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Klub Lvíček = pocit
sounáležitosti, sociální podpora
Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace

Boj
za spravedlivý
příspěvek na péči

Pokud byste navštívili moderní Integrační centrum sociálních aktivit Pardubice, které je
známé jako Kosatec, vyšli do
prvního patra, otevřeli dveře naproti schodišti, vstoupili byste
do království Klubu Lvíček, království, na které nedají jeho
„obyvatelé“ dopustit. Nepřetržitě tu totiž vládne příjemná atmosféra a stále je něco zajímavého ke koukání nebo k dělání.
Vstupme tam tedy i my…

Usilovná snaha o valorizaci
dávky přinesla naději
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„Curriculum vitae“ služby

Klub Lvíček je v podstatě svépomocná skupina lidí bez věkového omezení s různým typem
zdravotního postižení, členství
i zapojení do veškerého dění je
bezplatné.
Nejdůležitějším přínosem všech
aktivit pro klienty je podpora a pomoc při stanovování priorit každého jednotlivce s důrazem na
respektování důstojnosti i práv,
která z toho vyplývají. Mimo jiné
tam např. patří získávání sebedůvěry, potlačování pasivity nebo budování odpovědnosti za vlastní
rozhodování a činy. Členství také
umožňuje/usnadňuje navazování
přátelských vztahů i integraci do
skupiny, kde může být každý každému něčím prospěšný.
Aktivity Klubu byly původně součástí sociálně aktivizačních služeb
(nyní sociální služby). Podle tehdejších předpisů mohly být uskutečňovány dvakrát měsíčně. V té
době navíc ještě ani nestála budova Kosatce, sídla České abilympijské asociace: bývalé prostory
zdaleka neumožňovaly takový rozsah činností jako nyní.
Klienti se jako „Lvíčata“ poprvé
sešli před pěti lety – služba se
osamostatnila k 1. únoru 2010, tak
se vlastně „narodil“ Klub Lvíček.
Na premiérové schůzce v nových prostorách Kosatce se klienti
setkali 14 dní po jeho zprovoznění, a sice v úterý 31. května 2011.
K rozšíření frekvence setkávání
na dvakrát týdně došlo v říjnu
téhož roku, od té doby se schůzky konají většinou v úterý od 13
do 16 a ve čtvrtek od 14.30 do
16.30 hodin.
Současný počet jeho členů se
pohybuje kolem 30. Pocházejí
převážně z rodin, kde se vyskytují sociální problémy. Václava Hrubešová, která Klub Lvíček vede,
musela už ovšem několikeré zá-

Stabilní součástí „rozvrhu hodin“ Klubu Lvíček jsou akce v rámci celoročního programu na zvolené téma: letos je to
poznávací s názvem Cestou – necestou aneb Cestujeme prstem po mapě. Do dalekého černého kontinentu se někteří jeho členové podívali při návštěvě Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích (velký snímek), městě nedaleko
Pardubic, kde se tento lékař, cestovatel, kartograf a etnograf (plným jménem Emilian Carl Johann Holub) narodil.
V tréninkovém bytě si před časem připravili pohoštění na piknik, který se konal při příležitosti otevření zámeckých
parkánů (horní snímek). Příprava pokrmů je tak zaujala, že se nakonec stala pravidelnou součástí programu Klubu.
Velmi se zamlouval také výlet do areálu zámku ve Slatiňanech. Toto město asi 15 kilometrů jižně od Pardubic je
především známé chovem koní, v samotném zámku jsou bohaté hipologické sbírky, tj. expozice týkající se koní; natáčel se tu také televizní seriál Dobrá Voda.
Snímky: Radek Kučera

jemce kvůli jejich velkému postižení odmítnout.
Každý nový klient vždy absolvuje úvodní schůzku „mezi čtyřma očima“. Ostatní klienti jsou
následně informováni, že mezi ně
přijde někdo další a stanoví si termín prvního setkání, kde se s ním
blíže seznámí.
Tato služba je ojedinělá v tom,
že umožňuje setkávání lidí s různým handicapem. Podobná přitom nikde jinde v Pardubicích neexistuje.

Široký okruh činnosti

Náplň práce Klubu je vskutku
velmi rozsáhlá. Samotný program
jednotlivých schůzek je pokaždé
uzpůsoben jednak z hlediska
zdravotních omezení přítomných
členů, jednak s přihlédnutím k jejich zájmům a zálibám s tím, že
většinovou část programu si vytvářejí sami klienti. Navštěvují třeba různé výstavy a koncerty,
15 jich má permanentky na divadelní představení. Velkou oblibu si získaly také besedy na

