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Euroklíč je zdarma v pěti krajích,
mohou ho získat i rodiny s malým dítětem
Pardubický kraj je zatím posledním, který se zapojil do dlouhodobého projektu zavádějícího
v Česku euroklíč. Ten realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Evropským
institutem pro udržitelný rozvoj. Pomůcku si může pořídit držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik
a onkologický pacient; zapůjčit si ji mohou rodiče dítěte do tří let. Euroklíčem lze odemknout veřejná místa osazená eurozámkem: jde hlavně o bezbariérové toalety, ale také o výtahy a schodišťové plošiny.
Zatím je pomůcka poskytována zdarma jen ve Středočeském, Plzeňském, Olomouckém, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Hlavní příčinou této situace je neochota některých krajských úřadů
poskytnout potřebné finance. Obecně platí, že tam, kde se podařilo získat peníze z Evropské unie,
krajských rozpočtů nebo od ministerstva pro místní rozvoj, je počet eurozámků i euroklíčů výrazně vyšší než jinde. Někteří provozovatelé však instalují eurozámky u toalet na vlastní náklady. „Z firem a společností, které jsou k našemu projektu velmi vstřícné, mohu zmínit třeba Agip – dceřinou společnost firmy
Eni, Ahold – provozovatele obchodního řetězce Albert, dále Baumax, Benzinu, Čepro – provozovatele
čerpacích stanic EuroOil, Kaufland, OBI, OMV, Pap Oil, Tesco či Vena-trade,“ informoval Pavel Hříbek,
předseda Evropského institutu.
Na začátku ledna byl v Česku instalován eurozámek asi na 360 místech. Jde hlavně o čerpací
stanice, nákupní centra, supermarkety, úřady, nemocnice, školy, restaurace, autobusové stanice či
divadla. Postupně roste i počet uzamčených bezbariérových toalet na železnici. Prvý eurozámek funguje od března 2008 na vlakovém nádraží ve Strančicích u Prahy. Následovaly Mariánské Lázně,
Rumburk, Klášterec nad Ohří, Benešov, Poděbrady, Senohraby, Kolín, Příbram, Dobřichovice, Lysá
nad Labem, Vlašim, Kladno, Zruč nad Sázavou, Čerčany, Jindřichův Hradec, České Velenice, PraPatronem euroklíče je i vozíčkář Tomáš Zelenka, bývalý extraligový hokejista.
ha-Čakovice, Praha-Dejvice a Chrudim.
Inspirativně se zachoval Český Krumlov. Město v létě 2009 nakoupilo euroklíče,
které poskytlo zdarma držitelům průkazu ZTP/P, a eurozámky, které nechalo instalovat
u veřejných toalet. Zanedlouho se objevili následovníci. „V Bruntálu a Hlučíně vše zorganizoval výrobce slaných tyčinek Michal Havlík, který od začátku podporuje projekt
i v celostátním měřítku. V Třebíči nám zase dveře na radnici otevřel bývalý extraligový hokejista Tomáš Zelenka,“ sdělil Hříbek.
sedou bude ředitel VýNárodní přehlídka praRodičům či osobám pečujícím o dítě do tří let euroklíč zapůjčuje Síť mateřských covních i volnočasových
chodočeského
divadla
center, která má víc než 300 poboček po celé republice. Zejména nové bezbariérové schopností a dovedností
Pardubice Petr Dohnal
toalety totiž bývají vybaveny přebalovacím pultem, jsou dostatečně prostorné k zaparko- zdravotně postižených lia zasedne v ní mj. i Klávání kočárku a bývají na lepší hygienické úrovni než běžná WC. Není tedy důvod, aby euro- dí se uskuteční v pardura Noworytová, která pro
klíč sloužil jen zdravotně postiženým lidem.
náš loňský jubilejní ročník
bické ČEZ aréně. PořadaPomůcka pochází z Německa, kde ji v polovině 80. let vymyslel a zhotovil Martin tel abilympiády, kterým je tradičně Česká vymyslela úspěšnou a nakonec rekordní
Dederichs, původním povoláním bezpečnostní technik. Kromě Německa je nejvíc abilympijská asociace, stanovil termín 21. korálkiádu. Další novinka se váže k závěrozšířena v Rakousku, Švýcarsku a Skandinávii. Pokud jde o Česko, shrnul Hříbek letošní ročníku na pátek 24. a sobotu 25. května.
rečnému večeru v Kosatci: „vstupenkou“
záměry takto: „Budou-li schváleny příslušné dotace, chceme zahájit distribuci euroklíče
Je vypsáno celkem 41 disciplín, soutěžní bude pokrývka hlavy jakýmkoli způsobem
v Praze a pokračovat v těch krajích, kde jsme už projekt zahájili.“
nabídka je rozšířena o malování horkým vos- ozdobená.
Komplexní informace jsou zveřejněny na stránkách www.euroklic.cz. Na dotazy od- kem, tzv. enkaustiku, a tradiční recyklace
Podeváté bude součástí abilympiády výpoví Pavel Hříbek na e-mailu pavel.hribek@evropskyinstitut.com. Euroklíč si mohou zájem- odpadu se přejmenovala na pletení z papí- stava rehabilitační, zdravotní a kompenci zakoupit u Michaely Kubíčkové, asistentky předsedy NRZP, na e-mailu m.kubickova@ ru. Pokud o účast v disciplíně projeví zájem zační techniky, chráněných dílen, potřeb
nrzp.cz či telefonech 736 238 777 a 266 753 421. Cena pomůcky je 400 korun (+ poš- nejméně tři zájemci, uskuteční se. Každý jed- a pomůcek pro seniory Abi-Reha, kterou na
tovné).
(pel) notlivec se pak podle přijatých pravidel mů- ploše ČEZ arény připraví spolupracující
že přihlásit do tří disciplín, pořadatelé od pardubická agentura Parexpo. Bohužel se
neuskuteční původně zamýšlený veletrh
něj však požadují, aby uvedl jejich pořadí.
Kraj
Kdo poskytuje euroklíč
Česká abilympijská asociace počítá s vy- tvořivosti Creativ Hobby, neboť ve stejném
Středočeský:
všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
hlášením Abilympionika roku a opět ocení termínu se podobná akce koná v Praze.
a odbory sociálních věcí některých obcí
Na adrese http://abilympiada.cz je třeba
i Dobrovolníka roku. Speciální ocenění znos rozšířenou působností.
vu získá jeden z účastníků počítačových vyplnit elektronickou přihlášku do soutědisciplín – vylosovaný soutěžící si domů že, databáze bude přístupná od 1. března,
Plzeňský:
centrálním distribučním místem je regionální pracoviště NRZP.
z Pardubic odveze kvalitní notebook, který uzávěrka je 31. března. Účastnický poplaOlomoucký:
centrálním distribučním místem je regionální pracoviště NRZP,
tek činí 660 korun pro soutěžícího i doprodo soutěže věnuje partnerská firma K2P.
dále všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
Už dnes se ve velice zajímavých konturách vod, bez požadavku na ubytování se snia všechny odbory sociálních věcí obcí s rozšířenou působností
rýsuje doprovodný program. Úplnou novin- žuje na 330 korun.
a některých obcí s pověřeným obecním úřadem.
kou bude módní přehlídka kostýmů, které si
Jihomoravský
centrálním distribučním místem je regionální pracoviště NRZP,
O všech novinkách 21. abilympiády buvšichni účastníci včetně organizátorů moa Pardubický:
dále všechny odbory sociálních věcí obcí
hou přivézt s sebou nebo vyrobit přímo dete pravidelně informování jednak na
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.
v průběhu abilympiády. Laická porota přidě- stránkách našeho Abilympijského zpravolením hlasů rozhodne o finalistech, ty nej- daje a pak zejména na webu České abilymVšechny uvedené kraje: pracoviště Sítě mateřských center.
(fr)
lepší pak vybere odborná porota. Jejím před- pijské asociace www.caacz.cz.

Letošní abilympiáda s novinkami
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Pranýř A chválíř
Jany Hrdé

Systém posuzování pro příspěvky
a průkazy je nespravedlivý a asociální
Mám dceru s diagnózou atypický autismus a ADHD. V posudku stojí: „U posuzované bude nutná intenzivnější péče a učení sebeobslužných úkonů,
a to zejména výchovným působením v rodině.“ Jako by lékaři a úředníci
nevěděli, že dceřina porucha je naprosto neovlivnitelná výchovou a nelze ji
léčit, jen zmírňovat symptomy (např. agresi). Že psychická porucha jednoznačně znamená, že problémy v sebeobslužnosti nejsou rázu výchovného,
nýbrž zdravotního.
Před více než rokem vstoupil v účinnost zákon, jímž se změnil způsob posuzování pro příspěvek na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, způsob přispívání
na pomůcky a na další podpory poskytované osobám se zdravotním postižením. NRZP proti chystanému zákonu důrazně protestovala a poukazovala
na těžké životní situace, do nichž se osoby s postižením kvůli ztrátě podpor mohou dostat, tehdejší představitelé MPSV však neustoupili. Po roce
fungování tohoto systému lze říci, že se neblahé očekávání naplnilo.
Samostatné pojednání by zasloužila velmi pochybná odborná zdatnost některých lékařů pracujících pro posudkovou službu a úředníků úřadů práce.
Stejně překvapivé jako nehorázné je, že proti lékařskému posudku se nelze
odvolat!
Je evidentní, že poznatky získané při posuzování potřebnosti příspěvku na
péči se nehodí pro posouzení k dalším účelům. Propojení vede jak ke křivdám, tak ke zbytečnému plýtvání. Někdo například potřebuje jen zmíněný
průkaz a nenárokuje příspěvky; z propojení průkazky s příspěvkem na mobilitu zase vyplývá proplácení příspěvku lidem s poruchami sluchu, kteří sami
říkají, že jej nepotřebují.
Na základě medicínské dokumentace nelze posoudit sociální dopady
zdravotního postižení. V systému posuzování, který má být sociální, je sociální práce potlačena, sociální posudek se namnoze bere pouze jako bezvýznamný papír, jejž někteří lékaři posudkové služby ani nezohledňují a s nímž
ani nepolemizují, přestože metodika ČSSZ to výslovně nařizuje. Přes veškerá
doporučení v metodice jen málokterý posudkový lékař viděl pacienta osobně,
natož aby ho posuzoval v jeho přirozeném prostředí.
Je třeba napravit křivdy, k nimž došlo, a to zatím podle účinného zákona.
Zároveň je nutno alespoň korigovat stávající legislativu tak, aby nedocházelo k dalším pochybením. A konečně je nezbytné přichystat s odborníky i těmi, jichž se to týká, tedy uživateli a poskytovateli, jiný systém posuzování,
který bude adresně, a tudíž hospodárně a účinně kompenzovat zdravotní postižení tak, aby se všichni občané tohoto státu mohli zařadit do společnosti.
Dáváme na pranýř samotný systém posuzování, kvůli němuž se mnoho lidí
dostalo do potíží, jakož i všechny úředníky a lékaře, kteří své pravomoci využívají, aniž stačí odborně, nedodržují postupy a chovají se k žadatelům přezíravě. Chválíme lékaře pracující pro posudkovou službu, kteří i za současné situace hledají způsob, jak žadatelům přispět tak, aby mohli v naší zemi
žít jako rovnocenní občané.
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Použité zkratky: ADHD – hyperkinetická porucha patřící mezi neurovývojové
poruchy, která se projevuje od raného dětství (zkratka z anglických slov Attention Deficit Hyperactivity Disorder); MPSV – Ministerstvo práce a sociálních
věcí; NRZP – Národní rada osob se zdravotním postižením; ČSSZ – Česká
správa sociálního zabezpečení.

náš komentář

Kdo přežije
v kalných vodách?

