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Na abilympiádu
přijede i Čechomor
Česká abilympijská asociace (CAA) připravuje na 27.
a 28. května 19. ročník abilympiády. Národní přehlídka pracovních i volnočasových schopností a dovedností zdravotně
postižených lidí se uskuteční v ČEZ aréně.
Je vypsáno celkem 38 disciplín, tradiční nabídku letos rozšířily výroba šperku a origami, ukázkovou disciplínou bude
síťování. Pokud o účast v disciplíně projeví zájem nejméně tři
zájemci, uskuteční se – každý jednotlivec se může přihlásit do
tří disciplín.
Pořadatelé opět počítají s vyhlášením Abilympionika roku.
V předcházejících letech se tohoto ocenění dostalo V. Fléglovi (2002), P. Indrové (2003), M. Vnoučkové (2004), M. Ševčíkovi (2006 a 2010), M. Linhartovi (2008) a H. Nejedlé (2009).
Speciální ocenění získá jeden z účastníků počítačových
disciplín – vylosovaný šťastlivec si domů z Pardubic odveze
kvalitní notebook, který do soutěže věnuje firma K2P.
Na adrese http://db.abilympics.cz je třeba vyplnit elektronickou přihlášku do soutěže, uzávěrka je 1. dubna. Účastnický poplatek činí 600 korun pro soutěžícího i doprovod, bez
požadavku na ubytování se snižuje na 300 korun.
Od minulých prázdnin každý měsíc zasedá organizační
štáb, který se zabývá jednak jednotlivými disciplínami, ale také doprovodným programem. Ten letošní bude opravdu zajímavý. Tahákem jistě bude koncert populární skupiny Čechomor (v pátek 27. května v malé hale). Soutěžící i doprovod
budou mít možnost navštívit loutkářské muzeum v Chrudimi
(podrobnosti na str. 2) a opět se počítá se sobotním posezením v hospůdce v Třebosicích.
Už posedmé uspořádá spolupracující pardubická agentura
Parexpo celostátní výstavu Abi-Reha zaměřenou především
na moderní rehabilitační a kompenzační pomůcky. Její součástí je vždy i nabídka výrobků chráněných dílen, které budou mít přímo na ploše ČEZ arény svoje stánky.
Všechny potřebné informace a aktuality najdete na abilympijském webu, na dotazy související s letošní abilympiádou
odpoví Alena Krpálková na e-mailu abilinfo@abilympics.cz
a na telefonním čísle 466 304 366.
(fr)

Nabídka disciplín pro rok 2011
Aranžování květin – ikebana
Paličkování
Aranžování květin – západní styl
Patchwork
Aranžování suchých květin
Pletení
Batika
Počítačová editace textu
Cukrářství
Počítačová sazba a grafika
Drátování
Programování
Drhání
Recyklace odpadu
Dřevořezba
Studená kuchyně
Elektronická montáž
Šití dámského oděvu
Fotografování
Technická ilustrace
Háčkování
Tvorba www stránek
Keramika
Ubrousková technika
Košíkářství
Výroba nábytku
Malba na hedvábí
Výroba svíček
Malba na sklo
Výroba šperku
Malování na kameny
Vyřezávání ovoce a zeleniny
Mechanická montáž
Vyšívání
Návrh plakátu
Zdobení kraslic
Origami
Zpracování dat

Za pouhých deset a půl měsíce vyrostlo nové Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích. Na začátku roku došlo
k posledním úpravám a následně hradecká firma Stako stavbu předala České abilympijské asociaci. Za ni se předání zúčastnili ředitelka Ivana Dolečková, jednatel Jaromír Krpálek, člen správní rady Vladimír Podnecký, samozřejmě nechyběl ani autor
projektu architekt Radim Bárta.
Foto: Aleš Formánek a Jaromír Fridrich

Stavba nového centra Kosatec
byla předána podle plánu
Na začátku roku předala hradecká firma Stako stavbu nového Integračního
centra sociálnich aktivit v Pardubicích,
které vyrostlo ve Sladkovského ulici
v areálu bývalých tiskáren, a splnila
tak daný slib, že vše zrealizuje za deset a půl měsíce. Projekt České abilympijské asociace (CAA) je součástí
Integrovaného plánu rozvoje města
a občanskému sdružení, které se už
od roku 1997 stará o vylepšení kvality
života postižených občanů, nahradí
stávající zcela nevyhovující prostory
v ulici Jana Palacha.
Na stavbu, jejímž autorem byl architekt Radim Bárta a která začala v únoru loňského roku, přispěl částkou 54
milionů Regionální operační program
regionu soudržnosti Severovýchod,
výraznou pomoc přidal i Magistrát
města Pardubic, další prostředky se
našly i ve státním rozpočtu.
Funkci centra, které dostalo jméno

Česká abilympijská asociace vyhlásila veřejnou sbírku Kapka vody pro
Kosatec. Finanční zisk použije mj. na
nákup automobilu, který uveze čtyři
vozíčkáře. Bude mít nakládací plošinu a poslouží zejména k přepravě
klientů nového Integračního centra
sociálních aktivit Kosatec. „Další finance chceme použít na nákup materiálů pro chráněné dílny a speciální pomůcky pro klienty Kosatce,“
řekl Roman Pešek, manažer CAA.
Každý může přispět
na konto 339338/5500.
O dalších možnostech – např. sbírkové pokladničce, zakoupení dárkových předmětů, benefičních akcích
a především o aktivitách pardubického občanského sdružení podrobně
informuje www.caacz.cz.

Kosatec, přiblížila ředitelka CAA Ivana Dolečková: „Mělo by obsáhnout
celou škálu našich současných aktivit. Prostor zde najdou sociální rehabilitace, osobní asistence, volnočasové
aktivity, příprava k práci, poradenské
a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Budou tu chráněné dílny – truhlářská, montážní, šicí, výtvarná, dále tréninkový byt, recepce,
tréninková restaurace a kavárna, kuchyň a prodejna, kde budou pracovat lidé s handicapem. Věřím, že bude hodně využíván i společenský sál.“
Jednatel CAA Jaromír Krpálek doplnil: „V nejbližších dnech vyhlásíme
výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení. Objekt, s jehož zkušebním provozem počítáme v půlce
května a oficiálním otevřením v září,
bude sloužit nejen handicapovaným
lidem, ale chceme ho nabídnout i široké veřejnosti.“
(fr)

Financováno z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severovýchod.
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I malý příspěvek
může být velký dar
V listopadu loňského roku spustila brněnská společnost Mandre
Group projekt poskytování pravidelných ročních finančních darů
v hodnotách 5000, 10 000 nebo
20 000 korun pro jednotlivce,
ale i pro občanská sdružení,
nadace a další neziskové organizace. Jak říká Veronika Veith,
jednatelka společnosti, příspěvek může stejně dobře aspoň
částečně usnadnit tíživou životní situaci, jako být použit např.
na zakoupení kompenzačních
pomůcek, úhradu ozdravných
pobytů, asistenční služby či pracovních pomůcek atd.
Přesné uvedení účelu použití finančního příspěvku je jedním
z povinných údajů v žádosti
o podporu. Dále tam samozřejmě nesmí chybět požadovaná
výše příspěvku, nacionále a kontakty na příslušného žadatele
(vč. případných kontaktů na jeho právního zástupce) a u právnických osob také vymezení jejich činnosti. Veškeré doručené
žádosti posléze zhodnotí a posoudí komise. Seznam úspěšných žadatelů zveřejní organizátor projektu v průběhu června.
Termín k podání žádostí je do
konce května. Lze je poslat
klasickou poštou na adresu:
Mandre Group s.r.o., Hvězdová
306/10, 602 00 Brno, nebo
e-mailově na info@mandre.cz.
Případné další informace získají
zájemci na čísle telefonu 511
111 990 a na internetové adrese www.mandregroup.cz.
Společnost Mandre Group, podnikající v oblasti manažerských
služeb a správy soukromého
majetku, vznikla v roce 2006.
Tehdy v ní našla zaměstnání
dvacítka osob se zdravotním
postižením. Za pouhé dva roky
se z ní stal přední zaměstnavatel této skupiny osob na
území našeho státu. V současné době poskytuje zaměstnání
zhruba jednomu tisíci zdravotně
postižených. Finanční pomoc –
a to nejen svým zaměstnancům, ale osobám zdravotně
znevýhodněným obecně – poskytovala vždy, ovšem doposud
nepravidelně a na určitý případ.
(mk)

„Nechceme čekat s rukama v klíně,“
říká ředitelka CAA Ivana Dolečková
který se bude právě touto oblastí zabývat, další člověk nám pomůže v oblasti PR. Hned
v lednu jsme vyhlásili veřejnou sbírku, chystáme dárcovské SMS. Nechceme jen čekat, kdo
nám co dá, ale půjdeme tomu naproti. Všichni, kteří nám pomáhají, zaslouží naše velké
poděkování. Jejich podpory si vážíme – ráda
bych poděkovala městu Pardubice, můj osobní dík pak patří nové primátorce Štěpánce
Fraňkové, se kterou spolupracujeme již dlouhou dobu.

