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Hlavní partneři:

Ve dvou dnech na začátku září se uskutečnilo 
slavnostní otevření Integračnho centra sociálních akti-
vit v Pardubicích. Česká abilympijská asociace (CAA) 
zrealizovala stavbu, která je součástí pardubického 
Integrovaného plánu rozvoje města Přitažlivé město. 
Částkou 54 milionů korun na ni přispěla Evropská  
unie prostřednictvím Regionálního operačního progra-
mu. Zařízení, které bude nabízet služby jak zdravotně 
postiženým, tak široké veřejnosti, přivítala celá řada 
čestných hostů (viz rámeček). 

Miloslav Macela z ministerstva práce a sociálních věcí je  
rád, že se Česká abilympijská asociace stará o integraci 
občanů a že tato stavba v tak záslužné a zodpovědné 
činnosti výrazně pomůže všem. Význam dotací z Evropské 
unie podtrhla senátorka Miluše Horská: „Situace nevlád-
ních a neziskových organizací není a nebude jednoduchá. 
Věřím, že nový objekt všem pomůže k rozvoji tolik důležité 
činnosti.“ 

„Takových staveb, jako je Kosatec, moc v naší republice 
není,“ řekl Pavel Ptáčník z Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany. „Jsem rád, že jsem u jeho slavnostního 
otevření, a ještě více potěšen z toho, že výraznou měrou 
pomůže zapojení postižených do společnosti.“ 

Skvělý záměr
U zrodu myšlenky a následného schvalovacího řízení  

byl někdejší primátor města Pardubic Jaroslav Deml: „Po-
dařilo se zrealizovat skvělý záměr. Bez práce, bez lidí, kteří 

chtějí něco dokázat a mají zodpovědnost, nejde zrealizovat 
vůbec nic.“ Jiří Rozinek, náměstek primátorky města Par- 
dubic, je rád, že se povedlo vybudovat tak krásný a účel- 
ný objekt, a přislíbil CAA další podporu v oblasti sociální 
oblasti.

Uspokojení, že taková stavba vyrostla v obvodu měst- 
ského obvodu I, neskrýval jeho starosta Jaroslav Menšík  
a vyslovil pochvalu za to, že Kosatec bude sloužit široké  
veřejnosti.

„Za výbor Regionální rady, která tento projekt schvalova-
la, musím říct, že tyto peníze splnily svůj účel,“ řekl Ro- 
man Línek. „Škoda jen, že tato zajímavá stavba není víc  
na očích lidem, ale i tak je letos mezi šesti posuzovanými 
na Stavbu roku 2011 v Pardubickém kraji. Kosatec je ale 
především svým mezilidským rozměrem záležitostí, kterou 
nám v republice mohou závidět.  Přál bych si, aby takových 
projektů bylo víc.“

Radní Jiří Brýdl, který se věnuje sociální oblasti, uvedl:  
„Mám radost, že práce se zdravotně postiženými má ta- 
kový kvalitativní posun, když ji dělají kvalifikovaní a nad- 
šení lidé jako tady a nyní navíc v těchto ojedinělých pro-
storách.“

Svůj obdiv k provozovatelům neskrýval radní pro nezis-
kový sektor Pavel Šotola: „Pro neziskové organizace není  
snadné pouštět se do takto velkých projektů. Musejí shánět 
nejen dotace a granty, ale mít také podporu ze soukromé 
sféry a umět se otáčet.“ 

Hosté slavnostního zahájení
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Miloslav Macela, 
ředitel odboru rodiny a dávkových systémů.
Horní komora Parlamentu České republiky: Miluše  
Horská, senátorka. 
Vládni výbor pro zdravotně postižené občany: Pavel  
Ptáčník, vedoucí sekretariátu; Martina Jelínková, tajem-
nice. 
Pardubický kraj: Roman Línek, náměstek hejtmana; Jiří 
Brýdl, radní; Pavel Šotola, radní. 
Město Pardubice: Jindřich Tauber, náměstek primátorky; 
Jiří Rozinek, náměstek primátorky; Ivana Liedermanová, 
vedoucí odboru komunitních služeb; Jaroslav Deml, bý-
valý primátor. 
Městský obvod Pardubice I: Jaroslav Menšík, starosta.
Stako Hradec Králové: Petr Kulda, jednatel; Milan Peti-
ra, stavbyvedoucí; Pavel Svoboda, stavbyvedoucí; Jana  
Hrubá, asistentka ředitele.
Družstvo Stavoprojekt: Radim Bárta, architekt.
Partnerská organizace FIABA: Martina Pytlíková.
Česká abilympijská asociace: Jaromír Krpálek, jednatel; 
Ivana Dolečková, ředitelka; Pavlína Potůčková, členka 
správní rady; Vladimír Podnecký, člen správní rady; Aleš 
Dvořák, člen správní rady. (Pokračování na str. 3)

Slavnostní okamžik otevření Kosatce nastal, když hosté pomocí provázků rozevřeli dře-
věnou skulpturu, která ve svých útrobách skrývala rozkvetlý kosatec. 

Foto: Filip Novotný a Aleš Formánek



Koledujete si o facku, pane Macku!

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením pro Pardubický  
kraj nově nabízí bezplatnou osobní konzultaci s právníkem. Službu  
jsme zřídili v srpnu s ohledem na velkou poptávku ze strany jed- 
notlivců i organizací. Poradenství je určeno zejména osobám se 
zdravotním postižením a seniorům, rodičům dětí se zdravotním po- 
stižením, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úko- 
nům, rodinným příslušníkům a ostatním pečujícím osobám.

Bližší informace získáte a konzultaci si můžete dohodnout na adrese  
Poradna NRZP ČR, ul. B. Němcové 2625 (budova Agrostavu, 4. patro –  
bezbariérový přístup), Pardubice, e-mail: poradnapardubice@nrzp.cz,  
telefony 466 952 423, 736 751 202, 732 546 915. 

Radka Konečná, krajská koordinátorka NRZP ČR
Pozn. red.: Národní rada zajišťuje poradenství ve všech krajích. Právník  
je však zatím k dispozici na jejím ústředí v Praze a v krajských porad-
nách v Brně, Olomouci a Pardubicích.

Tak nám zase přibyl jeden dříve po- 
litik, nyní publicista, který si žije na 
vysoké noze a obouvá se do nezis- 
kovek. Do všech, bez rozdílu a bez 
servítek. Řeč je o Miroslavu Mackovi, významném 
členovi největší pravicové strany.

V Lidových novinách od něj v pátek čítám komen- 
tář na aktuální téma. Zkraje srpna se zaměřil na 
zadluženost země a rozpočtové problémy. Jeho ná- 
zor, že na poloprázdné kase se výrazně podílí ne- 
průhledné a nepromyšlené rozdávání financí zbyt-
ným státním úřadům a institucím, je opodstatněný. 
„Obávám se, velmi se obávám, že je to tím, že 
množství strávníků napojených na penězovody ve-
řejných finančních prostředků (a lhostejno, zda na 
úrovni centrální, krajské či obecní) už dosáhl nad-
kritického, většinového množství,“ píše Macek.

Nejspíš má pravdu. I sociologové a ekonomové  
se shodují na tom, že úřednictva je v Česku stále  
víc a žádná vláda s tím dosud nenadělala nic.  
Když už v nějakém úřadu či instituci dojde k mírné- 
mu snížení počtu zaměstnanců, rychle jsou přesu- 
nuti jinam.

Ale následující Mackovo tvrzení považuji za scest- 
né a hlavně za urážlivé. K úředníkům připočítává 
spoustu „lidí živících se v různých těch nadacích, ob- 
čanských sdruženích a podobných kšeftících napo-
jených zcela nebo většinově na veřejné finance“.

V neziskovkách založených a řízených lidmi se 
zdravotním postižením pracuji už skoro dvacet let. 
A tvrdím, že třeba Centrum Paraple, Asociace po- 

skytovatelů osobní asistence, Ná- 
rodní rada osob se zdravotním po- 
stižením nebo Česká abilympijská 
asociace rozhodně nejsou „kšeftí- 

kem“. Ano, vymýšlejí a rozvíjejí aktivity (osobní 
asistenci, poradenství v oblasti stavebních bariér, 
chráněné dílny atd.), které se bez státních, krajských 
či obecních dotací a grantů neobejdou. Ale jde 
o činnosti velmi záslužné, protože zlepšují kvalitu 
života lidem se zdravotním postižením. Rozhodně  
je nelze šmahem odsuzovat jako nemravné ob-
chůdky!

Místo házení neziskovek do jednoho pytle by si 
Macek coby dřívější poslanec a místopředseda vlá-
dy mohl zamést před vlastním prahem. Jistě dobře  
ví, jak chorobně důležité jsou státní peníze pro poli-
tické strany a všelijaké jejich agentury, komise, po- 
radce a think tanky. O sdruženích vydávajících víc 
peněz na svůj provoz či golfové turnaje než na cha- 
ritu, které založily Zuzana Paroubková a Pavla To-
polánková s manželi v době, kdy působili ve vládě,  
ani nemluvě... O tom všem se Macek ve svém 
komentáři ani slůvkem nezmiňuje.

Dobře si vzpomínám na pohlavek, který tenhle 
chlapík vlepil ministru zdravotnictví Davidu Rathovi. 
Soudní spor prohrál a musel se mu omluvit. Pau- 
šální kritikou nadací a neziskovek muž s břitkým 
slovníkem opět projevil svou drzost.

Na hrubý pytel ovšem patří hrubá záplata. Svou  
letní arogancí si říkáte o facku, pane Macku!

