528

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

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní 
sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnos-
ti Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem 
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektro-
niky vč. výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení. 
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu 
Business Week.

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

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec

tel./fax: 469 695 869 
amako.hm@amako.cz    www.amako.cz

Holandská 467
533 01 Pardubice

tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432
insico@insico.cz

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

tel.: 465 420 203  
seedservice@seedservice.cz

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec
tel.: 469 696 509                               fax: 469 696 164       
www.agrometall.cz                 bohunek@agrometall.cz

Hradčanská 403, 530 06 Pardubice
tel.: 466 301 360 
fax: 466 301 361
www.candy.cz     candy@candy.cz

Návštěvníkům  Regiocentra  
v Hradci Králové začne od příš- 
tího roku sloužit nová kavárna. 
Hosty budou obsluhovat lidé  
s mentálním postižením, což bu- 
de přispívat k jejich lepšímu za- 
členění do společnosti. Stavba 
bistra U dvou přátel byla za- 
hájena v červnu. 

„Královéhradecký kraj dlouho- 
době podporuje integraci han- 
dicapovaných do společnosti. 
Zřízení kavárny, kterou bude pro- 
vozovat obecně prospěšná spo- 
lečnost Skok do života, je jeden 
z celé řady projektů. Výstavba  
bude stát zhruba čtyři miliony ko- 
run. Hlavní stavební práce zač- 
nou v srpnu a potrvají do kon- 
ce letošního roku,“ řekl náměstek 
hejtmana Vladimír Derner, kte- 

rý má na starosti sociální oblast. 
 První návštěvníky by tak bistro  
U dvou přátel mohlo přivítat v le-
dnu příštího roku. Lidé s mentál-
ním postižením, kteří zde budou 
obsluhovat, budou mít příleži-
tost k začlenění do pracovního 
procesu, samostatnému bydlení  
a učení nových věcí.

„Lidé s mentálním postižením 
mají velkou chuť pracovat, ale 
jejich uplatnění na volném trhu 
práce je velmi obtížné. Nyní bu-
dou moci s přiměřenou podpo- 
rou poskytovat návštěvníkům 
Nového pivovaru kvalitní služby 
v oblasti rychlého občerstvení  
a kavárenství,“ uvedla Kateřina 
Drábková Bíbusová, ředitelka 
obecně prospěšné společnosti 
Skok do života.                        (fr)

V kavárně budou obsluhovat postižení



Čáslavská 50
537 01 Chrudim

tel.: 469 638 257   
fax: 469 638 533
www.mdelektro.cz   

mdelektro@mdelektro.cz
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Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera  

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

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–pátek 8–18 hod.                                       tel.: 466 885 555                                                              
                                     pardubice@steno.cz   

ING. JaN PROCHÁZKa – elIS

www.tempo-oopp.cz              

Nebojte se, v tomto díle našeho turistického 
seriálu vás nepozvu do Kapského Města  
v Jihoafrické republice. Do ciziny to ale bu-
de, i když pouze „co by kamenem dohodil 
a zbytek došel“: do Německa pod severní 
svahy Lužických hor, jejichž hlavní hřeben 
tvoří státní hranici. Německá část pohoří 
se nazývá Zittauer Gebirge (Žitavské hory) 
a díky řadě značených cest a velkému 
množství bizarních skalních útvarů ji hoj- 
ně navštěvují turisté a horolezci. Ona 
„majestátní stolová hora“ je 514 metrů vy- 
soký Oybin nad stejnojmennými klimatic-
kými lázněmi, její majestátnost zvyšují 
zříceniny hradu a klášterního komplexu. 
Nejkratší cesta autem je přes Hrádek nad 
Nisou nebo Varnsdorf.  

Dvě nepříliš náročné procházky zmíně- 
ným městečkem Kurort Oybin (lázně = 
německy „Kurort“) by se měly líbit vo-
zíčkářům, ale i osobám s omezenou mo-
bilitou nebo rodinám s malými dětmi.  
Obě začínají v centru nedaleko konečné 
stanice úzkorozchodné železnice vedoucí  
z města Zittau (Žitava); jezdí po ní i vla-
kové soupravy s vagóny se zvedací plo- 
šinou. Označení tras třemi barvami na 
otištěných mapkách znamená následující: 
modrá jsou asfaltové nebo dlážděné ces- 
ty s nepatrným převýšením, červená cesty 
sice s dobrým povrchem, zpevněné ale 
pouze částečně nebo v horském terénu, 
se stoupáním 8–10 procent a s doporu-
čeným doprovodem, černá značí cesty se 
špatným, příp. nezpevněným povrchem, se 
stoupáním nad 10 procent a s nutným do-
provodem. 