předem domluvené téma a historické přednášky na místním zámku. V souvislosti s ukončením
prvního roku „zámeckého Lvíčka“
bude členům v rytířských sálech
slavnostně předán řád Viléma
z Pernštejna.
Zajímavými akcemi jsou také
taneční večery nebo výlety – někteří členové se dokonce v září 2013 zúčastnili v rámci projektu MAPDOT třídenního pobytu
na východním Slovensku. Značný
zájem byl také o procvičování
paměti a orientace nebo o muzikoterapii.
Od loňského listopadu někteří
klienti opravují na základě smlouvy o spolupráci poškozené knihy
z fondu Krajské knihovny v Pardubicích. Měsíčně se konkrétně
jedná o slepování zhruba osmi
brožovaných knih. Dříve práci pro
knihovnu vykonával její dlouholetý čtenář, nyní už velmi starý
pán. Kosatec několikrát navštívil,
aby klientům tuto knihařinu vysvětlil i názorně předvedl.
Rádi se aktivně zapojí také do

Hlavní partneři:

výtvarných dílniček, uspořádali třeba i kurzy šití pro radost, v nichž
se mj. seznámili s obsluhou šicího stroje a osvojili si přišívání
knoflíků. Najdou si čas i na různé
společenské hry jako stolní fotbal,
karty, pexeso apod.
Vedoucí samozřejmě nezapomíná do programu zařazovat ani
další akce týkající se ryze praktických věcí pro život, proto se konalanapř. přednáška o bezpečnosti
při běžných domácích pracích
a činnostech nebo o ochraně soukromí. Na základě proseb klientů
se chystá rozšíření o nácvik zlepšení samostatnosti v domácích
činnostech. Samozřejmě mohou
využít i ostatní aktivity CAA jako
např. bezplatnou právní a sociální pomoc.
Povídání o akcích Klubu Lvíček
je na internetové adrese www.
caakosatec.cz/lvicek.
A proč vlastně Lvíček? Tento
pomyslný král zvířat představuje
totiž jakousi symboliku českého
abilympijského hnutí.
(mk)

Stejný metr
na posuzování
stavebních bariér
Česko má jednotnou
a spolehlivou metodiku
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Ohlédnutí
za letošní
soutěžní přehlídkou
Postřehy, pocity a myšlenky
několika účastníků
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Zcela nečekaná
vítězství

„Něco takového jsme nečekali
ani v těch nejrůžovějších snech.
Obstát v konkurenci renomovaných světových PR agentur se
zastoupením v ČR, které kampaně tvoří v týmech zkušených manažerů? My, kteří si PR a propagaci děláme sami a učíme se za
pochodu?…
Pořád tomu nemůžeme uvěřit!
Jako když parta nadšenců do aut
vyleze z garáže a vyhraje dva
poháry formule 1 mezi profíky…
Moc si ocenění vážíme. Dodává
nám další sílu bojovat za to, čemu věříme!“
Tyto věty se objevily na webu
www.cestazasnem.cz poté, co
propagace loňského Opel Handy
Cyklo Maratonu získala dvakrát
1. místo jako nejlepší PR kampaň
v jubilejním 10. ročníku soutěže
Česká cena za public relations.
V komunikačních disciplínách byla oceněna v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie
za rok 2014, dále vyhrála oblast
Sport v roce 2014 v oborových
kategoriích.
Uvedená profesní soutěž (www.
cenapr.cz) hodnotí a oceňuje takové PR projekty, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie
zadavatele, jsou kreativně zpracovány při zachování etických
pravidel oboru a jejich dopad na
podnikání a reputaci zadavatele
je prokazatelně pozitivní.
(mk)

Bezbariérový
plochodrážní
svátek

67. ročník Zlaté přilby města
Pardubic se koná od pátku
18. do neděle 20. září na
stadionu ve Svítkově. V pátek
od 17 hodin se uskuteční již
41. ročník závodu o Zlatou
stuhu juniorů, sobota bude
od 14 hodin patřit finále mistrovství světa jezdců do 21
let. Hlavní závod odstartuje
v neděli ve 12 hodin.
Na stadion je bezbariérový přístup vč. bezbariérových
toalet. Vstup pro vozíčkáře je
zdarma, jejich doprovod platí poloviční vstupné.
Vše potřebné o této významné akci uvádí web www.
zlataprilba.cz.
(r)