Miloš Pelikán

u	 Odpolední recitál jste v Kosatci za-
čal skladbou, kterou jste složil na konci 
60. let. Zpíváte v ní: Už dlouho se mi 
zdá, že ztrácím cenu, indickejm dětem 
hlad nezaženu. Jak dnes vnímáte tenhle 
začátek textu? Co vlastně může písnič-
kář nabídnout lidem, kteří jsou oproti 
většině nějak výrazně znevýhodněni –  
ať už sociálně, nebo následkem zdra-
votního postižení?

Já jsem odchovancem silného sociálního 
hnutí, které tehdy zachvátilo studentskou  
a intelektuální Evropu. Příklon k levicové-
mu, a to i ke komunistickému myšlení byl 
přirozenou reakcí mladých lidí na vietnam-
skou válku… Tu písničku jsem udělal v Ne- 
sebaru, bulharském městečku, coby stu- 
dent během letního kreslířského pobytu. 
Zmíněná slova mě napadla jako začátek,  
a já docela věřím na první nápady. Pravdou 
je, že jsem tehdy udělal i další tři čtyři 
písničky, avšak žádná z nich nepřežila. Ale 
tuhle hraju dodnes.

K vaší otázce. Myslím, že písnička Dlouho 
se mi zdá / Chtít chytit vítr může být i ně-
co jako morální závazek nebo určitá meta. 
A kdykoli ji člověk zpívá, pak pokud není 
absolutní cynik, vyrovnává se s tím, zda ve 
své tvorbě lže, nebo nelže. Vnímám ji jako 
určitý povzdech, který vychází z realismu 
světa: konkrétně z toho, že jeden hlas, 
jakkoli silný, těm trpícím dětem opravdu ne- 
může pomoct. Ale zároveň tím, že si člo-
věk tu písničku opakuje, aspoň se udržuje 
v jakémsi pocitu nejistoty nebo studu, bez 
kterého se dneska nedá v moderním svě-
tě žít. Protože závažných problémů a ze-
mí, které se chtějí zbavit svého handica- 
pu (třeba náboženského nebo sociálního  
útlaku, ale i následků přírodních katastrof)  
a potřebují pomoc, je tolik, že text písnič- 
ky sice platí dál, ale je už hodně deval- 
vovaný.

u Už před dávnými lety jsem vás vi-
děl hrát pro Klub vozíčkářů Petýrkova.  
A dozvěděl jsem se tenkrát, že když  
vás předem poprosili o vystoupení, hned  
jste jim ho ochotně slíbil. Nasnadě je 
otázka: Co vás motivuje k podporování 
neziskovek, které pomáhají zdravotně  
postiženým lidem?

Neopovažuju se to odmítnout. Mám zása- 
du, že poprvé zahraju komukoli, kdo mě po- 
zve. Podruhé už bych si to rozmýšlel, kdy-
bych nebyl spokojenej, kdyby se mi třeba 
zdálo, že někdo zneužil toho pozvání… 
Tenkrát svou roli navíc sehrál i fakt, že se 
od mládí znám s Vendulkou Neumanno- 
vou, pražskou vozíčkářkou, která přes své  

těžké postižení vystudovala vysokou školu,  
i díky obětavé péči své maminky a kama- 
rádů. Obdivuju ji, a tak jsem lidi z té organi-
zace nemohl zklamat.

u	 Kromě filmové scenáristiky a režie 
jste na ČVUT vystudoval architekturu. 
Vím, že už jste si zběžně prohlédl tu- 
hle novostavbu. Jaký dojem máte z Ko-
satce, jak na vás zapůsobil z estetické- 
ho a z uživatelského pohledu?

Krásná je myšlenka, která naštěstí už je 
dneska běžná: že se tady vybudovalo ko- 
munitní centrum, které je určeno nejen li- 
dem majícím nějaké zvláštní potřeby. Že se  
třeba chráněná dílna otevře i místním kuti- 
lům, že se tady můžou konat nejrůznější  
kurzy. Mě se líbí hlavně náplň tohohle domu. 
 Jako architekt vnímám, že budova je ve 
vnitřním bloku a kolem bydlí starousedlíci, 
kteří nejsou zvyklí na nějaký velký provoz. 
Tuším, že stavaři patrně vyhověli nějaké  

širší diskusi. A vím, že objekt proti původ- 
nímu záměru snížili o jedno patro: to je  
důležité kvůli prosvětlení okolních zahrad  
a bytů. Tahle citlivost a „vnitřní morálka“  
stavby je mi sympatická. Za zmínku stojí  
i podlaha uvnitř, která je pokrytá kvalitně 
položenou gumovou hmotou, vhodnou pro 
vozíčkáře i pro nás ostatní. Působí velmi 
příjemně, protože vytváří dojem kamene, 
aniž by měla chlad tohoto materiálu. Líbí se  
mi i ohledy na ekologii: že ten dům oblože- 
ním a řešením ventilace počítá s úsporami  
energie a že bude do jisté míry soběstač- 
ný. Fajn je zimní zahrada na střeše. Myslím,  
že Kosatec rychle vroste do okolního pro-
středí: není to agresivní stavba. Navíc tím,  
že má jakoby polokruhovou věž inspirova- 
nou lodní architekturou 20. let, vhodně ko- 
responduje s historií – není to jen strohá, 
esteticky nezajímavá krychle. I kosým pů- 
dorysem se v téhle budově staré vhodně  
propojuje s novým.

Jistou výhradu mám jen k osvětlení prostor 
kolem vchodu. Všechny moderní prostory 
mají rády lokální osvětlení, kdežto v Kosatci  
je to řešeno zářivkami. Ty jsou bezproblé- 
mové, úsporné, ale zároveň trochu stude-
né. Ale jsme tady první den – a každý dům 
potřebuje nejprve ožít. Lidé si sami řeknou, 
zda něco chtějí udělat jinak.

u Měl jste někdy vážné zdravotní potí- 
že, které výrazně omezily vaši soběstač-
nost? Byl jste někdy odkázán výhradně 
na pomoc druhých lidí?

Zrovna jsem vyfasoval francouzské hole,  
a doktoři mi vynadali, že je ve svém věku je- 
ště nemám. Spadl jsem totiž nedávno z ko-
la… Měl jsem, asi jako každý kluk, úrazy,  
kdy jsem třeba strávil prázdniny s nohou 
v gypsu. Z dlouhodobého pobytu v nemoc-
nici ale mám jedinou zkušenost: v páté či 
šesté třídě mě zachvátila revmatická ho- 
rečka. Tehdy jsem půlroku nesměl chodit, 
takže mi zeslábly nohy, museli mě podpí- 
rat. Léčil jsem se v Poděbradech. Pro dítě 
je ale takový zážitek mnohem přirozeněj- 
ší, než když se někdo vybourá na mo- 
torce nebo se jinak dostane do situace, 
kdy je zcela závislý na pomoci druhých li- 
dí. Netroufám si to vůbec srovnávat.

u Letos jste vydal nové album s ma-
lebným názvem Ponorná řeka. Jak by-
ste ho přiblížil těm čtenářům, kteří vaši 
tvorbu moc neznají?

Název kopíruje písničku z poloviny  
90. let, kdy jsem hodně přemýšlel o tom, 
že mizí určitá solidarita nebo soudržnost, 
kterou lidi pociťovali na konci bolševis- 
mu. V podstatě všichni tehdy byli skrytí 
nebo otevření disidenti: bylo velmi málo li- 
dí, kteří se otevřeně hlásili k tomu režimu. 
A když, tak z jakéhosi trapného donucení.

Měl jsem dojem, že nastane čas, kdy  
se začne moderní doba se svojí formální  
a dokonalou psanou demokracií střetávat  
se vzpomínkami lidí. A říkal jsem si, že lid-
ská paměť se bude zanořovat a vynořo- 
vat na nečekaných místech a v nečeka- 
ných souvislostech. Zároveň jsem přemýšlel  
o tom, jak se budeme chovat k lidem, kte-
ří uvízli ve fízláckých seznamech: bylo me- 
zi nimi i pár kamarádů a známých.

Na desku jsme vybrali folkové písničky, 
které inspirovaly muzikanty z kapely Etc.  
Vzniklo tak rockové album, které je instru- 
mentálně i aranžérsky bohatší podobou  
mých skladeb. Je na něm pár nových  
a většina starších písniček. Vynořují se  
a zase mizí v paměti jako v ponorné řece.

    (pel)
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Nevíte, co vás čeká od 1. ledna?

Vladimír Merta
Narodil se 20. ledna 1946 v Praze. Filmový i divadelní režisér a scenárista, herec, vystudovaný 
architekt. A také fotograf, malíř, básník, autor knih pro děti i dospělé. Písničky začal skládat 
během vysokoškolských studií. Do roku 1989 se většina jeho písní šířila na neoficiálních  
kazetách, v televizi se prakticky vůbec neobjevoval. Širší veřejnost se o něm dozvěděla až po 
sametové revoluci. Letos mu vyšlo album Ponorná řeka. V pondělí 5. září zahrál na slavnostním 
otevření centra Kosatec.

Podporu lidem s postižením se neopovážím odmítnout, 
říká folkový bard Vladimír Merta 

Pardubická poradna získala právníka!

Jsou jí plné noviny, nevyhnete se jí v televizi, prosakuje internetem. Řeč  
je o sociální reformě, která od 1. ledna příštího roku výrazně ovlivní i ži- 
vot lidí s postižením. Ve chvíli, kdy čtete tyhle řádky, bude nejspíš zá-
kon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, který je základem reformy, čekat na projednání 
v Senátu. Poslanecká sněmovna už ho schválila v září.

