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Květen bude opět
patřit abilympiádě
Česká abilympijská asociace
(CAA) připravuje na 24.–25. května 2013 už 21. ročník abilympiády. Národní přehlídka pracovních i volnočasových schopností
a dovedností osob se zdravotním postižením se znovu uskuteční v ČEZ aréně.
Je vypsáno celkem 41 disciplín,
tradiční nabídku rozšíří enkaustika,
tj. malování horkým voskem, recyklace odpadu se přejmenovala na
pletení z papíru. Disciplína se bude
konat, pokud se přihlásí minimálně
tři zájemci. Každý se podle obecných
pravidel může přihlásit do tří disciplín, musí ale uvést jejich pořadí.
Opět se počítá s vyhlášením Abilympionika roku. Zachováno zůstane i speciální ocenění pro vylosovaného účastníka počítačových
disciplín – z Pardubic si domů odveze kvalitní notebook, který věnuje
firma K2P.
Na adrese http://abilympiada.cz je
třeba vyplnit elektronickou přihlášku do soutěže, databáze bude přístupná od 1. března, uzávěrka je
31. března 2013. Účastnický poplatek činí 660 korun pro soutěžícího

i doprovod, bez požadavku na ubytování se snižuje na 330 korun.
Od podzimu zasedá každý měsíc
organizační štáb, který se zabývá
nejen jednotlivými disciplínami, ale
také doprovodným programem. Snahou je připravit ho samozřejmě
zajímavý. Součástí abilympiády bude poněkolikáté výstava Abi-Reha,
kterou na ploše ČEZ arény připraví
spolupracující pardubická agentura
Parexpo. Úplnou novinkou bude veletrh tvořivosti Creativ Hobby, na
jehož přípravě se bude zejména
podílet Rozvojový fond Pardubice,
který počítá s rozmístěním stánků
na vnitřním ochozu ČEZ arény.
Akci přibližuje Filip Novotný z CAA:
„Největší veletrh ve východních Čechách bude určen nejen pro všechny, kteří rádi tvoří a kutí pro radost
sobě i druhým, ale i pro zahrádkáře, chataře a chalupáře. Najdou zde
vše pro svoji inspiraci i tvorbu: materiály, pomůcky, nářadí, literaturu
či odbornou pomoc.“
O všech novinkách 21. abilympiády budete pravidelně informováni
jednak na stránkách našeho Zpravodaje, jednak zejména na webu
CAA www.caaos.cz.
(fr)

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

Paličkování
Patchwork
Pletení
Pletení z papíru
Počítačová editace textu
Počítačová sazba a grafika
Programování
Síťování
Studená kuchyně
Šití dámského oděvu
Technická ilustrace
Tvorba www stránek
Ubrousková technika
Výroba nábytku
Výroba svíček
Výroba šperku z korálků
Vyřezávání ovoce a zeleniny
Vyšívání
Zdobení kraslic
Zpracování dat

Nejen Vám, našim věrným čtenářům,
přejeme hodně krásných okamžiků v roce 2013.
Rádi bychom ve Vašich tvářích viděli úsměv a v očích štěstí.
Splněné sny ať plní Vaši duši radostí a blahem
a to samé ať najdou Vaši nejbližší každý den i ve Vašem srdci.
Česká abilympijská asociace a redakce Abilympijského zpravodaje

Pardubický kraj: O euroklíče je zájem,
na speciální zámky zatím nejsou finance
Pomůcka, která vzbuzuje u lidí
s postižením souhlasné i odmítavé názory, konečně dorazila do
východních Čech. Euroklíč sice
má několik let zpoždění, přesto
se zdá, že zájem o něj poroste.
Zatímco v příštím Abilympijském
zpravodaji se budeme věnovat
situaci v ostatních regionech, následující rozhovor mapuje stav
v Pardubickém kraji. Na otázky
odpovídá Radka Konečná z regionálního pracoviště Národní
rady osob se zdravotním postižením.
r Euroklíče nabízíte od října.
Jejich distribuci po celé republice má na starosti Evropský institut pro udržitelný rozvoj. Kolik
kusů této pomůcky bylo přiděleno Pardubickému kraji?

Hlavní partneři:

Disponovali jsme 380 euroklíči,
z nichž 60 putovalo do 26 mateřských center, dalších 260 kusů
dostaly obce. Nyní, na konci prosince, máme na našem regionálním pracovišti už jen několik
desítek kusů: lidé s postižením
mají o pomůcku docela velký
zájem. Stejně jako rodiče malých
dětí, kteří si ji mohou zapůjčit
v mateřských centrech.
r Co soudíte o výrazném nepoměru mezi počtem euroklíčů
a míst osazených eurozámkem?
Na rozdíl od několika stovek
klíčů jde zatím o pouhých pět
míst v celém kraji…
Myslím, že je to pouze první
vlaštovka. Pevně doufáme, že zajistíme víc peněz, a budeme tak
moci v osazování pokračovat.

r Lze odhadnout, že veřejných
bezbariérových toalet, u nichž by
bylo vhodné eurozámek instalovat, je v kraji několik desítek.
Máte situaci důkladně zmapovanou, nebo teprve shromažďujete
potřebné informace?
Už máme vytipovanou řadu
míst, ale pomoci nám může
kdokoli. Tipy na osazení speciálním zámkem jsou vítány, lze
je posílat na můj e-mail nebo
zavolat na můj telefon. Získané informace předávám panu
Hříbkovi, předsedovi Evropského
institutu pro udržitelný rozvoj.
Ten pak vyjednává s provozovateli či majiteli zařízení sloužících veřejnosti.
(Pokračování na str. 3)
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Pranýř A chválíř
Jany Hrdé

Přiznané touhy vozíčkářů v nádherném kalendáři

Novela, která ohrožuje samotnou
existenci občanské společnosti
„Milí kolegové, čas, kdy byste se měli transformovat z občanského sdružení na jinou právní formu organizace, se nezadržitelně
blíží,“ začala svou řeč ke skupině podmračených lidí kolem stolu energická paní na vozíku. „S právní normou, která se toho týká,
vás seznámí odborník na slovo vzatý. Abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, co dál,“ pokračovala.
„To jsem zvědav, zda nám k tomu pomůže odborný výklad. Jak
jsem se zatím na ten předpis díval, připadalo mi, že něco podobného formě, jež funguje nyní, tam v nabídce není,“ vraštil dál čelo
muž sedící naproti.
Zástupci organizací poskytujících sociální služby se sešli, aby
se poradili, do jaké právní formy se budou transformovat podle
nového občanského zákoníku. Jsou to lidé zvyklí téměř na všechno, vždyť už dlouhé roky bojují o existenci svých organizací,
a to jenom proto, aby nenechali své klienty na holičkách. Všechna
ta léta naplňují poslání sociálních služeb, jež spočívá v zařazení
jejich klientů – osob se zdravotním postižením a seniorů – do
společnosti. Nejde jen o zvýšení kvality života uživatelů služeb,
ale rovněž o poskytnutí takové podpory, aby tyto osoby mohly
být rovnocennými členy společnosti a žít podobným způsobemjako lidé bez postižení. A to za situace, kdy ti, kdo služby
zabezpečují, jsou nejhůře zaplacení zaměstnanci v České republice.
Jejich práce je neobyčejně náročná fyzicky i psychicky. Vyžaduje se
po nich vysoká kvalifikace. A výsledky jejich dobré práce jsou na
životě jejich klientů znát.
Lidé, kteří byli druhořadými občany, kteří ve chvíli, kdy se jim
zhoršilo postižení natolik, že potřebovali ke svému životu pomoc druhé osoby, nemohli rozhodovat téměř o ničem, se stali členy a klienty občanských sdružení. Mnoho neziskových poskytovatelských
organizací zakládali sami, aby mohli poskytovat co nejúčinnější pomoc lidem se stejným či podobným postižením. Tyto svépomocné
organizace nejen pomáhaly lidem kompenzovat zdravotní postižení
či následky způsobené stářím, ale navíc je postavily do úplně nové role. Z pasivních čekatelů na pomoc se stali aktéry, kteří pomoc
sami poskytují. Statut občanských sdružení umožňoval všem členům ovlivňovat chod samotné organizace, a tak se mohl každý
podílet nejen na zvyšování kvality života svého, ale i ostatních.
Nyní je na světě platná právní norma, která má vstoupit
v účinnost v roce 2015 a která navazuje na prvorepublikový občanský zákoník. Nabízí totiž namísto občanské společnosti, jež se
v naší zemi formovala a rozvíjela více než dvacet let, jakousi prapodivnou parodii na dvacátá a třicátá léta minulého století v podobě
spolků, ústavů, nadací a fundací! Stručně řečeno, aby mohly dosavadní neziskovky poskytující sociální služby dál fungovat, musely by se transformovat na ústavy (zapsané ústavy) a ty, jež služby
neposkytují, na spolky.
Je pochopitelné, že něco takového vzbudilo nejprve obrovský
údiv a potom odpor. Pod pojmem spolek si z časů předválečných
obvykle představíme spolek baráčníků a jejich ples, a když se
vysloví ústav, vybaví se dům, v němž jako ve vězení, „pod uzavřením“ čekají kdoví nač „chovanci“. Ústav se časem ztotožnil s pobytovým zařízením sociální péče, a to v protikladu k terénním a ambulantním sociálním službám. Ústavní služby získaly tak špatnou
pověst, že nedávno vytvořený zákon o sociálních službách
s nimi nepracuje, nýbrž používá se v něm pojem domov.
A tak se vtírá otázka, kdo takové pozůstatky kultury minulého
století dal do zákona, jímž se máme řídit v jedenadvacátém století, kdo takové věci připomínkoval a kdo a proč je schválil. Jednou z možných odpovědí je snaha o úmyslnou likvidaci občanské společnosti a její náhradu něčím, co už nemůže fungovat.
Další otázka je, zda do toho my, koho se „starobylo-nová“ pravidla
týkají, máme mluvit, či zda se rozhodneme mlčet. Zatímco Národní
rada osob se zdravotním postižením koná, mnohé jiné neziskovky
se zmíněným problémem zatím nezabývají.
Ať už byl záměr zákonodárce jakýkoliv, výsledek je, že se nám
jako jediná možnost nabízí transformace občanských sdružení v ústavy, kde členové a jejich práva nemají žádné místo. A to
je na pováženou, protože osoby se zdravotním postižením jsou indikátor společnosti. Podobně jako pstruzi, kteří mizí z potoka
a tím signalizují, že voda přestává být čistá, neférové chování
k osobám se zdravotním postižením ukazuje, že je něco v nepořádku ve společnosti. Proto bychom nyní měli my, lidé s postižením, zafungovat jako alarm pro ostatní neziskovky a celou občanskou společnost.
Chválíme Národní radu osob se zdravotním postižením ČR,
která už od začátku upozorňuje na nedostatky navrhované novely
(ty v článku uvedené nejsou jediné) občanského zákoníku, a další subjekty, které nesouhlasily a bily na poplach.
Na pranýř dáváme na prvním místě zlou snahu zákonodárce
o potlačování občanské společnosti, jež může vést k totalitě moci peněz, jedné třídy či třeba jedné skupiny lidí. A hned na druhém
místě pranýřujeme lhostejnost, jež to vše umožňuje!
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Česká asociace paraplegiků nabízí atraktivní nástěnný kalendář
na rok 2013. Světoznámý fotograf
Robert Vano pro něj vytvořil černobílé snímky tělesně postižených
mužů a žen. Kolekce fotografií nazvaná NEODHALENÍ je holdem
kráse mladých lidí. Nedá se na
nich poznat, že mají nejen ochrnuté svaly dolních končetin, trupu
či rukou, ale také porušené funkce vnitřních orgánů.
Žijí mezi námi, jejich osudy jsou
skutečné, tak jako je skutečná