Osm členů družstva RAAM 2014 pro školu Svítání
ujelo 2222 kilometrů nonstop za 78 hodin a 10 minut
Více než dvě stovky zdravých
a handicapovaných cyklistů absolvovaly 3. ročník Opel Handy Cyklo
Maratonu. Trasu 2222 kilometrů
napříč Českou a Slovenskou republikou muselo 31 smíšených
družstev absolvovat nonstop v limitu 111 hodin. Loňské prvenství
obhájila osmička s názvem Desafio, která byla v cíli za 75:45 hodin a loni třetí AZ Pokorný si polepšila na stříbrnou pozici.
Mezi úspěšnými účastníky bylo
i osmičlenné družstvo RAAM 2014,
které tuto sportovní a charitativní
akci jelo pro pardubickou Základní a Praktickou školu Svítání.
V celkovém pořadí osmičlenných
družstev obsadilo vynikající třetí
místo – v cíli v Praze na Ladronce bylo za 78 hodin a 10 minut!
„I když první v cíli může být jen jeden, vyhráli všichni, kteří v pořádku přijeli do cíle. Letošní ročník
jednoznačně naplnil námi zvolené motto – Jedeme v tom všichni,“
zdůraznil organizátor Heřman
Volf, vozíčkář a aktivní sportovec
a předseda neziskové organizace
Cesta za snem.
„Motivací k účasti na tomto cyklistickém maratonu bylo pomoci
zviditelnit školu Svítání a společně
strávit několik dní při zajímavém
závodě,“ řekl kapitán týmu s názvem „RAAM 2014 pro školu Svítání“ Jiří Kalousek, manažer firmy
Iveco, a dodal: „To, že se nám
hned první den dařilo pohybovat
v popředí startovního pole, nás
postupně motivovalo ke skutečnému závodění. S umístěním
jsme tedy nadmíru spokojeni, nikdo z nás na startu neočekával
boj o pódium.“
Hrdi na výkon družstva, které je-

lo v jeho barvách, jsou i ve Svítání,
což potvrdila jeho ředitelka Miluše
Horská: „Je to fantastický výsledek! Byli jsme rádi, že se u nás
zástupci týmu při cestě přes Pardubice zastavili. Zrovna jsme organizovali Letní Sportiádu, což
je týden sportovních aktivit, které
se účastnily nejen naše děti, ale
i děti z dětských domovů a příměstských táborů. Všechny slyšely zajímavé povídání nejen o tomto závodě. Dostaly zároveň i slib,
že družstvo přijede znovu a bude
o závodě vyprávět podrobněji.
Navíc budou mít některé naše
děti možnost zúčastnit se víkendového setkání letošních účastníků Opel Handy Cyklo Maratonu
na Slapech, se kterým se počítá
v září.“
K průběhu samotného závodu se
vrátil Jiří Kalousek: „Všechno šlapalo podle plánu – start, průjezdní body i cíl. Samozřejmě se nám
nevyhnulo několik problémů s navigací, především průjezdy velkých měst, ve kterých probíhají
rekonstrukce, jsou občas loterií.
Oproti předcházejícímu ročníku

Setkání ve Svítání, kde se při průjezdu Pardubicemi zastavila polovina
družstva.
Snímek: archiv Jiřího Kalouska
se v mnohém zpřísnila pravidla, týkající se bezpečnosti, což je cesta správným směrem. Komplikací
v závodě bylo hodně uzavřených
silničních úseků kvůli opravám,
ovšem s vidinou svezení po
opravených silnicích třeba příští

Opel handy cyklo maraton 2015
Družstvo RAAM 2014 pro školu Svítání:
Zdeněk Košvanec, Miroslav Stejskal, David Bureš, Jiří Kříž, Jiří Kalousek, Michal Panuška, Radek Slavík, Tomáš Gladiš.
Osmičlenná družstva:
1. Desafio 75:45 hodin
2. AZ Pokorný 77:09 hodin
3. RAAM pro Svítání 78:10 hodin
4. MetLife na kole dětem 78:33 hodin
5. UniCredit leasing 79:28 hodin
Čtyřčlenná družstva
1. Bronec sport 101:34 hodin
2. Aegon K4 101:51 hodin
3. Heř-Man 4 Dyas 107:55 hodin

V Hořicích mají do konce roku
přibýt dva nové domy pro tělesně postižené
Rada Královéhradeckého kraje schválila plánovanou výstavbu v rámci veřejné zakázky „Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší“. Ústav sociální péče se tak rozšíří o dva domy, které budou stát v nové ulici Karla Kofránka. Domov zde má najít 16 stávajících
klientů ústavu.
Nové domy budou mít stejnou kapacitu, v obou bude bydlet osm klientů. Jeden dům bude s vysokou mírou podpory, to znamená, že v něm bude celodenní služba a bude vybavený speciálními kolejnicemi pro snadnější pohyb vozíčkářů. Pro druhý bude významný koncept skupinové
domácnosti – obyvatelé budou v jednolůžkových, či dvoulůžkových pokojích a k dispozici budou
mít společné sociální zařízení a také zázemí pro rehabilitace, kroužky a další činnosti. Oba domy
budou plně bezbariérové. Výstavba má stát 23 milionů korun. Projekt bude z velké míry financován z evropských dotací a částečně také ze státního rozpočtu. Plánoval se už od roku 2009.
„Ta příprava transformace trvala hodně dlouho, klienti se nám od začátku sami hlásili a mají
stále zájem, na domy se už moc těší. Pro nás to bude znamenat, že budeme teď provozovat
jak péči ústavní, tak péči komunitní. I v nových domech mimo areál jim dokážeme zajistit
24hodinovou péči. Co se týče ústavu, tam nebudeme navyšovat kapacitu, ale tím, že přestěhujeme 16 klientů, se zvýší komfort zbylých obyvatel, kteří potřebují také vlastní soukromí a na
dosavadních dvoulůžkových pokojích ho neměli,“ dodala ředitelka hořického ústavu Renata
Zemková.
Ústav doposud nabízel klientům také možnost využít prostor cvičné domácnosti, kde
mohli trénovat domácí práce a činnosti, které by jim mohly v budoucnu dělat potíže. Nové
domy pro samostatné bydlení by měly být dokončené v listopadu tohoto roku.
(fr)