Ačkoli je naše země v celosvětovém
měřítku považovaná za vyspělou,
má co napravovat. Třeba ve vztahu
k přírodě. Když média informovala,
že v Česku nebude už za rok zákon pohlížet na zvířata jako na pouhou věc, šlo o povzbudivou zprávu.
Kromě ostatních živočichů se však
mají na co těšit i lidé. Ta samá právní
norma totiž přinese desítky dalších
změn: upraví adopci dětí, které odnosí náhradní matka, změní podmínky
pro dědictví, znemožní nahlásit libovolný počet osob do bytu nebo třeba
zabrání existenci stavby na pozemku
patřícím jinému majiteli.
V obecné rovině je vše v pořádku.
Jenže realita je složitější a zapeklitější. Nový občanský zákoník, který
vznikal neuvěřitelných dvanáct let, totiž nemá navazující předpisy. Je platný a lidé se jím mají řídit od 1. ledna
2014, ale opoziční politici i soudci hlasitě upozorňují, že bez doplňkových
norem to nepůjde. Vláda proto v půlce února navrhla, aby zákoník nabyl
účinnosti až o rok později. Koaliční
poslanci to odmítají. Dokazují tak, že
si nevidí na špičku vlastního nosu
a některé dopady svého výtvoru na

společnost považují za nepodstatné.
Rozsáhlý kodex s více než třemi
tisíci paragrafy totiž bude závazný
pro soudy, notáře, lékaře, podnikatele
či třeba cestovní kanceláře. Většina
z nich není na nový zákon připravena. Velké obavy z něj mají i občanská sdružení poskytující sociální
služby, která si založili lidé se zdravotním postižením: čeká je nucená
proměna buď na spolky, nebo na
ústavy. Bude nutné měnit stanovy,
upravovat smlouvy a usilovně hledat
jiný způsob, jak financovat osobní
asistenci nebo sociálně terapeutickou dílnu – to vše za neexistence
navazujících předpisů.
Koaliční politici v Poslanecké sněmovně předvádějí podobnou manýru
jako u nechvalně známé sKarty. Bezohledně si prosazují svou vizi občanského zákoníku a znepokojivé argumenty či varování odborníků ignorují.
Proč? Možná odpověď se přímo nabízí: V období vysychání finančních
zdrojů platí dvojnásob, že čím jsou
vody kalnější, tím jsou lovy valnější.
Přežijí jen ti nejdravější, a občanská
sdružení k nim rozhodně nepatří.
Miloš Pelikán

Pohádkové děvčátko Momo
je v Chrudimi jako doma
Ve východních Čechách působí
od léta 2008 nenápadná, ale
svým zaměřením velmi užitečná
sociálně terapeutická dílna Momo. Jako jediná na Chrudimsku
je určena hlavně pro dospělé lidi
s mentálním postižením, kteří by
se neuplatnili na běžném trhu ani
ve standardní chráněné dílně.
„Lidé sem chodí na terapii prací. V podstatě si tady užívají
pracovního života, který by jinde
kvůli svému postižení nepoznali,“ vysvětluje Renata Kočí, ředitelka obecně prospěšné společnosti Momo Chrudim. Její dílna
nakupuje surovou ovčí vlnu, kterou klienti jednak upravují do
použitelné podoby praním, česáním, barvením a plstěním, jednak z ní sami tvoří různé výrobky. „Děláme věci, které jdou na
odbyt. Třeba obaly na knížky, diáře, míčky, dekorativní květiny,
prostírky nebo podložky pod šálky,“ informuje ředitelka. Své výrobky Momo nabízí na různých
jarmarcích i za hranicemi Pardubického kraje a také prostřednictvím e-shopu.
Klienti obvykle pracují čtyři hodiny denně. V dílně je jich nyní
dvacet, dva jsou na vozíku. Třetina těchto lidí žije v běžném rodinném prostředí. „Ostatní osoby
jsou umístěny v Domově sociálních služeb ve Slatiňanech. Prací v naší dílně si zlepšují své dovednosti a zvyšují svou sociální
adaptibilitu, a tak se vlastně připravují na samostatnější život
formou chráněného bydlení,“ říká
Kočí. Slatiňanské zařízení totiž
chystá transformaci pobytových

Co chystá

Dílny Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích
ožijí v průběhu letošního roku
kroužky pro zdravotně postižené. V moderním zařízení
zvaném Kosatec budou zejména keramická a výtvarná
dílna pro návštěvníky otevřeny dvě odpoledne v týdnu.
„Každé tři měsíce také chystáme ve společenském sále
Tržení v Kosatci, na kterém
budou kromě České abilympijské asociace (CAA) prodávat své výrobky další neziskové organizace.
Velké úpravy čekají letos také
Zahradu kosatců. Ta se promění v parčík se skluzavkou, trampolínou, lavičkami
a chodníčky,“ informoval manažer CAA Filip Novotný a doplnil: „Počítáme s tím, že v tréninkové kavárně U tiskaře
Brixe vznikne dětský koutek
s hračkami a kobercem. Naplno se rozjedou i masáže
pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Nevidomý Lukáš Brožek, který
zde bude masírovat od pondělí do čtvrtka, pomůže každému, kdo trpí ochablostí,
ztuhlostí, zkrácením nebo bolestivostí svalstva.
Na konci května bude naše
zařízení dějištěm závěrečného společenského večera
21. abilympiády a začátkem
září oslavíme druhé narozeniny centra.“
(fr)

Mediální partneři:

Proč právě
„Momo“?

Název společnosti vychází
z knihy Michaela Endeho
„Děvčátko Momo a ukradený
čas“. Je to příběh o naslouchání a také příběh o naší
době, ve které už nikdo nemá
na nic čas. A přitom kdybychom se jen na chvíli zastavili, zjistili bychom, že všechen
svůj čas si nosíme stále s sebou, protože čas našich životů se vždy znovu rodí v našem srdci. Děvčátko Momo
tohle dokáže a díky tomu dokáže naslouchat druhým jako
nikdo jiný. A protože právě
v sociálních službách, umění
a pedagogické práci je čas
a schopnost naslouchání velmi potřeba, vybrali jsme si
děvčátko Momo jako náš vzor.
Snažíme se, aby náš čas sídlil
v našem srdci, protože čas
je život.
z prohlášení
zakladatelů společnosti
služeb a jeho obyvatelé budou
žít v dvojdomcích a bytech na
různých místech Chrudimska.
V dílně se konají kurzy, přednášky a vzdělávací akce. Zájem
je třeba o kurz automatické

kresby, rukodělné večery, léčitelství nebo o cestovatelská vyprávění. „Téměř dva roky jsme
také měli otevřenou Duhovou
kavárnu, která zaměstnávala
dvě osoby s postižením. Ale
nepodařilo se sehnat finance na
její další provoz,“ dodává ředitelka společnosti.

Jak všechno začalo

Na začátku bylo devět zdravých lidí, kteří někdy v roce 2006
dostali nápad zřídit dílnu, v níž
by osoby s mentálním postižením mohly vykonávat řemeslnou
práci s přírodním materiálem.
S podporou města Chrudim,
sponzorů a společnosti ETS,
která výhodně pronajala své
prostory, se v prvém čtvrtletí roku 2008 podařilo dílnu připravit
a vybavit. V květnu pak Pardubický kraj poskytl společnosti
registraci poskytovatele sociální
služby uváděné v legislativě jako sociálně terapeutická dílna.
Obecně prospěšná společnost
provozuje i školku Děvčátka
Momo s prvky alternativní výchovy a waldorfské pedagogiky.
Ta působí od září 2010 v nedalekých Slatiňanech: jedna třída pro 20 zdravých dětí ve
věku od tří do šesti let je plně
obsazena.
Aktuální informace, ukázky
ze sortimentu dílny a e-shop
lze najít na stránkách www.
devcatkomomo.cz a také na
facebooku. Na dotazy odpoví
Renata Kočí na telefonu 775
780 950 či e-mailu info@
devcatkomomo.cz.
(pel)