Vzhledem k rozsahu chystaných legislativních změn a dosavadní 
proměnlivosti navrhovaných, schvalovaných či zamítaných úprav se  
tématu ve Zpravodaji zatím nevěnujeme. Ale všem, kdo se chtějí  
dovědět aktuální informace a poradit se o své situaci, doporučujeme  
dva odborníky.

V sídle Národní radě osob se zdravotním postižením je k dispozici 
JUDr. Jan Hutař (mobil: 724 039 994, telefon: 266 753 425, e-mail: 
j.hutar@nrzp.cz), v Lize vozíčkářů Lucie Marková, Dis. (telefon: 800 
100 250, mobil: 725 122 853, e-mail: poradna@ligavozic.cz).          (pel)

Foto: Aleš Formánek
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Slavnostní otevření objektivem Aleše Formánka a Luboše Jeníčka (Deník)

Kosatec rozkvetl na začátku září ... 
CAA otevřela Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích

Tvůrčí svoboda
Radim Bárta, autor projektu: „Jsem rád, že i při 

složitých podmínkách jsme měli důvěru a tvůr- 
čí svobodu. Neměli jsme před sebou žádné  
vzory, takové stavby ještě nevznikaly. CAA však 
věděla, co chce a jak by všechno uvnitř mě- 
lo fungovat. S tak zodpovědným přístupem se  
u řady stavebníků nesetkáváme.“

Petr Kulda, jednatel stavební firmy Stako, kte- 
rá objekt postavila, si pochvaloval vzájemnou 
spolupráci, která byla tím základním kamenem  
při realizaci složitého staveniště: „To, že vše-
chno dopadlo na jedničku, je zásluhou nejen  
našich stavbařů, ale i moudrého vedení CAA,  
se kterým budeme rádi spolupracovat i v bu-
doucnosti.“

Pestrá nabídka
Na začátky v roce 1992 a nelehká obdo- 

bí vzpomínal Jaromír Krpálek, jednatel CAA: 
„Tenkrát se nám o podobném zařízení ani 
nesnilo, vždyť jsme začínali v jedné místnosti! 
Dnešní slavnostní otevření Kosatce je jed- 
ním z nejkrásnějších a nejdůležitějších dnů na- 
ší organizace. 

Rád bych poděkoval všem za podporu, kte- 
ré se nám dostalo při realizaci této stavby, 
velice si vážíme i toho, že nacházíme pod- 
poru naší rozmanité činnosti.“

K poděkování se přidal i Vladimír Podnecký, 
člen správní rady CAA.

„Rádi bychom, aby v Kosatci byl hojně vy- 
užíván také společenský sál. Ale hlavně  
chceme, aby zde probíhala opačná integrace,  
to znamená, že zdraví si najdou cestu k li- 

dem s postižením,“ řekla ředitelka CAA Ivana 
Dolečková.  

V Kosatci je mimo jiné sídlo projektu, který 
umožní handicapovaným lidem přípravu k prá- 
ci za podmínek, které se co nejvíce podo- 
bají otevřenému trhu práce. Bude tu fungovat  
tréninková restaurace a tréninková kavárna 
i tréninkový byt. Kromě toho tu najdou pro- 
stor také svépomocné skupiny lidí se zdra-
votním postižením nejen z Pardubic. 

V odpoledních hodinách se v centru také  
budou pořádat kurzy pro širokou veřejnost,  
a to jak pro děti, tak pro dospělé. V nabíd- 
ce jsou například kurzy šití, keramiky, dráto- 
vání, pedigu nebo třeba vitráže. Mnohé  
aktivity už přitom mají za sebou úspěšnou 
prázdninovou premiéru.                    

(fr)

(Dokončení ze str. 1)
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s	 Naši čte- 
náři již ELBEE 
znají, přesto 
vás poprosím 
o shrnutí – 
co je ELBEE 
a jaké jsou 
jeho největší 
výhody?

Elbíčko, jak 
mu u nás v ZLKL (Závody lehkých 
konstrukcí Loštice – pozn. auto- 
ra) říkáme, je speciál určený 
především pro vozíčkáře. Díky 
možnosti najet do něj přímo na 
vozíku jim totiž umožňuje napros-
tou svobodu a samostatnost po-
hybu. Vozík se přitom ve vozidle 
zafixuje a slouží zároveň jako 
sedadlo řidiče. Jedná se v mno- 
ha směrech o světově unikátní  
koncept, jehož hlavní výhody, kro- 
mě té nejdůležitější (tj. absence 
nutnosti přesedat), jsou dále třeba 
nájezd zepředu, možnost parko-
vat příčně k chodníku, možnost 
přepravy druhé osoby nebo níz- 
ké provozní náklady.

s	 Říkáte, že jednou z výhod 
je nájezd zepředu – v čem tato 
výhoda spočívá?

Když jsme se rozhodovali, zda 
najíždět zepředu, nebo zezadu, 
rozhodly pro první verzi dvě okol- 
nosti – jednak možnost umís- 

tit dozadu sedadlo spo- 
lujezdce a pak to, že je 
při parkování vidět, kam 
vozidlo zajíždí, kam se 
spouští rampa i kam vo- 
zík vyjíždí. Couvat do 
úzkého parkovacího mís-
ta je pro každého řidiče 
bez výjimky patrně vždy 
složitější, než tam zajet 
čelem.

s	 Jaké jsou technické 
parametry ELBEE?

Předně – jde o kate- 
gorii „těžkých čtyřkolek“. 
ELBEE má redukovaný  
výkon 12,6 kW a hmot- 
nost necelých 400 kilogra- 
mů. Pohání ho benzínový 
motor Piaggio o obsahu 
300 ccm s variátorem, kte- 
rý se chová jako automa-
tická převodovka. Délka 
vozu je 2,48 metru, široký 
je 1,33 metru a vysoký 
1,73 metru. Aktuální vnitř-
ní průjezd dosahuje šířky 
77 centimetrů, počítá se 
s mechanickým i elektric- 
kým vozíkem. V běžném 
provozu elbíčko dosa- 
huje maximální rychlosti  
100 km/h, běžná rychlost  
je 80 km/h při spotřebě  
paliva mezi 4–5 l/100 km.

s	 V souvislosti s ELBEE 
se často mluví o indivi-
dualizacích, v čem budou 
spočívat?

Víte, když jsme začali pra- 
covat na koncepci budou-
cího ELBEE, chtěli jsme, 
aby se stalo plnohodnot-
ným vozem, nikoli jen ně- 
čím funkčním, ale nehez-
kým. Dnes můžeme říct, 
že jsme na nejlepší cestě 
individualizovat nejen říze- 
ní pro všechny typy posti- 
žení a fixaci pro jakékoli 
vozíky, ale díky partnerství 
se společností 3M také 
prostřednictvím personali- 
zace vnitřních prostor vo- 
zu a polepů karoserie také  
design pro dobrý pocit (ne- 
jen) majitele elbíčka.

s	 Vím, že homologaci 
jste již úspěšně absolvo-
vali před rokem – proč te-
dy ještě nevidíme ELBEE 
běžně na silnicích?

Získání osvědčení  
o schválení technické 
způsobilosti typu vozidla  
byl velmi náročný, ale i po-
učný proces. Po jeho do-
končení jsme se nicméně  
rozhodli, že elbíčko ještě 
před uvedením na trh 

zdokonalíme. Za ten rok jsme 
výrazně zlepšili jeho jízdní 
vlastnosti a spolehlivost, ale 
i užitné vlastnosti, například in-
stalací elektrického řazení, po-
silovače řízení nebo parkovacího 
asistenta s kamerou. Proběhlo 
i intenzivní testování v běžném 
provozu a vše je právě zakon-
čováno finálním zaváděním do 
výroby.

s	 Kdy tedy mohou zájemci  
o ELBEE očekávat jeho uvede-
ní na trh?

K tomuto kroku dojde v rámci 
letošního veletrhu Medical Fair 
Brno (18.–21. října), kam bych 
tímto chtěl pozvat nejen všechny 
čtenáře. Půjde-li vše podle našich 
představ, mohou se těšit mimo 
jiné na zveřejnění základní ceny 
speciálu ELBEE či na venkovní 
testovací jízdy. Spuštění vlastní 
výroby plánujeme dle zájmu nej-
později na jaro příštího roku. 
Pro bližší informace doporučuji 
navštívit aktualizované stránky 
www.elbee.cz a vyplnit tam for-
mulář pro odběr novinek, tedy  
i informací o dění kolem ELBEE. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
štěstí při uvádění ELBEE na trh.

  (mk)

ELBEE – malé rozměry, velké možnostmi 
Rozhovor s manažerem projektu Ladislavem Brázdilem mladším

v                              v                              v                              v                              v                              v                              v                              v                              v                              v

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

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

MR SyStEM

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

Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

tel.: 469 622 280                               fax: 469 622 337
proman@proman.cz          www.proman.cz

www.tempo-oopp.cz              

Mezi pravidelné partnery České abilympijské asociace patří také četná větší i menší města a obce. Za fi- 
nanční podporu v letošním roce si zaslouží poděkování: 

Bítovany, Bylany, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolní Roveň, Dříteč, Hlinsko, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, 
Jankovice, Kočí, Kostěnice, Křičeň, Labské Chrčice, Libišany, Litomyšl, Mikulovice, Moravany, Nasavrky, Němčice, 
Opatovice nad Labem, Ostřešany, Přelouč, Rabštejnská Lhota, Ráby, Rybitví, Řečany nad Labem, Sezemice, 
Slatiňany, Slepotice, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Třemošnice, Valy, Veselí, Vlčí Habřina, Vysoké 
Mýto – Pardubický kraj,

Černilov, Černožice, Dobruška, Lično; Kulturní a sportovní nadace města Náchoda – Královéhradecký kraj,

Poděbrady – Středočeský kraj.