rok to samozřejmě hodnotím jako pozitivum.“ Zároveň přidal i vizi další spolupráce se Svítáním:
„Kromě materiální pomoci bude
důležité pokračování v komunikaci
s dětmi ze školy. Ukázat jim, co
všechno mohou dělat lidé s postižením, seznámit je s těmi, kteří
v této oblasti něco dokázali, mají
výsledky a dát jim tak impuls pro
jejich vlastní rozvoj.“
Spolupráci si pochvaluje i Svítání: „Vůbec nejde o nějakou nárazovou akci, spolupracujeme dlouhodobě. Jsem ráda, že už nejde
jenom o materiální pomoc. Třeba
při řešení svozových autobusů, které denně dopravují naše žáky a klienty do školy, ale i o osobní kontakt a zájem, co obě – takříkajíc
smluvní – strany dělají v běžném
životě a tím se navzájem inspirují,“
řekla Miluše Horská.“
(fr)

Výstava
bude opět pestrá

Ostravská Černá louka hostí 4. ročník výstavy
Život bez bariér, která 16.–18. října představí pestrou nabídku firem poskytujících sociální
a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel,
možnosti trávení volného času a cestování.
K vidění budou ukázky pomůcek pro handicapované i seniory: např. speciálně upravená
vozidla, bude možné nechat si vyšetřit sluch či
změřit chodidla pro výrobu individuální ortopedické vložky.
Připraven je také bohatý doprovodný program
plný přednášek na různá témata, např. jak se
žije seniorům, bezpečnost seniorů, bezbariérová dovolená v Česku, poruchy příjmu potravy,
zdravá výživa, prevence rakoviny prsu aj. K vidění budou výcvik vodicích a asistenčních psů,
canisterapie a vystoupení tanečního souboru
Jiřinky z Paskova. Zároveň se všichni budou
moci zapojit do tvoření v kreativní dílně Kaštanového krámku. Výrobky svých dílen představí
i další občanská sdružení a chráněné dílny. (fr)

Významný posun v dlouho diskutované problematice

Důležitým bodem akce „Budování bezbariérové
Evropy: evropský průkaz pro osoby se zdravotním postižením“, která se uskutečnila koncem června v Evropském parlamentu, bylo veřejné oznámení, že v létě dojde k vyhlášení
výzvy pro členské země EU k předkládání
projektů na vytvoření systému pro evropský
průkaz pro mobilitu. Účastníkům to řekla osoba
nejpovolanější – současná eurokomisařka pro
zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pohyb pracovních sil Marianne Thyssenová z Belgie. Neopomněla zdůraznit, že na svobodu pohybu by jako na základní právo měl mít nárok
každý, a proto pevně doufá, že se průkaz stane jakýmsi startovním blokem na cestě k vytčené metě.
Realizaci zmíněného jednotného dokladu začne v průběhu následujícího roku zpracovávat

skupina 17 členských zemí Unie. Evropská komise přislíbila věnovat na podporu projektu už
začátkem roku 2016 částku 1,5 milionu eur.
Průkaz výrazně zjednoduší nejen cestování
osob se zdravotním postižením do ostatních
zemí EU. Jeho držitelé také získají stejné (např.
slevové) výhody v oblasti kultury, volného času,
sportu a dopravy za podmínek platných pro
handicapované osoby navštívené země. Jeho
design bude jednotný, bude přitom založen na
vzájemném uznávání stávajících dokladů, tj.
podobně jako u evropského parkovacího průkazu („modrý znak“). Vydáváním budou pověřeny příslušné členské unijní státy.
Zástupce Evropského fóra zdravotně postižených (EDF) při té příležitosti oznámil zapojení
této mezinárodní neziskovky do podpory uvedené aktivity v jejích následujících etapách.