Česká abilympijská asociace (CAA) funguje v Pardubicích od roku 1997. Svými
rozsáhlými aktivitami pomáhá handicapovaným lidem dosáhnout co největší míry
soběstačnosti a nezávislosti, snaží se, aby
zůstali ve svém přirozeném prostředí a získali tak dobré předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. O rozhovor
jsme požádali ředitelku CAA Ivanu Dolečkovou (na snímku).
Jak hodnotíte minulý rok, co se podařilo?
Jsem ráda, že mohu říci: byl to dobrý rok –
i přes určité ekonomické problémy se nám
podařilo zachovat všechny činnosti. K našim
tradičním a již zavedeným aktivitám v sociální rehabilitaci, osobní asistenci, Klubu Lvíček – volnočasových aktivitách, přípravě k práci, zážitkových seminářích a bezbariérovosti
se v únoru přidal projekt „Epilepsie – 13. komnata“, který má úspěšně za sebou dvě etapy a před sebou etapu třetí – má odstartovat
v dubnu. Byl zahájen Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, který je
zaměřen na sociální rehabilitaci a zajišťuje
nám její stoprocentní financování do ledna
2012. A právě v této službě proběhla úspěšně
inspekce sociálních služeb.
Vaší akcí roku však bylo zcela něco jiného.
Máte pravdu – 12. února jsme zahájili výstavbu Integračního centra sociálních aktivit
v Pardubicích, který jsme pojmenovali Kosatec. V novém objektu budeme poskytovat služby nejen pro naše klienty, ale chceme ho otevřít široké veřejnosti.

Zmínku jistě zaslouží i abilympiáda.
Patří k našim stěžejním akcím – v minulém
roce jsme pořádali už její osmnáctý ročník.
Oslavy její plnoletosti byly vynikající – na organizaci náročná akce se líbila, na jejím bezproblémovém průběhu se podílela spousta lidí,
kteří zaslouží obdiv a poděkování. Všechny
soutěže byly kvalitní, opět se povedlo slavnostní zakončení v Třebosicích. Zajímavostí bylo,
že jsme soutěžícím umožnili volit přímo v dějišti abilympiády, za naši volební místnost jsme
dostali pochvalu.
Už jste se toho dotkla v úvodu našeho
rozhovoru, takže se k tomu vrátím speciální
otázkou – do jaké míry se do zabezpečení
vaší činnosti promítla ekonomická situace
ve společnosti?
Pochopitelně došlo k menšímu odlivu našich
tradičních sponzorů, mnozí další svoje příspěvky krátili. Neřešitelné problémy však nenastaly – na vyskakování to sice není, ale přežijeme.
Naučili jsme se být dobrými hospodáři na našem dvorečku. I proto jsme přijali pracovníka,

Plynule jste tak přešla do letošního roku.
Jaký bude?
Samozřejmě prioritou bude náš Kosatec,
jehož stavbu jsme podle plánu od hradecké
firmy Stako převzali na začátku roku 2011. Rádi bychom v ní ještě do letních prázdnin zahájili zkušební provoz a se slavnostním otevřením
a tedy plně funkčním provozem počítáme od
2. září. Kromě rozvíjení a vylepšování našich
stávajících aktivit se soustředíme i na úspěšné
zvládnutí 19. ročníku abilympiády, která bude
tradičně v květnu v pardubické ČEZ aréně.
Nad činností celé České abilympijské asociace jsme se zamýšleli v širších souvislostech a naše valná hromada proto v závěru
minulého roku přijala strategický plán rozvoje až do roku 2015. Jeho splnění by nebylo
možné bez aktivního přístupu všech našich
pracovníků, kterým bych chtěla za vše, co
na svém úseku pro CAA dělají, poděkovat
a zároveň jim touto formou vzkázat, že jsem
ráda, že je mám.
Děkuji za rozhovor.

Jaromír Fridrich

Abilympionici se mohou vydat do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Pro účastníky abilympiády je připraven i výlet do chrudimského
Muzea loutkářských kultur, které
se nachází v Mydlářovském domě. Od loňského března je pro
osoby na mechanickém vozíku
zcela bezbariérové: umožňuje to
prostorný výtah, jehož instalaci
v renesanční budově plné úzkých
schodů financovalo ministerstvo
kultury. Kromě vozíčkářů je určen
i lidem se sníženou pohyblivostí
a rodinám s malými dětmi.
Od svého vzniku v roce 1972
zažilo muzeum mnoho proměn.
Pro návštěvníky bylo nejdůležitější
vybudování herny s loutkami, rozšíření výstavních prostor o muzej-

ní galerii a zmíněné odstranění
bariér. Kromě výtahu byly zhotoveny nájezdy do výstavních sálů
a také dostupná toaleta.
Letos jsou přichystány čtyři stálé expozice. Výstavka v přízemí
Z loutkářova pakováku dává nahlédnout do inventáře neznámého kočovného divadla z jižních
Čech. V prvém patře je k vidění
České rodinné loutkové divadlo,
které bylo oblíbenou domácí zábavou hlavně v prvé půli 20. století. Svět na drátě a na nitích (druhé patro) představuje marionety.
Velmi atraktivní je Luminiscenční
divadlo ve třetím patře: jde o český vynález, založený na speciál-

ních barvách osvětlených neviditelným ultrafialovým světlem.
Hlavně dětem se budou líbit
Zlatovlásky, postavičky z různých
inscenací známé Erbenovy pohádky... Kompletní nabídku muzea
najdete na jeho stránkách www.
puppets.cz.
Výlet se uskuteční v sobotu
28. května dopoledne. Bezbariérový autobus pro zájemce bude
přistaven u ČEZ arény. Doprava
do Chrudimi je zdarma. Dospělý
držitel průkazu ZTP či ZTP/P
a průvodce zaplatí jen vstupné
do muzea, tedy 20 korun. Vstupné
pro děti s postižením je pouhých 10 korun.
(pel)

Část expozice
Z loutkářova pakováku

V Pardubicích se hraje basket na vozíku

Na podzim loňského roku vznikl v Pardubicích
klub vozíčkářského basketbalu. Občanské sdružení Wheelchair Basket Studánka Pardubice má
v současné době 14 členů a na jaře by se rádo
zapojilo do pravidelných soutěží – chystá se na
Český pohár.

V republice jsou čtyři kluby

V České republice basket na vozíku hrají tradiční
kluby SK Hobit Brno, TJ Meta Praha a BK Frýdek-Místek. Vznik toho čtvrtého přibližuje trenér Jaroslav Menc: „Můj kamarád Honza Moník skončil
po úraze na vozíku a jako bývalý aktivní fotbalista
najednou neměl možnost aktivního pohybu. Zjistili
jsme, že kromě lukostřelby v Novém Městě nad
Metují, sledge hokeje v Kolíně a atletiky v Pardubicích nikde nic nebylo. Protože dlouhodobě trénuji basket v BK Studánka Pardubice, zkusil jsem
dát dohromady vozíčkáře a začali jsme. Výraznou po- Fotografii z tréninku v tělocvičně pardubické ZŠ Studánka pořídila fotomoc jsme nalezli v TJ Meta Praha a SK Hobit Br- reportérka České tiskové kanceláře Alexandra Mlejnková.
no, které nám umožňují účastnit se jejich tréninků
a předávají nám své zkušenosti. V začátcích nám
V roce 1947 bylo v USA sehráno první oficiální utkání
pomohla jak ZŠ Studánka a BK Studánka Pardubice,
mezi dvěma rehabilitačními centry. O dva roky
tak Česká abilympijská asociace.“
později byla založena NWBA – Národní vozíčkářV občanském sdružení v současné době jsou vozíčkáři Vojtěch Buhr a Jan Solař z Pardubic, Aleská basketbalová asociace. Mezinárodní federana Kejvalová, Kristýna Křenová a Jan Moník
ce tohoto sportovního odvětví funguje od roku
z Hradce Králové a Lukáš Kořínek ze Slatiňan, dá1973. U nás se začalo v roce 1984 a první neoficile pak Pardubáci Eliška Chocholoušková, Karolína
Janecká, Aneta Jičínská, Pavlína Jirková, Jaroslav
ální mistrovství republiky se hrálo v roce 1987. Od roku 1992 se hraje
Menc, Sabina Petrásková, Kristýna Romová a Jana
pětikolová česká liga, od roku 2002 Český pohár.
Voráčková.

Pravidelné tréninkové pátky

K tréninkům se scházejí pravidelně každý pátek v tělocvičně ZŠ Studánka od půl sedmé do
osmi večer. Chodí mezi ně prvoligové basketbalistky, podpořili je i reprezentanti Zbyněk Sýkora,
Lukáš Hartl, lukostřelec David Drahonínský a hráč
brněnského Hobitu Lukáš Šembera.
Velkým problémem jsou speciální vozíky, které mají
zkosená kola, jsou tedy mnohem rychlejší a dobře ovladatelné. Vzadu je jistí malé kolečko, aby hráči v zápalu boje nepřepadávali dozadu. Každý kus
je originál zhotovený na míru, což jej značně prodražuje, cena jednoho se pohybuje okolo 65 tisíc.
Menc: „Zatím disponujeme osmi vozíky, které však
máme dočasně půjčené a některé musíme hned
po tréninku vracet. Díky aktivitě samotných vozíčkářů, příslušných městských úřadů a Konta Bariéry se podařilo zajistit prostředky na tři vozíky.“

Dveře nezavírají před nikým

Pardubičtí vozíčkáři plánují, že by se na jaře zapojili do Českého poháru. Pokud jim to půjde, nejsou
později vyloučeny pravidelné ligové zápasy u nás
či v Rakousku. „Uvítáme každého, kdo má zájem si
zasportovat. A to, že nemá s basketbalem žádné zkušenosti, vůbec nevadí, neboť takových je v našem
začínajícím klubu většina,“ rozloučil se Jaroslav Menc.
Jak zájemci o vozíčkářský basketbal, tak případní sponzoři se mohou obracet na telefon 602
419 411, nebo e-mail: jmenc@seznam.cz. Abilympijský zpravodaj bude rozvoj nového klubu na svých
stránkách sledovat.
(fr)

Projekt „Epilepsie – 13. komnata“ je úspěšný,
v měsíci dubnu začne jeho třetí etapa
Česká
abilympijská
asociace
(CAA) zahájila loni v únoru projekt „Epilepsie – 13. komnata“,
který potrvá do 31. ledna 2012.
„Lidem s epileptickým onemocněním chceme pomoci hlavně při
hledání a udržení pracovního místa, na oblast pracovního uplatnění proto zaměřujeme vybrané
vzdělávací aktivity,“ vysvětlila Helena Zemanová, která má spolu
s Jiřinou Kraifovou v CAA tento
projekt na starosti a dodala:
„Naší prioritní cílovou skupinou
jsou samozřejmě lidé s epilepsií, se kterými dlouhodobě pracuje Ergodiagnostické centrum ne-

mocnice Pardubice. Pomoc však
nabízíme i lidem, kteří o tyto
nemocné dlouhodobě pečují –
většinou se jedná o rodinné příslušníky.“
Klíčové aktivity projektu jsou
čtyři:
- ergodiagnostické a psychologické vyšetření,
- odborný motivační program I.
a II.,
- individuální poradenství pro rodiče a blízké osoby,
- program Pracovní uplatnění.
Zemanová: „Uvedené aktivity se
opakují celkem třikrát, v současné
době jsou rozběhnuté dvě etapy.