PAVEL ZDENĚK



Mezinárodní filmový festival (ne)- 
herců s mentálním a kombinova-
ným postižením Mental Power  
Prague Film Festival (letos se 
uskutečnil pátý ročník) nepatří 
k top tuzemským přehlídkám. 
Přesto je jeho existence neod- 
diskutovatelná: díky němu totiž  
mohou osoby se zdravotním po-
stižením prožít tři dny v prostředí 
typickém pro velké filmové festi- 
valy mezi lidmi bez handicapu  
a zároveň jim, široké laické ve- 
řejnosti i sobě samým dokázat 
schopnost téměř se vyrovnat  
profesionálním „lidem od filmu“.
Již počtvrté se mezi nimi objevili 
také filmaři z Domova pod hra- 
dem ... (1. tajenka) z nádher- 
ného kraje pod Orlickými ho- 
rami. Tentokrát se jako jeden 
z 19 soutěžních snímků představil jejich veselý 15minutový film o hrůzo- 
strašných snech i pohodové realitě s názvem … (2. tajenka). Děj plný 
zvratů, písniček (dokonce i anglicky zpívané vsuvky) a vtipů v něm rozehrá- 
vá nejen více než třicet lidí, ale také čtyřnozí herci – koně, osel nebo psi. Film  
byl nominován na ceny hned ve třech kategoriích: hlavní mužská role, vedlejší  
ženská role a Zvláštní cena poroty (na snímku). Posledně jmenované oce- 
nění přidělila porota s herečkou Evou Holubovou jako předsedkyní nakonec  
právě tomuto filmu, nadšeným hercům ji předal další člen poroty, předseda 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.
Vodorovně: A. Architektonický prvek; podnik ve Skutči. – B. Maketa; řeka v Rus-
ku; popravčí. – C. Janinský paša; český herec; SPZ Olomouce. – D. Prosit; úda- 
je; slovenské zvratné zájmeno. – E. Vrstva prvohor; tmel; planeta. – F. Římskými 
čísly 1005; dopravní linka; email. – G. Ludolfovo číslo;  tajné listy z vězení; ptačí  
potrava. – H. Souhlas; švédská váhová jednotka; domácká podoba jména Ota- 
kara. – I. Nakažlivá nemoc; surovina  
k výrobě léků.
Svisle: 1. Německy „babička“; 1. ta-
jenka. – 2. Svetr ke krku; alkoholický 
nápoj. – 3. Značka sportovní obuvi; 
škůdce šatů. – 4. Neochoten; část 
šachovnice. – 5. Trouchnivět; přístav  
v Černé Hoře. – 6. 2. tajenka. – 7. Pro- 
vést opis; smrt. – 8. Ohleduplnost; 
očištěná vodou. – 9. Slovensky „jaký“; 
náš automobilový soutěžní jezdec. – 
10. Vnitřní prostor starořeckého chrá-
mu; anglicky „osamělý“. – 11. Plastika 
muže nesoucího břemeno; hlína na ko- 
řenech rostlin.
Pomůcka: akad, alone, lod, orant, 
Rímský, Upa.                                   (mk) 

U Stadionu 427, 533 12 Chvaletice

tel.: 466 988 154      fax: 466 988 153                    
www.enelex.cz  enelex@enelex.cz                    
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Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. je jedním 
z předních dodavatelů energií v České republice. 

Její rozhodující činností je výroba, dodávka a prodej 
elektrické energie a tepla. 

Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice 
tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní 

odebírá téměř 60 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 projektů, 

zdravotnictví, kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.
Více na 

www.eop.cz.

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 zaměst-
náno 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 společnosti 
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.

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 elektroni-
ky vč. výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení. 
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu 
Business Week.

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

CHEStAV CZ s.r.o.

Veselí 25, 535 01 Přelouč 
telefon: 726 515 877; 777 837 813

chestav@email.cz 

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

tel.: 465 420 203  
seedservice@seedservice.cz

ACtIWO Pardubice     
Štrossova 1033

530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

Institut 
mikroelektronických 

aplikací

Bartolomějská 87, 530 02 Pardubice
tel.: 466 501 562      fax: 466 513 457
ima@ima.cz               www.ima.cz

Pro chvíle 
oddechu

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Ostřešany 54, 530 02 Pardubice

tel.: 466 304 785      

www.jings.cz            jings@jings.cz



Román, který nebyl napsán nadarmo

Národní rada osob se zdravotním po-
stižením ČR hájí zájmy této široké sku-
piny našich spoluobčanů a vyvíjí akti- 
vity v jejich prospěch od roku 2000.  
U našich východních sousedů praktic-
ky totéž zabezpečuje občanské sdruže- 
ní s téměř identickým názvem, které „se 
narodilo“ 20. listopadu 2003.

Od počátku naplno
Národná rada obča- 

nov so zdravotným po- 
stihnutím v Slovenskej 
republike (NROZP) 
vznikla v rámci projektu 
Evropského fóra zdra-
votního postižení (Eu-
ropean Disability Fo- 

rum – EDF) a v souvislosti s rozšířením 
Evropské unie o 10 států. Její členskou zá-
kladnu tvoří zhruba dvě desítky organiza-
cí, především sdružujících osoby s různým 
zdravotním postižením. Může to být pouze 
organizace s více než 300 členy, více než 
50 procent musí přitom tvořit občané se 
zdravotním postižením; je to tzv. švédský 
model. (Výjimka platí pro organizace men-
tálně postižených a pro ty, v nichž jsou ob- 
čané s méně se vyskytujícími chorobami.)  
Hned v roce 2004 se stala řádným čle-
nem EDF a také čestným členem Inclusion 
Scotland (konsorcium podporující odstraňo-
vání objektivních i subjektivních bariér). 

Na financování aktivit  
může podle zákonů  
o dotacích získat pro- 
středky na základě před- 
ložených projektů. Kaž- 
dé ministerstvo má ale 
vlastní zákon, který vy- 
jmenovává subjekty  
s nárokem na dotaci  
a podmínky k jejich po-
skytnutí. Je jistě zajíma- 
vé, že resort zdravotnict- 
ví nemůže podporovat 
žádnou organizaci zdra- 
votně postižených nebo 
pacientů. 

Navíc může každý  
občan i každá právnická osoba přispět  
dvouprocentní daní pro 10 procent svých 
zdravotně postižených spoluobčanů. Po- 
užití této částky ovšem striktně určuje 
zákon. 

NROZP představuje významného partne- 
ra vlády při jednáních týkajících se oblasti  
politiky zdravotního postižení: legislativní  
návrhy nejen připomínkuje, ale předkládá 
i vlastní. Její zástupci také spolupracují 
s představiteli státní správy i místní sa-
mosprávy, a to např. při zlepšování spole- 
čenského postavení zmiňované skupiny 
osob nebo při účinném zavádění platné le- 
gislativy vč. předcházení nedorozuměním 
a diskriminaci při jejím uplatňování. Nejen 

pro členské organizace připravuje odborné 
přednášky, konference, workshopy apod. 

„Přeshraniční“ aktivity 
Za významné lze určitě považovat úzkou 

spolupráci s představiteli evropských i svě- 
tových organizací osob se zdravotním po- 
stižením, podíl na ovlivňování postojů 
evropských institucí k nim nebo přenášení 
zkušeností ze zemí Evropské unie na Slo- 
vensko. V případě slovensko-české spolu- 
práce se jedná hlavně o výměnu informa- 
cí a zkušeností a o pravidelné reciproční 
účasti na konferencích i dalších akcích. 

V zásadě sem lze zařadit i spolupráci  
se společností AIESEC Slovensko (největší 
studentská organizace na světě). Díky ní 

mohla brazilská studentka posledního roč- 
níku oboru mezinárodních vztahů absolvo- 
vat v NROZP stáž. Ta spočívala především 
v účasti na aktivitách členských organizací, 
získala i vědomosti týkající se situace li- 
dí se zdravotním postižením nebo fungo- 
vání neziskového sektoru na Slovensku.

Nevšední projekty
Společným jmenovatelem všech realizo-

vaných i probíhajících  projektů je zvyšová- 
ní kvality života osob se zdravotním po-
stižením v širších souvislostech. Zaměření 
projektu „Okná múzeí dokorán“ z roku 2009 
určuje už jeho název: zpřístupňování mu- 
zeálních sbírek zdravotně postiženým. Sou- 
částí projektu „Bariéry“ byla také inter- 
netová fotosoutěž na téma každodenně 
„útočících“ bariér fyzických i psychických.

O předpisech, doporučeních, stanoviscích 
i praktických zkušenostech ze všech ob- 
lastí života zdravotně postižených a také  
o akcích NROZP informuje od roku 2008 
internetový časopis „Mosty inklúzie“, kterým 
lze „listovat“ na www.nrozp-mosty.sk. Každé 
číslo je přitom zaměřeno monotematicky; 
první číslo pojednávalo o dopravě. 

Národná rada občanov so zdravotným 
postihnutím v Slovenskej republike, jejímž 
předsedou je Branislav Mamojka, sídlí na 
adrese: Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, 
podrobně se představuje na webu www.
nrozp.sk.                                                (mk)
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Slovenské „dvojče“ Národní rady osob se zdravotním postižením:
Mladší o tři roky, pracovně stejně agilní

Patří k největším přednostem in- 
ternetu, že dává snadnou a bez-
platnou šanci novým talentům.  
A tak při brouzdání jeho nekoneč- 
ným prostorem lze najít i slib-
né pokusy začínajících autorů či 
psavců, kteří svá dílka nechtějí  
nechat v počítačovém šuplíku.