Trasa Kurweg Oybin měří 1300 metrů,  
na její projití by mělo postačit 45 minut. 
Z parku cesta postupně mírně stoupá 
po dlážděném chodníku k radnici (ulice 
Freiligrathstrasse). Na křižovatce se odbo- 
čí vpravo do lesa, kterým se projde po 
dlážděné silnici k další křižovatce. Odtud 
jsou možná dvě pokračování: při kratší 
variantě s dobrým povrchem se jde rovně, 
kdo odbočí vlevo na delší cestu, musí  
v některých úsecích počítat s poškozeným 
povrchem. Obě varianty se sejdou zhruba 
v polovině okruhu, kde navíc lze odbočit 

na vrchol Rosensteinen (Růžové ka- 
meny), který patří k nejzajímavějším 
pískovcovým útvarům v regionu; 
možná se podaří spatřit i horolezce. 
K výchozímu bodu se přijde po 
asfaltové aleji kolem vodní nádrže  
a centrálního parkoviště.

Trasa Talringroute Oybin, dlouhá té- 
měř čtyři kilometry, by se měla 
zvládnout za 90 minut. Vychází se 
ulicí Hauptstrasse kolem skalního 
útvaru k místnímu informačnímu 
centru „Haus des Gastes“ (výrazný 
dům zhruba v polovině ulice na levé stra- 
ně). Po odbočení vpravo do ulice Thomas-
weg začíná úsek s příkřejším stoupáním,  
ale po dobrém asfaltovém povrchu, k im-
pozantnímu skalnímu útvaru Thomasfel- 
sen (Tomášovy skály). Za ním se na lesní 
cestě odbočí vlevo k místu zvanému Hölle 
(Peklo). Od dřevěné lavice (ulice Talring-
weg) se po cesté značené zeleným bodem 
dojde opět do lesa – právě v tomto úse- 
ku je pro vozíčkáře z důvodu několika 
strmých stoupání nezbytná přítomnost 
doprovodných osob – a zanedlouho se  
objeví starý skokanský můstek. Okruh po-
kračuje ulicí Lückendorfer Strasse k louce. 
Odtud zbývá jen úsek parčíkem a kolem 
budovy informačního centra a rybníku.

K popisu tras jsem využil průvodce 
„Barrierefrei durch die Naturpark Zittauer 
Gebirge“, který lze získat zdarma v míst- 
ních informačních centrech. V této útlé 
brožuře jsou kromě popisů a mapek devíti  
tras (jedna je dokonce přeshraniční) dále  

např. informace o bezbariérovém ubyto- 
vání nebo bezbariérových sociálních zaří- 
zeních. Dostatek informací přináší i webo- 
vá adresa www.zittauer-gebirge.de (také  
v češtině), jako další lze doporučit třeba 
http://oybin.com.                                    (mk)

                                               Procházky pod majestátní stolovou horou

Petr Kotýnek, 
Pardubice

Kostel na úpatí hory je barokní horský celodřevěný „svatební kostelík“ z roku 1734. Jeho zadní 
stěnu tvoří skalní útvar. Přístup k němu je po schodišti z hlavní ulice.

Vladimír Tesárek

u								u								u								u								u	

Sběratelům tu- 
ristických zná- 
mek návštěvu  
připomene Tou-
rentaler („tolar  
z túr“) č. 317.



abilympiáda nedala dva dny 
od rána do večera nikomu vydechnout
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19. ročník národní soutěžní přehlídky řemeslných i volnočasových schopností a dovednos- 
tí osob se zdravotním postižením se konal v pátek 27. a v sobotu 28. května opět 
v ČEZ aréně v Pardubicích. Organizátoři z České abilympijské asociace připravili za vý- 
znamného přispění četných partnerských a sponzorských, nejen podnikatelských subjektů, 
na oba dny kromě zajímavých soutěžních disciplín také bohatý a veskrze přitažlivý dopro- 
vodný program. Tato každoročně významná akce abilympijského hnutí představovala samo- 
zřejmě také jedinečnou příležitost k setkání s kamarády, přátelským posezením i k jiným 
činnostem. 

Ve všech disciplínách předvedli abilympionici – bez ohledu na to, zda to byli zkušení 
harcovníci nebo nováčci –, že zdravotní postižení v žádném případě neznamená nedostatek 
či úplnou ztrátu zručnosti a logického uvažování. Rozhodně nemohl litovat nikdo, kdo volné 
chvíle strávil na nějaké akci doprovodného programu: stále totiž bylo co sledovat, obdivovat,  
vyzkoušet si nebo si třeba i něco zajímavého koupit.                           

Každý abilympionik samozřejmě chce při svém soutěžním vystoupení podat co nejlepší výkon. 
Kromě nezbytných schopností a dovedností to předpokládá také určitou dávku soustředění: tyto 
všechny nezbytnosti výmluvně ilustrují čtyři momentky ze soutěžních discplín aranžování kvě- 
tin – ikebana, keramika, počítačová editace textu a košíkářství.