hrozba, že po úrazu může na vozíku skončit kdokoli a kdykoli. Když
jim společnost vytvoří vhodné podmínky, mohou být našimi kolegy,
sousedy, manžely či milenci. Mohou se vrátit ke svému způsobu života,práci, ke svým rodinám a dětem... Vozíčkáři mají stejná přání,
stejné touhy jako ostatní lidé.
A kalendář to dosvědčuje. Na nádherných fotografiích se fantazie
prolíná s realitou a výsledkem je
až snová harmonie, kterou dobře
vystihuje motto: „Narodili jsme se

zdraví. V jedné vteřině se nám
změnil život. Poškození míchy je trvalý stav a vozík naše nezbytnost.
Ale chceme být nadále přitažliví,
krásní, žádoucí, milovaní, chceme
být sexy. Nehodláme zůstat uzavřeni mezi čtyřmi stěnami a sedět
na vozíku v teplákách.“
Kalendář NEODHALENÍ si mohou zájemci objednat na e-mailu
czepa@czepa.cz nebo na telefonu
775 980 952. Stojí 290 korun. Lze
ho zaslat dobírkou, poštovné hradí
příjemce.
(pel)

Spotřebitelské rady pro sluchově postižené

Pro osoby neslyšící či nedoslýchavé představuje stále závažný problém mj. i oblast spotřebitelských práv.
Významný příspěvek ke zlepšení stavu představilo
v listopadu Sdružení českých spotřebitelů.
Tato instituce, hájící oprávněné zájmy a práva zákazníků na vnitřním trhu nejen našem, ale i v rámci
Evropské unie, totiž za spolupráce České komory tlumočníků znakového jazyka spustila na svém webu
www.konzument.cz v sekci Publikace dva moduly pilotního projektu pro neslyšící. Oba ve znakovém
jazyce i psaným textem poskytují uvedené skupině
osob důležité informace, které se týkají vztahu prodávající vs. nakupující.
První modul v několika kapitolách radí, jak si správně počínat při nákupu a reklamaci zboží a služeb.
Proto obsahuje mj. informace o délce záručních lhůt,
o dokladech potřebných k reklamaci, o povinnostech
prodávajícího a právech zákazníka i kontakty na instituce, které mohou v případě potřeby pomoci.
Druhý modul je z hlediska obsahové náplně možná

důležitější. V podstatě jde o publikaci Odpovědné
půjčování – jak nespadnout do dluhové pasti (součást kampaně Podepsat můžeš, přečíst musíš!) převedenou do znakového jazyka. Osoby se sluchovým
postižením se tak např. jednoduše dozvědí, jak
správně sestavit rodinný rozpočet, získají důležité informace o druzích a vhodnosti půjček a úvěrů na určité druhy zboží vč. upozornění na možné záludnosti
v textech smluv.
Manažerka projektu Lenka Bergmannová tuto chvályhodnou aktivitu dále rozšiřuje: „V příštím období
bychom rádi pokračovali v započatém projektu a přinášeli postupně pro neslyšící další důležitá témata,
například vlastnosti výrobků z hlediska osob se sluchovým postižením, bezbariérovost v dopravě a komunikaci, jak poznáme kvalitu potravin, správné
obouvání dětí a další.“
Ve stejné sekci najdou v knihovně digitálních dokumentů tytéž informace také osoby nevidomé a slabozraké.
(mk)

Přeshraniční projekt pro mladou generaci
Existuje řada aktivit, které mají veřejnosti přiblížit život osob se zdravotním postižením. Jedním z mála
s mezinárodním dosahem je nedávno ukončený projekt Osoba se
zdravotním postižením mým sousedem (CZ.3.22/3.3.04/11.02626).
Zaměřil se na tři oblasti, vznikl
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
Týkal se hustě obydleného a národnostně promíchaného regionu Slezska, konkrétně Karvinska
a Cieszynska. Za naši stranu byla

řešitelem karvinská Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity Opava, za polskou Ústav etnologie a vzdělávání Slezské univerzity
v Katovicích. Obecně ho lze považovat za významný příspěvek k podpoře rovných příležitostí a k zamezení jakékoliv diskriminace.
Přeshraniční charakter měla vzájemná výměna informací a zkušeností spojená s navázáním dlouhodobé spolupráce české a polské
akademické obce i dalších subjektů, které se do projektu zapojily.
Výstupem z této oblasti je mj. i pří-

prava budoucích pedagogů. Druhým okruhem zájmu bylo vybudování sociálního kapitálu pro osoby
s tělesným postižením formou neinstitucionální podpory. V posledním
okruhu se jednalo především o tištěnou a internetovou propagaci výsledků výzkumů na téma rozšíření
povědomí společnosti o potřebách
tělesně postižených vč. jejich integrace. Zvláštní zmínku si zaslouží
říjnový Den důstojnosti osob se
zdravotním postižením, tematická
beseda o pomoci uvedené skupině
osob s kulturním programem. (mk)

Pomáhá vám internet či telefon? Napište o tom a soutěžte!
Už podeváté se mohou lidé se zdravotním postižením
zúčastnit literární soutěže Internet a můj handicap.
V prvních pěti ročnících bylo jejich úkolem vylíčit, jak
jim internet pomáhá a jak ovlivňuje jejich život. Pořádající BMI sdružení následně soutěž rozšířilo o možnost vystihnout přínos telefonu.
Na účastníky opět čekají zajímavé ceny, například
mobilní telefon a dvakrát USB modem s tříměsíčním
bezplatným připojením k internetu od společnosti Telefónica Czech Republic, tablet Megatech od společnosti 100MEGA Distribution či programy Zoner Photo
Studio od firmy ZONER software. Třem soutěžícím
vytiskne fotoobraz společnost Digitální studio, knihy
věnuje nakladatelství Portál. Zvláštní ceny udělí časopisy Gong, Můžeš a Vozíčkář.
Maximální rozsah textu je 600 slov. Autoři mají vy-

Mediální partneři:

jádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet
nebo telefon pomáhá vypořádat se s postižením. Při
hodnocení se bude přihlížet k literární úrovni a obsahové zajímavosti. Texty, které už byly v minulosti
do soutěže přihlášeny, nebudou přijaty.
Příspěvek opatřený poštovní i elektronickou adresou je nutné poslat e-mailem do 17. února na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje
autor souhlas s bezplatným zveřejněním svého díla
ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz
a případně v dalších médiích.
Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 16. března 2013
v Kongresovém centru Praha. Pozváni budou všichni soutěžící.
(pel)

Pardubický
kraj ...
(Dokončení ze str. 1)

n kontakt pro lidi se zdravotním postižením
Radka Konečná, regionální pracoviště NRZP pro Pardubický
kraj, Erno Košťála 1013, e-mail:
pardubice@nrzp.cz,
telefon:
736 751 202.
n výdejní hodiny euroklíčů
Pondělí a středa od 8 do 12
a od 12.30 do 17 hodin; po tel.
dohodě lze pomůcku získat
i jindy.
n databáze všech míst osazených eurozámkem
Je zveřejněna, stejně jako všechny ostatní důležité informace
o euroklíči a eurozámku, na
stránkách www.eurokeycz.com.
n kontaktní osoba pro rodiče dětí do tří let
Petra Benešová, koordinátorka
Sítě mateřských center pro Pardubický kraj, telefon: 602 178
849,
e-mail:petra.benesova@
materska-centra.cz.
r Pokud jde o lidi s postižením, kdo si u vás může euroklíč vyzvednout?
Dostane ho zdarma každý držitel
průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik,
stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Pardubickém kraji. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P.
Kdo není držitelem průkazu, napíše do „Evidenční karty euroklíče“
krátké čestné prohlášení, že patří
do některé z cílových skupin.
r Proč jsou mezi skupinami
obyvatel, jimž má euroklíč sloužit,
také rodiče dítěte do tří let?
Protože veřejná bezbariérová
WC už jsou většinou vybavena
přebalovacím pultem a jsou dost
prostorná k zaparkování dětského kočárku. Není důvod, aby takové toalety sloužily jen zdravotně
postiženým lidem. Euroklíč si můžou vypůjčit i třeba lidé, kteří se
dočasně musí pohybovat o berlích.
(pel)
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Cena ministra zdravotnictví
pro Zdeňku Faltýnkovou
Zdeňka Faltýnková pomáhá vozíčkářům celý profesní život.
Věnuje se lidem ochrnutým
po poškození míchy. V pondělí
3. prosince 2012 převzala výroční cenu ministra zdravotnictví
ČR za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů.
Od konce sedmdesátých let
pracuje na klinických pracovištích
s neurologickou problematikou,
z té doby ji znají zejména pacienti
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Kliniky rehabilitačního
lékařství na Albertově. Hned po

revoluci spoluzakládala sdružení
Svaz paraplegiků, pod kterým budovala Centrum Paraple a vytvářela koncepci fyzioterapie a ergoterapie pacientů s poškozením
míchy. Více jak 20 let seznamuje
se spinální problematikou studenty, podílí se na vzdělávání terapeutů i lékařů. Odborníky je
označována za matku koncepce
rehabilitačního programu spinálních pacientů.
V současnosti Zdeňka Faltýnková působí v České asociaci
paraplegiků – CZEPA, kde zúro-