Na stránkách www.zuzana1973.
firemni-stranka.cz je zveřejněn  
pozoruhodný román Společně  
to zvládneme, jehož hlavní po- 
stavou je vozíčkář. „Prózám, kde 
jsou v popředí lidé se zdravotním 
postižením, se nebráním,“ říká Zu- 
zana Lašťovková, jeho autorka. 
Román je biograficky laděný. „Jde 
o příběh kamaráda, který dnes už 

používá vo- 
zík jen čás- 
tečně a za 
pomoci berlí 
začíná cho-
dit. Pozmě-
nila jsem  
jen jména 
a prostředí 
a některé 
detaily, na 

výslovné přání kamaráda, který 
nechtěl být rozpoznán.“

Prózu dokončenou loni čtou pře- 
vážně ženy a ohlasy jsou vesměs 
kladné. Důvodem příznivého ohla- 
su je nejspíš i skutečnost, že jde 
o text, který nevyznívá pesimistic- 

ky. Sama autorka tvrdí: „Těm, kte- 
ří stejně jako hlavní hrdina vzdá-
vají šanci aspoň trochu zlepšit svou 
situaci a odmítají lidi kolem sebe, 
by mohl román pomoci při hledání 
síly začít se sebou něco dělat.“

Tvorba Zuzany Lašťovkové vy-
chází ze skutečných událostí, kte-
ré prožili její přátelé a známí. „Dr-
žím se toho, že největší inspirací  
je život kolem nás,“ vysvětluje že- 
na, která se živí jako čalounice 
a krejčí. A dodává: „Pokud někte- 
rý můj příběh dodá odvahu třeba 
jen jedinému člověku, pak nebyl 
psán nadarmo.“

Otiskujeme malou ukázku z ro-
mánu.                               (pel)

tradiční podzimní přehlídka neziskovek
na brněnském výstavišti

Lidskost v symbióze s byznysem. Tak by mohl znít podtitul akce Pro Váš 
úsměv, kterou pořádá Liga vozíčkářů. Jde o tradiční setkání nezisko-
vých organizací, chráněných dílen a lidí se zdravotním postižením, 
které se uskuteční v bezbariérových prostorách brněnského výstaviš- 
tě jako doprovodný program veletrhů Medical Fair a Rehaprotex. Ve 
dnech 18.–21. října zaplní pavilon C prodejní výstava výrobků, které 
zhotovili zdravotně postižení lidé, informační stánky neziskovek a pest- 
rý program na pódiu i v přednáškových sálech.

Pro návštěvníky bude přichystána tradiční Internetovna, v níž se do- 
zvědí například o nových možnostech při ovládání počítače hlasem,  
očima, v simultánním přepisu řeči pro sluchově postižené nebo získají 
čerstvé informace o alternativní komunikaci nahrazující řeč. Ti, kteří 
využívají pomoc asistenčních psů, jistě ocení pohádku hranou právě tě- 
mito zvířaty. Čtyřnohé herce povedou cvičitelé spolupracující s Ligou  
vozíčkářů. Samozřejmě nebudou chybět stánky organizací, které se 
zabývají právě výcvikem asistenčních, canisterapeutických nebo vodi-
cích psů.

Zájemci si budou moci vyzkoušet sportovní výbavu pro tělesně postiže- 
né osoby, posedět a odpočinout si v čajovně a prohlédnout si vý- 
stavu nejlepších snímků fotosoutěže Život nejen na kolech, která 
je tematicky zaměřena na okamžiky ze života lidí s hendikepem. 
Odborné přednáškové části bude letos dominovat chystaná so- 
ciální reforma. Bude se jí důkladně zabývat Lucie Marková 
z Ligy vozíčkářů (středa, 12.30 hod., sál E) a také Asociace pro 
osobní asistenci (středa, 14 hod., sál D). Přednášky jsou rozčleněny 
do těchto tematických bloků: zdravotnictví (úterý), sociální služby 
(středa), pracovní uplatnění a volnočasové aktivity pro lidi s postižením 
(čtvrtek). Všechny se budou konat v Kongresovém centru, do ně- 
hož je nejjednodušší přístup ze zastávky tramvaje č.1 Výstaviště. 
Na ni bude mimořádně zajíždět i nízkopodlažní spoj MHD č. 82.

Celostátní výstava neziskovek Pro Váš úsměv je zároveň vhodnou 
příležitostí k zakoupení originálních dárků, navazování kontaktů, výmě-
nu zkušeností i pro setkání s kamarády a přáteli. Podrobné informace 
najdete na stránkách www.ligavozic.cz/provasusmev. Na dotazy odpo-
ví Soňa Formanová, telefon: 725 468 329, e-mail: sona.formanova@
ligavozic.cz. O veletrzích Medical Fair a Rehaprotex se lze dočíst na 
stránkách www.bvv.cz.                                                                       (pel)

Zvolili nakonec nedalekou cukrárnu, která to u nich vyhrála tím, že nabízela 
možnost sednout si na venkovní, částečně kryté terase, což bylo výhodné  
i pro Marka, který nemusel řešit fakt, že je na vozíku. Nebylo moc chladno,  
tak se v klidu usadili. Mareček nespouštěl oči z Markova batohu, zavěšené-
ho na boku vozíku. Táta ho přestal napínat, a sotva si objednali něco na zub, 
sáhl do útrob batohu a podal malému balíček.

„Snad se ti to bude líbit. A mám tu i něco pro tetu...“
Než stihl dopovědět, malý už trhal obal a jen řekl: „Tak jí ho dej, teta  

má dárky ráda.“ A dál se věnoval rozbalování auta. Konečně bylo venku. 
„Páni, to je super! Táto, to je nádherný, já s ovládáním ještě nemám.  
Už ho mají skoro všichni kluci ze školky. A teď i já.“

„Tak se ti opravdu líbí?“
„To si piš, je fantastický. Můžu si ho vyzkoušet? Prosííím.“
„Ale jo, vždyť je tu místa dost a skoro prázdno... Ale dej pozor, ať se niko- 

mu nemotáš pod nohama,“ souhlasila Klára.
Oba se chvíli dívali, jak malý docela obratně prohání auto po terase. 

Marek si odkašlal. „Kláro, tobě jsem taky něco přinesl... Takovou drobnost, 
snad tě potěší. Vím, že ti stejně nikdy nebudu moc pořádně splatit vše,  
co jsi pro mě a pro malého udělala. Ty už dávno nejsi moje malá sestřič- 
ka, já bych se teď měl učit od tebe.“

Podal jí drobný balíček. Ona se lehounce usmála, a jemně rozbalila sošku 
pierota. Prohlížela ho opatrně a ze všech stran. „Víš, že mi připomíná tebe? 
Moc za něj děkuju, je to nádherný kousek. Opravdu. Vybral jsi ho moc dobře.“ 
  Marek se také usmál. „Nebudeš mi věřit, ale i já se v něm docela jasně viděl. 
I v něm bojuje smutek a radost... Jenže já už si vybral. Já chci ten smích. 
Chápeš, jak to myslím?“

Klára pokývala hlavou, že ho chápe velice dobře. Přejela pohledem z ně- 
ho na Marečka.

„Tamhle máš svůj smích. Už ti věřím.“
„To jsem rád. Mohli bychom si promluvit, dokud je Mareček zaneprázdněný 

tím autem?“
„Proto jsme přece tady. Tak co mu říkáš?“
„Je bezvadnej. Kláro, myslíš, že mu jednou dokážu dát to samé co ty?“
„Ty se hlavně snaž sehnat vhodný podnájem. Kluk je celý žhavý, kdy 

bude moct  k tobě, třeba jen na víkend. Mluvila jsem s Burdou, říkal, že  
by ti dovolil mít tam malého občas na noc, ale nesmělo by to vadit 
ostatním z ubytovny. Ale v tom prý problém nevidí. Ty už jsi prý jeho 
pacient stejně jen papírově kvůli nároku na ten kumbál... Navíc ti ne- 
budu bránit, ani když se nakonec rozhodneš malého nechat u sebe nastálo. 
Je ale ve věku, kdy si už musíš pospíšit.“

Marek chvíli přemýšlel, proč mu Burda nic neřekl. No, vlastně se mu nediví. 
Copak měl někdy před ním o kluka zájem? To je teď ale vedlejší, hlavně že 
je Burda při nich. To ho ani moc nepřekvapovalo: znal Jirku natolik, že o jeho 
zlatém charakteru věděl velice dobře.

„Kdys prosím tě s Jirk… tedy s Burdou, mluvila?“
„Dnes ráno. Dokonce jsem s ním už dohodla, že k tobě Petr může hodit 

válendu, co nám zahálí v garáži. Jako pro Marču, víš?“
Tázavě se na ni podíval. „Petr?“
„No, Petr. To je další věc, která ti jaksi unikla. Promiň... Nemyslela jsem to 

zle. Ale měl bys vědět, že sama už delší dobu nejsem. Jen jsme se nevzali, 
kvůli malému. Ne, neboj, Petrovi kluk nevadí. Jen jsme nechtěli, aby si zvykl 
Petra brát jako tátu a mě jako mámu. Těžko se to vysvětluje. Ale zavolal jsi 
v pravý čas. Být to o rok déle, vzali jsme se a přestali bychom Marečkovi 
vyprávět báchorky o nemocném tatínkovi. Chápeš?“

Podívala se mu pevně do očí.
On své oči naopak sklopil. Pochopil...
„Kláro, já nenacházím vhodná slova... Já byl takový blbec. Bože, já byl vůl. 