Mediální partneři:

Její členy zároveň vyzval, aby vyvíjeli tlak na
své národní vlády kvůli požádání o dostupné
finanční zdroje a přijetí průkazu v co nejkratší
době. EDF uvedené oznámení každopádně
přijalo s velkou úlevou: o zavedení evropského průkazu pro mobilitu totiž dlouho usiluje,
Evropského zákonu o přístupnosti se ale stále
nedočkalo. Dívá se ovšem i na „druhou stranu
mince“ – průkaz bude plně použitelný pouze
v případě přístupného zboží nebo služeb pro
dotčené osoby.
Stejně důrazně jako EDF se na existenci jednotného průkazu dívá Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR. Její předseda Václav Krása proto požádal v červenci ministryni
práce a sociálních věcí o sdělení, zda a v jakém rozsahu se naše země do projektu zapojí. Vypadá to, že se ale nezúčastní.
(mk)
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Lidé s postižením bojují s následky „sociální reformy“
exministra Drábka
Už tři roky zanedlouho uplynou od chvíle, kdy podal demisi ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Některé
kroky, které stihl provést, však stále mají negativní dopad na
zdravotně postižené lidi. Zřejmě nejvážnějším zásahem byla změna v posuzování míry závislosti na pomoci jiné osoby, od níž se odvíjí výše příspěvku na péči.
Zatímco do konce roku 2011 se podle zákona o sociálních
službách zkoumalo 36 úkonů a prováděcí vyhláška stanovila desítky dalších, v lednu 2012 se přešlo na pouhých deset základních životních potřeb. Ty však neodrážejí způsob
života lidí s postižením ani způsob zajišťování jejich potřeb,
jsou nesourodé a svou šíří a významem nesouměřitelné:
třeba oblékání a obouvání v porovnání s komunikací.
Tisíce lidí proto přišly částečně nebo zcela o příspěvek
na péči poté, co jim bylo jejich zdravotní postižení klasifikováno nižším stupněm závislosti. „Uzdravovali se“ například lidé s dětskou mozkovou obrnou, aniž by se jejich stav
jakkoli objektivně změnil, a osoby po amputaci nohy nad
kolenem se staly osobami bez vážné vady nosného ústrojí. Do velmi obtížné situace se dostaly zejména rodiny pečující o těžce postižené dítě.
Některé asociální změny, které Drábek zavedl, se sice
podařilo odstranit, avšak výrazné zhoršení podmínek pro
získání příspěvku na péči nadále trvá. Osoby s těžkým postižením se při kontrolách dozvídají, že jejich příspěvek,
který pobírají několik let, se snižuje o několik tisíc korun
nebo se ruší úplně, protože nadále jsou považovány za
zdravé. Jejich zdravotní stav se přitom nezlepšil – a často
ani zlepšit nemohl, protože jejich postižení je neměnné
a s přibývajícím věkem se často zhoršuje a přibývají k němu další zdravotní komplikace.
Dochází k výraznému snížení kvality života osob, které
si ze svého příjmu (často jen z důchodu) a ze sníženého
či žádného příspěvku na péči nemohou uhradit nezbytnou pomoc při zajišťování každodenních úkonů ani pobyt
ve specializovaném zařízení.

Petice za spravedlivý příspěvek je opodstatněná

Mnozí lidé s postižením dlouhodobě usilují o návrat
k legislativě platné před zahájením Drábkovy nepovedené
reformy. „Měla jsem několik jednání se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí včetně paní ministryně Marksové. Bylo nám přislíbeno, že se rezort bude touto pro-

Deset základních životních potřeb stanovených v zákoně o sociálních službách: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon
fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče
o domácnost.
Příspěvek na péči se poskytuje v různé výši podle čtyř
stupňů závislosti žadatele na fyzické pomoci jiného člověka. Pro osobu starší 18 let je nyní nastaven takto:
I. stupeň závislosti = 800 Kč měsíčně, II. stupeň závislosti = 4000 Kč měsíčně, III. stupeň závislosti = 8000 Kč
měsíčně, IV. stupeň závislosti = 12000 Kč měsíčně. Pro
osoby mladší 18 let se příspěvek pohybuje v rozpětí od
3 do 12 tisíc korun.

blematikou prioritně zabývat, protože si je vědom tíživé
situace lidí, jichž se změna legislativy dotkla. Ale uplynuly
téměř dva roky a nic se nestalo,“ konstatovala Zdena
Cupková z Nadačního fondu KlaPeto a Sdružení zdravotně postižených v ČR. Právě ona iniciovala petici za spravedlivý příspěvek na péči, kterou za dva měsíce podepsalo
víc než 11 tisíc osob a která byla 9. června předána do
Poslanecké sněmovny. Text obsahuje klíčový požadavek na
změnu kritérií při posuzování nároku na příspěvek na péči.
Petici převzali v parlamentu předsedkyně petičního výboru
Zuzka Bebarová-Rujbrová a místopředseda Karel Fiedler.
Ten slíbil, že sněmovna se bude podnětem zabývat.