čuje více než třicetileté zkušenosti jednak v profesním kontaktu
s vozíčkáři, jednak při úpravách
legislativy ve zdravotní a sociální oblasti. Píše také publikace
a natáčí edukační filmy o tématech spojených s poškozením
míchy. Poskytuje odborné poradenství už v rané fázi léčby a následné rehabilitace. Je členkou
výboru profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a členkou
výboru České společnosti pro
míšní léze při České lékařské
společnosti J. E. Purkyně. (pel)

Benefiční konference o vozíčkářích, na které přednášel i kaplan
Zdeňka Faltýnková pracuje jako
fyzioterapeutka a ergoterapeutka v České asociaci paraplegiků. Ta v listopadu uspořádala
v Hradci nad Moravicí konferenci Pomůcky pro život spinálních pacientů, na které se paní Faltýnková výrazně podílela.
Požádali jsme ji o následující
rozhovor.

v Jaké informace z konference by mohly zajímat ty čtenáře,
kteří se pohybují na vozíku?
Mezi přednášejícími i účastníky
byli jak fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sociální pracovnice, tak
vozíčkáři. Vystoupil i nemocniční
kaplan. Každý by si tudíž našel
to „své“ téma. Vozíčkáře by asi
nejvíc zaujaly nové informace
a především zkušenosti z praxe
sociálních pracovnic, krátký film
s vychytávkami usnadňujícími každodenní život na vozíku či komplexní informace o antidekubitních sedacích polštářích.
v Co mělo největší ohlas mezi
účastníky?
Asi přednášky samotných vozíčkářů. Jejich praktické zkušenosti
z „druhého“ života po poškození
míchy se k terapeutům ne vždy
dostanou. Proto je zaujalo třeba
téma Bariérové prostředí – realita všedních dnů po propuštění,
o němž hovořil Martin Škarpa,

Ostuda významných politiků
a černý humor jako lék
Když sdružení Asistence předloni pořádalo diskusi o bariérách v pražské hromadné dopravě, zrovna se blížily komunální volby. A nikdo
z kandidátů na primátora na ní nechyběl. Zato když bylo holešovické
Bio Oko v listopadu dějištěm další debaty, přišla včas jen Petra Kolínská
ze Strany zelených, kteří nemají na radnici zastoupení. Ostatní pozvaní politici sice účast závazně potvrdili, ale radní Karel Březina se za
absenci ani neomluvil a senátorka na vozíku Daniela Filipiová tak učinila pozdě. A host nejočekávanější, pražský primátor, se v kinosále objevil čtvrt hodiny před plánovaným zakončením večera. Významní politici
tak zas jednou měli z ostudy kabát.
Vypadalo to, jako by Bohuslav Svoboda přišel jen souhlasit s kritikou
a návrhy, které mu sděloval moderátor Erik Čipera z Asistence. Slíbil
vstřícnost města při odstraňování bariér na chodnících i v dopravě, slíbil dohnat zpoždění ve zpřístupňování starších stanic metra. Bez výhrad
přijal názor, že upravit obrubníky a zajistit přístupy na tramvajové ostrůvky není finančně náročné a že přetrvávající bariéry jsou ostudou města.
Primátor dokonce uvedl, že si umí představit, že by u každého nájezdu
byla umístěna cedulka se sponzorem, který dal peníze na jeho zřízení.
Přesto si publikum v kině udobřil jen částečně. Lidé se totiž nedočkali důkladné debaty a neměli šanci položit mu otázky přímo na tělo. Nebyl na ně čas... Diváci si aspoň užili premiéru dokumentu „Jedeme v tom
s vámi 2012“, který celý večer zahajoval.
Dvacetiminutová reportáž zachycuje letní pokračování stejnojmenného projektu. Přehlídka potíží, s nimiž se při jízdě na vozíku Prahou
potýkali manažeři prestižních firem, je natočená svižně a s velkým
zaujetím pro téma. A protože zdraví byznysmeni své příhody při snaze
dostat se přes ulici, do metra, tramvaje či do vlaku vtipně komentují, je
výsledkem film, který nepoučuje, ale baví. A přitom nerezignuje na závažnou výpověď. Černý humor je prostě vhodným způsobem, jak poukázat na bariéry komplikující život vozíčkářům, seniorům i rodičům
s kočárky.
Kameru v ruce držel i scénář nového dokumentu vytvořil Erik Čipera,
který nám poskytl následující rozhovor.
(pel)

nebo zkušenosti Radmily Krčmářové s baclofenovou pumpou,
sloužící ke zmírnění spasticity.
Posluchači živě reagovali i na
přednášky o příspěvku na péči
a možnostech financování pomůcek, které si přichystaly sociální
pracovnice.

v Co nejvíc zaujalo vás
osobně?
Sestavovala jsem odborný program konference a vím, že všichni oslovení přednášející byli
zárukou poutavých sdělení. Proto
se mi na tuto otázku těžko odpovídá. Spíš upozorním na dvě
netradiční přednášky: nemocniční
kaplan Vítězslav Vurst pohovořil
o hodnotách pro život (nejen)
spinálních pacientů a Petr Šika
se zabýval historií a vývojem or-

topedických vozíků. Na konferenci se také odehrál křest jeho
knihy.

v Určitě by bylo škoda, kdyby
názory a poznatky z konference zůstaly v pomyslném šuplíku vaší organizace. Zveřejníte
je na internetu?
Většina přednášejících poskytla
své texty k uveřejnění na CD. Ale
jako lákadlo pro účast na našich
příštích konferencích připravujeme výběr přednášek na naše webové stránky www.czepa.cz nebo
www.vozejkov.cz.
v Stojí za zmínku, že šlo o benefiční akci. Povězte něco o tomto záměru.
Česká asociace paraplegiků ještě pod názvem Svaz paraplegiků

dlouhodobě podporovala vznik spinálního programu. Usilovali jsme
o to, aby v Česku vzniklo víc
spinálních jednotek – jedinou vedl
v brněnské Úrazové nemocnici
MUDr. Peter Wendsche.
Nyní už v naší zemi existují čtyři
spinální centra pro akutní léčbu
a tři spinální rehabilitační jednotky
pro následnou rehabilitaci. A my
bychom rádi dále podporovali výměnu odborných i praktických
zkušeností. Proto jsme se rozhodli, že konferenci budeme vždy
pořádat na spádovém území některé spinálky a z výtěžku pro ni
podpoříme nákup vozíků či jiných
pomůcek. Po Praze a ostravském
regionu nás tak na podzim 2013
čeká benefiční konference v Liberci a potom v Brně.
(pel)

Bariéry v městské dopravě jsou neomluvitelné!
Erik Čipera je přesvědčen,
že Praha se neobejde bez kvalitní koncepce změn
m Nový film „Jedeme v tom
s vámi 2012“ je k vidění na
internetu. Jaký ohlas tam má?
Během několika dní ho viděly už
dva tisíce lidí. Ohlasy máme velice příznivé, funguje to. Jsem
moc rád, protože jsme celé akci
věnovali poměrně hodně energie.
Dvacet dní jsme natáčeli v ulicích
Prahy a ve veřejné dopravě.
m Budete dokument promítat
i veřejně, třeba ve školách?
Jednáme o jeho uvedení s Českou televizí. Doufáme, že to vyjde. Chceme, aby film vidělo co
nejvíce lidí a aby získali chuť do
odstraňování bariér v místech,
kde žijí.
m Jak bude pokračovat dlouhodobý projekt „Jedeme v tom
s vámi“?
Své poznatky a dojmy shrnuté
do seminárních prací mi nyní posílají studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tam budeme
jistě pokračovat i v příštím roce.
Vše ostatní je otevřené.
m Na zajištění účasti vlivných
politiků v Biu Oko jsi určitě vynaložil hodně času a energie.
Všichni oslovení lidé z ODS,
ČSSD, TOP 09 či Strany zelených potvrdili, že na diskusi přijdou, ale nakonec dorazili jen
dva – a Bohuslav Svoboda navíc s velkým zpožděním. Jak jsi
vnímal absenci politiků a primátorův pozdní příchod?
Musím říct, že mne to velice
zklamalo. Hodinu před začátkem
večera jsem měl několik telefonických hovorů s kanceláří primátora a dozvěděl jsem se, že nedorazí on ani senátorka Daniela