Promiň.“
Pohladila ho po ruce. „Byl... Ale teď toho nech. Myslím si, že vše začíná být 

tak, jak by mělo.“

V květnu měl v pražském kině Svě-
tozor premiéru film Přibližování. 
Jde o působivou výpověď o lidech 
s tělesným postižením a osob- 
ních asistentech či dobrovolní- 
cích, kteří jim denně pomáhají. 
Snímek vznikl díky finanční pod- 
poře Úřadu vlády ČR a Konta 
Bariéry. Společně ho vytvořili  
uznávaný dokumentarista Tomáš 
Škrdlant a Erik Čipera ze sdru- 
žení Asistence, který dodal ná- 
mět a zčásti se chopil kamery.
  Ve filmu se mísí drobné trampo- 
ty i příjemnosti s otevřenou výpo-
vědí jednotlivých aktérů přímo do  
kamery. Hodinová mozaika umož- 
ňuje divákovi udělat si představu 
o soubytí člověka s člověkem, 
hledání společné řeči a zdolávání 
překážek. Ty nejsou zdaleka jen 
viditelné či hmatatelné: manévro- 
vat s vozíkem na polní cestě ne- 
bo vyčistit vozíčkáři zuby nebývá 
obtížnější než porozumět jeho 
vnímání světa.

Snímek jistě osloví i toho, kdo 
žádného tělesně postiženého člo-
věka osobně nezná. Podrobné in- 
formace o něm se dozvíte, moti- 
vaci autorů zjistíte a všechny 
hlavní postavy uvidíte na strán- 
kách www.priblizovani.info nebo  
na www.facebook.com/priblizova- 
ni. DVD s dokumentem Přibližová- 
ní si lze objednat u Erika Čipery 
na telefonu 739 006 382.    (pel)

Výtečný film o cestách 
za porozuměním

Jednou z každoročních aktivit je  společný koncert profesionál- 
ních umělců a zdravotně postižených amatérů „Ľudia potrebu-
jú ľudí“.

Společně to zvládneme (úryvek)



Po tři dny hostila moravská metro-
pole první ročník konference Ars 
Terapeutica. Pro více než stovku 
účastníků připravili organizátoři  
z Moravské asociace uměleckých 
terapií a Akademie Alternativa  
v odborné i doprovodné části za-
jímavý program. Přednášky řady 
našich i několika zahraničních od-
borníků doplnily četné workshopy. 

Značný zájem potvrdil i Tomáš 
Beníček, jeden z obětavých orga-
nizátorů: „Největší byl o vystou- 
pení dvou zahraničních lektorek, 
která se týkala psychologické bio- 

grafie se zaměřením na artete- 
rapii, resp. psychodramatu a muzi- 
koterapie. Nejpočetněji obsazený 
workshop byl věnovaný dramate- 
rapii. Účastnící si samozřejmě 
našli čas i na návštěvu některé do-
provodné akce, zaujalo především 
vystoupení orchestru Masarykovy 
univerzity Brno a představení im-
provizačního divadla Útulek.“

Konference potvrdila nejen vý-
znam uměleckých terapií v oblasti 
péče o osoby se zdravotním po-
stižením. Díky ní se navíc začíná 
více diskutovat o vhodnosti vzniku 

nové pracovní profese  umělecké-
ho terapeuta vč. související mož-
nosti studia v oblasti uměleckých 
terapií. Studium už nabízí Aka-
demie Alternativa, více na www.
akademiealternativa.cz.

Zdá se až neuvěřitelné, že při- 
pravit a zorganizovat takovou kon- 
ferenci trvalo téměř dva roky. Že 
to ale nebyla marná práce, do- 
kládá T. Beníček: „Výsledek nám 
dodal energii a chuť do dalšího 
ročníku, který jsme už teď za- 
čali plánovat opět do Brna na 
15.–17. června 2012. Byli bychom 

rádi, kdyby se z konference Ars 
Terapeutica stala tradice. Vytvořila 
se totiž opravdu velmi příjemná, 
troufám si říci rodinná atmosféra. 
Pro nás organizátory byli největ-
ší odměnou spokojení účastníci  
a četná příjemná setkání.“

Podrobnější informace o konfe- 
renci letošní i připravované jsou 
na webu Moravské asociace umě-
leckých terapií www.maut.cz. (mk)

Kavárnu Láry Fáry si Náchodští oblíbili

Zhruba 80 milionů obyvatel 27 
členských států Evropské unie, tj. 
asi šestina jejich celkového po-
čtu, jsou osoby s určitým typem 
a stupněm zdravotního postižení. 
Většina se proto nemůže plně 
účastnit společenského i hospo- 
dářského života, cestovat veřej- 
nou dopravou, ale třeba také vy-
užívat digitální služby atd. 

Prakticky už rok existuje Strate- 
gie pro pomoc osobám se zdra-
votním postižením. Jednotlivým 
vládám tento dokument Evropské 
komise doporučuje provést bě- 
hem deseti let takové kroky pro 
odstranění nejen uvedených pře-
kážek, ale i řady dalších, aby 
zmíněné osoby nebyly nikterak 
kráceny na svých právech. Člen-
ské státy přitom zároveň vybízí 
ke spolupráci při jejich realizaci. 
(Plné znění Strategie lze dohle-
dat na http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ, a to i v českém ja-
zyce.) 

Z doporučovaných opatření  
uveďme např. vzájemné uznává- 
ní průkazů zdravotně postižených 
občanů v ostatních členských 
státech Unie, cílenější využívání 
pravidel státní podpory, postupné 
sjednocování trhu s přístupnými 
výrobky, kompenzačními pomůc-
kami a službami, podporu inovací 
nebo tvorby nových vhodných  
pracovních míst. Ostatní veřejnost 
by měla díky tomu získat širší 
povědomí o problematice života 
osob se zdravotním postižením. 
Strategií se současně realizuje 
závazek z Úmluvy Organizace 
spojených národů o právech osob 
se zdravotním postižením, který 
Unie a všechny její členské státy 
přijaly v roce 2007.

Z hlediska blízké budoucnosti je 
zajímavá informace uvedená ve 

Strategii: „Na základě konzulta-
cí s členskými státy a dalšími 
zúčastněnými stranami Komise 
zváží, zda do roku 2012 navrhne 
Evropský akt přístupnosti. Ten by 
mohl obsahovat specifické normy 
pro konkrétní odvětví s cílem  
zásadně zlepšit fungování vnitř-
ního trhu s přístupnými produkty  
a službami.“

Dosáhnout stavu příznivého pro 
všechny obyvatele Evropské unie 
bez rozdílu není v žádném přípa-
dě vůbec jednoduchá záležitost. 
Přesto (a možná právě proto) si 
současná komisařka EU pro 
spravedlnost, základní práva a ob- 
čanství Viviane Redingová z Lu-
cemburska (její funkční období 
skončí v roce 2014) věří: „Mým 
cílem je vybudovat do roku 2020  
pro osoby se zdravotním postiže-
ním skutečně bezbariérovou Ev-
ropu.“                                      (mk)

Velké plány, ale jaká bude skutečnost?
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Vozíčkáři mají od začátku září možnost vyrazit do lesů u Hradce Králo-
vé, vznikly zde totiž dvě speciální turistické trasy. Dohromady měří  
14 kilometrů, začínají u Lesního hřbitova a na Novém Hradci Králové,  
kam je možné dojet linkami MHD – buď autobusem č. 9 nebo trolejbu-
sem č. 1. U Lesního hřbitova je k dispozici nedávno otevřené parko- 
viště s dostatečnou kapacitou.

První trasa, tři kilometry dlouhá a modře značená, vede od Lesního 
hřbitova k rybníku Výskyt. Druhá o délce 11 kilometrů, která má barvu 
červenou, pak z Nového Hradce Králové lesními cestami opět k ryb- 
níku Výskyt. Obě trasy dávají možnost jejich vzájemné kombinace a ta-
ké možnost najít si vlastní trasy s napojením na značené stezky. 

Při realizaci dvou nových tras spolupracovaly Městské lesy Hradec  
Králové s Klubem českých turistů a sdružením Civitas per populi. „Nově 
vytyčené trasy pro vozíčkáře jsou dalším posílením rekreační funkce 
příměstských lesů a díky pohodlnému parkování u Lesního hřbitova je  
mohou používat nejen Hradečané či osoby na vozíku. V příštím roce 
chystáme rozšíření o dalších osm kilometrů, které už budou mít ná- 
ročnější profil,“ uvedl ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové 
Milan Zerzán. 

Do rozsáhlých lesů na okraji Hradce Králové s oblibou vyrážejí pěší, 
cyklisté i in line bruslaři. Mají k dispozici na 250 kilometrů upravených  
cest v různé kvalitě, slouží jim také různé altány či odpočinková místa. 

V České republice byly zatím vyznačeny vozíčkářské stezky v Ma-
riánském údolí v Brně, z Lutové do Chlumu u Třebově a okruh kolem 
Boleveckých rybníků v Plzni, ty hradecké jsou tak čtvrté v pořadí. 
Všechny trasy spadají do projektu Klubu českých turistů nazvaného 
Turistika pro všechny a financuje je veřejná sbírka uspořádaná při 
příležitosti 120. výročí založení Klubu českých turistů.                         (fr)

Útulná kavárna s názvem Láry Fáry v ná-
chodské Hurdálkově ulici se na první po- 
hled neliší od jiných podobných zařízení. Při 
její návštěvě však hosté zjišťují, že je pře- 
ce jenom trochu jiná...

Návštěvníky zde obsluhují lidé s lehkým 
mentálním a kombinovaným postižením. 
Přípravy káv, čajů, koktejlů, stejně tak jako 
servírování zákusků či koláčů se uskuteč- 
ňuje za přítomnosti terapeuta v rámci pra-
covní terapie postižených osob.