Vrcholnou akcí doprovodného programu byl páteční večerní benefiční koncert poloviny skupiny 
Vypsaná fiXa – k poslechu a nakonec i k tanci zahráli její frontman, kytarista Márdi, a bubeník Pí-
trs. Velkým potleskem také diváci odměnili vystoupení Baletu Globa. Soubor složený z chodících  
tanečníků a z vozíčkářů předvedl tzv. psychobalet, zajímavou terapeutickou metodu. Stejně za- 
jímavá a zároveň i poučná byla také ukázka výcviku asistenčních psů v provedení Ligy vozíčkářů 
Brno.                                                                                                                                          (mk)

Foto: Aleš Formánek

Foto: Aleš Formánek

Foto: František Újezdský

Foto: František Újezdský

Foto: Aleš Formánek

Foto: Ivana Hronová

Foto: Aleš Formánek



Marie Halamíčková, vedoucí chráněné dílny 
Lidumila Oblastní charity Uherské Hradiště, se  
v abilympijském hnutí pohybuje už od roku  
2000, kdy se v Praze konala 5. světová pře-
hlídka schopností a dovedností osob se zdra-
votním postižením a kde její svěřenec získal  
za svůj výkon v košíkářství bronzovou medaili.

Na dobu před 11 lety má stále příjemné 
vzpomínky: „Než jsem odjížděla do Prahy, pro-
žila jsem velmi špatné životní období a vůbec  
se mi nechtělo odjet. Když jsem však chodila 
mezi soutěžícími, kteří měli těžké zdravotní 
postižení – například bez dolních nebo horních 
končetin, a třeba jenom ústy tvořili zadaný úkol  
a přesto to nevzdávali a s velkou chutí a za- 
ujetím se pouštěli do soutěžení, měla jsem po- 
cit, že část jejich energie přešla na mne. 
Uvědomila jsem si, že nejsem sama, kdo pro- 
žívá velké životní problémy. Domů jsem se 
vrátila s novou chutí překonávat překážky. 

A soutěžnímu zápolení osob se zdravotním 
postižením zůstává věrná doposud: „Od té do- 
by jezdím na abilympiádu pravidelně každým 
rokem jako rozhodčí v několika disciplínách 
a zapojila jsem i svého manžela. Chtěla bych 
poděkovat těm, kteří abilympiády připravují, 
byť sami mají zdravotní problémy, i všem 
ostatním, kteří se na této soutěži podílejí.“ 

Na předchozích abilympiádách reprezentova-
ly Oblastní charitu Uherské Hradiště neslyšící 
švadlenky z chráněné dílny Lidumila pro za- 
městnávání osob s fyzickým zdravotním po-
stižením; na Slovácko se většinou vracely 
s umístěními na předních příčkách pořadí.  

Letos se tyto neslyšící soutěžící nepřihlásily, 
uherskohradišťská Oblastní charita ovšem  
mezi abilympioniky svou zástupkyni měla. 
Z Denního stacionáře sv. Ludmily pro lidi  
s částečným mentálním a kombinovaným po-
stižením do Pardubic poprvé přijela Markéta 
Špíšková (na snímku), která se přihlásila  
hned do dvou soutěžních disciplín – malby 
na hedvábí a keramiky. A byla to premiéra 
jaksepatří: nervozitu na sobě nedala znát,  
první soutěž vyhrála a v keramice se umístila  
třetí. 

„Markéta byla ze soutěže ohromená –   
soutěžící, doprovodný program, atmosféra  
na abilympiádě, to vše v ní zanechalo vel- 
ký dojem,“ shrnula její pocity Marie Ha-
lamíčková a pokračovala: „Byla jsem při tom, 
když Markétka přišla v pondělí do stacionáře 
za svými kamarády. Pyšně ukazovala své 
medaile a chlubila se diplomy. Zážitků, které 
jim vyprávěla, bylo mnoho. Mnozí jí záviděli 
a chtějí v příštím roce na abilympiádu taky. 
Jak jsme tak seděli a povídali o ní, otevřely 
se dveře a vstoupil ředitel naší Oblastní 
charity Jiří Jakeš s kyticí růží, kterou předal 
Markétce a poděkoval jí za reprezentaci.  
Celý stacionář tleskal, Markétka zářila štěs- 
tím.“                                                             (mk)

O dodané energii a kytici růží za reprezentaci
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Pomyslnou vítěznou štafetu drží 
v košíkářství nadále stejný sub- 
jekt. I tak by se dal shrnout vý-
sledek z letošní abilympiády, na 
níž byla nejlepší Edita Komárko- 
vá z Prahy. „Naučili mě to ve 
středisku pro nevidomé Dědina,“ 
říká 36letá žena chvíli poté, co 
převzala medaili. A skromně do- 
dává: „Úspěch jsem rozhodně ne-
čekala, mám z něj dost rozpačité 
pocity.“ Kolegové ze zmíněné or- 
ganizace, mezi nimi i loňský ví-
těz Jan Výlet, však jednohlasně 
namítají, že její soutěžní výrobek 
byl skvělý.