Filipiová. Mezitím jsem v kině vítal lidi, kteří se na vozících
„prokousávali“ bariérami ve veřejné dopravě, aby se debaty mohli
účastnit. Viděl jsem i lidi, kteří
téhle akci stejně jako já věnovali
spoustu energie a času... Nebyl
jsem naštvaný, ale měl jsem intenzivní dojem plýtvání důvěrou
v demokratickou a občanskou
společnost.
Normální chování Petry Kolínské
ze Strany zelených, která jediná
dorazila včas a byla připravená
s lidmi se zdravotním postižením
debatovat, se při neúčasti dalších politiků ukázalo být vyzrálým projevem skutečného zájmu
o přístupnost městské veřejné
dopravy. Já jí za to moc děkuji.
Primátor dorazil na posledních
patnáct minut. Bylo zřejmé, že je
mu to samotnému hloupé a že
se bude snažit situaci zachránit.
m Opravdu to tak vypadalo.
Souhlasil s tvými kritickými názory a ochotně přislíbil pomoc. Současný stav je špatný:
město dává na odstraňování
bariér ve veřejné dopravě a na
úpravy chodníků stále míň peněz, nezbytné stavební zásahy
ve starších stanicích metra mají zpoždění, zpomalil se rozvoj
cyklostezek. Obrátíte se přímo

na primátora, pokud se bude
situace v Praze nadále zhoršovat?
Možná ano. Nenecháme se v dalších aktivitách odradit, občanská
společnost je jedním z pilířů fungující demokracie. Z primátorské
kanceláře se ozvali, že by debatu
rádi zopakovali v kompletním složení, že je mrzí, co se stalo...
Odstraňování bariér ve městě
probíhá tak pomalu, že by nebyly
všechny zlikvidovány ani za několik desítek let. V srdci Evropy to
je neudržitelný stav, a pokud jde
o bariérovost tramvajových zastávek a přechodů, ta je vyloženě
neomluvitelná! Po dvaceti letech
už nemůžou politici ani úředníci
argumentovat nedostatkem času
nebo financí, nemůžou upozorňovat na technické problémy. O čem
se ale hovořit dá, je neexistující
koncepce zpřístupňování městské
dopravy a veřejného prostoru
v Praze. Protože bez koncepce
a bez kontroly jejího naplňování
se budeme dál točit v kruhu.
m Zformulování a přijetí takového dokumentu na magistrátu je však během na dlouhou
trať...
Už jsme navrhli vznik koncepce
na pracovní skupině „Pro Prahu
bezbariérovou a otevřenou“, která
na magistrátu působí od ledna
2009. Otázkou je, co se nám do ní
podaří prosadit a kolik bariér se
opravdu odstraní. Uděláme maximum pro přijetí co nejkvalitnější
koncepce, rozhodují ale politici.
Doufáme, že veřejná doprava dostane přednost, protože slouží
všem a její rozvoj včetně odstraňování bariér má pozitivní dopad
na život celého města.
(pel)
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Partnerská města
a obce

Bítovany

kočí

ráby

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
u firma zaměstnávající více než 50 % osob
		 se zdravotním postižením
u dlouholetá praxe se zaměstnáváním
		 zdravotně postižených
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

u nabídka služeb a zboží formou
		 náhradního plnění
bolehošť

kostěnice

rybitví

u pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u správa a digitalizace archivů
u zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

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

Zde je místo pro Vaši reklamu.
bylany

KŘIČEŇ

sezemice

Inzercí v Abilympijském zpravodaji
podporujete dobrou věc.
Děkujeme!

ČERNÁ U BOhD.

lab. chrčice

slatiŇany

Ceník inzerce spolu s dalšími informacemi
získáte na adrese
jaroslava.winklerova@caacz.cz.

ČERNožice

libišany

slepotice

dašice

lično

srch

dobré

litomyšl

srnojedy

dolní ředice

moravany

st. hradiště

dříteč

hlinsko

nasavrky

staré ždánice

opatovice n. lab. třemošnice

horní jelení

ostřešany

valy

horní ředice

poděbrady

veselí

podůlšany

vlčí habřina

chrudim

prachovice

vysoké mýto

jankovice

přelouč
Mikulovice
Němčice
rabštejnská
lhota

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.

telefon: 774 243 403

Věrní čtenáři to už jistě zaregistrovali a ostatní snad
také: pošesté se luští o ceny od trojice partnerů České abilympijské asociace – Měšťanského pivovaru
Havlíčkův Brod, Nadace pojišťovny Generali
a Nakladatelství Fragment.
Každý, kdo tedy chce některou z těchto zajímavých
cen získat, musí pro zařazení do slosování do termínu otištěného u každé křížovky zaslat na některý
uvedený kontakt správné znění tajenky/tajenek (ve
druhém případě vč. jejich čísla – např. 1. tajenka:
ABILYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE). Nezbytné
je také napsat poštovní nebo e-mailovou adresu,
příp. číslo telefonu. Vylosovaní luštitelé obdrží ceny
poštou, na telefonu 466 052 050 si ale mohou dohodnout jiný způsob doručení.
Jména výherců i správné řešení přinese následující
vydání.

Více na
www.eop.cz.

Pro chvíle oddechu

Kontakty pro zasílání:
- e-mail: filip.novotny@caacz.cz, do předmětu heslo
KŘÍŽOVKA,
- klasická pošta: Česká abilympijská asociace, o.s.,
Filip Novotný, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice,
na obálku heslo KŘÍŽOVKA.
Velmi častým místem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením různého typu i stupně jsou … (tajenka). Tato
chráněná pracoviště existují v současné
době v mnoha větších i menších městech po území celého státu. Díky poklidné
atmosféře umocněné někdy i neobvyklým prostředím je kromě osob se zdravotním handicapem vyhledávají např.
také studenti nebo maminky s malými
dětmi, zavítají do nich ale i náhodní kolemjdoucí. Ti se tak mohou nenásilnou
formou přesvědčit, že dobře pracovat
dokáže i člověk třeba se sluchovým,
zrakovým nebo mentálním postižením.
Vodorovně: A. Část Prahy; obec na
Kolínsku. – B. Oslavná báseň; přivedení dítěte na svět; běloveská kyselka. –
C. Vietnamská dynastie; značka nealko

nápoje; soubor předpisů. – D. Jméno
skladatele Chačaturjana; hmyzožravci
(básnicky); temnota. – E. Tajenka; chemický prvek. – F. Osahání; hinduistická
božská matka; SPZ okresu Děčín. –
G. Citoslovce odporu; grafická technika;
mužské jméno. – H. A sice; budapešťský fotbalový klub; osobní zájmeno. –
I. Lapati; město pod horou Ralsko.
Svisle: 1. Točna; slovensky „jak“; německý skladatel a varhaník. – 2. Předložka; anglická zkratka paměti s přímým přístupem; části úst. – 3. Cizí
souhlas; vynálezce odstředivky; otec. –
4. Tropičtí savci; polní plodina; ženské
jméno – 5. Naleziště kamene; část těla;
šachová remíza. – 6. Západoevropan
(slovensky); kněžský obřadní oděv; solmizační slabika. – 7. Poslední Rožm-

		
Inženýring
			
Účetnictví
Hronovická 2699, 530 02 Pardubice
tel.: 603 926 771
IČO: 44433182 e-mail: petr.kotynek@post.cz
choltice

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 na 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.

berk; záclonovina; na které místo. –
8. Slovensky domácky Eduard; ne ti
(slovensky); možná. – 9. Veřejnost; cizí
mužské jméno; Cikán. – 10. Římskými
číslicemi 499; duševní pohnutí; lidový
souhlas. – 11. Jméno Švabinského; kterážto; samice jelena.
Pomůcka: Kálí, Laval, Vasas.
(mk)
Termín pro tuto křížovku:
15. února 2013.
Vyluštění z čísla 5:
MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM.
Cenu získávají:
1. cena: Lidmila Rázková, Jablonec nad
Nisou,
2. cena: Lenka Pumerová, Třemošnice,
3. cena: Jana Moravčíková, Lanškroun.

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

fax: 469 696 164
bohunek@agrometall.cz
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Žijte turisticky
i v roce 2013!
Předpokládám, že ani v roce s letopočtem 2013 milovníci turistiky
z řad osob se zdravotním postižením nikterak nesleví ze svých
pohybových aktivit. Že tedy nebudou chybět na řadě pochodů
i dalších akcích, které nejen pro
ně připravují obětaví členové jednotlivých odborů Klubu českých
turistů (KČT). Za jakýsi předkrm
nechť považují následující základní informace, které jim také mohou napomoci při rozhodování,
kdy, kam, s kým, za kolik apod.
v příštích měsících.
Na tyto turisty totiž znovu pamatuje i Kalendář turistických akcí
2013. Někteří organizátoři dokonce už mají, často i delší dobu,
v propozicích svých pochodů i trasy pro vozíčkáře. Za všechny aspoň dva s hojnou účastí: květnový Pochod Praha – Prčice (ale
i odjinud) a Lanškrounská kopa
počátkem září.
Především pro milovníky turistiky
se zdravotním postižením jsou určeny jednodenní vycházky, konají

se zpravidla v sobotu dopoledne.
Jejich přehled uvádí Kalendář ZdP
2013, je umístěn na webu www.
turisti-zdp.estranky.cz; přehled se
podle potřeby průběžně aktualizuje.
Jako každý rok budou pro tyto
turisty stěžejní čtyři víkendové srazy: 4.–7. července celostátní v Rokytnici v Orlických horách, 7.–9.
června oblastní Jihomoravského
kraje v Hodoníně, 2.–4. srpna oblastní Moravskoslezského kraje
v Hostýnských vrších a 6.–9. září oblastní Olomouckého kraje
v Kosově u Zábřehu na Moravě.
Na všechny je ale třeba se hlásit
s jedno až dvouměsíčním předstihem. Podrobnosti budou taktéž
prezentovány na uvedeném webu.
Od roku 2004 může navíc každý
turista přispět na vyznačení další
vozíčkářské trasy KČT. Kromě přímé účasti na některém z řady
pochodů v rámci celostátní akce
Novoroční čtyřlístek může také
zaslat jakoukoliv částku na účet
číslo 51-0938150237/0100. (mk)

Celostátní Kalendář turistických
akcí 2013 v ceně 30 korun lze koupit ve specializované prodejně turistických map, průvodců a dalších
potřeb pro cestování Kiwi (Jungmannova 31/23, Praha 1).
Svoje kalendáře akcí vydaly také jednotlivé oblasti. Jejich adresy i další
kontakty jsou na webu Klubu českých turistů www.kct.cz v sekci Oblasti, odbory. Kalendáře se dají sehnat také na některých pochodech.

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

Zde je místo pro Vaši reklamu.
Inzercí v Abilympijském zpravodaji podporujete dobrou věc.
Děkujeme!
Ceník inzerce spolu s dalšími informacemi získáte
na adrese jaroslava.winklerova@caacz.cz.

telefon: 774 243 403

mr system

Na svažité náměstí, do cíle „pochodu pochodů“ do Prčic (gramaticky
správně ovšem „do Prčice“), dorazilo v roce 2012 z různých směrů na
20 trasách přes 21 tisíc pochodníků.