Té první se účastní 18 osob (13
osob s epilepsií a 5 osob blízkých)
a výsledkem je, že pět účastníků našich odborných motivačních
programů našlo zaměstnání. Do
druhé etapy se zapojilo 19 osob
(17 s epilepsií a 2 blízké) a zaměstnání z nich našli tři lidé.“
Třetí etapa by měla odstartovat
v dubnu a zájemci se mohou přihlásit na této kontaktní adrese:
Ing. Jiřina Kraifová,
Bc. Helena Zemanová, DiS.
telefony: 774 554 701, 774 554
703, 466 797 088
e-mail: caa.projekty@centrum.cz
(fr)
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Vánoční a silvestrovské
setkání v Klubu Lvíček

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

Dobrá zpráva pro příznivce Facebooku!
Facebook je fenoménem internetu, který se v současné době těší čím dál tím větší oblibě. A proto ani my
nechceme zůstat pozadu.
Česká abilympijská asociace je na nejpoužívanější sociální síti na světě! Rychle
a snadno se dozvíte, co se v ní děje, jak roste Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec, jaké disciplíny jsou vyhlášeny pro národní abilympiádu, kdy a kde
bude nějaký zajímavý koncert, nebo si můžete jenom popovídat s lidmi, se kterými se dlouho nevidíte. Chcete vložit své fotografie z abilympiády? Jste komunikativní a rádi se seznamujete? Žádný problém! Stačí se stát fanouškem stránky. Hledejte na ww.facebook.com.
(fr)

Handicapovaný Radiožurnál aneb Kam běží běžící pás?
Ještě před pár lety mohl člověk po celodenním
kolotoči doufat, že když v sedm večer začnou v České televizi hlavní zprávy, dozví se o aktuálním dění doma i za humny uceleně a v poklidném tempu.
Pravda, soukromé televizní stanice už tehdy preferovaly roztěkanou rychlost a své zpravodajství
kouskovaly znělkou, stručným přehledem a upoutávkou na své večerní pořady. Zpravodajství na
„čétéčku“ však dávalo divákovi aspoň trochu času
na vstřebání předkládaných informací.
Leč v roce 2007 se ve veřejnoprávní televizi objevil... Hádejte, kdo! No přece informační náskok. Médium placené z kapes poplatníků dalo tímhle oficiálním sloganem jasně najevo, že se zapojilo
do nepsaných, leč reálně existujících
dostihů se soukromými televizemi.
naše
A tak si člověk pustil hlavní zprávy, a nestačil se smutně divit: po znělce
následovala rychlá série záběrů a překotný několikavětý komentář, hned pak další znělka, někde
uprostřed zpravodajství upoutávka na aktuální události, které (věčně nenasytného) diváka čekají ve
zbývající desetiminutovce. Místo dřívějšího poklidného a přehledného servisu prostě nastoupila i v České televizi „rychlá palba“ tvořená bleskovými souhrny a agresivními upoutávkami.
Očividná honba za klientelou žel postihuje také
další veřejnoprávní médium. Jde samozřejmě o Český rozhlas. Jeho vedení upřednostňuje dravý proud
informací a hudby, který i přemýšlivější posluchače

strhává do relativizujícího víru, v němž má třívětá
zpráva o narozeném slůněti v zoo stejnou hodnotu
jako strohé oznámení o pádu vlády. Přesně tak to
dělávají komerční rádia.
Od ledna 2011 bohužel padly na oltář roztěkaného
chaosu i některé vyhraněné pořady, v nichž zbýval
čas na důkladnější rozhovor s hosty. Leckoho jistě zamrzí, že v novém roce už si ve čtvrtek nenaladí Handycamping. Monotematické hodinové pásmo s několikaletou tradicí, určené hlavně lidem
se zdravotním postižením, bylo na stanici Český
rozhlas 1 – Radiožurnál zrušeno s odůvodněním,
že posluchači očekávají nepřetržitý proud informací a hudby. A v něm prý budou plavat i zajímavé informace určené pro lidi s postižením. Vměstnané do několika vět,
glosa samozřejmě...
Že ředitelé a manažeři veřejnoprávních
médií podléhají dobovému třeštění, lze považovat
za jejich handicap. Avšak důsledky jejich rozhodnutí
dopadají na náročnější posluchače, kteří si mohou
nanejvýš smutně povzdechnout.
Nezbývá než doufat, že se veřejnoprávní informační dálnice jednou zahltí natolik, že dojde ke kolapsu
odstranitelnému pouze omezením rychlosti. Pak
se vedení České televize a Českého rozhlasu snad
začne zabývat dvěma veledůležitými otázkami:
Proč mají být aktuální události servírovány na běžícím pásu? Před kým a čím mají diváci a posluchači mít informační náskok?
Miloš Pelikán

Česká abilympijská asociace (CAA) uspořádala vánoční a silvestrovské setkání. „Zatímco vánoční setkání, kdy si povídáme o zvycích,
ochutnáme cukroví a vyrobíme si nějakou tu drobnost, je už tradicí,
silvestrovské posezení bylo novinkou,“ svěřila se Václava Hrubešová,
která má spolu s vozíčkářkou Andreou Dolečkovou v CAA na starosti volnočasové aktivity. Členové Klubu Lvíček, jak si loni začali říkat,
se scházejí pravidelně vždycky v úterý a snaží se o pestrý program,
což potvrzuje Andrea Dolečková konkrétními příklady: „Společně jsme
byli na divadelním představení Čachtická paní, před tím jsme se bavili o dopravních značkách a byli se podívat na zámku, kde je výstava autoškol.“
Na lednové schůzce se mluvilo o novoročních předsevzetích. Jaké
má Lvíček? „Chceme, aby program vytvářeli všichni a aktivně tak využili volný čas, ale nejen to. Cílem je rozvíjet komunikační a sociální
dovednosti, proto se snažíme o pestrou náplň – od vycházek, návštěvy výstav a divadla až třeba po výtvarnou dílnu,“ rozloučila se Václava
Hrubešová.
(fr)

Exekuce = zásadní zásah do života: proč není radno přehlížet dluhy
Neschopnost pravidelně splácet půjčky, ale třeba i opomenutí jediné dlužné částky doslova v řádu pár stovek
jako například pokuty za „černou“ jízdu
nebo z titulu spáchaných dopravních
přestupků, nájemného, atd. a člověk
se může dostat do obtížně řešitelné
situace. Ještě složitější je to, patří-li
dlužník k osobám se zdravotním postižením, tj. v zásadě do skupiny s nižšími finančními příjmy. Pokud nedojde k dohodě o způsobu a termínu
vyrovnání dluhu, přichází většinou na
řadu – vždy ale na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo rozhodce – exekuce majetku. Následující text,
který doporučujeme pozorně přečíst,
přibližuje alespoň v hrubých rysech problematiku exekučního řízení, přesto může čtenářům ještě včas „otevřít oči“.

Z hlediska legislativy záležitost upravuje
sedm zákonů a vyhlášek, v prvé řadě občanský soudní řád v platném znění (číslo
99/1963 Sb., část 5 a 6) a exekuční řád
(číslo 120/2001 Sb.), zmínit můžeme i vyhlášku o postupech při výkonu exekuční
činnosti (číslo 418/2001 Sb.). Nelze samozřejmě zabavit úplně všechno, přesně
to specifikují odstavce (1) a (2) paragrafu 322 občanského soudního řádu.

Odstavec (1)

„Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného
(tj. dlužníka – pozn. autora), se nemůže
týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný
nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných
věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.“

Odstavec (2)

„Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny
zejména a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, b) snubní prsten
a jiné předměty podobné povahy, c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný
potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo
tělesné vadě, d) hotové peníze do částky
odpovídající dvojnásobku životního minima
jednotlivce, tedy celkově 6232 korun. První odstavec se týká i věcí, které dlužník
spoluvlastní.