Vozíčkáři žádají
další bezbariérové vagóny
České dráhy provedly průzkum mezi téměř 200 vozíčkáři s cílem
zjistit jejich spokojenost a přání v oblasti rozvoje služeb. Tři čtvrtiny
vozíčkářů bylo se službami Českých drah celkově spokojeno, přesto ale vyjádřily přání dále rozšířit počet bezbariérových vozů.
„České dráhy se snaží vozíčkářům vyjít vstříc. Loni uvedly do provozu několik desítek nových a modernizovaných vozidel, která jsou
přístupná a vybavená pro jejich komfortní cestování (klimatizace,
uzavřený systém WC, nové nástupní plošiny). Jde například o jednotky RegioPanter, RegioShark, řídící vozy typu Bfhpvee označované jako „sysel“, ale i z dřívějška známé CityElefanty, Regionovy
nebo vozy Stadler,“ informoval Abilympijský zpravodaj Petr Šťáhlavský z Českých drah a dodal: „Díky tomu se počet bezbariérových spojů od loňského prosince rozšířil o dalších přibližně 700
včetně dvou nově bezbariérových rychlíkových linek Olomouc –
Přerov – Otrokovice – Břeclav – Brno a Ústí nad Labem – Lysá nad
Labem – Kolín. Počet bezbariérových spojů v jízdním řádu 2013
tak dosáhl bezmála 4000. V nákupu nových a modernizaci stávajících bezbariérových vozů budou České dráhy pokračovat i v příštích letech.“
Většina vozíčkářů, kteří se zúčastnili průzkumu kvality služeb
Českých drah, je s nimi spokojená. V oblasti nákupu jízdenek a přístupu personálu k vozíčkářům je spokojeno přes 90 % účastníků
ankety. Vozíčkáři se v průzkumu vyjádřili nejčastěji pro zvýšení
počtu bezbariérových vozů. České dráhy se snaží tomuto přání vyjít vstříc a – jak bylo již zmíněno – proto do provozu uvedly několik
desítek nových bezbariérových vozidel a od platnosti nového jízdního řádu zavedly další dvě bezbariérové rychlíkové soupravy.
Tři čtvrtiny vozíčkářů vyjádřily spokojenost také s pohodlím během cesty, způsobem objednávky přepravy nebo s čistotou a pořádkem ve vlaku. Větší výhrady s cestováním vlakem mělo jen 6 %
vozíčkářů.
V oblasti zlepšování služeb se nejvíce vozíčkářů vyjádřilo pro rozšíření provozu bezbariérových vozů (23 %) a často se také objevovalo přání cestovat bez nutnosti objednávky přepravy. Prostor pro
další zlepšení služeb vidí cestující na vozících také ve zvýšení
komfortu bezbariérových vozů, funkčnosti plošin a školení personálu, který jim může na cestě pomoci.
Vozíčkáři, kteří se zapojili do průzkumu, využili služeb ČD v minulých 12 měsících. Více než čtvrtina z nich cestuje vlakem až 4x
do měsíce, přes polovinu z nich pak využívá vlak pro své cesty
2x až 6x ročně. Nejčastěji využívají dálkové spoje (rychlíky, expresy,
EuroCity). Ve 45 % využívají vlaky při cestách na výlety, za kulturou nebo za sportem a téměř ve třetině případů cestují za rodinou
nebo přáteli.
(red)
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Dárcovské mobilní textové zprávy:

Zemřel
Pavel Dušek

nápad, který nebývale podnítil zájem o solidaritu
Přispívat na dobročinné účely
představuje vždy a všude výraz uvědomění si, že mezi námi žijí lidé se zdravotním postižením, na okraji společnosti
apod., že existují četné neziskovky s aktivitami právě pro
ně i že svět je plný přírodních
katastrof. Je zajímavé, že současná uspěchaná doba s nadvládou
výpočetní
techniky
a dalších výkonných komunikačních prostředků přesto dost
dlouho hledala nějaký jednoduchý, rychlý a nejlépe i bezproblémový způsob pro dárcovství. Nakonec se jako ideální
řešení ukázalo využití skutečnosti, že zanedbatelné procento obyvatel (nejen) naší země
nemá mobilní telefon. A tak
vlastně odstartoval český „vynález“ – projekt DMS (Donors
Message Service).
Pod tímto zcela ojedinělým
a transparentním nápadem jsou
coby autoři „spolupodepsáni“ Fórum dárců, občanské sdružení
podporující filantropii, a Asociace
provozovatelů mobilních sítí. Díky souhlasnému stanovisku všech
tří českých mobilních operátorů
s podmínkami této služby tak může DMS posílat za stejných pravidel kdokoli. Poprvé tímto způsobem posílali finanční dar televizní
diváci na Velikonoce v roce 2004

Archiv
našeho
Zpravodaje
Pročítáte nové číslo Abilympijského zpravodaje, který už
více než 10 let přináší informace týkající se především světa zdravotně postižených lidí.
Pro milovníky historie jsme
připravili na internetových
stránkách České abilympijské asociace www.caacz.cz
kompletní archiv.
Nejen starší čísla Abilympijského zpravodaje si tak nyní
můžete pohodlně stáhnout
do svého počítače.
(red)

při benefiční akci
Pomozte dětem!.
Jednoduchost tkví
především v krátkém
textu: DMSmezera
HESLO (slovo vystihující daný projekt,
např. DMS KURE)
a v zasílání na jednotné telefonní číslo
pro všechny projekty i všechny
operátory: 87 777. Již pátý rok
lze navíc posílat také dárcovské
SMS ve tvaru DMSmezeraROK
mezeraHESLO jako výraz celoroční podpory vybraného projektu. U všech operátorů je stejná
i cena jedné DMS: 30 korun
(služba je osvobozena od daně
z přidané hodnoty), na příslušné konto se dostane 27 korun.
Tříkorunový rozdíl u této služby
nekomerčního charakteru představuje nejnutnější náklady operátorů, technického providera
a zajištění služby ze strany Fóra
dárců.
Už rok po spuštění se systém
DMS dočkal významných ocenění – nominace na cenu GSM
Awards v kategorii „Nejlepší služba v oblasti rozvoje komunity“
a vyhlášení za jeden ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM v rámci mezinárodní Ceny Asociace mobilní
komunikace (GSM Association
Award).

Zhruba 14 milionů
dárcovských SMS dosud „připsalo“ na jednotlivé účty celkem
400 milionů korun.
Mezi obdarovávanými nechybí Česká
abilympijská
asociace, které mohou lidé
pomáhat
celoročně
textovkou DMS ROK KOSATEC
i jednorázovou SMS s textem
DMS KOSATEC.
Přehled přibližně 200 aktivních
projektů, zapojených organizací
a podrobnosti o službě jsou uvedeny na webové adrese www.
darcovskasms.cz.

Situace v zahraničí

O zavedení stejného způsobu
dárcovství začalo později uvažovat Slovensko, Bulharsko, Velká
Británie a Německo. Díky partnerské spolupráci s Fórem dárců
projekt DMS dosud spustily první
dvě jmenované země.
Na Slovensku „přinutil“ zájem veřejnosti Fórum donorov, správce
DMS, zvýšit od 1. února její cenu
z 1 eura na 2 (cca 50 Kč). Zasílají se na číslo 877, příjemce z ní
získá 96 procent, tj. 1,92 eura.
Vše podstatné o fungování dárcovských SMS u našeho východního souseda přináší adresa
www.donorsforum.sk.
V Bulharsku, kde se první

DMS odeslaly v květnu 2007, se
získané prostředky v současné
době používají především na
podporu léčby lidí, kteří si na ni
sami nedokážou zajistit potřebné
finance. Speciální telefonní číslo
je 17 777, cena ale dvojí. Smluvní klienty (tj. u nás ti s měsíčním
paušálním poplatkem) tří tamních
mobilních operátorů stojí DMS
1 lev (0,5 eura), pro klienty s předplacenými službami je cena
1,20 leva. Rozdíl vyplývá z rozhodnutí operátorů neúčtovat od
prosince 2012 smluvním klientům
daň z přidané hodnoty. Kromě
nezbytných
administrativních
a dalších nákladů, jejichž celková
výše nepřesahuje 10 procent,
získává veškeré finanční příjmy
příslušný jednotlivec (zlepšování
zdravotních podmínek nebo záchrana života) či iniciativa (řešení
významných sociálních, ekologických, kulturních i jiných problémů). Jednou z nutných podmínek
pro řádné členství v Bulharském
dárcovském fóru (jeden ze správců tamního systému DMS) je
povinnost věnovat na účelové
financování nejméně 5000 euro
ročně.
Kromě DMS lze v obou státech
využít i jiné možnosti mobilního
dárcovství jako třeba projekt jednotlivého operátora nebo příspěvek pro jednu organizaci u všech
operátorů.
(mk)

Mezinárodní abilympiáda
asi znovu v Asii

Druhou evropskou pořadatelskou zemí
mezinárodní abilympiády mělo být v roce
2015 Finsko, které o této možnosti začalo
uvažovat v říjnu 2010. Organizaci 9. mezinárodního vrcholného soutěžního setkání osob se zdravotním postižením měla
přitom podpořit i Evropská unie. Vzhledem
k přetrvávající nepříznivé ekonomické situaci tato skandinávská země ale nakonec
od pořadatelství ustoupila.
Na základě této skutečnosti začala velmi vážně zvažovat zorganizování 9. mezinárodní abilympiády Čína, přesněji její
Federace osob se zdravotním postižením
(China Disabled Persons Federation –
CDPF). Někteří členové Federace už dokonce projevili zájem uspořádat ji právě
v jejich regionu.
Zda se nejlidnatější země světa opravdu
stane po Indii, Japonsku a Jižní Koreji čtvrtým asijským pořadatelem v řadě, zále-

Nabídka i pro vás?