Nepřiměřené chování
netrpělivého řidiče
Velmi
šokující
příběh zažil na
psalo se
přechodu
pro
chodce ve městě Newcastle na na internetu východním pobřeží Austrálie
slepý muž se
psem a jeho bratr s manželkou.
Přecházeli totiž ulici v místě, které nevidomý neznal, proto jim to trvalo o trochu déle. To se ale nelíbilo nervóznímu řidiči: vyběhl z auta, začal se s nimi hádat a nakonec
ke slovnímu napadání přidal také údery pěstí.
Incident samozřejmě přilákal pozornost pobouřených kolemjdoucích. Jeden z nich se svěřil místní televizní stanici:
„Nemohl jsem uvěřit, že by někdo mohl zaútočit na někoho tak bezbranného.“ Toto vyjádření výmluvně doložil i videozáznam, který z této události pořídil náhodný svědek
a který mohli zhlédnout také uživatelé internetu.
Útočníka se sice podařilo uklidnit, ten ale přesto z místa
činu ujel ještě před příjezdem policie, která po něm zahájila pátrání. Napadení se vyjádřili, že nebudou požadovat
jeho potrestání, pouze pokárání, aby si propříště takovou
neadekvátní reakci rozmyslel.
(mk)

Zde je místo
pro Vaši reklamu.
Inzercí v Abilympijském zpravodaji
podporujete dobrou věc.
Děkujeme!
Ceník inzerce spolu
s dalšími informacemi
získáte na adrese
jaroslava.winklerova@caacz.cz.

telefon: 774 243 403

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.
TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

pondělí–pátek2 8–18 hod.

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz
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Na Prvního máje

Štiplavé vzpomínky
na časy, kdy
vládli soudruzi

ukázka z knížky

Próza, kterou napsal samorost obdařený dobrou pamětí, smyslem pro trefnou
nadsázku a vnímavostí k paradoxům rozvinutého socialismu. I tak se dá charakterizovat knížka Uklízeč a ředitel, která
volně navazuje na Papíry na hlavu.
Rostislav Kuchař opět volí čtenářsky
vděčný styl založený na jadrném, někdy
až černém humoru a výstižné myšlenkové zkratce. Když se mu v 18 letech stal
vážný úraz, dostal se jako invalida na pomyslné dno společnosti, v níž byli jedinou
vládnoucí elitou komunisté. Vozíčkáři se
kvůli bariérám často nedostali ani ven z bytu, invalidní důchodci vykonávali jen podřadnou, mizerně placenou práci... Kuchař
tenkrát zažil situace, nad nimiž dnes soudnému člověku zůstává rozum stát nebo se
mu dokonce otvírá kudla v kapse.
Jako vrátný nedobrovolně vystřídal třiašedesát míst během třinácti let. Opakovaně
narážel na hloupost a aroganci papalášů
či úředníků. Účastnil se nudných svazáckých školení, po kterých ovšem následovaly bujaré mejdany. V jeho životě samozřejmě nechyběly ani příjemné události:
vydařená svatba, pořádání festivalu zdravotně postižených písničkářů, tuzemské výlety či pozoruhodný zájezd do Sovětského
svazu. V knížce dojde i na 17. listopad
1989 a následné fotbalové mistrovství světa v Itálii. O tom všem vypráví Kuchař vtipně, bez obalu a bez zbytečných slov. Jednotlivé texty servíruje jako jednohubky, jimiž
si člověk může zpříjemnit čekání na autobus nebo u zubaře.
Pamětník si díky Uklízeči a řediteli zas
jednou uvědomí, že jeho blbá nálada se dá
snadno zahnat. A mladšího čtenáře může
padesátník z Olomouce zbavit iluze o lepším světě, který už byl.
S knížkou Kuchařovi vypomohla novinářka Zita Chalupová. Získáte ji za 120 korun
(+ poštovné) přímo od autora na telefonu
739 504 524 nebo e-mailu kucharrosta@
seznam.cz.
(pel)

Svátky bývají různé, nejde jen o jména
v kalendáři. Za komunistů hojně slavený
Svátek práce mám nesmazatelně vrytý do
paměti. Nevěřili byste, co všechno se může
na Prvního máje stát.
Dostal jsem tehdy od Svazu invalidů
poukaz na výběrovou rekreaci postižených
mládežníků do Domousnice. Šlo mimochodem o zařízení, které bylo po sametové
revoluci zprivatizováno a nato kompletně
rozkradeno. Jako mnoho dalších podobných
objektů, které patřily svazáckým organizacím. To jen tak na okraj.
Na oné rekreaci byli se mnou lidé nejrůzněji postižení: zrakově, tělesně i mentálně.
Možná to zavinila moje přítomnost, ale celá
rekreace – to byl jeden psí kus za druhým.
A právě na prvomájové oslavy nás pečlivě připravoval vedoucí rekreačního zaříze-

Čarovná Pastelka
povídka
Proč jen s kamarády na tu skálu lezli, přemítal už několik měsíců, upoután na lůžko. Byla to frajeřina, ale hlavně klukovina, která mu nadobro změnila život. Tisíckrát
si mohl říkat, co bylo špatně, tisíckrát si mohl znovu
promítat ten chybný krok a strmý pád do hlubin, jenže
vrátit to už nešlo. Možná by bylo lepší tam chcípnout, než
tady tak bezmocně ležet, říkal si. Zkuste se někdy válet
pouhých deset minut bez hnutí, natožpak celé dlouhé
nekonečné dny!
Ještě horší bylo, když ho v nemocnici navštívila máma –
to apatie v jeho očích přímo vyřvávala do prostoru. Petr
ji tolik zklamal. Vkládali do něj všechny své naděje, přáli
si, aby v budoucnu studoval akademii výtvarného umění,
vždyť měl takový talent... Ale nyní? Jen na ně kouká a nemůže jim ani odpovědět na pozdrav.
Na Petrovo živoření se už nemohla dívat Zuzka s Klárou.
Mladé asistentky v rehabilitačním ústavu, které se o něj
staraly. Byly to studentky blízké zdravotní školy, chodily
sem na praxi. Dle pokynů zkušených odborníků se snažily rozhýbávat jeho bezvládné tělo, ale vše se zdálo marné, tak marné. Jako by mu to tělo ani nepatřilo. „Tak se
přece trochu snaž, Petře, ne? Musíš chtít!“ křičela na něj
zoufale buď jedna, nebo druhá. Podle toho, které z nich
dřív docházely psychické síly.
„Vždyť já chci, opravdu chci,“ odpovídal jim. Ale jen
v duchu.
Nešlo to. Tak plynuly dny a týdny, tolik navzájem podobné, šedé, o ničem. Kdyby Petr věděl, kolik mu ještě
zbývá dní života, stříhal by si metr jako nějaký vojín kdysi na vojně. „Vlastně ani to ne, vždyť bych nůžky neudržel,“ v duchu se zasmál svému poněkud morbidnímu
vtipu, rysy jeho tváře se však ani nepohnuly.
Zdálo se, že jde o beznadějný případ. Jenže kousek
naděje zbývá pro každého. Anebo to byla náhoda, když
Zuzka krátce po první adventní neděli dostala malý paklík roztomilých obrázků? Ať už na nich byly nakresleny
květiny a stromy, nebo jen slunce, pokaždé z nich vyzařovala zvláštní pohoda. Jako kdyby i obrazy měly duši.
Ještě více ohromující byla informace napsaná malým písmem na druhé straně: „Nakreslila nohou Alice Pánková,
11 let – Trutnov.“
Když to Zuzka četla prvně, nemohla uvěřit vlastním

ní. Dal si záležet hlavně na třech mentálně
postižených chlapcích; naučil je volat: „To
je krásný alegorický vůz!“ Hoši to ovšem
pořád pletli, takže se občas ozvalo „alergický vůz“ a podobně. To ale nevadilo: vedoucí jim dal balónky, cukrovou vatu, dostali
i párky s hořčicí. A šlo se do průvodu. Vše
proběhlo jakž takž bez větších karambolů.
Po oslavách jsme šli do nedaleké restaurace na oběd. Až když jsme se vraceli, stalo se to, co celý den viselo ve vzduchu.
Míjeli jsme pohřební průvod se smutečními hosty. Vévodila mu klasická rakev na
voze taženém koňmi. Nebožtík totiž patřil do
rodiny, která pracovala v místním hřebčinci. Milí tři chlapci zareagovali okamžitě. Začali mávat mávátky a volat: „To je krásný
alergický vůz!“ Polil mě studený pot při představě, co bude asi následovat. A následovalo: Z průvodu vyběhl chlap, přiskočil ke
mně a vrazil mi facku se slovy: „Sakra, vy
pošahanci, umřela mi sestra, a vy si z toho
děláte srandu!“
Chlapci se však nepoučili – ani nemohli.
I pak tropili hrozné vylomeniny, šmírovali
holky v koupelně, takže jsme museli zalepit klíčové dírky. A na závěr jsme hochům
předali diplomy za nejlepší klíčníky. Byli na
toto „ocenění“ náramně hrdí.
Že se dá svátek práce slavit nejrůznější-

mi způsoby, mi dosvědčil i jeden známý
duchovní. Když byl malý, toužil na Prvního
máje po balónku. Jeho tatínek zatím seděl
v hospodě a popíjel. Oslavy už skoro končily, když se vypotácel a jal se synkovi shánět kýžený balónek. Potkali jednu známou,
která měla ke kočárku přivázaných asi deset balónků a byla ochotna jeden chlapci
věnovat. Šňůrka však nešla rozvázat, proto tatínek vytáhl zapalovač, že ji přepálí.
Co myslíte, že se stalo? Balónky vybouchly
a začaly hořet. Chudák otec skončil s těžkými popáleninami a ještě ho komunisti
popotahovali, že chtěl spáchat atentát.
A do třetice ještě jeden hořlavý 1. máj.
Bývalý fotbalista také sháněl dítěti balónek,
také použil zapalovač, balónky také vybouchly. Popáleniny tentokrát nebyly tak
vážné, ale nedaleko stála dechovka a činelista byl pověřen dát povel k odpálení
ohňostroje poté, co zazní výstřel. Inu, učinil tak po výbuchu balónků. Nad pomníkem
začaly létat rachejtle a jiskry padaly na
ramena pohlavárů, jedné soudružce zapálily paruku, doutnat začalo i několik věnců.
Za katrem skončili činelista, fotbalista a taky jeden zrakově postižený, který leknutím
načůral – na sochu Vladimíra Iljiče Lenina,
u které stál.
Rostislav Kuchař