Paní Komárková byla na své 
prvé abilympiádě. A líbila se jí. 
„Nejvíc mě tady zaujala pěkná at- 
mosféra. Prostě pohoda.“ Ze sou-
těžení obavy neměla, chtěla si 
to jen zkusit. Její košík na novi- 
ny, upletený z pedigu a vařeného 
proutí, ale neměl konkurenci.

Své výrobky, mezi nimiž jsou  
i ručně tkaná prostírání a koberce 
či drobná keramika, prodává Dě-
dina v Praze ve speciálním skla-
du. Katalog zboží a další informa-
ce lze najít na stránkách www.
dedina.cz.                              (pel)

Letos na podzim se uskuteční  
8. mezinárodní abilympiáda v Ko- 
reji. Vydá se tam i český repre-
zentační tým, který tak navlék-
ne pomyslný další korálek naší 
účasti na prestižních soutěžích. 
Poprvé se Češi představili před 
dvaceti lety v Hong Kongu – 
v současnosti se z téhle skupiny 
průkopníků na abilympiádě pravi- 
delně objevuje už jen Lenka Bitt-
nerová z Litoměřic. Rozhovor s ní 
se pochopitelně stočil i k dávným 
vzpomínkám, které pro ni mají  
medailový nádech.

q Národní abilympiády, na kte-
rých jsi chyběla, se dají spočítat 
na prstech jedné ruky...

Já byla snad na všech kromě 
jedné. Před třemi roky jsem musela 
někam jet s kapelou sestavenou 
z klientů Domova se zvláštním 
režimem v Terezíně, kde pracuju. 
Ale jinak si abilympiádu nikdy ne-
nechám ujít.

q Podílela ses už na té první, 
která se konala v roce 1991 
v Praze. Když se ohlédneme 
do minulosti a porovnáme ji 

s dneškem, kterou změnu po-
važuješ za nejvýraznější?

Nejspíš halu, to je vynikající  
dějiště pro abilympiádu. Je zde 
hodně prostoru pro setkávání  
a komunikaci, všechny doprovod- 
né akce  jsou k vidění na jednom 
místě. A myslím, že i lidé jsou ta- 
dy velice spokojení.

Zažila jsem nejdřív sportovní ha- 
lu v Hong Kongu, a už tenkrát  
jsem  si říkala, že by bylo skvělé,  
kdyby se i v Pardubicích nesou- 
těžilo v uzavřených prostorách  
a místnostech, jaké byly v 90. le-
tech v Černé za Bory a později  
u salesiánů.

q Jsi profesionální krejčová. 
A tak jsi dřív na abilympiádě 
působila jako rozhodčí v šití 
dámského oděvu, které se letos 
kvůli malému zájmu nekonalo. 
Nyní posuzuješ soutěžní výko- 
ny ve výrobě svíček či palič-
kování. To jsou ale trochu jiné 
disciplíny, ne?

Jsou, ale já dovedu posoudit 
tvořivost lidí s postižením a ze šití 
mám i cit pro sladění barev. Svíč-
ky navíc děláme v naší chráněné 

dílně... Proto mě ani nepřekvapilo, 
že jsem se názorově shodovala 
s druhou rozhodčí v porotě, kte-
rá má v těchto oborech větší zku-
šenosti.

q Byla jsi členkou týmu, který 
soutěžil v roce 1991 v Hong Kon- 
gu. To byla první mezinárodní 
abilympiáda, na které soutěžili 
i Češi. Co ti z ní nejvíc utkvělo 
v paměti?

Protože to bylo těsně po listo- 
padu 89, mým největším zážit- 

kem bylo, jak se tam chovali 
k handicapovaným lidem. U nás 
zůstávali v ústraní, ve městech 
převládaly bariéry a každý si my-
slel, že jemu se nic závažného  
stát nemůže. Naopak v Hong Kon-
gu jsem potkávala vozíčkáře zce-
la běžně, bariér bylo minimum  
a lidé s postižením patřili do kaž-
dodenního života. Ta soudržnost 
se nedala přehlédnout! No a taky 
si dobře pamatuji, že abilympiáda 
byla skvěle zorganizovaná a ko-
nala se v naprosto bezbariérovém 
prostředí.

q A co samotné soutěže?
Měli je dobře připravené. Ale ne- 

čekané a pro mě nepříjemné by-
lo časové zpoždění. My jsme 
začali soutěžit o půl hodiny déle, 
než bylo stanoveno, a já z toho 
byla dost vynervovaná. Svoji roli 
sehrála jazyková bariéra, neměli 
jsme informace, co se děje... Ale 
čínským pořadatelům to vůbec 
nevadilo, asi pro ně bylo takové 
zdržení běžné. My jsme na do-
mácích abilympiádách mnohem  
důslednější, soutěží se podle sta-
noveného programu.

q Jak jsi prožívala zisk bron-
zové medaile v šití sukně?