Nevědomost není argument

Exekuce může přitom postihnout i „nevinného“ z partnerské dvojice – nebere se
ohled na tvrzení, že o dluzích manžela/
manželky nic neví. „Nevinný“ se do ní může dostat dokonce i po rozvodu. Protože
exekutoři mohou řízení provádět i mimo

nahlášené trvalé bydliště dlužníka, mohou
také zabavit věci patřící někomu jinému.
Pak skutečnému majiteli nezbývá, než požádat o jejich vyjmutí z exekuce. Nejpodrobnější informace o popisovaném právním úkonu a dalších souvislostech, ale
také kontaktní údaje nejen na poradenská pracoviště přináší internetová adresa
www.exekutorskakomora.cz.
Především v souvislosti s možným (a také už uskutečněným) odebíráním státních
příspěvků na provoz motorového vozidla
v rámci exekuce oslovil koncem uplynulého roku dopisem předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR prezidentku Exekutorské komory Janu Tvrdkovou. Ta mu ještě v prosinci navrhla společné jednání. Do uzávěrky tohoto čísla se
zatím žádná schůzka nekonala.
(mk)
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Pro chvíle oddechu

PAVEL
ZDENĚK

… (tajenka, na obrázku z ledna 2007) je
jméno, které patrně zná málokterý náš
čtenář. Byl to americký autista s IQ pouhých 73 bodů a s výsledky testů vykazujícími nedostatečnou sociální a emocionální inteligenci. Přesto měl vskutku
výjimečnou paměť na data a výjimečné
vědomosti v 15 různých disciplínách jako
např. v historii, literatuře nebo zeměpisu. Jeho úžasné schopnosti a dovednosti dokládají třeba skutečnosti, že velice
rychle četl (dvojstranu za 1–2 minuty a každým okem jednu stránku)
nebo že bez problémů přiřazoval dny v týdnu ke každému datu až
1500 let zpátky. Svými znalostmi udivoval i na různých vystoupeních,
na nichž téměř vždy správně zodpověděl otázky obecenstva. Jeho
osobu zkoumali také vědci z NASA: výzkumem chtěli získat poznatky, zda by technologie použitá při studiu účinků vesmírných letů na mozek mohla pomoct vysvětlit jeho mentální schopnosti. Bez pomoci
ovšem nezvládal některé jednoduché každodenní úkony (např. obléct
se), proto ho téměř všude doprovázel otec. Život tohoto jedinečného
těžce zdravotně postiženého muže se uzavřel 22. prosince 2009, kdy
zemřel v nemocnici ve věku 58 let na následky infarktu.
Mnohem více než jméno tohoto člověka, v jeho pozdějším věku dokonce označeného za megaučence, řekne našim čtenářům určitě název skvělého amerického filmu „Rain Man“ z roku 1988 v hlavní roli
s Dustinem Hoffmanem. Podkladem pro scénář tohoto filmu, který získal v letech 1988 a 1989 celkem čtyři Oscary (nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší scénář a nejlepší herec v hlavní roli), byly totiž právě jeho životní osudy. D. Hoffman za ním dokonce na několik týdnů přijel
a „studoval“ jeho chování.
Vodorovně: A. Vada; pomůcka ke spínání; severský paroháč. –
B. Terpenický keton; slovensky „jiná“; část oceánu. – C. Čínské mužské
jméno; anglicky „naživu“; značka kancelářských potřeb. – D. Předložka;
nejstarší člen kolektivu; severské mužské jméno. – E. Starořímský
úředník; seknutí; náš malíř. – F. Zkratka souhvězdí Eridanus; bylina
z čeledi pryskyřníkovitých; čidlo zraku. – G. SPZ Karviné; stát USA;
zkratka vedlejší světové strany. – H. Anglicky „čas“; zvýšený tón; kanadský zpěvák. – I. Oblak; úřad (zastarale); hrad v Českém ráji.
Svisle: 1. Tajenka; iniciály herce Matonohy. – 2. Druh papouška;
slezská řeka; Evropan. – 3. Zahrada se zvířaty; římskými číslicemi 502;
japonská lovkyně ústřic. – 4. Možná; kamarád Bolka. – 5. Letec; pokyn. – 6. Osobní zájmeno; anglický souhlas; citoslovce zvuku zvonku. –
7. Hlavní vesnické prostranství; anglicky „východ“. – 8. Závěr modlitby;
mongolská územní správní jednotka. – 9. Rival; pobídka; souhlas. –
10. Koně (básnicky); sušenka; značka kusu. – 11. Středočeské město;
značka astatu.
Pomůcka: ajmak, doyen, edil, iron.
(mk)
ING. JOSEF JAVŮREK,
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

KVĚTINOVÝ SERVIS
ANNA JANEČKOVÁ

Jižní 870, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 407 528

Pod Břízkami 2818
530 02 Pardubice
tel.: 466 303 028
e-mail: kvetinovyservis@tiscali.cz

vodní hospodářství,
stavby na ochranu a tvorbu
životního prostředí

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

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč
Petr Kotýnek, Pardubice

mr system

Křičenského 381
533 03 Dašice
tel.: 466 951 054
fax: 466 951 070
dakam@tiscali.cz

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář
Teplého 1591, 530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

TEPOSTOP
společnost s ručením
omezeným
Pardubická 1400
535 01 Přelouč
tel.: 466 959 232
www.tepostop.cz

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

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

tel.: 466 330 164
fax: 466 304 016
e-mail: nekut@czechinsurance.cz

Jiřího Potůčka 250
530 09 Pardubice
cesa@cesa.cz
www.cesa.cz
tel.: 466 892 111

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

ING. JAN PROCHÁZKA – ELIS

stavební a potrubářská firma
Jana Palacha 288
530 02 Pardubice
tel.: 466 330 587
466 330 658
fax: 466 632 215
nesetril@volny.cz

Bratranců Veverkových 396
530 02 Pardubice
info@digisvet.cz
4 WEBHOSTING
4 INTERNETOVÉ OBCHODY

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

Pardubice, Zelené Předměstí,
Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02

AC T IWO Par dubi ce
Štrossova 1033, 530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

4 PROFESIONÁLNÍ
WWW PREZENTACE

Sladkovského 1576
530 02 Pardubice
tel.: 466 531 616 fax: 466 531 617
hana.blazkova@blavo.cz
www.blavo.cz

U Rakovky 849
148 00 Praha 4
Provozovna:
U Koruny 292
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 000 210

533 33 Dražkovice 52
tel.: 724 030 298
fax: 466 301 125
office@kralowetz.cz
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Holandská 467, 533 01 Pardubice
tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

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

Lány 52, 537 01 Chrudim
tel.: 469 687 230
fax: 469 687 175
horak@taurus-sro.cz

Choteč 44
533 04 Sezemice
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.

tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750

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

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

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

www.profikompresory.cz

Vězte, že paměť se dá trénovat!
Proces stárnutí znamená kromě jiného také zhoršování paměti. Ale výpadek paměti má čas od času
kdokoli – kvůli onemocnění či úrazu, shodou různých
okolností nebo i z jiných důvodů. Protože už řadu
let existuje možnost udržovat si šedou kůru mozkovou v „dobré kondici“ pod vedením odborníků a protože tzv. trénování a procvičování paměti je v současnosti velkým hitem mezi všemi věkovými skupinami
vč. osob se zdravotním postižením, přiblížíme čtenářům alespoň krátce tuto problematiku.
Pojem „trénink paměti“ představuje efektivní nástroj
proti mentální deterioraci (dočasné, krátkodobé snížení, zhoršení, redukování, degradování např. dílčích rozumových schopností) a zároveň i rychlou
cestu ke zvýšení sebevědomí. Netýká se ovšem jen
paměti, zahrnuje také související funkce – kognitivní (např. koncentrace pozornosti) a exekutivní (např.
plánování a organizace věcí).
Jako nejlepší způsob k procvičování doporučují
trenéři paměti, což je samostatná odborná profese,
různé kurzy. Jejich patřičnou úroveň přitom garantuje Český svaz pro trénování paměti a mozkový jogging, členy jsou všichni tito specializovaní trenéři.
Pro některé paměťové techniky se doporučuje

Silak Chrudim

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

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

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

Chrudimská 2811
530 02 Pardubice

tel./fax: 469 623 770
tel.: 469 623 771

telefon: 466 310 714
fax: 466 310 003

gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

e-mail: maro@maro.cz
web: www.maro.cz

skupinový trénink: takováto setkání jsou oproti tištěným „návodům“ mnohem záživnější a srozumitelnější, procvičování v kolektivu je zábavnější a mohou
vzniknout i nové partnerské vztahy. Někteří lektoři
provádějí individuální tréninky v domácnostech, někteří se věnují speciálně zdravotně postiženým.
Komu postačí tištěné „učebnice“, má k dispozici
např. trojici knih z nakladatelství Portál (www.portal.cz) „Cvičení paměti pro každý věk“ (2007), „Trénink paměti pro každý věk“ (2008) a „Trénujte si
paměť“ (2010) od Jitky Suché, držitelky certifikátu Trenér paměti III. stupně. Autorka se podílela také na
knihách „Kinezioterapie demencí“ a „Péče o pacienty
s kognitivní poruchou“.
V březnu každoročně probíhá celosvětová kampaň
„Týden uvědomění si mozku“. U nás je jeho součástí „Národní týden trénování paměti“ s řadou osvětových přednášek zdarma. Tato akce má především
přesvědčit nejen seniory, že mohou mít stále slušného „pamatováka“, když jim někdo poradí, jak na to.
Potřebné informace o trénování paměti i o všem
souvisejícím lze najít např. na www.trenovanipameti.cz, www.poruchypameti.cz nebo www.treninkpameti.webnode.com.
(mk)
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Ceny předával i premiér, nepozvaní chytráci ostrouhali