S peklem
nejsou žerty
Povedenou taškařici přichystalo ve svém
výcvikovém centru sdružení Helppes. Na
tradiční mikulášskou nadílku se v sobotu
8. prosince dostavila třicítka natěšených hafanů, kteří s sebou milostivě vzali své páníčky a paničky – většinou lidi se zdravotním
postižením. Aby dostal pochoutku, musel každý chlupáč předvést nějaký kousek. Součástí
zábavného odpoledne byly různé soutěže:
třeba mikulášský sedmiboj nebo aport čertova rohu (aport buřtu).
Pes, který zlobil, si prošel peklem. A před
svatou čtveřicí se mohl vykoupit jedině tak,
že předvedl, co dovede.
(pel)

očím. Takový obrázek by nesvedla namalovat ani za nic,
a to je zdravá. Natožpak malá holka svou nohou! Zuzka si vzpomněla na Péťu. Jeho máma kolikrát vyprávěla, jak uměl její syn pěkně malovat – ale to se mohl
ještě hýbat. Možná kdyby viděl tyhle obrázky, nebo ještě
lépe přímo jejich autory při práci, dostal by novou chuť
do života... Čím víc nad svým nápadem přemýšlela, tím
víc se jí zamlouval.
Nemohla to vydržet a hned zavolala Kláře. I jí se nápad líbil. Ještě ten večer se sešly a vymyslely další plán.
Cíl jejich příští cesty byl jasný: Trutnov.
Když spatřily malou Alici poprvé, myslely, že vidí vílu.
Vlásky jí splývaly podél zad až po pás, při sebemenším
pohybu zlehka vlály, jako by mávaly celému světu. Její tvář
byl jeden velký úsměv, energie sama. Jen ty ruce chyběly. Následek vrozené vady. Alice s tím neměla problém.
Přes svůj handicap se zdála být šťastnou. Velice rychle se
se Zuzkou a Klárou spřátelila a ochotně předváděla své
malířské umění. Dívky se připravily na vše, ale tohle nečekaly. Alice tak mistrně ovládala štětec mezi prsty na
nohou, že to připomínalo umělecký koncert. Štětec tančil po bílé ploše papíru a zlehounka za sebou zanechával pestrobarevnou stopu. Obraz se vynořoval z papíru,
jako by byl vyčarován.
„To bylo úžasné, Alice, to snad ani není možné. To jsem
ještě nikdy neviděla. Jsi neuvěřitelně šikovná,“ žasla Klára.
„To jen díky kouzelné pastelce.“
„Díky čemu?“
„Kouzelné pastelce, mám ji támhle na stole.“
„A čím je kouzelná?“
„Dává lidem naději. Jen díky ní jsem začala malovat. Dal
mi ji jeden pán, že prý už ji nepotřebuje. Že už umí být
šťastný. Myslím, že to byl kouzelník.“
„A nechtěla bys přijet k nám?“
„Ukázat, jak umím malovat?“
„Jak to víš?“
„Pastelka mi to řekla. Už je čas.“
Nedlouho potom přišly všechny do Petrova pokoje. Tvářil
se jak starý morous, ale jen chvíli. Malá dívka na něj zapůsobila. Jeho pohled se na chvíli zdál jasnější. Zuzka ho posadila, aby lépe viděl na to výtvarné představení. Mlčky sledoval její umění. V každém jejím pohybu se ukrývala radost,
která se přenášela na obrázek.
Petr poprvé od úrazu pocítil záchvěv radosti. Dívenka ho
doslova nabíjela energií. Kdyby jen se mohl alespoň tro-

chu hýbat, kdyby jen svedl, to co ona, přemítal. Ale nebyla v tom závist, spíš touha.
„Ale vždyť to dokážeš, když do toho dáš srdce,“ namítla
najednou Alice.
Petr zbystřil. Jak to, že mi rozumí? Ví snad, co si myslím?
„Kouzelná pastelka mi to řekla. Chce být s tebou, vezmi
si ji.“
Jak mám malovat? Vždyť se ani nepohnu!
„Zkus to pusou, a uvidíš.“
Bylo slyšet jen to, co říkala Alice. Zuzce s Klárou však
bylo jasné, že si s Petrem rozumí. Že mezi ním a Alicí
vznikl zvláštní druh harmonie.
Klára podala pastelku Petrovi. Nesměle pootevřel ústa,
jak jen to šlo. Bylo to podobné, jako když mu strkají do
úst hadičku s pitím. Chvilku tužku cumlal, chutnala zvláštně, cítil z ní sílu. Jenže za chvíli mu vypadla na deku. Jindy
by ihned rezignoval, ale když zahlédl, jak se na něj Alice
dívá svýma dětskýma očima, něco mu řeklo, že to nesmí
vzdát.
„Musíš bojovat. Ta pastelka je kouzelná, dokáže naučit
malovat i slzy, uvidíš,“ řekla ještě před odchodem Alice.
Zuzce se zdálo, že Petr se nepatrně usmál.
Stalo se to zrovna o Vánocích. Rodiče za ním přišli do
nemocnice, doma být ještě nemohl. Byl to pro ně smutný
pohled na milovaného syna. Nic netušili o nedávné události
s pastelkou.
Aby to tam bylo trochu veselejší, zkrášlili mu místnost
vánoční výzdobou. Pak máma chytla svého chlapce za
ruku a vyprávěla, co je doma nového. I když se snažila,
v jejím hlase stále zazníval smutek. Taky mu přinesla dárek, jeho oblíbené cédéčko. Však mu ho holky pustí.
Byli spolu asi hodinu, když Zuzka, která u něj měla zrovna službu, řekla: „Petr má pro vás také překvapení.“
Jeho máma pozvedla hlavu.
„Naučil se malovat, podívejte!“ A vložila Petrovi pastelku
do úst. Ten začal na přiloženém papíře rejdit hrotem tužky.
Tvořila se za ním čára sice poněkud kostrbatá, ale přesto
čára. Jeho mámě se roztlouklo srdce. I otec, který do té doby jen mlčky seděl, povstal a zvědavě nahlížel. Petr nakreslil malou květinu a pod ni napsal: „Pro maminku.“
Maminka si vzala obrázek do rukou. Tohle nečekala. Nebyla schopna něco říct.
Petr se jí zahleděl do očí. Byly celé od slz. Oční stíny ženě stékaly po tvářích a pod jejíma očima se objevila barevná
duha. V té chvíli Petr pochopil, že pastelka je opravdu čarovná. Skutečně naučila malovat slzy.
Jiří Pešaut
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Nejdůležitější události roku 2012 podle redaktorů Abilympijského zpravodaje
1. ledna vstoupil v platnost zákon o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Začala sociální reforma, která výrazně zasáhla do života mnoha občanů. Jak při jejím startu, tak během
roku převládaly u příjemců dávek problémy spojené s jejich
novou koncepcí a se zaváděním karty sociálních systémů
(sKarty).

3.–7. září oslavilo Integrační centrum sociálních aktivit
v Pardubicích první narozeniny. V Kosatci byla celá řada
akcí, ve středu 5. září přišli s gratulací vzácní hosté, mj.
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, primátorka
města Pardubic Štěpánka Fraňková, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, římskokatolický farář Zbigniew Czendlik a celá řada dalších.

15. března převzali v pražském Top hotelu ocenění Mosty
2011 i Alena a Jaromír Krpálkovi z pardubické České abilympijské asociace – byli oceněni za dlouholeté organizování národních abilympiád.

1. října zatkla policie Vladimíra Šišku, vysoce postaveného úředníka ministerstva práce a sociálních věcí. První
náměstek ministra Jaromíra Drábka byl následně obviněn
z podplácení, které podle médií souvisí s novým systémem poskytování sociálních dávek.

29. dubna byla v pražském Divadle Archa premiérově
uvedena inscenace Simulante Bande. Taneční skupina
VerTeDance v ní zkoumá možnosti pohybového vyjádření
zdravého a tělesně postiženého člověka, relativnost pojmu handicap a křehkost mezilidských vztahů. Představení,
v němž skvěle hraje i vozíčkářka Alena Jančíková, mělo
divácký úspěch a během roku bylo reprízováno.
19. května předvedlo v areálu pražského Jedličkova ústavu a škol na Vyšehradě v soutěžní části 11. ročníku české
abilympiády pro děti a mládež ve 13 disciplínách svoji
zručnost více než 120 zdravotně postižených dívek a chlapců ve věku od 6 do 18 let z mnoha míst celé republiky.
25.–26. května se v pardubické ČEZ aréně uskutečnila
jubilejní 20. abilympiáda, národní soutěž pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. Zúčastnilo se 134 soutěžících, kteří obsadili 23 ze 40 vypsaných
disciplín. Poprvé měl záštitu místopředseda Evropského
parlamentu Oldřich Vlasák.
26. května byl na abilympiádě osvědčen zápis pro Guinnessovu knihu rekordů. Při dlouhodobé akci Korálkiáda,
kterou vymyslel portál www.potvor.cz, se podařilo navléknout 14 805 metrů korálků a překonat stávající světový
rekord Kanady 6438,8 metru.

11. října se v pražském Divadle Archa uskutečnil slavnostní večer, na kterém dvaadvacet vybraných dětí z celé České republiky převzalo dárky, které pro ně při jednotlivých etapách projektu Cesta za sny našich dětí do
Norska vyjel Heřman Volf.
16. října uvedl premiér Petr Nečas, že vláda možná bude
revidovat sociální reformu, jejímž pilířem je elektronická
sKarta. Tu mělo od Úřadu práce ČR do konce roku obdržet
celkem 600 tisíc lidí, kteří pobírají například přídavek na

Významné dny,
o kterých málokdo ví

Dnes mohou svoje svátky slavit nejen nositelé jmen
a dokonce i některých příjmení, ale také třeba psi nebo
kočky. V prakticky žádném volně prodejném kalendáři
ale dosud není u následujících 21 dnů zmínka, že jsou
to významné dny pro osoby se zdravotním postižením.
21.3.
2. 4.
11. 4.
5. 5.
12. 5.