Já jsem hlavně během sou-
těže překonala svůj strach. A me- 
daile mi sebevědomí ještě zved- 
la. Proto jsem se rozhodla 
v Pardubicích už nesoutěžit a dát 
šanci jiným. A sama jsem jako 
rozhodčí začala dodávat sebe- 
vědomí soutěžícím, kteří si šití 
třeba chtěli jen vyzkoušet. A ta- 
ky jsem jim na základě zkuše- 
ností z Hong Kongu vysvětlo- 
vala, proč lidé s nejrůznějším 
zdravotním postižením soutěží  
na abilympiádě společně. Že jde  
o základní princip abilympijského 
hnutí.

q Vraťme se k letošku. Co se ti 
nejvíc líbilo?

Hodně mě tady upoutala paní 
z Brna, která tady předvádí síťo- 
vání. Až jsem si říkala, že to snad 
taky zkusím. Blízko mám ke koší- 
kářství: obdivuju nevidomé soutě- 
žící, jaký mají cit v rukách. A sa- 
mozřejmě se mi pokaždé líbí 
aranžování květin. Jsem na abi-
lympiádě strašně spokojená, patří 
prostě do mého života.           (pel)

V košíkářství opět 
dominovala Dědina

Zúčastnila jsem se abilympiády 
jako zástupkyně Generali Pojiš-
ťovny. 

Bylo pro mne ctí být přítom-
na na této významné krásné  
a smysluplné akci, kde se kaž-
doročně setkávají zdravotně po-
stižení občané a kde se navazu- 
jí mnohá dlouholetá přátelství.

Stala jsem se svědkem sou-
těžního klání, s obdivem jsem 
sledovala, s jakým nadšením  
a nasazením si tito lidé měřili 
svoje schopnosti a dovednosti. 
Přitom jsem si uvědomila, s ja- 
kým úsilím a statečností musí 
naši handicapovaní spoluobčané 
denně bojovat a zdolávat pře-
kážky, což si my zdraví mnohdy 
neuvědomujeme.

Přeji vaší Asociaci mnoho zda-
ru a budu se těšit na jubilejní  
20. ročník. 

Hana Kaplanová,
vedoucí agentury Holice

Úsilí abilympioniků 
musí zdravý 

člověk obdivovat

Ukázkovou disciplínou na letošní 
abilympiádě bylo síťování. Před-
váděla ho Marie Pokorná z Brna, 
78letá usměvavá žena, operova-
ná po mozkové mrtvici. Síťuje asi 
čtyři roky. O své zálibě tvrdí: Je 
to zároveň skvělá rehabilitace!  
A ochotně vypráví: „Síťování patří 
k nejstarším řemeslům. Původně 
šlo o mužskou činnost: začali  
s ní rybáři. Později byl důležitou 
osobou Vavřín Krčil, krejčí z Vy- 
sočiny. Narodil se na konci před-
minulého století a zemřel v roce 
1968. To byl opravdový znalec  
a průkopník síťování v naší zemi.

Já se tuhle dovednost naučila od 
babičky, jako malé dítě. Ale pak 
jsem se tomu dlouhé roky nevěno- 
vala. Až když jsem po mrtvici za- 
čala s rehabilitací, zvolila jsem si 
i ruční práce: pletu, háčkuju a síťuju. 
 Pro síťovky mám osobní moti-
vaci. Dělám je a rozdávám lidem 
proto, že vhodně nahrazují igelito-
vé tašky, které znečišťují životní 
prostředí. Jak jsem se doslechla, 
i na západě už se vracejí ke 
klasickým síťovkám.

Z bavlněných nití, lýka či prováz-
ků se dají zhotovit i jiné výrobky. 
Třeba rukavice, ty jsem udělala ja- 
ko módní doplněk jedné mane-
kýnce, síťky do vlasů, volejbalová 
síť nebo vánoční ozdoby. Umím  
si představit i netypické hračky  
pro děti... Pravdou ale je, že dnes 

se síťuje hlavně strojově. V jed- 
nom krámku jsem viděla takto vy-
robené, dost předražené tašky  
z Německa: jedna stála 199 ko-
run!