Valorizace jako nezbytné, byť částečné řešení

Velmi aktivní byla v posledních měsících i Národní rada
osob se zdravotním postižením, která prosazuje zejména valorizaci příspěvku na péči. „Intenzivně jsme jednali s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministryní Michaelou
Marksovou a ministrem Andrejem Babišem o našem návrhu na zvýšení příspěvku na péči o 10 % ve všech stupních,“ uvedl předseda NRZP Václav Krása. Výsledkem je
novela zákona o sociálních službách se dvěma variantami valorizace, kterou má vláda projednat na přelomu srpna a září.
První varianta navyšuje příspěvek na péči o 10 % ve
všech stupních, a to s platností od 1. července 2016. Druhá
varianta příspěvek navyšuje ve všech stupních o 5 % od
1. července 2016 a o dalších 5 % od 1. ledna 2017. „Jsme
přesvědčeni, že současná výše příspěvku v žádném případě neodpovídá cenové relaci služeb, a proto je nezbytné
navýšit ho o 10 % již od 1. července 2016,“ sdělil Krása.
A dodal, že Národní rada se angažovala i ve věci kritérií
pro posuzování míry závislosti obsažených v prováděcí vyhlášce: „Poslali jsme ministerstvu zásadní připomínky a jejich odůvodnění. Jím předložené návrhy změn ve vyhlášce
však komplex problémů s posuzováním míry závislosti neřeší: jde pouze o jakýsi administrativní nástroj, který se
stále opírá o deset základních životních potřeb, které byly
schváleny za ministra Drábka.“ Celý systém posuzování považuje Národní rada za chybný, protože nezohledňuje časovou dimenzi péče a rozhodující úlohu v něm stále má
posudkový lékař. Chybí týmové posouzení, v němž by se
vyjádřil i sociální pracovník, ergoterapeut a psycholog či
psychiatr.

Model sociálních služeb se musí změnit

Radikální názor mají někteří zkušení poskytovatelé sociálních služeb, například pražská Asistence, která pomáhá
zhruba 250 lidem převážně s těžkým postižením. „Všichni
klienti, kteří u nás využívají služby osobní asistence, jsou
ve III. nebo IV. stupni závislosti. Kritická situace je u lidí
s celodenní potřebou pomoci, těm pouhá valorizace život
nezmění,“ řekl Erik Čipera, ředitel organizace. Podle něj je
nutná zásadní změna v pojetí sociálních služeb, která zahrne i novou koncepci příspěvku na péči tak, aby odpovídal reálné potřebě konkrétního člověka s postižením. (pel)

Humorný pohled na handicap, který neuráží
Obliba komiksů je trvalá. Zvláště děti se bez nich jen tak
neobejdou: pro některé jsou totiž něco jako slabikář... U nás
to především byl a stále ještě je časopis Čtyřlístek. Jiní nedali
dopustit na dosud nejdelší český komiksový seriál příběhů pěti
kluků ze slavného klubu Rychlé šípy, který začal ve 30. letech
minulého století otiskovat časopis Mladý hlasatel.
Ve Francii se už deset let těší velkému čtenářskému zájmu
kreslené příběhy s názvem Edův komiks (la Bande à Ed). Jeho
hrdiny je šestice členů party různě postižených dětí: hlavní protagonista, vozíčkář Ed, má jako kamarády černošského
obézního chlapce Sama, Gada s poruchou růstového hormonu, slabozrakého Changa, autistu Tommyho a blondýnku
Katty. Všichni společně prožívají na stránkách jednotlivých dílů
(každý se odehrává v jiném prostředí) stejná dobrodružství
jako jejich zdraví vrstevníci. Veškeré příběhy spojuje jediné:
jsou nabity radostí, vtipem a humorem, ukazují zkrátka handicap z té lepší stránky.
Co bylo vlastně odrazovým můstkem ke vzniku komiksu, vysvětluje jeho autor Georges
Grard (mj. učitel) takto: „V roce 2005 jsem měl ve třídě chlapce, který byl na vo-

Ocenění za příkladný přístup
Masarykova univerzita Brno
vyhrála 7. ročník soutěže
Firma roku, kterou vyhlašuje neziskovka Tichý svět.
Vítěz zaměstnával v roce
2014 sedm interních a přes
dvacet externích pracovníků
se sluchovým postižením.
Rozhodnutí tříčlenné odborné poroty vysvětlila její členka Marie Horáková, výkonná
ředitelka Tichého světa:
„U Masarykovy univerzity
oceňujeme pestrost komunikačních nástrojů, které svým
zaměstnancům nabízí, ať již jde o tlumočení pro uživatele znakového jazyka nebo simultánní přepis mluvené
řeči pro pracovníky preferující češtinu. Neslyšící pracovníci jsou zapojováni do národních a mezinárodních
výzkumů a projektů, účastní se konferencí a zahraničních cest, jsou respektováni jako rovnocenní partneři.“
Soutěž Firma roku oceňuje společnosti zaměstnávající osoby se sluchovým postižením, zároveň ke stejnému přístupu motivuje i další zaměstnavatele. Dosavadními ročníky podrobně provádí webová adresa
www.tichysvet.cz/firma-roku.
(mk)