15. června–5. července absolvoval čtyřicetiletý handbiker
Heřman Volf trasu z Prahy do Osla. Jednotlivé etapy na
trase dlouhé 2076 km věnoval postiženým dětem a plnil tak
jejich přání.
21. června podala Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR trestní oznámení na ministra zdravotnictví
Leoše Hegera. Hlavní důvody: prosazení nových přímých
plateb pro pacienty, zvýšení regulačních poplatků za pobyt
v nemocnici, uzákonění takzvaných standardních služeb
a s tím související stanovení placeného nadstandardu, což
je dle NRZP v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která zaručuje právo na bezplatnou zdravotní péči.
4.–10. srpna se šestadvacetiletý Oscar Pistorius z Jihoafrické republiky stal prvním sportovcem se zdravotním
postižením, který reprezentoval svou vlast na olympiádě,
a to v atletice. V Londýně nastoupil tento běžec, který používá jako náhradu karbonové protézy, v individuálním závodě na 400 metrů a jako finišman čtvrtkařské štafety.
14. srpna uspořádalo Sdružení Asistence na Vinohradech happening Praha olympijská. Upozornilo tak na nepříznivou situaci v městské hromadné dopravě. Ukázkovým
příkladem byla Vinohradská ulice, kde není jediný bezbariérový ostrůvek pro nástup do tramvaje a vozíčkáři se nedostanou ani do metra.

17. 5.
24. 6.
25. 6.
27. 6.
10. 9.
21. 9.
23. 9.
1. 10.
3. 10.
10. 10.
15. 10.
29. 10.
13. 11.
14. 11.
21. 11.
3. 12.

Světový den Downova syndromu
Světový den informovanosti o autismu
Světový den Parkinsonovy nemoci
Den boje za rovná práva handicapovaných
Mezinárodní den uvědomění nemoci
benigní myalgická encefalomyelitida
(chronický únavový syndrom – CFS)
Mezinárodní den informovanosti
o fibromyalgii (onemocnění podpůrných
tkání a pohybového aparátu)
Světový den hypertenze (vysoký krevní tlak)
Mezinárodní den osteoporózy
(řídnutí kostní tkáně)
Den roztroušené sklerózy
Den vzniku Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR
50 dní pro roztroušenou sklerózu
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Mezinárodní den neslyšících
Mezinárodní den seniorů
Světový den stomiků (lidé s dočasně nebo
trvale vyvedeným střevem nebo močovodem)
Světový den duševního zdraví,
Světový den zraku
Den bílé hole
Světový den psoriázy (lupénky)
Mezinárodní den nevidomých
Světový den diabetu
Evropský den pro cystickou fibrózu (smrtelná
nemoc převážně dýchací a trávicí soustavy)
Světový den zdravotně postižených
(mk)

dítě, příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu. Od ledna 2013 ji mají dostávat i nezaměstnaní a osoby pobírající
dávky v hmotné nouzi.
23. října byly na Staroměstské radnici oznámeny výsledky
2. ročníku soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku
2012. V soutěži, kterou pořádá Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se hodnotil
zvlášť běžný a zvlášť chráněný trh práce. V obou kategoriích získaly ceny ženy – ze sféry běžného trhu vozíčkářka
Jana Novotná (na snímku), která se na České zemědělské
univerzitě mj. zabývá
i výzkumnou činností.
Za vítězství v chráněném trhu převzala
ocenění Marie Strnadová, od roku 2006
vedoucí divize montáží výrobního družstva
SOLEA CZ Rybník
(obec u České Třebové).
31. října z funkce
odstoupil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek
(TOP 09).
6. listopadu, poslední možný den pro odevzdání petičních archů pro historicky první přímou prezidentskou
volbu, tak učinila Táňa Fischerová – herečka a politička,
která vyvíjí značné aktivity v neziskovém sektoru a angažuje se v celé řadě charitativních akcí. V květnu
2006 se zúčastnila i doprovodného programu 14. ročníku
národní abilympiády v Pardubicích.
16. listopadu byla jmenována ministryní
álních věcí Ludmila Müllerová (narozena
v Lanškrouně), bývalá senátorka za obvod
Orlicí, v letech 2004–2010 místostarostka
Čermná a místopředsedkyně TOP 09.

17. listopadu se v Praze uskutečnila demonstrace na Václavském náměstí Demokracie vypadá jinak, kterou připravila iniciativa Stop vládě. Podpořila ji i Národní rada osob
se zdravotním postižením, podle níž důsledky sociální
a zdravotnické reformy mnoha lidem s postižením zhoršují
kvalitu života. Demonstrace se zúčastnily tisíce lidí.
5. prosince zvolil Senát na první schůzi po doplňovacích
volbách místopředsedkyní Miluši Horskou, která je od roku
1992 ředitelkou Základní a Praktické školy Svítání Pardubice, specializující se na vzdělávání a poskytování sociálních
služeb dětem s mentálním a kombinovaným postižením.
7. prosince informoval předseda vlády ČR Petr Nečas o dohodě s Českou spořitelnou, že sociální karty (sKarty) budou sloužit jako průkazky pro příjemce dávek, příspěvků
a podpor. K placení či vybírání peněz od státu z bankomatů je lidé budou moci používat jen dobrovolně. Povinné to bude pouze u těch, u nichž hrozí zneužívání dávek
v hmotné nouzi. Upraví to zákon. „Bude jednoznačně zákonem stanoveno, že sKarta bude nadále jako platební karta využívána pouze dobrovolně a povinné bude pouze to,
že bude používána jako průkazka,“ uvedl premiér.
(fr, mk, pel)

Již 19. ročník tradiční soutěže
byl zakončen v sídle Úřadu vlády
Tradiční publicistické ceny Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany mají své držitele. Vůbec poprvé se udílely v sídle Úřadu
vlády. Slavnostního večera se 10. prosince
zúčastnil i premiér Petr Nečas, který je také
předsedou výboru.
V tiskové kategorii zvítězila Barbora Němcová (Mladá fronta DNES Plzeň) s reportáží Vasův běh už nikdy, aneb ať se tu za
rok zase sejdeme. S notnou dávkou humoru v ní popisuje „na vlastní kůži“ absolvovaný legendární devadesátikilometrový běh ve
Švédsku, který projela na běžkách jako trasérka nevidomé závodnice Lenky Zahradníkové.
Vítězem rozhlasové kategorie se stal pořad
Modlitba pro Anežku, jehož autory jsou
Martina Vodičková, Lenka Svobodová, Yvona Žertová a Miloš Kot (Český rozhlas 2).
Jde o časosběrný dokument o životě Anežky,
která utrpěla velmi těžké zranění v 9 letech po
pádu z koně. Lékaři jí nedávali velkou naději,
rodiče v zoufalé situaci vyhledali i léčitele. Ten
naučil maminku modlitbu pro Anežku, která
ji i v bezvědomí své dcerce neustále opakovala: „Hojivá láska prochází každou buňkou

práce a soci27. září 1954
46 – Ústí nad
městyse Dolní

v těle mé dcery Anežky a uzdravuje ji.“ Po
probrání z bezvědomí
Anežka tuto modlitbu
sama odříkala. Pořad
ukazuje, jak tato událost ovlivnila celou rodinu a jak důležité pro
pozvolné uzdravování
je zázemí v rodině.
Za nejlepší televizní
dílo byla zvolena Andělská hra, jejíž autorkou je Adéla Sirotková (Česká televize).
Dokument
pojednává
o kruté nemoci – dětské leukémii. Na osudu Premiér Petr Nečas předával ceny nejlepším v tiskové kategorii. Na snímmalé Amálky ukazuje, ku ocenění přebírá vítězka Barbora Němcová.
jak důležitý je u malého
pacienta pocit bezpečí,
Přehled a charakteristiku všech udělených
plynoucí z přítomnosti a objetí maminky. Ale cen a také fotogalerii ze slavnostní akce lze
také, jak může oslabit pocity strachu i boles- najít na stránkách www.vlada.cz v rubrice
ti, když se nemocným dětem poskytne mož- Aktuálně.
nost hrát si, oživit svět dětské fantazie.
(pel)
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Gastronomický koutek Pavly Indrové

V dnešním okénku se nejprve přesuneme do jiné
kategorie, a to zavařování.
Bude to zpracování zeleniny bez sterilizace. Tato
směs obsahuje kořenovou
i listovou zeleninu a je vynikající pro přípravu polévek, omáček, ale i pod maso. Tuto zeleninu používám více jak dvacet let. Nemusím, když vařím, myslet: „Jé, mám kousek celeru nebo pórku, či petržel?“
Vše je v tom obsaženo, chuťově vyvážené a hlavně dává pokrmu šmak.
Zelenina do polévek
a omáček
(Váha zeleniny je v čistém stavu)
1,2 kg petržele
1 kg mrkve
40 dkg celeru
50 dkg pórku
40 dkg cibule
25 dkg česneku
25 dkg celerové
a petrželové natě
50 dkg másla
70 dkg soli
máslo na zalití
Zeleninu nakrájíme na menší kousky a všechnu
i s natí nameleme na masovém strojku. V kastrolu
rozpustíme máslo, přidáme mletou zeleninu, sůl a dusíme při stálém míchání, aby se nepřipálila, asi 30
až 40 minut. Potom necháme chvíli vychladnout a naplníme do sklenic. Používám menší šroubovací, třeba od tatarky nebo majonézy. Při plnění poklepávám dlaní na dno sklenice, abych zeleninu zbavila
vzduchových bublin. Takto naplněnou zeleninu nechám úplně vychladnout. Do každé sklenice potom
naliji lžíci rozpuštěného másla, aby se na povrchu
udělal máslový film, tím se zelenina i zakonzervuje.
Sklenice potom zavíčkujeme a uložíme na chladné
místo, třeba do spíže. Otevřenou sklenici uchovávám až do úplného spotřebování v lednici.
Tato zelenina vydrží i dva roky bez jakékoliv újmy.
Používám ji do polévek, stačí do připravované dát
jednu kávovou lžičku. Jinou zeleninu už nedávám.
Když dělám omáčku, tak k zeleninovému základu
dám pro zvýraznění chuti jenom asi půl lžičky této
zeleniny. Takto to dávám někdy i pod pečené maso. Výborná je i chuťovka, chléb s máslem lehce
potřený zeleninou.
A nyní si z této zeleniny připravíme rychlou polévku.
Pórková polévka s vejcem a sýrem
1 pórek
1 kostka masoxu nebo 1 l vývaru
1 čajová lžička zeleniny