Tuhle ruční práci si člověk zvolí 
jako koníčka nebo jako vhodnou 
rehabilitaci. Síťování totiž zlepšu- 
je a udržuje jemnou motoriku 
v ruce, v prstech. Samozřejmě, 
je to zdlouhavá činnost, ale mě 
baví. A ráda pak někoho potěším. 
Síťovky dávám jako dárek svým 
příbuzným a známým, sem tam  
nějakou prodá dcera.“

O síťování měli účastníci abi-
lympiády nemalý zájem. A protože 
jde o činnost vhodnou pro lidi se 
zdravotním postižením, je prav- 
děpodobné, že se v příštím roce 
objeví mezi vyhlášenými soutěž-
ními disciplínami.                    (pel)

Řemeslná dovednost, která se vrací na výsluní

V Hong Kongu jsem nabrala sebevědomí, které mám dodnes
říká lenka Bittnerová, účastnice téměř všech národních abilympiád



Centrum péče o duševní zdraví je denní zařízení, 
provozované Centrem pro zdravotně postiže- 
né Královéhradeckého kraje a nabízející přístře- 
ší a pomoc lidem s psychickým handicapem.

Vzniklo v roce 1999 v Hradci Králové z iniciativy 
Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice.

Záměrem bylo vytvoření klidného a bezpečného 
místa pro lidi s nemocnou duší, kteří by se podle  
svých možností a schopností zabývali určitou činnos-
tí, která by odváděla jejich pozornost od chorobných 
myšlenek a představ. Zároveň by poskytlo zázemí 
pro udržení kontaktu s lidmi a vzniku přátelských 
vztahů. Využití služeb centra bylo a je nabízené  
jako vhodný doplněk ambulantní léčby nejen po 
ukončení hospitalizace.  

Nejde jen o pasivní příjem služeb
„Poskytujeme sociálně aktivizační služby osobám 

s psychickým onemocněním, které se v důsledku  
své nemoci ocitly v tíživé životní situaci. Napomáhá-
me jim ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu, 
předcházení osamělosti a přispíváme k jejich plno-
hodnotnému zapojování do společnosti,“ řekla Ivana 
Šťastná, vedoucí Centra péče o duševní zdraví 
v Hradci Králové. Při poskytování podpory a pomoci 
jde o to, aby člověk byl soběstačný, uměl svou situ- 
aci řešit sám a nestal se jen pasivním příjemcem 
služby.

Klienti si  mohou dobrovolně vybrat z bohaté nabíd-
ky  aktivit, které Ivana Šťastná specifikuje: „K dispozi-
ci jsou počítačová výuka, výuka anglického jazyka, 
setkání s psychologem, vaření, využití posilovny,  
relaxační cvičení, hrátky s pamětí, český jazyk, studijní 
hodinka, výuka tance, vycházky a výlety. K dispozici  
je přístup na internet a do posilovny, lze bezplat- 
ně využít právní, psychologickou a finanční porad- 
nu, zúčastnit se  představení Klicperova divadla nebo 
zajímavých přednášek a víkendových pobytů.“

Klienti se často setkávají i o víkendu na zajíma- 
vých kulturně-společenských akcích v Hradci Králo-
vé nebo zajdou na oběd či dobrý čaj nebo kávu. 
Pracovníci zařízení jim pomáhají na úřadech  při uplat- 
ňování jejich práv, oprávněných zájmů či obstará- 
vání osobních záležitostí. 

Šťastná: „Pravidelně jednou za měsíc se naši klienti  
scházejí na společných schůzkách, kde mají možnost 
popovídat si o všem, co se v Centru povedlo nebo 
také nepovedlo, co je trápí nebo naopak těší, mohou 
přednést svůj názor, námět či požadavek a aktivně 
se tak zapojit do dění. Vhodnými způsoby se učí ře-
šit vzniklé, někdy i nepříjemné situace, které přiná- 
ší běžný život. Jsou vedeni k větší toleranci a res- 
pektu mezi sebou, ale i uvědomění si svého místa  
v Centru se svými právy, ale i povinnostmi.“

Chtějí aktivně využít volný čas
Centrum péče o duševní zdraví je určeno všem 

osobám s psychickým onemocněním, které chtějí ak- 
tivně využít volný čas, rozvíjet své schopnosti a do- 
vednosti, a zároveň lidem, kteří hledají přátelství  
a porozumění. A právě porozumění takto nemocným 
osobám mnohdy od naší společnosti chybí. Na vině 
je pravděpodobně malá informovanost o oblasti 
duševního zdraví a z ní plynoucí strach před lidmi, 
kteří s psychickou nemocí mají co do činění. Mnozí 
lidé nechápou psychické nemoci jako zdravotní potí-
že, myslí si, že jsou to problémy způsobené špat- 
nou sebekontrolou či vadným charakterem. To zna-
mená, že své chování by měl mít každý člověk pod 
kontrolou, každý by měl být pánem svých myšlenek 
a emocí. Tak jako si člověk nevolí svou rasu, pohla- 
ví, nemůže ovlivnit své fyzické postižení, tak si ani 
nevolí a nemůže ovlivnit svou duševní poruchu.