ží především na výsledcích jednání
s vládou, která musí akci také podpořit.
Vedení CDPF přislíbilo udělat ze své strany všechno možné pro dosažení pozitivního výsledku, přičemž předpokládá také
silnou podporu od Mezinárodní abilympijské federace (IAF).
Po posledních dvou ročnících mezinárodních abilympiád obdržel sekretariát IAF
od některých členských zemí hodnotící
komentáře, z nichž vyplývá nutnost přijmout
do budoucna takové změny, které přispějí ke zvýšení počtu zúčastněných zemí.
Diskuse by se tak měly mj. zabývat také
možným využitím on-line registračního
systému, důležitostí webových stránek, rolí
hlavního rozhodčího, počtem rozhodčích
v každé soutěžní kategorii nebo problémy
týkajícími se znakového jazyka a jeho
tlumočníků.
(mk)

Jihočeský rytíř naděje už není mezi námi
Ve středu 23. ledna zemřel ve věku 69 let
novinář a spisovatel Jan Nouza, výrazná
osobnost mezi vozíčkáři. Jihočech místem narození i duchovním založením,
který trvale žil v Lužnici na Třeboňsku.
Psát začal poté, co se mu v roce 1959
stal během tělocviku vážný úraz, po
němž ochrnul. První povídka mu vyšla
v roce 1965, knižní prvotina Z návsi je
k nim blízko o třináct let později. Do
časopisů a novin psal fejetony, glosy,
recenze, reportáže i rozhovory. Svou bohatou tvorbou dokazoval, že ani na vozíku není důvod rezignovat na život žitý naplno.
Jan Nouza hájil právo zdravotně postiženého člověka na rovnoprávné postavení ve společnosti lidí,
kteří jsou „dočasně zdraví“. Už v dobách komunistického režimu upozorňoval v denících a časopisech
(například v Květech, Vlastě, Svobodném slově, Mladém světě či Zemědělských novinách) na nesmyslnost bariér a na nespravedlivou izolaci vozíčkářů,
kteří nechtějí odevzdaně sedět s rukama v klíně.
Od začátku 90. let se jeho poutavé rozhovory a reportáže objevovaly hlavně v časopisech Děti a my,
Doteky, Elán, Můžeš a Vozíčkář.
Ve spolupráci s výtvarníkem Petrem Ettlerem přichystal Nouza dvě knihy, ve kterých se snoubí malby
se silou podmanivých slov: Třeboňsko v obrazech

(2007) a Lomnicko v obrazech
(2010). Dal v nich najevo svůj
hluboký vztah k přírodě a hrdý
jihočeský patriotismus. Za román
Nezůstat sám (1984) obdržel cenu
Jiřího Wolkera. Reportážní zabarvení mají jeho portréty zdravotně postižených osobností v knížce Rytíři
naděje (1994). V souboru povídek
Amor na útěku (2006) jsou v popředí etické hodnoty v milostných,
partnerských či erotických vztazích. V knize rozhovorů Potkával jsem lidi (2008) vyzpovídal Nouza filmového režiséra Jana Špátu, dostihového jezdce
Josefa Váňu nebo třeba herce Jana Potměšila.
Uměl naslouchat. Byl nejen mistrem slova, ale i férovým člověkem se zájmem o věci veřejné. Právě
proto působil v Lužnici několik let jako místostarosta
a pečlivě se věnoval psaní kroniky obce... Potomek
sedláků i pytláků, za něhož se sám Nouza považoval, vedl i spokojený rodinný život. V roce 1976 se
oženil, stal se otcem a později dědečkem dvěma
vnoučatům.
„Potkávám skvělé lidi a taková setkání jsou pro
mne honorářem, který vám nevyplatí žádná účtárna
na světě,“ říkával vnímavý autor. Už není mezi námi. A svět je chudší o muže, který dovedl povzbudit
nejen svými řádky, ale i nezištnou pomocí.
(pel)

Jedenapadesátiletý
prezident
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a České rady sociálních
služeb patřil k nejvýraznějším
postavám hnutí osob se zdravotním postižením.
V roce 1991 stál u zrodu Sboru zástupců organizací zdravotně postižených, který vedl
jako předseda po celou dobu
jeho existence, tj. až do roku
2000. Tehdy díky němu vznikla
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (pod názvem Národní rada zdravotně
postižených), stal se také jejím
prvním předsedou. S touto organizací udržoval až do konce
svého života úzké styky především v souvislosti s obhajováním práv osob se zdravotním postižením.
Čest jeho památce!
(mk)

Počítačový klub pro osoby se zdravotním postižením Zelený pták nabízí celou řadu služeb. K dispozici je počítačová pracovna (internet pro veřejnost,
kopírování, skenování, vypalování), každou středu se
konají kurzy anglického jazyka pro mírné pokročilé
a pokročilé. Na období duben až červen přijímá
přihlášky na počítačové kurzy, které jsou vedeny
individuální formou. Jsou určené pro zdravotně postižené, kteří hledají umístění na trhu práce, pro
nezaměstnané jako součást rekvalifikace, pro seniory, ale také pro ženy na mateřské dovolené.
Podrobnosti o všech nabídkách najdete na webové stránce www.zelenyptak.cz, e-mailové spojení: zelenyptak@zelenyptak.cz, telefon/fax: 271 913
590, mobil: 607 534 184.
Počítačový klub pro zdravotně postižené, který má
otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin,
sídlí na adrese U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice.
Dopravní spojení je speciálním autobusem pro vozíčkáře č. 1 s přestupy na metro B a C, autobusem
č. 177 z metra C (Chodov i Opatov).
(fr)

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, dostáváte, vážení a milí čtenáři, toto periodikum se široce zaměřenou
tematikou života osob se zdravotním postižením stále zdarma.
Zadarmo ale samozřejmě není ani zpracování, ani distribuce, náklady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro Českou
abilympijskou asociaci (CAA) závazkem vydávat ho i přesto nadále, protože informací závažného i oddechovějšího charakteru není
nikdy dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit vydávání Abilympijského zpravodaje. Za všechny příspěvky předem
děkujeme.
(r)
Možné způsoby podpory –
Veřejná sbírka Kapka vody pro Kosatec
Poštovní poukázka A
2 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, o.s.,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (Číslo účtu)/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
DMS (cena: 30 Kč, CAA obdrží 27 Kč)
2 Text: DMS KOSATEC
2 Telefonní číslo: 87 777
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„Kde jen ta keška může být?“
Letošní turistický seriál začíná netradičně. Přibližuje aktivitu, kterou se už nechalo
v pozitivním slova smyslu nakazit mnoho
turistů: geocaching. Zároveň s tím zavítáme do Plzně, kde se skupina mladých lidí
s podporou jednoho agilního občanského
sdružení rozhodla „zpřístupnit“ tuto veskrze
zajímavou „hru“ také vozíčkářům.
Geocaching spočívá v hledání tzv. kešek,
většinou malých umělohmotných schránek.
Skrývají se ponejvíce mimo značených turistických cest i cest obecně prakticky kdekoliv: ve skalním otvoru, pod listím, pod
můstkem, ve stavební navážce, … Místa
úkrytu by každopádně měla být určitým
způsobem zajímavá či zvláštní, ovšem turisty (dosud) opomíjená. Schránky se ale
dají vypátrat také na frekventovaných místech. Úspěšné hledání předpokládá dvě nezbytnosti: zeměpisné souřadnice příslušné
„kešky“ a GPS navigaci. Jako „potvrzení
návštěvy“ většinou „kačeři“, tedy hledači
„kešek“, zanechávají v tzv. logbooku svůj
podpis. Nepsaná pravidla této záliby mj.
doporučují, aby co nejvíce schránek obsahovalo nějakou drobnost jako dárek. Tu
si může nálezce ponechat, nebo ji přemístit do jiné „kešky“, zároveň by tam měl
zanechat nějakou „památku“ na sebe.
Geocaching pro vozíčkáře je vzhledem
k jejich postižení omezen na pohyb v terénu kategorie 1 (nejnižší = nejsnadnější
z pětibodové stupnice obtížnosti terénu),
což jsou silnice, chodníky, zpevněné rovné
cesty s maximálním sklonem 10 procent
vč. parkových, lesních apod., a to i s turistickým značením. V přístupu ke schránce
by neměly bránit překážky jako obrubníky, díry, kořeny apod., měla by být 60 až
100 centimetrů nad zemí a maximálně 150
metrů od nejbližšího parkoviště. V té souvislosti je dobré doplnit informaci, že žádný seznam bezbariérových „kešek“ dosud
neexistuje.
Lucky kolečka je neziskovka, kde se nápad rozšířit svoje sportovní aktivity pro

vozíčkáře o geocaching zrodil. Z toho důvodu se rozhodla podpořit projekt Geocaching pro vozíčkáře aneb bezbariérová
turistika, který autoři přihlásili do programu
Nadace O2 Think big. Realizace projektu
byla zahájena loni zjara po jeho výběru
mezi nejlepší s právem poskytnutí finančních prostředků. Z nich se zakoupily dotykové navigační GPS přístroje, které mohou
snadno ovládat i kvadruplegici.
Na první geocachingový výlet se turisté
vypravili 3. listopadu do okolí Velkého Boleveckého rybníka na severním okraji západočeské metropole do míst, kde byla
v roce 2011 otevřena třetí speciálně značená vozíčkářská trasa z projektu KČT Turistika pro všechny – viz velký snímek. K úplné
spokojenosti sice scházelo pěkné počasí,
ale bezmezné nadšení z vypátrání několika „kešek“ bylo tím nejlepším důkazem
o kroku správným směrem. Do konce března, kdy má projekt zároveň i skončit, chtějí místní „kačeři“ vyrazit za „keškami“ ještě
dvakrát. Projekt vyvrcholí slavnostním večerem, při němž jmenované sdružení převezme zakoupené dotykové navigace. Ale
konec projektu nebude pro „kačeří“ partu
znamenat konec jejich geocachingových
putování – každý měsíc plánuje jedno, nejprve v nejbližším okolí města. A bude-li
dostatečný zájem, lze v budoucnu zaslechnout vozíčkářská zoufání podobná tomu
z titulku i následnou radost také v jiných
místech po území celého státu.
Bližší podrobnosti o této zajímavé
a hlavně „zdravé“ zálibě jsou uvedeny na
několika webech, především na oficiálním
www.geocaching.com, kde je možné si
zvolit i český text. Z tuzemských to jsou
třeba www.geocaching.cz (na něm lze mj.
zjistit případnou existenci nějakého bezbariérového geocachingového stanoviště ve
zvoleném prostoru) nebo cs.wikipedia.org/
wiki/Geocaching. Sdružení Lucky kolečka
se prostřednictvím internetu představuje na
adrese www.luckykolecka.cz.
(mk)

Úleva z konce utrpení
Eutanazie je na
Koncem loňského
našem
kontinentu
roku zemřela spopsalo se na internetu
legální kromě Bellečně
v
jedné
gie, kde ji schválili
belgické nemocnici jednovaječná dvojčata, 45letí neslyšící v roce 2002, už jen v sousedním Nizozema několik let slepnoucí bratři, navíc ne- sku.
Lze ji uplatnit, je-li jasné, že pacientovo
vyléčitelně nemocní. Stalo se tak ovšem
na základě kladného vyřízení jejich žádos- přání zemřít je kvůli nesnesitelným bolesti o eutanazii. Hlavním důvodem k tomuto tem nezpochybnitelné. V každém případě
rozhodnutí bylo zjištění, že oslepnutí je ne- musí ale konečný verdikt vynést lékař.
Nedlouho po popisované události schvávyhnutelné a že se už tedy ani neuvidí.
Ošetřující lékař ubezpečil média, že bratři lila vláda dodatek k zákonu o eutanazii.
zvolili dobrovolný odchod ze života při pl- Pro stejný způsob smrti se tak nyní mohou
ném vědomí: „Byli velmi šťastní. Byla vidět rozhodnout i pacienti s Alzheimerovou neúleva, že končí jejich utrpení. Dali si šálek mocí, provést ji lze také u dětí.
Podle údajů z roku 2011 se v Belgii pokávy v hale, vedli bohatou konverzaci s rodiči a bratrem. Nakonec lehce zamávali ru- užila eutanazie u necelých 1200 lidí, především s rakovinou.
(mk)
kama a byli pryč...“

Mezinárodně
používaný
symbol
pro geocaching

Jak vyplývá z článku na straně 2, České dráhy postupně zlepšují přístupnost svých souprav cestujícím s tělesným postižením vč. vozíčkářů. Netýká se to přitom pouze různých typů osobních
regionálních vlaků – „vozíčkářská“ část vagónu jednoho z nich je na snímku, ale také rychlíků.