zíku. Bohužel byl v naší škole pouze krátce, jelikož prostory nebyly řešeny bezbariérově. Vynášel jsem ho do patra na
zádech a spolužáci zase vynášeli jeho vozík. Jednou mi tento
žák řekl, že o handicapovaných se hodně mluví, ale nikde je
není vidět. Tahle věta mě natolik poznamenala, že jsem ještě
téhož večera napsal Edův komiks.“
Hned odpočátku ovšem věděl, že se nechce zaměřit pouze
na čtenáře se zdravotním postižením: „Chtěl jsem, aby se svět
handicapovaných dostal do komiksu. A postupem času jsem
si uvědomil, že když jsem předčítal postiženým dětem, tak mi
říkaly: ,Tihle hrdinové se nám podobají.ʽ Mým cílem se tedy
stalo to, aby si zdravé děti při čtení komiksu řekly: ,Takové kamarády bych taky chtěl/a mít,ʽ a dospělí čtenáři: ,Moje dítě by
mohlo být taky takové.ʽ “
Že nápad na komiks s nezvyklou tematikou byl nápadem znamenitým, potvrzuje skutečnost, že od každé řady se doposud prodalo 100 000 výtisků. A už
v roce 2007 dostal duchovní otec Eda & spol. ocenění za nejlepší dětskou knihu roku.
Kromě komiksu existuje i karetní hra se stejnými hrdiny.
(mk)

Stejný metr na posuzování stavebních bariér v Česku

Naše republika má ucelenou metodiku
kategorizace přístupnosti objektů z hlediska vozíčkářů a lidí s omezenou pohyblivostí. Po více než třech letech
činnosti expertní skupiny, v níž měla zástupce i Česká abilympijská asociace,
vznikla kvalitní kolekce pokynů a rad, jak
posuzovat a klasifikovat stavební bariéry
pro potřeby uživatelů. Jednotná metodika obsahuje také barevně a obsahově
odlišné piktogramy: zelený pro přístupný objekt, oranžový pro částečně přístupný a červený pro obtížně přístupný
nebo nepřístupný (jsou otištěny na titulní straně). Samostatná kapitola je věnována toaletám, které jsou rovněž členěny do tří skupin.
Největší zásluhu na tom, že se dobrá
věc podařila, má Pražská organizace
vozíčkářů. Připravila vůbec prvé setkání odborníků z organizací a institucí
zaměřených na mapování a klasifikaci
stavebních bariér, k němuž došlo v listopadu 2011. Následně byla ustavena
odborná skupina: kromě POV v ní byli
třeba zástupci Sjednocené organizace

nevidomých a slabozrakých, Ligy vozíčkářů, Klubu českých turistů a samozřejmě i Ministerstva pro místní rozvoj. Právě s jeho finanční podporou
byla letos vydána brožura a CD-ROM
s kompletní metodikou, jejíž součástí je
i formulář sloužící k zaznamenání údajů potřebných pro zhodnocení přístupnosti objektu a přidělení adekvátního
označení.

Máme náskok před Unií

Dosud se v Česku užívalo několik
způsobů posuzování a značení přístup- Na internetu lze metodiku najít na
stránkách www.presbariery.cz.
- Brožura je k dostání v Pražské organizaci vozíčkářů. Kontaktní osoba:
Marie Málková, telefon 224 826 078
nebo 739 071 616, e-mail: malkova@
pov.cz.
- Do konce roku mají brožuru obdržet
všechna informační centra v Česku.

nosti, ale žádný nebyl z pohledu vozíčkářů optimální. Pokud začnou novou
metodiku uplatňovat subjekty, které se
zabývají profesionálním mapováním bariér, budou mít lidé na mechanických
i elektrických vozících jistotu, že zveřejňované údaje o dostupnosti hotelů,
ubytoven, restaurací, výletních míst či
památek jsou hodnověrné. Nadále však
budou existovat i takzvané komunitní
weby (třeba Vozejkmap, Disway nebo
Bezbatour), které sice nepřinášejí odborně prověřené a vyhodnocené informace o přístupnosti míst, ale poskytují
o navštívené destinaci poznatky a zkušenosti uživatelů, které bývají pro vozíčkáře velmi cenné.
Evropská komise chce vytvořit a přijmout jednotnou metodiku do sedmi let.
V současnosti je situace v jednotlivých
státech EU odlišná: jinak stavební bariéry posuzují v Německu či Rakousku
a jinak třeba ve Skandinávii. V zaostalejších zemích jako Rumunsko se touto
záležitostí nikdo nezabývá.
(pel)
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Střídavá křížovka
Návod: Při luštění postupujte stejně jako doposud, pouze do všech políček v řádku E napište vždy dvě písmena.
Jediným postižením
v životě je … (tajenka) – tento výrok
Scotta
Hamiltona,
bývalého vynikajícího amerického krasobruslaře, olympijského vítěze z roku
1984 a čtyřnásobného mistra světa, výmluvně doplňuje připojený snímek ze zvířecí říše.
Autor výroku v dětství trpěl záhadnou chorobou, kvůli které měří pouze
163 centimetrů. Po ukončení závodní kariéry přešel do ledních revuí,
kromě toho se stal i televizním komentátorem a filmovým a seriálovým
hercem (Ledově ostří, Tatík Hill, Roseanne), vydal i autobiografickou
knihu. V roce 2004 mu diagnostikovali nádor na mozku, o šest let později informoval o svém úspěšném vyléčení.