Předání cen za publicistiku, které uděluje
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, pro mě nečekaně začalo už v listopadu. Do redakce totiž poprvé za nějakých
patnáct let nedorazila pozvánka. A následovalo další překvapení, když mi paní Kašíková, tajemnice výboru, sdělila, že redakce a novináře ani neobesílala. Důvod?
V minulosti se stávalo, že na prosincový
slavnostní večer pronikly osoby, které se
za novináře pouze vydávaly. Inu, drzouni
se dneska vetřou všude.
Na mou prosbu pozvánka za pár dní přišla. A nutno říct, že kdybych se o dění
v pražském Lichtenštejnském paláci dozvěděl jen z vyprávění či tiskové zprávy,
litoval bych. Už proto, že jsem se stal
svědkem zajímavého paradoxu...
Na jedné straně soukromé Rádio Classic FM obdrželo jednu z hlavních cen za
dlouhodobý cyklus pořadů Záchrana duše. Na straně druhé jsem se během rautu
dověděl, že veřejnoprávní Český rozhlas
ruší od ledna týdeník Handycamping, určený zejména posluchačům se zdravotním
postižením. Vida! Komerční stanice pamatuje i na menšinové téma, zatímco Radiožurnál placený daňovými poplatníky
podléhá soudobému trendu: dravému proudu infozábavy, o němž pojednává glosa
na 3. straně.
Samotné vyhlašování vítězů a držitelů
čestných uznání se odehrálo v příjemné
atmosféře. Veškeré mluvené slovo bylo
tlumočeno do znakového jazyka a také
simultánně přepisováno na monitor počítače. Ceny v tiskové kategorii předával

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením existuje od roku 1981 a připadá na
3. prosince. Je vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů.

l

Ceny za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení uděluje
VVZPO od roku 1994. Loni devítičlenná porota posoudila 94 prací. Slavnostní večer se
konal ve čtvrtek 2. prosince 2010 v Praze: jeho dějištěm opět byl Lichtenštejnský palác na Kampě.

l

Vítězná díla soutěže
Tisková kategorie: Ivana Fitznerová – Máme dítě s handicapem (nakladatelství Portál)
Publikace může být užitečným průvodcem pro rodiče, kteří se cítí zaskočeni tím, že se
jim narodilo děťátko se zdravotními problémy. Autorka čerpá z vlastního příběhu a velmi čtivou formou se dělí se čtenáři o své zkušenosti, jak smutné tak potěšující.
Televizní kategorie: Tomáš Kapras, Miloslav Kučera, Michaela Fialová – Klíč č. 4/2010
(Česká televize Praha)
Autorům se podařilo natočit neokázalý portrét mladé ženy upoutané na vozík. Hodnotový žebříček Michaely Skokanové svědčí o silné a vyzrálé osobnosti, která na sebe bere
plnou odpovědnost nejen za svůj život, ale cítí odpovědnost i za ostatní postižené. Proto se rozhodla pro studium speciální pedagogiky, proto dělá asistentku obdobně postiženému chlapci ve škole Jedličkova ústavu, proto cvičí asistenčního psa pro souseda
na vozíku.
Rozhlasová kategorie: Mirka Dámcová – cyklus pořadů Záchrana duše (Rádio Classic FM)
Rozsáhlý, dvaadvacetidílný cyklus oslovuje stále narůstající počet psychicky labilnějších
lidí, kteří nenacházejí odvahu vyhledat odbornou pomoc. Z úst lékařů i psychologů
zaznívají mnohá poučení a návody k přirozenému boji proti depresím a smutkům.
V pořadu jsou nabízeny různé formy ambulantní psychoterapeutické pomoci s přímým
odkazem na konkrétní psychiatrická zařízení a občanská sdružení pomáhající duševně nemocným lidem.
Všechna oceněná díla si lze vypůjčit. Kontaktní osoba: Martina Kašíková, tajemnice
Vládního výboru, telefon: 224 002 316, e-mail: kasikova.martina@vlada.cz.

l

Během slavnostního večera bylo také předáno Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Uděluje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených
a VVZPO. Oceněny byly společnost Centropol Energy (Ústí nad Labem), výrobní družstvo Orlík – Kompresory (Česká Třebová) a podnikatelka Marcela Adámková (Praha).

l

(a úvodní slovo pronesl) premiér Petr
Nečas, ocenění v dalších kategoriích měli
na starost ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením. Pohodový způsob moderování
zvolila půvabná Lejla Abbasová, bývalá
mluvčí ministra pro lidská práva a národnostní menšiny.
Jen málokdo z oceněných se rozhodl sdělit něco publiku. Asi nejzajímavější výjimku
udělal Erik Čipera ze sdružení Asistence,
která získala čestné uznání za projekt Jedeme v tom s vámi a rovněž II. cenu za
dokumentární film Prague Needs Revolution. Jeho věty o výrazných bariérách
v pražské hromadné dopravě (zejména
v metru) a nutnosti rychlého zlepšení situace působily jako apel na přítomné politiky a hostům, kteří přijeli zdaleka, potvrdily,
že ani v hlavním městě se zatím vozíčkářům či nevidomým lidem nežije snadno.
Pro novináře bývá tenhle slavnostní večer, pořádaný k Mezinárodnímu dni osob
se zdravotním postižením, atraktivní hned
z několika důvodů. Jde o ideální příležitost navázat nové a oživit starší kontakty. Pozoruhodné náměty a informace tady málem visí ve vzduchu. Samozřejmostí jsou setkání s prima lidmi, které jsem
měsíce či roky neviděl. To vše dalo zapomenout na vstupní kontrolu občanských a jiných průkazů. Nebyla zrovna
příjemná, ale díky ní se nedostali dovnitř koumáci, kteří se těší hlavně na dobré víno a chlebíčky.
			
Miloš Pelikán

Drama epileptických záchvatů i radost ze života
Tak žijí děti s epilepsií
Choroba, při níž člověk tu a tam ztratí vědomí a má
záchvat, nic nemění na tom, že sedmiletá Janička je
holčička jako každá jiná. Taky si ráda hraje, chce trávit
čas s kamarády a odpoutat se od starostlivé rodičovské péče.
Epilepsií, nemocí, kterou provázejí opakované a neprovokované nervové záchvaty, trpí „napořád“ přibližně
jeden člověk ze sta a dvě až čtyři procenta populace jí
onemocní přechodně. Přibližně osm lidí ze sta pak někdy
během svého života prožije epileptický záchvat. Projevy této nemoci jsou velmi dramatické, záchvat dokáže své okolí opravdu vyděsit.
I rodiče Janičky Naštické prožili drama, které si pamatují,
jako by to bylo včera. „Když byla Janička úplně malá, bylo
vše v pořádku, jen se vyvíjela pomaleji než ostatní děti.
Stále jen ležela, občas se jen převalovala,“ vypráví Lenka
Naštická. „Pak jsem si začala všímat, že je malá několikrát
za den nezvykle unavená. Posadila jsem ji a Janička si
hrála, ale z ničeho nic usínala a spala třeba i hodinu, někdy i déle. Stávalo to stále častěji.“ Lenka Naštická se snažila „dopátrat“, proč je malá tak nezvykle unavená, a od
dětské lékařky se dozvěděla, že to může být z horka.
„Když byl Janičce rok, chystali jsme u mých rodičů oslavu jejích narozenin. Janička se začínala v postýlce stavět
a obcházet kolem dokola, zničehonic se ale zastavila
a přestala vnímat okolí, pak upadla a byla chvíli mimo. To
se během chvíle několikrát opakovalo,“ vzpomíná Lenka
Naštická. „Pak začala Janička promodrávat kolem pusinky a na chvilku se jí zastavil dech. Na nic jsme už nečekali
a jeli jsme do nemocnice. Cestou jsme se stavovali doma
pro doklady, a než mi je manžel donesl, stáli před naším
domem policisté, kteří nás chtěli pokutovat. Projeli jsme totiž zákaz vjezdu. Vysvětlovali jsme jim, co se děje, a nejdřív to brali jako výmluvu. Když ale viděli, jak Janička nemůže dýchat, zavolali do nemocnice a jeli před námi
s houkačkou.“ Neurolog v nemocnici bohužel potvrdil, že
Janička má epilepsii. „Byla to hrozná rána pro manžela
i pro mě,“ říká Lenka. „Celý náš život se ve chvilce změnil.
Oba jsme brečeli. Bylo to poprvé, kdy jsem viděla manžela plakat.“
Janička byla v nemocnici skoro dva a půl měsíce. Lenka
Naštická na toto období nevzpomíná ráda. Malá totiž měla
někdy i deset záchvatů denně, do toho dostávala infuze,
musela ležet přikurtovaná k postýlce, aby si nevytáhla kanylky, a Lenka ji mohla jen jednou za den pochovat. Začátky léčby nebyly zrovna radostné. Léky Janičce moc „neseděly“, byla utlumená a podle Lenky jako proměněná. Navíc
se stále pomočovala a bolelo ji bříško. Než se „vychytá“
správná kombinace léků, někdy to trvá, ale Lenka Naštická
nevydržela čekat a „probojovala“ se na neurologii v pražské motolské nemocnici. Janičku tam čekala další vyšetření a lékaři jí také změnili medikaci. Záchvaty už se neopakovaly tak často, ale když se objevily, podle Lenky „stály
za to“.

Momentka z předávání cen VVZPO: paní Těthalová vpravo.