I v takovém místě se dá najít
„keška“ .

„Jak já vám mohu poskytnout standardní lékařskou péči, když vy už od pohledu vypadáte
nestandardně?!“
Milan Linhart

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

Pro chvíle oddechu

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

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

ACTIWO Pardubice
mr system

zajímavost

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

Tělesný handicap
jako výhoda

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR samozřejmě především svými nesčetnými aktivitami podporuje i hájí zájmy zmíněné
velké skupiny našeho obyvatelstva. Kromě toho ale vyvíjí také
činnost na mezinárodní úrovni,
a to jako člen čtyř uvedených organizací se stejným či podobným
zaměřením: FIMITIC – Mezinárodní … (1. tajenka) osob s tělesným postižením, EDF – Evropské
… (2. tajenka) zdravotně postižených, Rehabilitation International
a Disabled Peoples’ International – mezinárodní organizace
sdružující subjekty řízené osobami se zdravotním postižením.
Vodorovně: A. Zápas; 1. tajenka. – B. Textilka v Havlíčkově
Brodě; tatarský náčelník. – C. Kolatura; osobní zájmeno; ostrov ve
Středozemním moři. – D. Oslavná
báseň; vydávat prskavý zvuk;
předložka. – E. Pysk; zesílené čelo zdi; část trupu. – F. Čidlo sluchu;
pucovat; římskými číslicemi 499. –
G. Škůdci šatů; pytel na ryby; na
tomto místě. – H. Metamorfovaná
hornina; donašeč. – I. Kopec; vpichovati obrazce do pokožky.
Svisle: 1. Vzorec fosfidu boru;
2. tajenka; zkratka severovýchodu. – 2. Domácky Olga; vtahová-
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ní a vypouštění vzduchu plícemi;
žlutohnědé barvivo. – 3. Tvrdý znak
v azbuce; a sice; obyvatel části
Moravy. – 4. Solmizační slabika;
indiánský kmen v USA; značka
registrované tuny. – 5. Sykavka (foneticky); ptactvo; zápor. – 6. Jméno spisovatele Browna; zemědělská zkratka; zámezí. – 7. Značka
našich elektrospotřebičů; popravčí; která osoba. – 8. SPZ okresu
Rakovník; ničit; zkratka abvoltu. –
9. Spojka; roztávat; druh pepře. –
10. Husitská zbraň; stěny; vrstva
druhohor. – 11. Iniciály spisovatelky Krásnohorské; tenisové zvolání; nebo.
Pomůcka: dat, ornis, skarn. (mk)
Termín pro tuto křížovku:
pátek 12. dubna.
Vyluštění z čísla 6:
KAVÁRNY
(kompletní vyluštění je vlevo).
Cenu získávají:
Správné řešení minulé křížovky
poslalo rekordních 46 luštitelů. Proto bylo výjimečně vylosováno pět
výherců.
1. Helena Ferencová, Ostrava
2. Stanislav Mírovský, Pardubice
3. Alena Jeřábková, Praha
4. Vlasta Doňková, Proseč u Skutče
5. Hana Smetanová, Uherčice

Rok 2012 už patří minulosti, ne tak ovšem soutěžní luštění. Díky
přízni trojice partnerů České abilympijské asociace – jmenovitě to
jsou Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Nadace pojišťovny
Generali a Nakladatelství Fragment, budou moci i letos příznivci tajů vyhrát některou ze zajímavých cen. Proto se určitě vyplatí
věnovat křížovkám na straně 4 nebo 5 trochu více času i přemýšlení.

Manuel Francisco dos Santos – toto jméno asi zná jen málokterý fotbalový fanda. Ale řekne-li se Garrincha, je každý hned doma...
Tento útočník (někdy i ofenzivní záložník) byl jedním z nejlepších hráčů Brazílie
všech dob. Svými neskutečnými kousky bavil v 50. a 60. letech diváky po celém
světě a trápil nesčetné protihráče. Paradoxně mu k nim, především k naprosto
ojedinělé kličce, „pomohlo“ jeho tělesné postižení, se kterým se už narodil – jeho
pravá noha byla o osm centimetrů kratší a levou musel vytáčet do strany.
Dvojnásobný mistr světa ze šampionátů ve Švédsku v roce1958) a z Chile o čtyři roky později (hrál i v roce 1966 v Anglii), současník Pelého, reprezentoval
svou zemi v kanárkově žlutém dresu v 50 zápasech a síť za zády soupeřových
brankářů rozvlnil 12krát.
(mk)

Základním předpokladem pro zařazení do slosování je samozřejmě
správně vyluštit tajenku a její znění poslat do termínu otištěného
u příslušné křížovky na některý uvedený kontakt. V případě většího počtu tajenek se musí napsat i jejich čísla (např. 1. tajenka:
PARDUBICE, 2. tajenka: ABILYMPIÁDA). Dále musí zásilka obsahovat poštovní nebo e-mailovou adresu, příp. číslo telefonu.
Před odesláním e-mailem doporučuji ještě jednou zaměřit
pozornost na napsaný text vyluštění, pokud bylo v křížovce
více tajenek, tak na jejich doplnění správným číslem. Dvojnásob důslední by pak měli být
všichni, kteří mají na svém počítači aktivovanou funkci automatických oprav.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Výhercům doručí ceny pošta, jiný způsob je třeba si domluvit
na čísle telefonu 466 052 050.
U následující křížovky budou
uvedena nejen jména vylosovaných luštitelů, ale také správné znění tajenky, příp. i kompletní vyluštění.
(mk)
Kontakty pro zasílání:
- e-mail:
filip.novotny@caacz.cz,
do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
K zajímavých cenám patří každopádně tato dárková kosmetická sada
REBEL s extrakty z pivních kvasnic
a chmele obsahující koupelovou pěnu, sprchový gel a mýdlo.
Pivovar ji na svém e-shopu prodává
za192 Kč.

- klasická pošta:
Česká abilympijská
asociace, o.s.,
Filip Novotný,
Sladkovského 2824,
530 02 Pardubice,
na obálku heslo KŘÍŽOVKA.
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Vasův běh už nikdy aneb ať se tu za rok zase sejdeme
Před třemi lety jsem se zařekla, že už sem
nikdy nepřijedu. Nejen že jsem to nedodržela,
navíc jsem si podmínky ještě výrazně ztížila.
Legendární devadesátikilometrový Vasův běh
ve Švédsku pojedu na běžkách jako trasérka
nevidomé Lenky Zahradníkové.
Špatně je mi už od předcházejícího večera,
o klidném spánku se samozřejmě mluvit nedá.
Je mi jasné, že navigovat Lenku mezi 16 tisíci startujícími nebude vůbec nic jednoduchého. Regulérně se bojím. V 7:52, osm minut před
startem závodu, si uvědomujeme další zádrhel. Nad hlavou nám krouží helikoptéra, která
hravě přehluší rolničku, kterou mám na hůlce.
Podle jejího zvuku se Lenka přitom do značné
míry orientuje. Kromě toho ji instruuji i slovně.
Lenka rozezná pouze světlo a tmu, hlásím tedy všechny zatáčky a profil tratě před námi.
Nezbývá, než si po dobu průletu helikoptéry
připravit hlasivky.
Čtyři minuty před startem nazouváme lyže
a předstartovní nervozita vrcholí. Nemůžu se
dočkat, až budu v cíli. Kromě toho, že si v duchu nadávám, si svatosvatě slibuju, že tentokrát jsem tu opravdu naposled.
Úderem osmé hodiny se dávají do pohybu
první startovní vlny, do nichž jsou zařazeni ti
nejrychlejší. Posuzují se výsledky z jiných dálkových běhů po celém světě. My jsme s Lenkou ve vlně osmé. Za námi jsou ještě dvě, v té
poslední startuje sedm tisíc lidí. Tomu se naštěstí vyhýbáme. I tak máme kolem sebe ale
solidní masu běžkařů.
A je to tady. Do pohybu se dávají lyžaři těsně
před námi. „Jdeme na to, Leni!“ hlásím a vyrážíme. Před námi je zhruba kilometr dlouhá rovinka a plynule přechází ve sjezdovku, kterou
je třeba vystoupat. Té se bojím nejvíce. Obrovské množství lidí se má vtěsnat na několik
desítek metrů širokou trať. Jde se stromečkem, hůlky se lámou, lidé padají.
Volíme taktiku, že Lenka se mě bude zezadu držet a já budu „prorážet“ cestu. Taktika
výborná, uplatnitelná ale jen v první části
sjezdovky, která není tak prudká. Pak už se
Lenka musí opírat i o hůlky, jinak by se rozjela opačným směrem. Jde tedy těsně za
mnou a synchronizovaně jdeme levá – pravá.
Závodníci, kteří si všimnou, že Lenku naviguju, skládají první slova uznání. A překvapivě
výstup sjezdovky není tak náročný, jak jsem
čekala.
Nad sjezdovkou se opět vynořují lyžařské
stopy. Zařazujeme se skromně do stopy úplně
napravo, která má být tou nejpomalejší. Vydržíme tam ale jen chvíli, brzy nás začnou brzdit pomalejší závodníci. „Leni, přejedeme si
o jednu stopu doleva. Je zhruba o metr vedle
tebe,“ naviguju Lenku. Odhadnout okamžik,
kdy začít přejíždět, je logistický oříšek. Je třeba, abychom se stihly do stopy zařadit obě
dvě a abychom co nejmíň zpomalovaly lyžaře, před kterého se zařazujeme. „Ještě pojď
kousek doleva, zatím jsi ve stopě jen levou
lyží,“ nabádám.