Podrobnosti o Centru péče o duševní zdraví, které 
je finančně podporováno městem Hradec Králové, 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Minis-
terstvem práce a sociálních věcí, najdete na  webu 
www.hkcpdz.webovastranka.cz.                        (jš, fr)

HOuBy 
PO Celý ROK
Houby vždy tvořily důležitou sou-
část stravy prostého lidu. Byly  
i oblíbeným pokrmem vrchnosti, 
pro kterou je poddaní a hajní by-
li povinni sbírat a někdy i sušit.
V souvislosti s houbami vybavu-
je se mi jedna vzpomínka. Dne 
26. dubna 1986 došlo k havárii 
jaderné elektrárny V. I. Lenina 
v Černobylu. V září téhož roku 
jsme pobývali v rakouských Al-
pách. V horském údolí u jezera 
Wolfgangsee tam pařezy věnči- 
lo množství nádherných šťavna- 
tých václavek, velkých jako muž-
ská dlaň. Sbírali jsme je, denně jsme z nich měli smaženici a naše 
bytná paní Gadocha se hrozila, co že to jíme. Na západ od nás platil 
totiž přísný zákaz sbírání a konzumace hub, nasátých nebezpečným 
jaderným spadem. V tehdejším socialistickém Československu jsme 
ovšem před houbami varováni nebyli, a tak jsme václavky pojídali 
s velkou chutí.
Žampiony a hlívy ústřičné jsou dnes v hypermarketech k dostání 
celoročně. Vůní a chutí se sice nevyrovnají houbám čerstvě na-
sbíraným v přírodě, ale i pokrmy ze zakoupených hub, jsou-li dobře 
připraveny, chutnají výborně.
Dříve byly houby považovány za pouhou pochutinu bez větší nutriční 
hodnoty. Později se zjistilo, že ač v průměru obsahují 80–90 % vody, 
jsou bohaté na bílkoviny, cukry, tuky, vitaminy, minerální, stopové  
a chuťové látky. Při úpravě houbových pokrmů se nedoporučuje 
používat mnoho tuku, neboť houby jej snadno nasávají. Před oba-
lováním na řízky se mají namočit na chvíli do mléka, potom tolik tuku 
nenaberou.
Téměř stoletá kuchařka „Jitřenky“ A. B. Seidlové uvádí mimo jiné tyto 
recepty: Rýže s houbami se připravuje z čerstvých i sušených hub, 
výborná je ze žampionů. Asi čtvrt litru rýže se opere, spaří horkou 
vodou, na kastrolu se zpění půl drobně pokrájené cibule se lžičkou 
zelené petržele a asi jako vejce kousek másla. Spařená rýže se tam 
vloží, přilévá po trošce vody, zasolí půl lžící soli a dusí do měkka. Na 
kousku másla s kapkou osolené vody se dusí dvě hrsti čerstvých ne-
bo sušených hub také do měkka (sušené houby vyžadují vody více). 
Pak se k nim připojí dvě rozkverlaná vejce, dvě lžíce dobré smeta- 
ny, dobře se to promíchá, až vejce ztuhnou, a směs se lehce vmíchá 
do dušené rýže. Forma nebo kastrol se vymažou máslem, směs rý- 
že a hub se do toho vloží, dobře přimáčkne, hned vyklopí na mísu  
a dá na stůl. K rýži s houbami je dobrý hlávkový salát. Některá hos-
podyňka dává do koflíků vždy vrstvu rýže, pak houby, opět rýži, pěk-
ně to stlačí, vyklopí každému na talíř a posype zelenou petrželkou  
neb sekaným uzeným masem.
Ze sušených hub se mohou péci velice dobré houbové smaženky. 
Hrst sušených hub se večer spaří horkým mlékem. Druhý den se jem-
ně usekají, přidá se lžíce másla neb sádla, dvě lžičky pšeničné krupi- 
ce a nechá se to dusit. Do vychladlé směsi se přidá jedno na tvrdo 
uvařené drobně usekané vejce, jedno syrové vejce, podle chuti soli,  
trochu sušeného muškátového květu, kousek usekané zelené petr- 
žele, jeden větší vařený strouhaný brambor a tolik strouhanky, aby se  
mohly tvořit malé na malík silné placičky, které se na rozpáleném  
tuku opečou do růžova. Smaženky jsou dobré s rýží i s bramboro- 
vou kaší. Jak dodává A. B. Seidlová, hodí se i pro lepší stůl.
Správné houby s vejci neboli staročeská smaženice se připraví 
následovně: Talíř očištěných hub se drobně pokrájí. Na rendlík se dá 
jako půl vejce kousek másla, na špičku nože kmínu a lžička krájené 
petržele, houby se tam vloží a nechají se dusit do měkka. Do měkkých 
hub se rozkverlají tři neb čtyři vejce, přidají se dvě lžíce sladké sme-
tany a směsí se míchá, až zhoustne. Podle potřeby se smaženice 
dossolí. Někdo přidává do smaženice krájenou cibuli a pepř. Ty však 
překryjí typickou, nezaměnitelnou chuť a vůni houbového pokrmu, 
který je pak nadto hůře stravitelný. Z toho důvodu se houby mají 
kořenit velmi opatrně.                                          Eva A. Schmidtová

Zvláštní místo mezi prózami, 
které se vracejí do totalitní mi- 
nulosti, zaujímá novinka Papíry na 
hlavu. Napsal ji jednapadesátile- 
tý Rostislav Kuchař spolu s novi- 
nářkou Zitou Chalupovou a jde 
o ohlédnutí za trablemi, s nimiž 
se potýkal coby zdravý i těles- 
ně postižený mladý muž.