Pomohla školka

I když neurolog moc „nefandil“ tomu, aby Janička nastoupila
do školky, podle logopedky to bylo třeba. Vždyť holčička ve
třech letech skoro nemluvila, říkala jen táta a máma. Lenka dceru přihlásila do školky, kde je speciální oddělení
pro děti s vadami řeči, kde se čtrnácti dětem věnují dvě
učitelky a dochází za nimi logopedka a psycholožka. „Ve
školce začala Janička dělat pokroky. Navíc tam zvládli všechny její problémy,“ chválí Lenka přístup, s jakým se učitelky věnovaly její dceři. „Když dostala záchvat, vždycky to
učitelky zvládly. A kuchařky nám zase vyšly vstříc a připravovaly Janičce dietní stravu, protože malá má alergii
na některé potraviny. Ve školce jí bez problémů podávali
i léky, jedna učitelka si dokonce udělala rozšiřující zdravotnický kurz, aby jí v případě potřeby mohla pomoci.“
Školka Janičce rozhodně prospěla, Lence ale dělaly starosti další zdravotní problémy, které dcera měla. „Antiepileptika, která bude Jana brát asi celý život, bohužel ničí
střevní mikroflóru. Dcera má proto velké zažívací obtíže.
Navíc má problémy se sebeobsluhou a bývá unavená. Někdy ji – zejména po záchvatu – bolí nohy nebo břicho, nemůže chodit nebo se není schopna sama obléci. Má taky
potíže s udržením čistoty, takže v noci stále musí mít
pleny,“ vypráví Lenka. „Janičce taky hodně vadí hluk, který
u ní dokonce může vyvolat epileptický záchvat. Proto musí používat chrániče sluchu. Naštěstí se ale dá poznat, že
se u ní blíží epileptický záchvat.“ Janička patří mezi epileptiky, kteří mají tzv. auru, tedy příznaky, které záchvatu
předcházejí. Pokud nemocný vnímá, že se mu např. rozmazává vidění, nebo si okolí všimne, že najednou strne,
může se předejít zranění během záchvatu tím, že se nemocný posadí nebo položí na bezpečné místo.

Na táboře bylo prima

Janičku musí mít pořád někdo „na očích“. Když plave,
hraje si na hřišti, leze po prolézačkách. Díky občanskému
sdružení Společnost „E“ se ale holčička, se kterou na
školní výlety jezdí maminka a která nemohla na školku

v přírodě, o prázdninách dostala na letní tábor. „Jana tam
byla moc spokojená. Tábor ji dodal sebedůvěru a i samostatnost. Pořád vzpomíná na svého vedoucího Jožina,
který byl na ni hodný, a když se jí stýskalo, tak ji utěšoval,“
vypráví Lenka. Oceňuje, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni nést velkou zodpovědnost a umožnit dětem, které mají závažný handicap, užít si akci, která je pro zdravé děti
úplně normální a k dětství jednoznačně patří.
Janička v září nastoupila do první třídy. „Dcera chodí do
speciální třídy, kde je jen sedmnáct dětí. Přidělili jí asistentku, která jí pomáhá, protože se Jana hůře soustředí,
a také jí podává léky. Když má dcera ve škole záchvat,
může se potom prospat na karimatce a u paní učitelky
má i věci na převlečení,“ popisuje Lenka. „Někdy jí je líto,
že nemůže dělat to, co ostatní děti, třeba si hrát na honěnou. Taky by ráda chodila do družiny, tak ji vychovatelky
berou alespoň na oběd. Kuchařky ve školní jídelně už Janu znají a vědí, co může a co ne,“ chválí Lenka ochotu
školního personálu.
Chronická nemoc je velká zátěž pro celou rodinu. Janička
má dva starší sourozence – sestru a bratra. Naštěstí
jsou Lenčini rodiče ochotni rodině pomáhat v době, kdy
je Lenka s Janičkou v nemocnici, a tak holčička nemusí
trávit hospitalizaci o samotě. Lenka se také nevzdává
a hledá pomoc, kde se dá. „Hodně nám pomohly informace
od Společnosti „E“. Taky jsem se nespoléhala na to, co
mi řekli v ordinaci, a sama jsem se zajímala o to, co by
Janě mohlo pomoci. Zjistila jsem, že by jí mohla pomoci
hipoterapie nebo canisterapie. Poradila jsem se pak s lékařem a ten nám napsal doporučení,“ vysvětluje Lenka.
A dodává: „Rodina, která je v podobné situaci, se nesmí
uzavírat do sebe. Manžel nesl dceřino onemocnění opravdu špatně. Zajít za psychologem nebo za psychiatrem
ale není ostuda.“
				
Marie Těthalová
(jeden z článků, které v soutěži získaly
II. cenu v tiskové kategorii)

Hledáte pomoc? Najdete ji u nás!
Společnost „E“ podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké.
Poskytuje poradenství a aktivizační služby, šíří informace o epilepsii mezi veřejnost. Sídlí ve stacionáři na Praze 12, v jehož prostorách se zahradou probíhá celoročně program v podobě kroužků, kurzů, klubové činnosti,
EEG biofeedbacku aj. Působnost Společnosti „E“ je celorepubliková. Vedle Prahy organizuje kluby a plavání
i v dalších městech, pořádá letní dětský tábor a rodinné
pobyty u nás a v zahraničí. Vydává vlastní tiskoviny, provozuje aranžovací dílnu, zajišťuje přednášky ve školách
a účastní se osvětových akcí. Další informace je možné získat na webových stránkách www.spolecnost-e.cz
nebo na e-mailu info@spolecnost-e.cz a telefonu 241
722 136.

Strana 7

Prodloužení snížení příspěvku na provoz vozidla je od ministerstva nefér,
tvrdí Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

u Když ministerstvo práce a sociálních věcí předloni prosadilo snížení
příspěvku na provoz motorového vozidla, ujistilo Národní radu, že tak
učiní pouze na rok 2010. Přesto loni
na konci října připravilo novelu vyhlášky č. 182/1991, která snížení této
dávky prodlužuje až do konce roku
2011. Vysvětlil vám ministr Drábek,
proč tak ministerstvo učinilo?
S panem ministrem jsem o tomto problému samozřejmě mluvil. Prohlásil, že
prodloužení je nezbytné, protože jsme
prosadili zachování sociálního příplatku pro rodiny se zdravotně postiženým
dítětem nebo rodičem. Já jsem panu ministrovi oponoval, že takovou kompenzaci nemohu přijmout a že považuji
prodloužení snížené výplaty příspěvku
na provoz motorového vozidla za nefér.
u Proti snaze prodloužit snížení příspěvku jste se pak veřejně ohradili
a vyzvali občany, aby psali nesouhlasné dopisy přímo ministrovi. Jaký
ohlas měla vaše výzva?
Velký. Vím, že na ministerstvo přišly
stovky dopisů a že jednotlivým odpovědím se musela věnovat řada úředníků.
Každé ministerstvo je totiž povinné občanům odpovědět. Nepodařilo se nám však
vyvolat takovou akci, aby ministerstvo
bylo těmito dopisy vyloženě zavaleno.

Je libo kafíčko
a dortíček?

u Snížení příspěvku na letošek je bohužel
realitou.
Dle
mých informací ale ministerstvo dokonce
zvažovalo, že
sníží příspěvek
i na rok 2012...
K tomu bohužel došlo. Příspěvek na provoz motorového vozidla je snížen i na příští rok.
Je však pravděpodobné, že v té době už
bude platit nový zákon o dávkách pro
osoby se zdravotním postižením.
u Dokážete odhadnout, kolika lidem
s těžkým zdravotním postižením snížení příspěvku na pohonné hmoty nejvíc komplikuje každodenní život?
Dotýká se desetitisíců lidí, především
těch, kteří používají auto denně či několikrát týdně, a to k dopravě do zaměstnání, za vzděláním a především
k lékaři.
u Podnikne Národní rada nějaké kroky k nápravě situace?
V současné době je připraven koncept
zcela nového řešení: příspěvek na mobilitu. Tudíž nemá cenu se zabývat příspěvkem na provoz motorového vozidla.

Vyhláška č. 182/1991 Sb. pravděpodobně přestane v nejbližších dvou letech platit – bude nahrazena zákonem.
My se musíme nyní „poprat“ o co nejlepší podmínky u zmíněného nového
příspěvku.
u Už před snížením byl příspěvek na
provoz vozidla několik let na stejné
výši, zatímco cena pohonných hmot
stoupala a stoupá. Pokud by se tedy
ministerstvo chtělo zachovat korektně, nemělo by příspěvek na provoz
vozidla spíš valorizovat než jen vrátit
na předloňskou úroveň?
Odpověď souvisí s příspěvkem na
mobilitu. Pan ministr Drábek přislíbil,
že nedojde k žádnému snížení výdajů
na jednotlivé dávky. To znamená, že
prostředky z různých dávek určených na
mobilitu by měly být sloučeny do jedné nové dávky. O těchto věcech se
bude jednat v následujících týdnech
a měsících.
(pel)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
připravuje reformu v těchto klíčových oblastech: dávkový systém, péče o zdravotně postižené lidi, zabezpečení osob
v hmotné nouzi, práce a zaměstnanost, rodina a péče o děti. Aktuální
stanoviska Národní rady k reformě se
objevují na stránkách www.nrzp.cz.

Výběr z veletržního a výstavního kalendáře

ZÁKLADNÍ FAKTA
- Jde o jednorázový příspěvek poskytovaný za
kalendářní rok.
- Dávka se přiznává dospělým zdravotně postiženým osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP
či ZTP/P. Poskytuje se vlastníku či provozovateli motorového vozidla: tomu, koho určí osoba,
jež má být dopravována.
- Příspěvek dospělým osobám se loni pohyboval v rozmezí od 1 150 do 7 920 korun – v závislosti na rozsahu a druhu postižení a také na typu
motorového vozidla. Původní, předloňské rozpětí bylo od 2 300 do 9 900 korun.
- Pokud občan ujede ze závažných důvodů více než 7 tisíc kilometrů za rok, výše příspěvku se
zvyšuje. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy
nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež. Původní, předloňská hranice pro
zvýšení příspěvku byla 9 tisíc kilometrů.
- Příspěvek se poskytuje i rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní
nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem
nebo hemoblastózou: těmto příjemcům nebyl
snížen.
- Dle sdělení MPSV jde z hlediska státu o finančně nejnáročnější příspěvek ze systému dávek
souvisejících se zdravotním postižením, zároveň
s příspěvkem na péči.