Handicapovaní  se v kavárně učí běžným 
činnostem, např. komunikaci se zákazní-
kem či obsluze přístrojů a zařízení. Je ra- 
dost pohledět na jejich práci, kterou dělají 
pečlivě a s nadšením. Je zde zaměstnáno 
30 lidí s postižením a tři terapeuti.

Kavárna Láry Fáry, kterou provozuje ob- 
čanské sdružení Pferda, funguje v Náchodě 
již téměř půl roku. Za tu dobu si do jejích 
vnitřních i venkovních prostorů našly cestu 
desítky lidí. „Jsme mile překvapeni, jak se 

to během pár měsíců rozjelo,“ s radostí 
uvedla Jana Křížová ze sdružení Pferda.

Jak dodala, častými hosty této nekuřácké 

kavárničky jsou maminky s malými dětmi. 
Dětský koutek, přebalovací pult i zahrádka  
se zábavným zařízením v podobě prolé-

začek, houpaček a dalšího ideálně plní 
svoje poslání, maminky si zatím mohou od- 
počinout a popovídat si. Kavárna je vy-
užívána také městem k pořádání různých 
kulturních akcí.

„Do Láry Fáry chodím často, někdy sám, 
někdy s kolegy. Sám většinou tehdy, když 
mám pocit, že na mě všechno padá...,“  
svěřil se Jan Birke, starosta Náchoda. „Dá- 
vám si tam kafe a skvělý borůvkový ko-
láč, který jsem poprvé okusil při otevření 
kavárny,“ dodal Birke. „Atmosféra Láry Fáry 
mě vždy pozitivně nabije a zlepší náladu,“ 
zakončil náchodský starosta.

Kavárnu finančně podporuje město Ná-
chod. Tréninkové pracoviště je součástí In-
dividuálního projektu v Královéhradeckém 
kraji, který je financován z ESF a státního 
rozpočtu České republiky prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a za- 
městnanost.                                       

Text a foto: Věra Sýkorová (Deník)

Do hradeckých lesů už mohou i vozíčkáři 

Obvyklá situace to není, ale 
nastat může: osoba s těžším 
zdravotním postižením, které 
ji výrazně omezuje při opera-
cích s platebními kartami, pro-
to poruší jedno ze základních 
bezpečnostních pravidel pro  
nakládání s nimi a sdělí asis-
tentovi (nebo někomu jinému ze 
svých blízkých) její PIN. Oslo-
vený ovšem zneužije její dů-
věry k neoprávněnému výběru  
z účtu. (K tomu je nutno zmínit,  
že případná reklamace by vzhle-
dem k výše popsanému nejspí-
še nebyla uznána.) 
Zabránění vzniku vylíčeného pří- 
padu lze vyřešit v zásadě ve-
lice jednoduchým způsobem,  
a to vydáním platební karty pro 
pověřené osoby, tzv. disponen-
ty. Tato karta s originálním PIN 
kódem dovoluje provádět veš-
keré běžné transakce do výše 
limitu stanoveného majitelem 
účtu; případný výběr, s nímž ne- 
souhlasí, není složité ani do-
hledat a ani potvrdit. Jako dal-
ší varianta se nabízí zřízení 
druhého účtu s disponentskou 
kartou pro asistenta, na kte- 
rém je pouze minimální zůsta- 
tek (tj. zhruba 200 korun) na 
úhradu poplatků za vedení to- 
hoto účtu. Vyšší, předem urče-
nou částku převede na účet 
jeho zdravotně postižený maji- 
tel prostřednictvím elektronické- 
ho bankovnictví pouze tehdy, 
potřebuje-li, aby mu ji asistent 
vybral. 
Podrobnější informace k téma-
tu jsou např. na webu www.
bankovnipoplatky.com v části  
Autorské články/Zajímavé tipy 
v článku „Služby bank pro lidi  
se zdravotním postižením“.
Při vší snaze zabezpečit v sou-
vislosti se zaváděním nových 
bankovních technologií zlepše- 
ní služeb i pro klienty se 
zdravotním postižením se prak-
ticky nikdy nedosáhne toho, aby 
peníze byly v bance za všech 
okolností, tedy i při zachování 
absolutní bezpečnosti a ochra- 
ny, a bez výjimky snadno do-
stupné také pro tyto osoby. 

(mk)

Jednoduchá 
ochrana 

před zneužitím 
platební karty

Simultánní přepis  mluvené řeči využívají ja- 
ko optimální dorozumívací prostředek naši ohluchlí 
a těžce nedoslýchaví spoluobčané, kteří ne- 
komunikují znakovým jazykem. Tuto službu po- 
třebují při nesčetných životních situacích (velmi 
se osvědčila např. při soudních jednáních, ale 
také už při abilympiádě);    v roce 2010 ji využilo přes 
3000 osob z celé republiky. 

V mnohých (nejen) evropských zemích se jedná o zcela běžně 
poskytovanou službu. U nás ji od roku 2008 nabízí pouze Česká unie 
neslyšících (www.cun.cz) – od loňska ji zabezpečuje její specializo-
vané Centrum zprostředkování simultánního přepisu. Financována je 
z grantu na rozjezd nových komunikačních technologií. Protože pří-
slušná grantová pravidla neumožňují financovat běžnou sociální služ- 
bu, byl simultánní přepis po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR zaregistrován jako sociální služba v kategorii tlumočnictví. 

V dotačním řízení pro rok 2011 však ministerstvo neposkytlo na tuto 
důležitou službu žádný příspěvek. To v zásadě znamená její úplné za-
stavení a desítkám tisíc lidí se sluchovým handicapem tak hrozí ztráta 
šance k rovnoprávnému začlenění se do společnosti. 

Proto Centrum zprostředkování simultánního přepisu zoufale shání 
prostředky k zachování služby alespoň v nejnaléhavějších situacích. 
Pokud by kdokoli ze čtenářů Abilympijského zpravodaje chtěl pomo- 
ci, stačí mu k tomu jednoduchý krok: na číslo 87 777 zaslat DMS  
s textem DMS PREPIS (z ceny 30 korun získá projekt 27 korun). Pro 
případné zaslání vyšší částky je zřízeno sbírkové konto s číslem 
2350022399/0800. 

Více informací je k dispozici na webu www.eprepis.cz.                  (mk)

Zachraňme velmi potřebnou službu!
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Tréninková kavárna Láry Fáry funguje v Náchodě už téměř půl roku. Pracují v ní osoby s lehkým 
mentálním a kombinovaným postižením, jež se zde učí běžným činnostem, jako například 
komunikaci se zákazníky.

Konference o uměleckých terapiích: vysoká odborná úroveň, inspirativní setkání



Nejdřív byl na abilympiádě dobrovolníkem, anonymní  
tváří mezi ostatními mladíky. Když začal studovat 
medicínu, přijal nabídku, aby na pardubické přehlídce 
působil jako zdravotník. Sečteno a podtrženo, při- 
spívá Tomáš Sýkora ke zdaru oblíbené akce devět 
let. Právě proto mu pořádající Česká abilympijská 
asociace přichystala sladké překvapení.

u Jistě už jste si říkal, že všechno je v pohodě, 
abilympiáda končí a nikdo neměl žádný úraz, 
prostě pohoda. A najednou vás, po udělení všech 
cen, vyvolal moderátor, který naléhavě opako- 
val, že někdo potřebuje zdravotnickou pomoc...

Trochu mě to vylekalo. Člověk tak nějak profesio-
nálně přemýšlí, co se komu mohlo stát. Takže i ve 
mně byl červíček pochybností, jestli se něco něko- 
mu nepřihodilo.

u Když jste vybíhal z haly, připadal jste mi 
ustaraný. Ale hlavně překvapený. Je to tak?

Jo, překvapení to zcela určitě bylo. Ale nakonec 
velmi příjemné.

u	 Jak s dortem, který jste dostal za dlouholetou 
pomoc, naložíte?

Vezmu ho s sebou na posezení v hostinci, kde ho 
spravedlivě rozdělím. Přesněji: kdo bude chtít, tak si 
vezme!

u Co vás motivuje k pravidelné účasti na abi-
lympiádě?

Já vždycky říkám, že každý máme svůj způsob, ja-
kým se snažíme pomáhat druhým. Někdo si koupí  
bílou pastelku ve sbírce pro zrakově postižené lidi, 
někdo podpoří boj proti rakovině tím, že si koupí 
kytičku. Já zase dělám pro abilympiádu a taky zadar-
mo zajišťuju školení první pomoci pro osobní asis-
tenty Centra pro zdravotně postižené Pardubického 
kraje. Prostě jsem si vybral tuhle cestu.

u Co vás tady baví, když zrovna nikdo nemá 
zdravotní potíže?

Mé nejoblíbenější disciplíny jsou jasně cukrářství  
a studená kuchyně. Na ně se pravidelně chodím dí- 
vat. Ale těším se i na známé tváře: za ty roky už 
spoustu lidi znám, se spoustou z nich si tykám... 
Zeptám se jich, co je v životě nového, pobavíme se  
o všem možném. To je fajn.

u Podporujete takhle dlouho i jinou akci pro lidi  
s postižením?