2 vejce
80 g strouhaného
tvrdého sýra
kousek másla
2 polévkové lžíce
hladké mouky
sůl, pepř
Pórek nakrájíme na
kolečka a na rozpuštěném másle osmažíme. Přilijeme asi 1 litr
vody, přidáme rozdrobenou kostku masoxu (nebo litr vývaru), zeleninu
a krátce povaříme. Nesolíme, protože masox
a zelenina jsou slané. Vejce rozklepneme do hrnečku, přidáme nastrouhaný sýr, mouku a promícháme. Toto vzniklé těstíčko pomalu nalijeme do
vroucí polévky a ještě chvilinku necháme provařit.
Ochutnáme, podle chuti můžeme opepřit nebo
přisolit, ale není potřeba. Můžeme na talíř přidat
ještě nakrájenou petrželku. Tato polévka je hodně
hustá a výborná na zahřátí v zimních dnech. Kdo
chce, může přidat chlebové krutony (chléb nakrájený na kostky a osmažený do křupava na kousku
másla nebo sádla).
Po polévce si dáme hlavní chod.

OP

Jak totiž uvedlo zářijové číslo odborného časopisu Bankovnictví, sociální karty na celostátní i lokální úrovni úspěšně praktikuje mnoho
zemí světa, kde je používají miliony osob.
V Evropě k nim kromě dvou podrobněji zmíněných patří např. ještě Nizozemsko, Finsko,
Polsko nebo Španělsko.
V Itálii existuje od roku 2008 systém s názvem
Carta Acquisti. Doba mezi vznikem koncepce
a realizací byla přitom překvapivě krátká –
stačilo pět měsíců. V současnosti má kartu více než milion občanů s nízkým příjmem, důchodců a opatrovníků dětí do tří let. Nedá
se používat k výběru hotovosti, lze s ní platit
v obchodech, aktuální zůstatek je možno zjistit na poštách, v bankomatech, na internetu,
příp. na jednom ze dvou telefonických center
zřízených v souvislosti s tímto projektem. Každý držitel karty může navíc získat slevy v lékárnách, hypermarketech, u mobilních operátorů apod.

V Rusku se pro potřeby výplaty různých sociálních dávek (pobírá je zhruba 70 procent
obyvatel, tedy cca 100 milionů lidí) používá
karta MasterCard OneSmart Social Card (otištěná karta je pro Baškortostán, republiku na
jihu Uralu), kterou již vlastní stovky tisíc uživatelů. Její zavedení přineslo značné snížení
administrativní náročností distribuce dávek,
ubyly také chyby a není ani tolik podvodů. Vláda má díky tomuto systému spolehlivé informace z oblasti poskytovaných sociálních služeb.
Karta byla mj. v roce 2009 v Paříži oceněna
jako nejlepší inovativní bankovní produkt v kategorii služeb.
V USA se prostřednictvím karet různých
projektů vyplácejí jak částky penzijního a sociálního zabezpečení, příspěvky na děti, na
bydlení nebo na dopravu, tak podpora v nezaměstnanosti. Využívá je přitom vláda i veřej-

Partneři:

530 02 Pardubice 2

Spojené státy necelé
dvě třetiny, Kanada téměř všechny. Takový
počet
bankomatů,
prodejních automatů
a podobných zařízení disponuje v těchto
dvou státech funkčním
systémem hlasového
ovládání. Studie Evropské unie uvádí v případě jejích členských zemí mnohem horší číslo:
zhruba 40 procent.
Hlavně proto Unie přistoupila k financování pilotního projektu APSI4all
(Accessible Personalised Services In Public Digital Terminals for all –
Přístupné individualizované služby ve veřejných digitálních terminálech
pro všechny). Díky tomu by k nim měl mít jednodušší přístup každý
šestý obyvatel Unie, tj. osoba s určitým typem a stupněm zdravotního
postižení, i dalších téměř 90 milionů Evropanů starších 65 let.
A co si lze představit jako „jednodušší“ (nebo také „lepší“) přístup?
V obecné rovině to znamená navrhnout a provést s přihlédnutím k reálné situaci taková inovační a individualizovaná rozhraní, která odstraní
dosavadní překážky, zlepší tedy přístupnost pro široký okruh uživatelů.
To mohou být jak lidé neobeznámení s technologií používání, s potížemi se čtením, s neznalostí místního jazyka, tak ti, kteří si „jen“ zapomněli brýle.
Projekt samozřejmě počítá s nejmodernějšími technologiemi (např.
bezdrátovou komunikací s krátkým dosahem), stranou zájmu nezůstávají ani bezkontaktní karty, důležitou roli má využití možnosti multimodální interakce neboli víceúčelového vzájemného působení dvou nebo
i více činitelů. V testovací fázi se zkouší třeba naprogramovaná karta
s uživatelovými preferencemi. Po jejím přiblížení k terminálu se tento okamžitě přizpůsobí potřebám vlastníka karty – změní se velikost
písma, jazyk apod. Nebo mobilní telefon: testuje se s funkcí, která
umožňuje nákup letenky on-line a její zaplacení při výdeji z automatu prostřednictvím bezpečnostního kódu odeslaného do telefonu.
Do tříleté testovací etapy projektu se zapojily tři tisícovky osob.
Mají za úkol pokoušet se přizpůsobit rozhraní bankomatů a distribučních apod. zařízení svým potřebám. Od 1. září 2011 se takto
testuje 65 bankomatů ve španělské Barceloně, počátkem ledna
ný, a to také neziskový sektor. Jejich výhoda následujícího roku se prostředje zvláště patrná při přírodních katastrofách nictvím 24 jízdenkových auto(jako byl nedávný hurikán Sandy na východ- matů zapojilo město Paderborn
ním pobřeží země), průmyslových haváriích v Německu.
apod., kdy slouží k výplatě jednorázových podV současnosti samozřejmě exispor v nouzi.
tuje řada technologických řešení,
A jak se jednotlivé projekty sociálních karet která usnadňují používání bankoliší? Pokud příslušný stát (místní samosprá- matů apod., namátkou klávesnice
va) nekontroluje způsob užívání vyplácených umístěné na dosah vozíčkářům,
dávek, mohou s nimi držitelé karet nakládat pro osoby se zrakovým postižením
podle svého uvážení. Jedná-li o účelové dávky Braillovo písmo na tlačítkách ne(např. příspěvky na bydlení, na rekvalifikační bo hlasové informace z reprodukprogramy nebo na vnitrostátní dopravu), může toru. Tyto potřebné funkce ale
být rozsah použití karty omezen pouze na ur- nebývají bezproblémově „přístupčité obchodníky. Někdy kartami nelze vybírat né“, příp. jsou sice instalovány, ale
hotovost z bankomatu a kvůli částečné mož- kvůli složité operaci neaktivovánosti kontroly plateb se mohou používat jen ny. Uvedená skutečnost odporuje
v obchodech. U několika projektů jsou funkční Evropské strategii pro pomoc
i v zahraničí.
osobám se zdravotním postižením
Na závěr, spíše pro zajímavost, něco z výsled- 2010–2020, kde se mj. uvádí, že
ků průzkumu z května 2011 na pražské Vysoké „přístupnost je předpokladem pro
škole ekonomické, které vůbec nekorespon- zapojení se do společnosti a ekodují se současnými zápornými stanovisky ne- nomiky“.
jen osob se zdravotním postižením. Např. z něDalší informace o projektu Přího vyplynulo, že 70 procent dotazovaných stupné individualizované služby
studentů považovalo stávající sociální systém ve veřejných digitálních termináza příliš rozbujelý. 48 procent respondentů lech pro všechny, na kterém se
uvedlo jako nejlepší řešení pro zlepšení si- podílí 12 organizací ze sedmi
tuace právě sKarty. Za největší klady jejich států Unie a který potrvá do rozavedení jmenovali snížení míry zneužívání ku 2014, přinášejí anglicky např.
sociálních dávek, snížení nákladů na jejich stránky www.apsis4all.eu nebo
výplatu nebo její zrychlení...
(mk) http://ec.europa.eu.
(mk)

Sociální karty: u nás zatracovány, jinde přijímány kladně
Kdyby se udělovala cena za antipočin roku (nebo anticena za počin roku?), jistě by
jedním z nejvážnějších kandidátů na toto
„ocenění“ bylo spuštění projektu tzv. sKaret. Tento článek ale na tento stále kritizovaný nový způsob systému vyplácení
sociálních dávek pohlíží jinak. Dává na
vědomí, že tento projekt není český vynález, že český je pouze rozsah používání
karet.
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Vznikne standard pro snazší
přístupnost k terminálům?

Masové tolárky
s bramborovou kaší
mleté vepřové maso
vejce
voda
sůl, pepř
česnek
špetka pálivé papriky
strouhanka
na obalení
olej na smažení
brambory
máslo
smetana
Do misky dáme mleté maso, vyklepneme vejce,
přidáme 1 až 2 lžíce studené vody, okořeníme a pořádně rukou propracujeme. Lžičkou nabíráme a ve
strouhance vytvarujeme tenké placičky, v průměru
asi 5 centimetrů. Musí být tenké asi 0,5 centimetru, protože při smažení se nafouknou. Smažíme
na oleji do zlatova.
Před smažením si uděláme bramborovou kaši.
Uvařené brambory ve slané vodě slijeme, rozboucháme a zapracujeme kousek másla. Smetanu svaříme
a po částech zašleháme do brambor na požadovanou konzistenci. Neuvádím množství, protože někdo
má rád kaši tužší a někdo řidší. Záleží na přidání
smetany.
Podáváme se zeleninovým salátem nebo kompotem.
Přeji vám všem dobrou chuť.

P.P.