Kumštýř z Chrudimi pobaví slovem
a kresbičkami děti i dospěláky

Duben
19.–21. – Výstaviště Holešovice
NON-HANDICAP
specializovaná výstava pro zdravotně postižené
www.incheba.cz/non-handicap

Kavárna Láry Fáry v rychnovské
Panské ulici zaměstnává dvacet
handicapovaných, kteří se střídají vždy po čtyřech hodinách.
Ti kromě běžných nápojů připravují i koktejly, ale servírují také
toasty a zákusky. Novinkou jsou
domácí rohlíčky a jiné pečivo,
které si sami pečou v minipekárně. Postižení, kterým pomáhá
terapeut a případně i asistent,
se tak učí pracovním dovednostem, ale i komunikaci s lidmi. Nenásilnou formou se tak
v kavárně střetává svět handicapovaných a zdravých.
Nebýt příspěvků od sponzorů
a dotací, kavárna by si na svůj
provoz nevydělala. Významně ji
proto podporuje Královéhradecký kraj v rámci individuálního
projektu Služby sociální prevence. Na něj dostává peníze
z Evropské unie. Cílem je postižené spoluobčany zapojit do
ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. V akci
se výrazně angažuje zejména
občanské sdružení Pferda, které kromě pekárny a kavárny
provozuje také chráněné a podporované bydlení pro handicapované. Na samostatné bydlení
je nejprve připravuje v tréninkovém bytě, kde si mohou samostatný život vyzkoušet. Zřídilo také chráněné dílny, které
v Rychnově nad Kněžnou
a okolí nabízí úklidové služby.
Obdobnou kavárnu chystají otevřít i v náchodské Hurdálkově
ulici.
(fr)

Pro účastníky národní abilympiády je
Jan Honza Lušovský známou a vítanou osobností. Už několikrát je potěšil
svým kreslením, úsměvnými průpovídkami a obrázky s hádankami.
Víc než 30 let publikoval Lušovský
Červen
své vtipy v různých časopisech, připra9.–11. – Výstaviště Flora Olomouc
vil i několik ilustrovaných kalendářů.
MEZI NÁMI – Dny zdravotně Postižených
Vyučil se však číšníkem, později si
veletrh kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek a nabídka sluudělal hotelovou školu. A sám 14 let
žeb pro zdravotně postižené
vyučoval stolničení. S kantořinou skonwww.flora-ol.cz/kalendar11.php
čil až v roce 2005, aby se mohl naplno věnovat právě zábavným vystouŘíjen
pením. Kombinuje v nich mluvené
18.–21. – Výstaviště Brno
slovo, živé kreslení a obrázky obsahující hádanky pro publikum.
Medical Fair Brno/Rehaprotex
Pohodový kumštýř z Chrudimi nabízí nejen zábavně vzdělávamezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
cí pásmo pro základní a mateřské školy či školní družiny, ale
www.bvv.cz/medicalfair
(mk)
i humorné pořady pro společenské večírky, rodinné oslavy či
přátelská setkání. Informace o vystoupeních lze najít na stránkách
http://janhonzalusovsky.sweb.cz.
Sluší se dodat, že Honza LuOd poloviny prosince si pomůcEuroklíč je pomůcka určená pro
ku mohou zdarma pořídit i oby- šovský svým humorem několikrát
lidi se zdravotním postižením,
vatelé Plzně. „Ve městě budeme obohatil i Abilympijský zpravodaj.
konkrétně pro držitele průkazu
instalovat 36 eurozámků a záro- Pro čtenářsky oblíbené KulinářZTP či ZTP/P, a také pro senioveň tam distribuujeme 4500 euro- ské okénko, které budeme v noviry, osoby s dočasným omezením
klíčů pro držitele průkazu ZTP nách otiskovat i letos, ochotně napohybu a rodiny s dětmi do tří
a ZTP/P,“ informuje Krása. Národ- kreslil nové logo. Podívejte se na
let věku. Umožňuje jim používat
(pel)
ní rada totiž uspěla s projektem stranu 8!
veřejné toalety, výtahy či schozaměřeným na západočeskou
dišťové plošiny, které byly osametropoli na Ministerstvu pro
zeny eurozámkem.
ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
místní rozvoj. V současnosti s mi(číslo 1 – únor 2011)
Obě pomůcky v Česku prosazunisterskými úředníky jedná o předje Národní rada osob se zdravotložení podobného projektu pro
VYDAVATEL: Česká abilympijská
ním postižením. Jejím záměrem
další velká města v Čechách i na
asociace, o.s., Jana Palacha 324,
je jednak nabídnout speciální
Moravě.
530 02 Pardubice.
klíč zdarma lidem s těžkým poZatím si lidé žijící v ostatních
stižením ve všech krajích, jedkrajích a městech mohou euroklíč
REDAKCE: Rokycanova 2654,
nak instalovat eurozámek u bezzakoupit. Za 360 korun ho na530 02 Pardubice, Jaromír Fridrich
bariérových zařízení sloužících
bízí Národní rada: kontaktní oso(šéfredaktor): fridrich.jaromir@
Speciální klíče a zámky podveřejnosti.
bou je Michaela Kubíčková na teseznam.cz, Miloš Kajzrlík: redakporuje
i
Tomáš
Zelenka,
bývalý
lefonu
266
753
421
či
e-mailu
V zavádění pomůcek je zatím
ce@abilympics.cz, Miloš Pelikán:
hokejový
útočník.
m.kubickova@nrzp.cz.
nejaktivnější Středočeský kraj,
bobpelikan@seznam.cz.
Středočeský
kraj
dominuje
i
zanaopak
Jihomoravský,
Zlínpomůcku jde, a mají o ni menší vádění eurozámků. Jsou instaloský,
Pardubický, KrálovéhraKONTAKTY:
zájem, než jsme předpokládali,“ vány u toalet na nejdůležitějších
decký a Ústecký kraj k nim netelefon a fax: 466 304 366.
vysvětluje Václav Krása, předse- vlakových nádražích, dále ve škoní příliš vstřícný.
da Národní rady. Proto budou lách, úřadech, supermarketech, na
GRAFIKA A SAZBA:
Zdravotně postižení Středočeši distribuční místa v pěti okresních benzinových stanicích a v paCAA, o.s., Pardubice.
mohou od loňského srpna získat městech fungovat až do konce ro- mátkových objektech. „Do konce
euroklíč zdarma. Tato nabídka mě- ku; zatím je má Benešov, Beroun, února bude v kraji instalováno
TISK:
la původně skončit 28. února. Pro- Kladno, Kolín, Červené Janovice, dalších 155 eurozámků. Všechna
Studio Press, s.r.o. Pardubice.
jekt, v jehož rámci má být po- Mělník, Mladá Boleslav, Poděbra- jimi vybavená místa budou doskytnuto 18 500 euroklíčů, však dy, Příbram, Praha a Rakovník. plněna do seznamu na oficiálních
EVIDENČNÍ ČÍSLO:
pokračuje dál. „Lidé s postižením Všechny jejich adresy lze najít na webových stránkách našeho proMK ČR E 12884.
jektu,“ ujišťuje Krása.
(pel)
si neuvědomují, o jak důležitou stránkách www.eurokeycz.com.

Euroklíče už jsou zdarma i pro obyvatele Plzně
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Cestami i necestami pro dobrou věc

Pravověrní příznivci pěší turistiky
zimu
nikdy „neprospí“, neodradí
je ani zasněžené cesty či
třeskutý mráz. Od
Nového roku 2004
navíc svojí účastí
na některém pochodu ze série
celorepublikové
akce „Novoroční
čtyřlístek“ podporují chvályhodnou
aktivitu Klubu českých turistů na podporu charity. Od roku 2009 jsou
pak získané prostředky využity
pro spoluobčany se zdravotním
postižením. Datum 1. ledna bylo
jako den konání pochodů zvoleno
podle starého českého přísloví,
které praví, že „jak na Nový rok,
tak po celý rok“.
Pochodů se od počátku účastní
velký počet turistů. Také letos jich
šlapalo po značených i neznačených cestách od Aše v západních Čechách až po Jablunkov
v nejvýchodnější části republiky
i mezi severočeským Šluknovem
a jihomoravskými příhraničními
rovinami na 42 akcích kolem 15
tisíc. Snímek nás zavádí mezi
účastníky a organizátory jubilejního 40. ročníku Novoročního výstupu na Babí lom u Brna.
Symbol čtyřlístku v logotypu (zajímavostí přitom je, že jeho barva se každoročně obměňuje)

OP

představuje čtyři novoroční dobré
skutky. Odměnou za jejich splnění byl cílový odznak Novoroční
čtyřlístek.
První lístek vyzývá k překonání
pohodlnosti a k vydání se na výlet
hned na Nový rok. Za druhé mají
turisté udělat radost někomu ze
svých přátel, rodinných příslušníků apod. a vzít je na tento výlet
s sebou. Projít maličký kousek
vlasti a poznat jeho přírodu vlastními smysly – to je další lístek
čtyřlístku. Punc charitativní akce
dává pochodům skutek s pořadovým číslem čtyři: Přispěj minimálně částkou 20 korun na vy
značení další turistické trasy pro
vozíčkáře.
Vzhledem k tomu, že letos