Borůvková polévka a dusítko

Přejezdů ze stopy do stopy nás čeká spousta. Obzvlášť na začátku závodu, než se masa
lidí alespoň trochu rozdělí. Začátek trati je profilově poměrně nenáročný, jede se příjemně,
kilometry snadno přibývají. Do cíle 88, 86, 83...
Za chvíli nás čeká první občerstvovací stanice.

Po České
televizi
spustila vysílání
pro nevidomé
i Nova
Testovací vysílání zvukového
popisu pořadu pro nevidomé
diváky zahájila týden po České
televizi také Nova.

Na vlastní kůži. Redaktorka MF DNES absolvovala legendární Vasův běh. Ujet devadesát kilometrů na běžkách je
samo o sobě jen pro otrlé. Barbora Němcová ale do stopy
vstoupila jako trasérka nevidomé Lenky Zahradníkové.
Foto: Pavel Kepka

Vítězný článek z publicistické soutěže
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
„A bude borůvková polívka,“ raduje se Lenka.
Ta patří ke specialitám Vasova běhu. Spíš než
polévka je to ale teplý hustý borůvkový džus.
Na zakousnutí dostáváme speciální bulky Vasaloppet, mezi lyžaři přezdívané kvůli své konzistenci dusítko.
„Tak, jsme na občerstvovačce. Budu kousek
před tebou a půjdeme po krůčcích rovně. A teď
dostaneš do pravé ruky polívku,“ mluvím přes
rameno na Lenku.
Do cesty se nám kromě závodníků pletou
i odpadkové koše, navíc tu není slyšet rolnička a stopy také chybí. Jdeme ale jen krokem,
a nebezpečí tedy nehrozí.
Daleko horší jsou sjezdy. Teploty v předcházejících dnech pravidelně vystoupaly nad nulu,
sníh natál, přes noc zmrzl a stopy jsou opravdu rychlé. Ne vždy se dá přitom odhadnout,
zda kopec končí zatáčkou, stopa najednou
zmizí nebo jestli se do cesty nepřiplete nějaký
lyžař. Už na začátku se shodujeme na tom, že
opatrnost nebude v tomto případě na škodu.
Raději plužit než upadnout.
Tentokrát jde stranou i Lenčino oblíbené heslo „Kdo brzdí, nevyhrává“. Kvůli snazší navigaci při sjezdech ťukám za tělem hůlkami o sebe.
A do toho samozřejmě hlásím veškeré zatáčky.
„Před námi úplně rovný kopec, krátký. Nemusíš plužit, můžeš zůstat ve stopě, za chvíli se
to narovná.“ Instrukce jasná, provedení jakbysmet. Jediným zádrhelem byl lyžař, který upadl z vedlejší stopy těsně před Lenku. Šance vyhnout se pádu minimální. Na vymrzlém sněhu
to navíc není nic příjemného. V jednom z dalších sjezdů volíme proto ještě opatrnější taktiku. Kopec je hodně prudký a navíc předcházející závodníci vyryli obrovská koryta. Lenka se
mě zezadu drží, obě vydatně plužíme. Ani
tento sjezd ale není bez incidentu. Tentokrát se
přiřítí závodník přímo na nás a srazí nás k zemi obě. Nadávat nemá cenu. A vlastně na to
ani není chuť. Hlavně kontroluji, jestli je v pořádku Lenka. Naštěstí ano.
Jede se nám pěkně, jsme na části trati, kterou jsme si předcházející dny projížděli s dalšími Čechy, s nimiž jsme na místě. Do cíle 69
kilometrů. U téhle cedule jsme se před dvěma
dny fotili. Proč zrovna u téhle? Přece kvůli to-

mu, že to je o jedno číslo víc, než má na dresu hokejista Jaromír Jágr.
„Před námi je kopec, není moc dlouhej, nezatáčí se,“ naviguji.
„Kopec? A je nahoru nebo dolů?“ Aha, to mi
nedošlo. Snažím se na to pamatovat a polepšit se.

Do cíle zbývá Jizerská padesátka

„Á, do cíle nám chybí už jenom Jizerská 50,“
hlásím po ujetých 40 kilometrech. Příliš optimisticky to nezní. Ale jede se nám dobře, občas
se něčemu zasmějeme a vlastně nic nebolí.
Po svých zkušenostech z Vasova běhu se ale
odmítám nechat ukolébat. Bojím se krize.
A jsem zvědavá, jestli ji dostaneme s Lenkou
každá v jinou dobu a jak ji budeme zvládat.
U všech cedulí si snažíme vymyslet něco k danému číslu. 82 je můj ročník, 24 bude letos
bráchovi, 43 kilometrů jsme jely s Lenkou v neděli předtím na Šumavském maratónu.
Povzbudivé jsou pochvaly od projíždějících
závodníků poté, co si všimnou, že Lenka nevidí.
„Jé, slyším češtinu. A navíc máš číslo těsně
vedle mě. Já mám 15070, ty 15071,“ usmívá
se jeden ze závodníků. „Ty jo, ty jsi fakt dobrá,“
chválí další.
S přibývajícími kilometry se víc smějeme, krize se stále nedostavuje. Pokud se nestane
nic nepředvídatelného, měly bychom závod
dojet. Jen asi nestihneme náš stanovený cíl:
hranice 9 hodin.
Ubývá instrukcí. Do cíle nám zbývají poslední
dva kilometry a obě máme ještě sílu a hlavně
chuť zrychlovat.
Postupně nabíráme vyšší a vyšší tempo a do
cíle se téměř vřítíme.
Čas 9:09,59. Lenka se mi později přiznává, že
při průjezdu cílem se jí zaleskla v oku slzička
dojetí. Mě přemáhají endorfiny a připadám si
zralá na to, sníst kilo citronů. Ba co víc, téměř
zapomínám na své ranní předsevzetí. Při panáku na oslavu pronáším se smíchem přípitek: „Ať se tady za rok zase všichni ve zdraví
sejdem.“

Jde o tzv. audiodeskripci, která
může u starších typů set-top
boxů způsobit technické komplikace, které se projeví výpadkem standardní zvukové stopy
pořadu. V některých případech
se zvukový popis spustí automaticky, pak je potřeba jej
manuálně vypnout v menu TV
nebo set-top boxu.
Zvukový popis je vysílán společně s obrazovou stopou v pozemním vysílání multiplexu 2
a divák si jej může manuálně
vypnout nebo zapnout. Ze zákona je vysílatel povinen tímto
popisem opatřit 2 % vysílání.
V případě televize Nova to budou nejsledovanější pořady –
Televizní noviny, včetně Sportovních novin a Počasí, a seriály Ulice, Ordinace v růžové
zahradě 2 a Gympl s (r)učením
omezeným.
Pokud k popisovaným komplikacím dojde, doporučuje Nova
najít v menu TV nebo set-top
boxu možnost „zvukový popis“,
„audiodeskripce“ nebo „AD“,
a tu následně vypnout. Každý
přijímač má menu jinak strukturované, doporučuje tedy pomoc hledat v manuálu. V případě výpadku zvuku je dalším
možným řešením nové, ať už
manuální, či automatické naladění stanic.
V případě přetrvávajících technických potíží se lze se svými dotazy obrátit na adresu
dopisove@nova.cz.
(helpnet.cz)

reportáž Barbory Němcové byla původně
otištěna loni 12. března v Mladé frontě Dnes

Mimořádně inspirativní kniha
Kniha, na které si mnohý čtenář
„pochutná“ hned dvakrát. I tak se
dá charakterizovat Čítanka o jídle
aneb jak se tenkrát jídávalo (s recepty našich pra/babiček), kterou
přichystala Eva A. Schmidtová.
Pozorní čtenáři si možná vzpomenou na její kulinářskou rubriku,
která se objevovala na stránkách
těchto novin.
Pražskou autorku, která se pohybuje na vozíku, zná veřejnost hlavně jako básnířku a výtvarnici. Už
dlouho si však pohrávala s nápadem na netradiční kuchařku. Shromažďovala starší, pozapomenuté
recepty a vybírala k nim vhodné
úryvky ze slavných i málo známých literárních děl, aforismy a citáty z Bible. Loni Eva Schmidtová
dotáhla svůj záměr do zdařilého
konce: vydala zmíněnou knížku.

Pokud člověk zrovna není v kuchyni a nehodlá si rychle připravit
něco k snědku, mohou na něj stránky Čítanky zapůsobit jako nefalšovaný dvojí hold. Veškeré recepty
i citace jsou ponechány v původním slohu a pravopisu. Perlivá,
občas jadrná a místy až opojná
čeština se starobylými, ale srozumitelnými či autorkou vysvětlenými pojmy prosakuje z použité beletrie, cestopisů, dopisů, deníků,
lidových písní a balad. Zároveň si
čtenář uvědomí, že knížka je přesvědčivou poctou kulinářskému
umění. Za použití mnoha odkazů
napříč staletími tak Čítanka nabádá ke vnímání jídla jako něčeho
až posvátného – a leckdo se možná zastydí nad svým ledabylým
přístupem ke stravování.
Pochvalu si zaslouží i závěrečné

Motto
A Mustafa řekl: „Kéž byste se
mohli živit vůní země a při životě udržovat jako cizopasné rostliny světlem. Protože však musíte
zabíjet, abyste jedli, a okrádat
mláďata o mléko jejich matek,
abyste uhasili svou žízeň, učiňte z toho akt bohoslužby.
Učiňte ze svého stolu oltář, na
němž čisté a nevinné z hájů a nížin je obětováno tomu, co jest
ještě čistší a nevinnější v člověku.“
Chalíl Džibrán,
libanonský malíř a spisovatel
důkladné poznámky. Ve výstižných
heslech autorka informuje o všech
osobnostech, z jejichž díla cituje.
A je to galerie věru početná a rozmanitá: nejen Karel Poláček, Ja-

roslav Hašek, Josef Lada, Ota
Pavel, Jules Verne, Charles Dickens či Alexandr Solženicyn, ale
i cestovatelé Marco Polo a James
Cook, horolezec Heinrich Harrer,
lékárník Josef Kramář, nezámožný šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, svatá Anežka
Přemyslovna, starozákonní prorok
Izajáš...
„Texty pocházejí z let blahobytu
i nedostatku, jak se projevovaly
a odrážely v jídelníčku různých
krajů, zemí, národů a světadílů.
Vyplývá z nich, v jaké skromnosti
a naopak v jakém blahobytu dřívější generace žily, jak nuzná i bohatá byla jejich strava, ale také
v jak krutých podmínkách hladovění dokáže člověk žít a přežít,“
píše Schmidtová v úvodu knihy.
Nejde o přehnané tvrzení či ne-

naplněnou ambici. Sami se o tom
přesvědčíte, když se s autorkou
vydáte na cestu, po které jste dosud nikdy nešli. A nejspíš přitom
dostanete chuť žít a jíst jinak.
Na existenci Čítanky má velkou
zásluhu pražské vydavatelství
Knihař. Objednat si ji můžete na
telefonu 605 565 079 či e-mailu
pavel.kana@gmail.com. Jeden výtisk stojí 120 korun (+ poštovné).
(pel)
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Městská hromadná doprava v krajských metropolích:

úroveň bezbariérovosti rozdílná,
nízkopodlažní spoje jezdí ve všech

Služby městské hromadné dopravy (MHD) všude hojně využívají nejen místní obyvatelé,
ale i turisté. Jak jsou ale jednotlivá města připravena na
situaci (a jsou vůbec?), když
chce nebo potřebuje tramvají,
autobusem, trolejbusem, příp.
i jiným druhem dopravního
prostředku cestovat vozíčkář
či nevidomá osoba? A aby se
jednalo o trochu „srovnatelné
srovnání“, zjišťoval jsem úroveň přístupnosti MHD pro takové cestující v našich krajských
městech.
Ještě, než tedy pomyslně procestuji většinu krajských metropolí
coby uživatel MHD, připomenu,
že všude samozřejmě platí ustanovení zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, týkající
se nároků osob s průkazem TP,
ZTP nebo ZTP/P: vyhrazené místo k sezení, bezplatná přeprava
včetně průvodce nebo vodícího
psa.
K tomu je třeba ještě dodat,
že provoz MHD všude specifikují smluvní přepravní podmínky
(SPP). Ustanovení včetně přepravy vozíčkářů se v zásadě odlišují pouze v drobných nuancích:
většinou je možná pouze s vědomím řidiče, po jeho předchozím
souhlasu a pokud není prostor
pro přepravu vozíků nebo celé
vozidlo plně obsazeno, sami si
musí zajistit případnou pomoc při
nástupu a výstupu; některé bližší
podrobnosti jsou (spíše) pro zajímavost zmíněny u jednotlivých
měst.

České Budějovice

V metropoli jižních Čech se mohou cestující svézt 6 trolejbusovými a 13 autobusovými linkami,
2 noční linky zabezpečují trolejbusy, speciální linka není zavedena.
Veškeré garantované nízkopodlažní spoje označuje v zastávkových i tištěných kapesních jízdních řádech příslušný symbol.
Všechna nově nakupovaná vozid-

z nich patří pod místní
dopravní podnik.
Téměř tři čtvrtiny autobusů jsou nízkopodlažní
s nájezdovou plošinou. Ve
vozidlech je zařízení pro
nevidomé, které informuje
řidiče o jejich nástupu či
výstupu. Ani jedna lanovka
není
uzpůsobena
k bezproblémové přepravě vozíčkářů. Byly sice
pokusy
zpřístupnit
je
schodolezy, nakonec se
ale nezdařily. V případě
Bezbariérovost ústecké lanové dráhy si na „vlastní potřeby musí tedy obsluvozík“ už ověřili mnozí vozíčkáři. Např. při místních ha vozík, ale jen mechazávodech se v ní přesunovali – a to zcela bezpro- nický, poponášet.
blémově – mezi jednotlivými etapami.
Na každou linku je nasaFoto: Zdeněk Ondruš zeno minimálně jedno nízkopodlažní vozidlo, každý
takový spoj je v jízdních
řádech speciálně označen a stoprocentně garantován. Bezbariérovou
úpravu zastávek má zatím
zhruba čtvrtina, o úpravě
dalších se postupně jedná s vedením města.
Ustanovení SPP mj. uvádějí, že stojí-li na zastávce více vozidel najednou,
dopravce zajistí zastavení každého v úrovni
označníku zastávky, pokud na ní čeká vozíčkář
Detail jedné z plzeňských „inteligentních“ zastávek.
Plzeň
nebo osoba se slepeckou
V našem čtvrtém nejholí. Nástup i výstup muvětším městě jsou zaním ruky a vyčkat na jeho sousí ovšem zvládnout v co nejvedeny 3 tramvajové, 9 trolej- hlas, jinak nastoupit nesmí.
busových a 32 autobusových
Ze strany zdravotně postiže- kratší době. O výstupu je vozíčkář
linek, z toho 6 nočních. V pra- ných zaznívají na MHD převážně (nebo jeho asistent) povinen přecovní dny přepravuje imobilní kladné ohlasy. Dopravce s nimi dem informovat řidiče dvojím
občany zvláštní linka, kterou kaž- má dobrou spolupráci také při ře- stisknutím tlačítka „Znamení k řidoročně objednává sociální od- šení otázky interiéru vozidel: pro- diči“ nebo tlačítka v dosahu tohobor magistrátu.
bíhají např. společná jednání ve to cestujícího.
Vysokou úroveň spolupráce
Postupná obnova vozového par- vozovně spojená s prohlídkou vomístního dopravce s organizaku je v současnosti ve stadiu, kdy zidel.
cemi osob se zdravotním postijsou nízkopodlažní dvě třetiny
žením výmluvně dokládá udělení
všech vozidel. Symbolem vozíku
zvláštní ceny za přístup k postijsou na zastávkových jízdních
Karlovy Vary,
řádech na světelných panelech
menší ze dvou krajských měst ženým v uplynulých dvou letech.
tzv. inteligentních zastávek i na v kopcovité krajině pod Krušnými
webových jízdních řádech ozna- horami, provozují nejen jako pračeny jen garantované nízkopod- videlné linky pouze autobusoÚstí nad Labem
lažní spoje a bezbariérově pří- vé – 21 vč. 2 nočních. Postavení
Veřejnou hromadnou dopravu
stupné zastávky, kterých je větši- zvláštních spojů mají např. linky v tomto druhém podkrušnohorna. V SPP se lze mj. dočíst, že festivalové nebo hokejové. Ke ko- ském krajském městě obstarávají
cestující na vozíku musí před ná- loritu lázeňské metropole neod- na 11 linkách trolejbusy, na 21
stupem informovat řidiče zdviže- myslitelně patří i 2 lanovky, jedna autobusy, 7. prosince 2010 navíc
la jsou pochopitelně nízkopodlažní, jejich počet
se postupně zvyšuje.
Nevidomé a slabozraké
informuje na 70 digitálních označnících zastávek (zobrazují jízdní řád
převedený do elektronické podoby) akustický
hlásič o příjezdech nejbližších spojů. Stejnými
hlásiči jsou vybaveny
všechny autobusy i trolejbusy.
Na většině zastávek
jsou instalovány obrubníky, které umožňují při
sklopení rampy bezpečný nájezd vozíku do dopravního prostředku i výjezd z něho. Všechny
rekonstruované i nově
zřizované zastávky mají
na základě požadavku
místního dopravce obrubník, díky němuž může
vozidlo bezpečněji zajet
do optimální vzdálenosti
od nástupní hrany.
Podle SPP je cestující,
kterého doprovází asistenční pes, zodpovědný
za jeho chování.

Stoleté výročí připomíná bohatý program
Jedličkův ústav a školy Praha
(JÚŠ, familiárně Jedle) vznikl
v roce 1913. Ve svém areálu
na Vyšehradě poskytuje dětem
a mládeži s tělesným postižením kvalitní vzdělávací i sociálníslužby, které jim usnadňují
integraci do života po ukončení školní docházky. Tyto aktivity
samozřejmě představují hlavní
náplň činnosti i v roce oslav
jeho významného výročí.
Na druhou stranu se ovšem
takové výročí v žádném případě neobejde bez doprovodného programu. Některé jeho akce
se konaly koncem loňského roku, výběr těch letošních nabízejí další řádky. Bližší informace o kompletním programu jsou
na webové adrese www.jus.cz/
100letjedle.
Březen – premiéra dokumentu,
výpovědi o vztahu společnosti
a lidí se zdravotním postižením
na pozadí historie a současnosti
JÚŠ (autor: Tomáš Škrdlant).

5. dubna – narozeninová párty pro
zaměstnance, žáky,
studenty i jejich rodiče.
Přelom
dubna
a května – benefiční
koncert skupiny The
Tap Tap Párty na
kolečkách – divadlo
Archa.
3. května – speciální den otevřených
dveří nejen pro všechny bývalé studenty
a zaměstnance,
– slavnostní zakončení projektu 100
jedlí pro Jedli včetně předpokládaného
vysazení jedle číslo
100.
4. května – premiérový ročník festivalu
Pojď dál – kapela
tělesně postižených
studentů a absolvenVysazení jedné ze 100 jedlí pro Jedli žáky JÚŠ.
Foto: Jan Datinský tů škol ústavu The

Tap Tap se svými hosty slavnostně otevře veřejnosti prostory
JÚŠ a představí aktivity osob se
zdravotním handicapem.
18. května – 12. ročník české
abilympiády pro děti a mládež,
trhy chráněných dílen.
23. května–29. srpna – výstava – Centrum současného umění
DOX (Poupětova 1, Praha 7).
12. června – Bratři Ebenové –
JÚŠ „Starák“ (V Pevnosti 4, Praha 2), vstupné dobrovolné.
Abilympiáda se pořádá od roku
2002 pod záštitou České abilympijské asociace. Podrobnější informace budou průběžně na webu
www.jus.cz v části Pravidelné aktivity a projekty.
Součástí projektu 100 jedlí pro
Jedli je i dvoudílný didaktický komiks Stejně jako ty. Tato názorná pomůcka pro žáky základních
škol slouží při výuce tematiky integrace a poznávání odlišností
mezi lidmi v předmětu občanská
výchova.
(mk)

místní dopravní podnik zahájil provoz na lanové dráze z nového
obchodního centra na výletní zámeček Větruše. Žádná speciální
linka ve městě nejezdí, na dopravce se dosud ani nikdo s žádostí
o její zavedení neobrátil.
Nízkopodlažní spoje jsou vyznačeny v jízdních řádech, dopravce
zaručuje jejich nasazení.   
Bezbariérová úprava zastávek
je provedena pouze zřídka, takové zastávky jsou ale v jízdních
řádech označeny symbolem vozíku.
(Pokračování v příštím čísle)

Nahlédněte
do světa lidí
se sluchovým

postižením!