V neziskové oblasti ne. K abilympiádě mám oprav-
du silný vztah. A za rok se mnou organizátoři zase 
můžou počítat.                         (pel)

MOuČNíKy
RyCHLE A LEVNĚ
Mnoho moučníků je náročných 
na přípravu těsta: šlehání, tře-
ní, propracování a vyvalování  
na vále, vykrajování, zdobení  
vyžaduje hodně námahy a sil. 
Hodně sice pomůže mixér, ale  
ten se zase musí čistit a mýt. 
Z tohoto úhlu pohledu jsou nej- 
jednodušší piškotové mouč- 
níky z dětských piškotů. Dno 
kompotových misek pokryjeme 
kulatými dětskými piškoty, po- 
spojovanými dobrou marmelá- 
dou. Rozetřeme na ně vrstvu 
zakysané smetany, kterou mů- 
žeme osladit (piškoty a marmeláda jsou však sladké dost), dáme 
další vrstvu piškotů, vrstvu zakysané smetany, až vše spotřebu- 
jeme. Navrch přijde vrstva zakysané smetany. Necháme vy- 
chladit v chladničce. Vrstvy piškotů a zakysané smetany změknou  
a propojí se. Pochoutka se může ozdobit kompotovaným ovocem 
podle druhu použité marmelády. Zakysanou smetanu lze nahra- 
dit bílým jogurtem, a kdo si chce ušetřit práci se spojováním piško-
tů, vezme místo zakysané smetany ovocný jogurt a piškoty nespo- 
juje. Moučník chutná také dobře.

Rychlý černý moučník se připraví hrnkovou metodou: 2 hrnky po-
lohrubé mouky, půl až celý hrnek cukru, půl hrnku dobrého stolního 
oleje (ne olivového), 1–2 vejce, špetku soli, 1 prášek do pečiva, 
tolik kakaa, aby těsto bylo hodně tmavé, rychle smícháme v míse. 
Vmícháme hrnek vlažného mléka a těsto nalijeme do vymazané  
a moukou vysypané obdélníkové formy. Pečeme v troubě při cca 
180 oC. Po vychladnutí vyklopíme, polijeme rozpuštěnou čokolá-
dou na vaření a posypeme strouhaným kokosem. Studený mouč- 
ník rozkrájíme na kostky. Příprava těsta je opravdu blesková.

Piškotový i černý moučník jsou z naší rodinné kuchyně. Následují-
cí recepty na rychlé moučníky pocházejí z kuchařky Juliany Fialové 
„Dobře a rychle vaříme i po práci“ z roku 1951.

Trhanec z nudlí: 3 hrsti polévkových nudlí, ½ l mléka, špetka soli, 
4 kostky cukru, tuk na pečení. Do mléka dáme cukr, sůl a uvaříme 
v něm jemné polévkové nudle, až mléko skoro vysmahne. Na pánvi 
dobře tukem vymaštěné těsto rozprostřeme, opečeme po obou 
stranách a vidličkou roztrháme. Na talíři polijeme malinovou šťávou 
nebo kompotem.

Drobenkový koláč: ¼ kg hrubé mouky, 8 dkg cukru, 6–8 dkg tuku, 
1 vejce, rovná kávová lžička pečivového prášku, 3 velká jablka ne-
bo vyloupané švestky, ryngle nebo meruňky. Z příprav uděláme 
v míse drobenku jako na sypání koláče. Do vymaštěné dortové for-
my nasypeme polovinu drobenky, poklademe ovocem a nasype- 
me druhou polovinu. Pečeme v rozehřáté troubě asi 20 až 30 minut.

Levná bublanina: 8 lžic mléka, špetka soli, 2 lžíce cukru, 3 vejce,  
4 lžíce hrubé mouky, 2 lžíce rozpuštěného tuku, půl balíčku vanilko-
vého cukru, rovná lžička kypřícího prášku, třešně, rybíz nebo jiné  
ovoce. Mléko a žloutky dáme do hrnku, přidáme 2 lžíce mouky, va- 
nilkový cukr, rozehřátý vlažný tuk, sůl a dobře rozkverláme. Ušlehá-
me pevný sníh, přidáme do něj dvě lžíce zbylé mouky promísené 
s kypřícím práškem. Zamícháme do rozkverlaného těsta a vše vy-
lijeme na vymaštěný, hrubou moukou vysypaný plech. Poklademe 
ovocem a pečeme ve středně teplé troubě 20 minut.

Smažená jablka: Koflík mléka, 1 vejce, špetka soli, 1 lžička cukru,  
2 lžíce rumu nebo vína, hrubé mouky podle potřeby. Z příprav 
ušleháme těsto jako na husté kapání. Tuhá oloupaná jablka s vy-
krojeným jaderníkem rozkrájíme na ½ cm silná kolečka, která na-
máčíme v těstíčku a v rozpáleném oleji smažíme. Podáváme hor- 
ká, posypaná vanilkovým cukrem. Smažená jablka jsou vhodná 
zvláště v podzimních a zimních dnech, kdy je ovoce sklizeno, jablek  
je dost a jsou levná.                                              Eva A. Schmidtová

Bez přehánění se dá tvrdit, že tahle pardubická 
vozíčkářka letos na abilympiádě udělala díru do 
světa. Zatímco dřív to zkoušela i v keramice, vyšívá-
ní, háčkování či pletení, pak se Milena Samková 
zaměřila jen na aranžování květin. V obou disciplí-
nách vybojovala medaile a v aranžování suchých 
květin navíc předvedla obdivuhodný kousek: loni 
v něm skončila až dvanáctá, teď dosáhla na stří- 
bro. Medailová žeň, jakou dosud nezažila!

„Když jsem uviděla v soutěžním materiálu bambu-
sy, napadlo mě, že bych z nich mohla vytvořit stříšku  
a navrch umístit květiny. Byl to momentální nápad. 
Jsem ráda, že se porotě tak líbil,“ říká pohodová 
šedesátnice. Během roku se na abilympiádu vůbec 
nepřipravuje a květinám se aranžérsky nevěnuje.  
Ani předem nic nevymýšlí: „Sice mi zaslali do počí- 
tače několik fotografií pro inspiraci, jak by mohla 
vypadat ikebana. Já se na ně podívala, ale dál jsem  
o nich vůbec nepřemýšlela. Prostě vím, že nápad 
přijde i ve chvíli, kdy se dozvím soutěžní úkol. A pak 
už to jen zkouším udělat co nejlíp.“

Kvůli omezené pohyblivosti rukou pomáhala paní 
Samkové asistentka. V souladu s pravidly jen plnila 
její pokyny. „Klapalo nám to spolu,“ říká vozíčkářka 
s úsměvem.

Zejména ze stříbra měla Milena Samková velkou 
radost. „Hrozně mě to překvapilo, úspěch jsem vů- 

bec nečekala. Já myslela, že skončím tak před- 
poslední.“ Několik let pro sebe hledala ty správné  
disciplíny. „Zkusila jsem si dokonce i malbu na hed- 
vábí, ale dopadlo to katastrofálně,“ přiznává sebe-
kriticky. Odjakživa má ráda květiny. A když to v nich 
poprvé zkusila, hned věděla, že se aranžování stane 
její parketou.

Po několika letech, kdy končila bez medaile, se kar- 
ta obrátila. A kdyby se na abilympiádě uděloval titul  
Skokan roku, je jasné, kdo by ho letos získal.     (pel)
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Jsem zvyklá, že dobré nápady přicházejí až tady!
Milena Samková si nad soutěžním zadáním hlavu neláme

Dort pro tomáše Sýkoru za dlouhodobou ochotnou pomoc

Partneři:

Od vzniku abilympiád v Pardu- 
bicích spolupracuje s organizá-
tory i pardubický Úřad práce, 
což potvrzuje i jeho ředitel Petr 
Klimpl:

„Svou podporu této soutěži pra- 
covních dovedností lidí s určitým 
zdravotním handicapem vyjadřuje 
nejen účastí na samotné abilympi- 
ádě, ale i snahou přispět v rámci 
svých kompetencí k její propaga- 
ci. Snaží se rozšiřovat informace 
o této zajímavé a prospěšné akci 
mezi osobami se zdravotním po-
stižením i zaměstnavateli. Přijít se 
podívat na soutěže, zažít zde  
pracovní a tvůrčí atmosféru, vidět  
elán soutěžících a výsledky jejich 
práce je velmi motivační a inspi- 
rativní. Dovednosti handicapova- 
ných abilympioniků a jejich umě- 
ní „poprat“ se s problémy by mohly 

být velkým příkladem i pro řadu 
zdravých lidí a pro zaměstna- 
vatele pak i ukázkou, že osoby  
se zdravotním postižením, pokud  
dostanou šanci a pomoc, mohou 
zvládnout nemálo činností. Or-
ganizátorům za to patří podě- 
kování.“

V úzkém kontaktu jste s Čes- 
kou abilympijskou asociací i mi- 
mo abilympiády, že?

„Toto občanské sdružení patří 
mezi důležité instituce, s nimiž 
dlouhodobě spolupracujeme v zá- 
jmu zajištění péče a pomoci  
uchazečům a zájemcům o za-
městnání s určitým handicapem, 
jež omezuje jejich uplatnění na  
trhu práce. Jde jednak o využití 
služeb podporovaného zaměstná- 
vání a dále o spolupráci při za-

bezpečení pracovní rehabilitace. 
V obou případech je klientům po- 
skytováno poradenství, v podpo-
rovaném zaměstnávání pak po 
nástupu do práce pomoc asisten- 
ta při zvládání pracovních po-
vinností do té doby, dokud není 
schopen je provádět samostatně. 
Obdobou je příprava k práci ja-
ko forma pracovní rehabilitace, 
při níž si klient postupně osvoju-
je pracovní dovednosti a získá- 
vá znalosti potřebné k výkonu  
vybrané pracovní činnosti tak,  
aby posléze mohl nastoupit do  
zaměstnání. V současné době 
v souvislosti s otevřením Inte-
gračního centra sociálních akti- 
vit v Pardubicích Kosatec se  
připravuje nástup dalších ucha-
zečů o zaměstnání na tréninko- 
vá pracoviště.“                           (fr)

Naše spolupráce se neváže jenom na abilympiády

Dozvuky 19. ročníku abilympiády