Novinky v informačních a komunikačních
technologiích na konferenci INSPO
Automatický přepis mluvené řeči do mobilu, přínos digitalizace televizního vysílání osobám se zrakovým či sluchovým postižením, monitoring
zdravotních funkcí a asistence na dálku. To jsou některá témata, na
něž se zaměří letošní konference INSPO – Internet a informační systémy
pro osoby se specifickými potřebami. Společně ji pořádají sdružení BMI
a Křižovatka.cz v Kongresovém centru Praha v sobotu 19. března.
Na konferenci byl v minulosti představen například systém pro ovládání počítače pohybem očí, který vyvinuli výzkumníci z pražského ČVUT,
program pro ovládání hlasem z dílny Technické univerzity Liberec nebo
on-line centrum znakového překladu. Některé pomůcky budou i letos
k vidění a vyzkoušení v předsálí na doprovodné výstavě – o novinkách
se však účastníci dozvědí přímo z přednášek.
Odpolední program je znovu rozdělen do tří sekcí. Velmi zajímavý
bude blok Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
S přednáškou tu vystoupí i poslankyně Parlamentu ČR Lenka Kohoutová: pohovoří o projektu s apelativním názvem Neseď a jdi si hledat
práci. Zbývající sekce se budou zabývat tématy Přístupnost (nejen)
webu a Informační a komunikační technologie pro neslyšící.
Na akci je nutné se předem zaregistrovat: formulář je zveřejněn na
stránkách www.helpnet.cz v rubrice Aktuálně. Při prezenci pak každý
účastník uhradí poplatek 150 Kč, zahrnující i občerstvení a oběd.
Podrobné informace o 11. ročníku konference lze získat na telefonu
777 807 727 a e-mailu info@helpnet.cz.
(pel)

Šance bez bariér pomáhá
v Jihomoravském kraji a Vysočině
Dvouletý projekt Šance bez bariér od ledna zahájila Liga vozíčkářů. Navazuje na předchozí
projekty Agentury podporovaného
zaměstnávání a Centra sociální
rehabilitace, které rovněž pomáhaly lidem se zdravotním postižením při hledání práce.
Liga otevřela tři stálé pobočky
v Blansku, Hodoníně a Žďáru nad
Sázavou. Na každé působí jedna
pracovní konzultantka. „Klientům
se věnujeme individuálně. Na
schůzkách je učíme, jak například sestavit průvodní dopis, vyhledávat pracovní nabídky, jak
se připravit na pracovní pohovor,“ říká Zuzana Brodová, koordinátorka projektu. Nechybí nácvik telefonického kontaktování
zaměstnavatele či počítačový
kurz, kde si účastníci osvojí práci se základním balíkem kancelářských programů: naučí se vy-

tvořit životopis, sestavit tabulku
či vyhledávat nabídky na internetu. Využít mohou také asistenci
(pomoc se zapracováním) přímo
na pracovišti zaměstnavatele nebo asistenci při jednání na úřadech.
„Zaměstnavatelům pak nabízíme informace a pomoc při vyřizování formalit souvisejících se
zaměstnáváním lidí s postižením
a při vytváření vhodného místa.
A také jim nabízíme finance na
úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním
postižením,“ doplňuje Brodová.
Veškeré služby Šance bez bariér jsou bezplatné. Podrobné informace poskytnou a termín
schůzky určí Zuzana Ouhrabková
(Blansko, tel. 721 352 318), Lenka Tůmová (Hodonín, 774 074
132) a Veronika Březková (Žďár
nad Sázavou, 725 104 848). (pel)

v březnu končí veřejná sbírka
vyhlášená v roce 2008 při příležitosti 120. výročí vzniku Klubu
českých turistů, stávající číslo účtu
neuvádíme, nové najdete mimo
jiné v brzké době na webových
stránkách www.kct.cz.
Díky této nové tradici mohli
značkaři Klubu českých turistů dosud vyznačit dvě trasy vhodné
nejen pro vozíčkáře, ale i pro
osoby s omezenou mobilitou či
pro rodiny s dětmi v kočárcích:
první v Brně-Líšni a druhou v roce 2010 v osadě Lutová v Chlumu u Třeboně. Finanční prostředky z letoška pomohou vyznačit
cestu v Plzni v prostoru Boleveckých rybníků a pravděpodobně
i připravit další.
(mk)

Začnou se ochrnutí
znovu hýbat?

P.P.
50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Chlebíčky trochu
jinak
Obložené chlebíčky jsou naším
„rodinným stříbrem“, fenoménem, který ve světě nemá obdoby. Americké hamburgery,
rozříznuté žemle plněné opečeným karbanátkem z hovězího
nebo drůbežího masa, ani
anglické sendviče s plátkem
šunky, masa nebo sýra a kouskem zeleného salátu se našemu obloženému chlebíčku nemohou rovnat. Vím o jednom
Angličanovi, který opakovaně
jezdil do naší země nikoli za
poznáním historických památek, ale kvůli obloženým chle-bíčkům. Pochutnávají si na nich ovšem
nejen Angličané.
Rozmanitost této české lahůdky je obdivuhodná. Jsou chlebíčky šunkové, lososové, rybí, krabí, hermelínové, vajíčkové, sýrové, se šunkou,
salámem, olejovkou i kaviárem, s bramborovým salátem i s různými
druhy pomazánek.
Méně známé, ale chutné jsou česnekové chlebíčky, dobré zejména k vínu: Pomazánkové máslo utřeme s nivou, nejlépe nastrouhanou, a nastrouhaným jedním nebo více stroužky česneku (podle chuti
a množství pomazánky). Přidáme nadrobno nakrájená vejce vařená
natvrdo, spojíme, osolíme, malinko opepříme, mažeme na plátky veky. Ozdobíme čímkoli – plátkem citronu, kyselé okurky, rajčete, papriky, snítkou petržele nebo pažitkou.

zajímavost
z internetu
Závěrem uplynulého roku představili
vědci z londýnské University College unikátní novinku, která by mohla
vozíčkářům vrátit ztracený pohyb.
Jedná se o čipový implantát menší než nehet, který dostal pojmenování Aktivní kniha. Vysílá elektrické
impulsy přímo do míchy a díky tomu by mohlo dojít k opětovnému
rozpohybování ochrnutých osob. Jeho přínos pro tělesně postiženého
člověka navíc představuje ještě
schopnost využívat ho při svalové rehabilitaci. Tým odborníků plánuje zahájit první testy ještě letos.
Podle vyjádření jednoho z vědců
podílejících se na vývoji tkví význam této výzkumné práce také
v tom, že do páteřního kanálu lze
implantovat větší počet čipů. To
s sebou přináší možnost stimulace
více skupin svalů než doposud –
v konečném důsledku by potom
mohl člověk například jezdit na kole, veslovat i vykonávat další kontrolované cviky.
Je pravda, že stimulační terapie
už existují, popisovaný čipový implantát je ale první přístroj, který
lze díky jeho „malosti“ implantovat
pod kůži; dosavadní zařízení dodávala impulsy jen do kůže.
A jak přišla novinka k takovému
nevšednímu názvu? Důvodem je
okolnost, že čip po implantování
sklouzne okolo spinálních nervů
stejně jako stránky knihy.
(mk)

Velmi zdravé jsou falešné krabí chlebíčky: Nastrouháme na jemném struhadle syrovou mrkev a petržel (petržel lze nahradit kouskem
celeru). Lehce spojíme majonézou, ochutíme solí, pepřem a trochou
citrónové šťávy. Směsí potřeme plátky veky, navrch můžeme položit čtvrtku vejce natvrdo nebo kousek olejovky, snítku petržele a dozdobit chlebíčky plátkem citrónu.
Chlebíčky s bešamelovou pomazánkou pocházejí ještě z dob
druhé světové války, kdy byla nouze o vejce a olej na přípravu majonézy nebyl vůbec. Nejprve připravíme bešamelový základ. Budeme potřebovat 3 lžíce másla, 3 lžíce hladké mouky,
500 ml mléka, sůl, pepř, citrónovou šťávu. Máslo rozehřejeme
a za stálého míchání přidáváme prosátou mouku. Mícháme asi
minutu, dokud jíška nepřestane pěnit. Musí zůstat jen trochu nažloutlá, nesmí zhnědnout. Pak do jíšky přiléváme po částech
mléko a metlou rozšleháváme do hladka, aby v ní nebyly žmolky.
Omáčku vaříme asi 20 minut, než zhoustne. Pak ji ochutíme solí, pepřem a citrónovou šťávou tak, aby byla jen malinko navinulá, ne kyselá. Ještě vlahou jí tence potřeme krajíčky veky a po
vychladnutí krajíčky obložíme dobrým libovým salámem, nejlépe
šunkovým nebo kuřecím, a ozdobíme plátkem natvrdo vařeného
vejce, rajčete, papriky nebo kyselé okurky. Bešamelové chlebíčky
jsou dietní, neobsahují majonézu ani tučné salámy, příprava bešamelu je však časově náročnější.
K přípravě rychlého občerstvení se ideálně hodí drožďové chlebíčky: Na pánvi rozehřejeme máslo a osmažíme doměkka (nikoli
dohněda) drobně nakrájenou cibuli, rychle na ní rozpustíme kostku
droždí a vmícháme vejce. Na 1 kostku droždí počítáme 2–3 vejce.
Osolíme, trochu opepříme a mícháme, až vejce téměř ztuhnou. Pak
směs mažeme na plátky veky nebo chleba, hustě je posypeme pažitkou nebo je ozdobíme plátky rajčete, okurky, papriky apod. Droždí
obsahuje vitaminy skupiny B, který podporuje funkci nervové soustavy a pomáhá zmírnit akné.
Při výrobě obložených chlebíčků by měly platit tři zásady: chlebíčky
nemají „plavat“ v majonéze, jak je někdy nabízejí lahůdkářské prodejny. Na chlebíčky se salámy, šunkou a rybami nikdy nesypeme pažitku, která se naopak ideálně hodí na chlebíčky sýrové, vajíčkové,
s bezmasými pomazánkami apod. A konečně ingredience k výrobě
i samy chlebíčky by měly být vždy čerstvé.
Eva A. Schmidtová