Zajímavou knihu vydalo loni
v září sdružení Federace rodičů
a přátel sluchově postižených. Jde
o kolekci rozhovorů s dvaceti neslyšícími a nedoslýchavými lidmi,
kteří se výrazně prosazují v kulturní, sportovní, vědecké a společenské činnosti. Knížka Tiché
rozhovory umožňuje seznámit se
s tím, jak osoby s uvedeným postižením žijí a jaké potíže musely
překonat.
Jednotlivé texty jsou doplněny fotografiemi ze současnosti i historie zpovídaných lidí. Stojí za zmínku, že i sami autoři jsou neslyšící
a nedoslýchaví; jejich medailonky
jsou součástí publikace. Tiché
rozhovory jsou završením téměř
dvouletého projektu Regionální
redakční centra pro neslyšící, jehož cílem bylo vytvořit pracovní
místa redaktorů pro 13 mladých
lidí se sluchovým postižením.
Knížka dokazuje, že život s vadou sluchu je v mnohém stejný
jako běžný život. Že neslyšící
a nedoslýchaví lidé řeší stejné věci, mají stejné problémy, vyznávají
stejné nebo podobné hodnoty...
Zájemci si mohou Tiché rozhovory
zakoupit v Informačním centru
o hluchotě (Hábova 1571, Praha 5)
nebo na stránkách www.frpsp.cz
v rubrice Prodej knih.
(pel)
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Gastronomický koutek Pavly Indrové

Zdravím příznivce gastronomického
okénka
v novém roce.
I letos jsem si pro vás,
co rádi kuchtíte nebo nevíte, co uvařit, připravila
jak masité, vegetariánské, ale i sladké recepty, které nejsou většinou
náročné, vystačíte si s dostupnými surovinami.
Bramborová omeleta
s klobáskou
brambory,
šunková klobáska,
vejce,
cibule,
sůl, pepř,
sádlo
Brambory
uvaříme
ve slupce. Oloupeme
a nakrájíme je na malé kostičky. Takto nakrájíme i klobásku. Na pánvičce
rozpustíme kousek sádla, přidáme nakrájený kousek cibule, necháme zesklovatět, přidáme brambory a opečeme trochu do zlatova. Skoro před koncem
přidáme i klobásku a dopečeme. Brambory trochu
osolíme. V hrnečku rozšleháme osolená a opepřená vejce a nalijeme na brambory. Necháme
zatuhnout. Na talíři můžeme pokapat tatarskou
omáčkou, nebo kečupem. K tomu můžeme podávat zeleninu, nebo kyselou okurku.
Toto jídlo (vydatný pokrm i pro milovníky teplých
snídaní) se dá připravit, i když zbudou vařené přílohové brambory. Musíme je ale opatrněji opařovat,
aby se nerozdrobily.
Vepřový kotlet na zelenině s rýží
vykostěné plátky
kotlety,
řapíkatý celer,
zelená paprika,
sherry rajče,
žampiony,
sůl, pepř,
česnek,
hladká mouka s paprikou,
anglická slanina,

sádlo,
zakysaná smetana,
rýže
Plátky kotlety v kraji
nařízneme, aby se při
opékání nekroutily, naklepeme, osolíme, opepříme a očesnekujeme. Řapíkatý celer
a očištěnou papriku
nakrájíme na proužky,
rajčata a žampiony na plátky. Kousek anglické slaniny nakrájíme na kostičky, ty osmažíme na rozpuštěném sádle. Okořeněné maso obalíme v předem
smíchané mouce s paprikou a opečeme z obou
stran na anglické slanině. Vyjmeme a do výpeku
přidáme celer, po chvíli opékání přidáme žampiony,
potom papriku a rajčata. Trochu podlijeme a chvilku podusíme. Přidáme trochu smetany, provaříme,
dáme zpět maso a ještě chvíli provaříme. Omáčku
už nemusíme zahušťovat, protože nám ji už zahustila mouka z masa a smetana. Podáváme s uvařenou rýží, jak ji kdo má rád (na cibulce, kari apod.).
Pečené jednohubky
z tvarohu
250 g polotučného
tvarohu (vanička),
250 g hladké mouky,
250 g másla
(nebo tuku Hera),
na dozdobení
marmeláda,
moučkový cukr,
čokoláda
Tvaroh, mouku a máslo, vše pokojové teploty,
zpracujeme ve vláčné těsto. Rozválíme na pomoučněném vále a vykrajujeme různé malé tvary.
Dáme na plech s pečícím papírem a upečeme do
světle zlatova na 180°C. Upečené a ještě teplé
můžeme jenom obalit v cukru, nebo slepovat sladkou marmeládou a pocukrovat. Kdo nemá rád
moc sladké, může jednohubky namáčet nebo jen
postříkat rozpuštěnou čokoládou a dozdobit třeba
rozinkami, kandovaným ovocem, posypat kokosem
apod.
Všem přeji dobrou chuť!!!
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Blíží se konference INSPO 2013
V pražském Kongresovém centru se v sobotu 16. března uskuteční
již 13. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro
osoby se specifickými potřebami. Pořádá ji BMI sdružení a Křižovatka.cz, generálním partnerem je Telefónica Czech Republic, partnerem AutoCont CZ a partnerem sekce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je Práce.cz.
Účastnický poplatek činí 150 korun, hradí se u prezence. Zahrnuje
i občerstvení, oběd a sborník na CD. Přihláškový formulář lze najít
na internetových stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO.
Program začne v 10 hodin, dopolední jednání bude probíhat v plénu, odpolední bude rozděleno do tří sekcí. Z přichystaných témat
lze uvést třeba Telefónica pro zákazníky se specifickými potřebami;
Hledáme knihovnu bez bariér!; Transformace občanských sdružení –
jakou formu zvolit?; Tesco dává šanci studentům a absolventům
vysokých škol z řad osob se zdravotním postižením. Jak se zapojit?; Jak může internet napomoci při hledání práce; Automatické
vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání pro sluchově postižené; Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící – s využitím komunikačních technologií on-line.
V předsálí budou předváděny různé kompenzační pomůcky a speciální počítačové programy. Informační materiály tam vystaví organizace nabízející služby pro osoby s postižením. Pokud se chcete
konference zúčastnit, s přihláškou neotálejte. Zájem totiž každoročně
převyšuje kapacitu jednacího sálu.
(pel)

Kopečáci slavili úspěch
s Jarním vánkem

Nabídka veletrhů a výstav
NGO MARKET
n 14. veletrh neziskových organizací s programem pro odborníky i laickou veřejnost
n 3. května
n Národní technická knihovna Praha
n www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2013
REHAPROTEX
n Mezinárodní veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek
n 14.–17. května (změna termínu na základě požadavků hlavních vystavovatelů, dodavatelů zdravotnické techniky; podle dohody se bude dále konat každý druhý rok)
n Výstaviště Brno
n www.bvv.cz/rehaprotex
ABI-REHA
n 9. ročník výstavy rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky, chráněných dílen,
potřeb a pomůcek pro seniory – součást 21. ročníku národní abilympiády
n 24.–25. května
n ČEZ aréna Pardubice
n www.parexpo.cz/cs/abi-reha.aspx
MEZI NÁMI
n zdravý životní styl, handicapiáda, aktivní senioři, relaxace, sport, pohyb
n 6.–8. června
n Výstaviště Flora Olomouc
n www.flora-ol.cz
Senior – Handicap: aktivní život 2013
n součástí 12. ročníku je výstava Šikovné ruce našich seniorů
n 13.–16. června
n Výstaviště Lysá nad Labem
n www.vll.cz/veletrh-143
Život bez bariér
n 2. ročník výstavy s tematikou stáří a zdravotního postižení
n 18.–20. října
n Výstaviště Černá louka Ostrava
n www.cerna-louka.cz
NON-HANDICAP
n 17. specializovaná výstava pro zdravotně postižené
n 23.–25. října
n Výstaviště Praha-Holešovice
n www.incheba.cz/veletrh/non-handicap.html
(mk)

V Mratíně, obci nedaleko Prahy, se konalo mistrovství České republiky v přípravě bramborového salátu. Šestého ročníku
populárního Hellmann´s cupu 2012 se
zúčastnili i žáci 2. a 3. ročníku oboru kuchař Střední školy Olomouc-Svatý Kopeček, která vzdělává a vychovává žáky
s různým druhem postižení.
Trio Antonín Janýška, Jakub Erbes a Aleš
Plachý si zvolilo název týmu Kopečáci
a v konečném účtování obsadilo v silné
konkurenci dvaceti přihlášených družstev
pěkné sedmé místo, kterým byl oceněn jejich salát s názvem Jarní vánek.
O akci nám napsal učitel odborného výcviku Pavel Steiger: „Pro naše žáky byla tato akce prvním velikým seznámením
se s prostředím veliké soutěže, které se
kromě žáků jiných škol zúčastnili z větší
části dospělí, jak amatéři, tak profesionálové oboru kuchařského. V takto nabité
konkurenci to neměli kluci vůbec lehké.
Zprvu byli velice nervózní, ale po odstartování soutěže z nich nervozita spadla
a celou ji absolvovali velice prestižně
a dokázali zúročit své četné znalosti
a dovednosti získané studiem. Svým chováním, přístupem k úkolu, dodržováním
hygieny, šetrným zacházením s potravinami a kolektivní prací prokázali, že jsou
schopni se po vyučení plnohodnotně zařadit do pracující společnosti. S odstupem
času tuhle soutěž kluci hodnotili jako velice náročnou, ale všichni se shodli, že
to stálo za to. Také za své umístění se
nemuseli stydět. Výsledné sedmé místo
vypovídá o kvalitě, kterou kluci na soutěži předvedli. Za to jim patří veliké díky
a uznání.“
(fr)

Partneři:

Na snímcích úspěšné družstvo Kopečáci a jejich soutěžní bramborový salát, pro jehož výrobu spotřebovali 600 g brambor, 250 g mortadely, 150 g sýru ementálského typu, 250 g
cukety, 100 g celeru, 100 g mrkve, 150 g červené cibule, 190 g zakysané smetany a 380 g
tatarky.