Období 70. a 80. let bylo ob-
tížné snad pro každého, kdo se 
výrazně lišil od průměru. Ať už 
pravdomluvností, nekonvenčním 
oblékáním, dlouhými vlasy, či tře- 
ba viditelným zdravotním posti-
žením. Kuchař měl navíc od 
školních let dar přitahovat ab-
surdní chvíle do běžných situací. 
Coby autor pro jejich vystižení 
našel ideální výrazovou formu: 
jadrný humor, mnohdy až černý, 
který mimoděk obnažuje šlendri-
án a zhovadilost normalizační 
doby. Dozvíte se třeba, co zažil  
na lyžařském výcviku, jak se učil 
na zedníka, budoval socialismus  
či nacvičoval na spartakiádu.

Kuchař píše hutně, beze slov-
ních kudrlinek. A přitom velmi 
poutavě. Když se mu v 18 le-
tech stal vážný úraz, čekaly ho 
drsné zážitky. Čtenářům se díky 
nim zadřou pod kůži výstižné de- 
taily neutěšené doby, kdy v Čes- 
koslovensku existovali jen ne- 
pohodlní i n v a l i d é. Modrá 

knížka coby vysvobození z vo- 
jenské povinnosti, která hrozila 
i člověku s postižením, otřesná 
ledabylost zdravotníků, šikana od 
zdravých spolužáků či dva zá- 
chody na nemocničním oddělení 
pro padesát lidí – to byla holá, 
nerůžová realita. Kuchař po ní 
vůbec neteskní, naopak ji pro-
pichuje svým ostrovtipem. Jeho 
dílko (viz ukázka) podává zábav- 
né svědectví o úděsném režimu, 
který mladým lidem možná přijde 
k neuvěření.

Knížka Papíry na hlavu je na 
světě díky olomouckému nakla-
datelství Burian a Tichák. Získat 
ji lze za 150 korun u autora na 
telefonu 739 504 524 či e-mailu  
kucharrosta@seznam.cz.       (pel)

Jak jsem se vyhnul vojně
Přestože jsem docela vážně ma-
rodil, nevyhnula se mi povinnost  
jít k odvodu. K vojenskému lékaři  
mě doprovázel tatínek. V dusné 
čekárně se mi dělalo špatně, otec 
proto vyrazil sehnat něco k pití. 
A právě v té chvíli mě zavolali do 
ordinace. Chtěl jsem sice získat 
modrou knížku, ale rozhodně jsem 
nemusel nic předstírat: byl jsem 
na tom špatně bez jakéhokoli si-
mulování. V ordinaci seděli dva  
lékaři a voják. Doktor na mě – ješ- 
tě jsem ani nedovřel dveře – za-
řval: „Papíry a úklon!“ Uklonil jsem 
se, ale nějak podivně, hlava se 
mi zatočila, a já upadl. Doktor ke 
mně přiběhl, třásl se mnou a po- 
kračoval ve řvaní: „Ty jeden si- 
mulante, jestli si myslíš, že dosta-
neš papíry na hlavu, tak se mýlíš!“  
V té chvíli vešel dovnitř otec s pi- 
tím. A začal taky řvát: „Za co jsem  
ve válce bojoval, když jsou v armá-
dě a ve zdravotnictví zase taková 
hovada jak za Švejka a za císaře 
pána?!“ A zatřásl doktorem. Ten 
zkoprněl, zatřepal hlavou, vytáhl 
flašku a napil se. A pořád tak stál  
a třepal hlavou. Otec mu totiž za- 
čal před nosem mávat svou vojen- 
skou legitimací – byl kapitán. Celá 
ordinace vyskočila, zasalutovala 
a omluvila se nám. Modrou knížku 
jsem samozřejmě dostal.
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Nepohodlným invalidou za totáče
Rostislav Kuchař se ohlíží za dobou plnou absurdit

Pomocnou ruku podávají už dvanáct let

Partneři:

Centrum péče o duševní zdraví a Lékařská fakulta UK 
v Hradci Králové připravily zajímavou výstavu výtvar-
ných prací Renaty Stehlíkové (na snímku v modrém)  
a Mileny Valešové. Výtvarné činnosti se věnují ve vol-
ném čase a již několik let docházejí do Centra péče  
o duševní zdraví na hodiny arteterapie, úspěšně vedené 
Karlou Kozákovou.