Pravidla soutěžní křížovky
o nevšední ceny od firmy
Annabis Olomouc:
1) Vyluštěné znění tajenky/tajenek (ve druhém případě vč. jejich
čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA,
2. PARDUBICE) poslat do uvedeného termínu.
2) Z důvodu zasílání cen poštou
připsat také doručovací adresu.
Případný jiný způsob převzetí ceny nutno domluvit na telefonním
čísle 466 304 366.
3) Od května 2013 možno luštit
i prostřednictvím facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení a podle prostorových podmínek také kompletně vyluštěný
obrazec příslušné křížovky otiskne následující vydání.
5) Doporučení před odesláním:
Raději vícekrát překontrolovat
napsané znění vč. označení tajenek správným číslem.
6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail: milos.kajzrlik@caacz.cz;
do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
– klasická pošta: Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice;
na obálku heslo KŘÍŽOVKA.
(mk)

Svisle: 1. Samostatně; kus dřeva. – 2. Domácky Eduard; rámová pila;
jubilejní. – 3. Potřeba turisty; bezvýznamný člověk (hovorově). – 4. Tropický savec; planetka; vyhynulý kočovník. – 5. Husitská zbraň; modla;
zkratka souhvězdí Eridanus. – 6. Zranění; obec v okrese Rakovník. –
7. Polévkový knedlíček; ne tak; běloveská kyselka. – 8. Ruská řeka; řecky „proti“; severský statek bez lenního závazku. – 9. Zvětšovací sklo;
schůze. – 10. Osobní zájmeno; část obličeje; otrok. – 11. Vražda; součást
klikového mechanismu.

Termín pro tuto křížovku: sobota 10. října.

(mk)

Česká abilympijská asociace velice děkuje
za dlouhodobou podporu aktivit přispívajících
ke zlepšování života osob se zdravotním postižením.

zajímavost

Vodorovně: A. Na toto místo; prudce jedovaté byliny; puklina. –
B. Oslavná báseň; slovanský bůh hromu; typ Fiatu. – C. Rohovnický
cvičný štít; potom; chudozubý savec. – D. Označení našich letadel; stát
USA; končetina. – E. 1. část tajenky; nedokončiti; 2. část tajenky. –
F. Bývalá vojenská prodejna; primitivní střelná zbraň; alžírské víno. –
G. Iniciály herce Soboty; latinskoamerická široká ulice; japonská míle. –
H. Sicilská sopka; klan; zkratka největší německé organizace automobilistů. – I. Jádro; ženské jméno; evropský veletok.

Pomůcka: ADAC, Arne, nýmand, odal, Yn.

Holandská 467, 533 01 Pardubice
www.hakvelkoobchod.cz
info@hakvelkoobchod.cz
Tel.: 466 052 211–13

ACTIWO
Pardubice

Trefa do černého

Videoklip „Odporný
rozsudek společnosti“ trvá sice zhruba
jen minutu a čtvrt, ale
na internetu ho za
poměrně krátkou dobu jeho existence
zhlédlo už více než
11 milionů (!) lidí. Autorkou a zároveň jedinou vystupující je
dvojnásobná neslyšíVěta je závěrečná rada autorky klipu cí matka Michelle
jako reakce na předchozí vyjádření, že Lanová z texaského
ať člověk udělá, co udělá, vždycky je Austinu, aktivní vlogto špatně...
gerka (video bloggerka) na sociálních sítích. Navíc se odehrává i v nezvyklém prostředí – ve vaně.
Znakovou řečí doplněnou mimikou a pohybem namydlené
hlavy v něm velmi otevřeně „mluví“ nejen o běžných životních situacích jakékoliv matky, ale také třeba o přístupu společnosti k ženám, které se rozhodnou rozvést či adoptovat
dítě, stejně jako o sociálních dávkách. Na ukázku aspoň tyto
„výroky“ z její „řeči“: „Dívka dostává sociální dávky. Životem na podpoře nám bere naše peníze. Dívka dostane
práci. Jak může vydržet být celý den pryč od svého dítěte?
Z dívky se stane žena v domácnosti. Pravděpodobně celý
den nic nedělá, jen se kouká na televizi.“
M. Lanová má sama kvůli svému zdravotnímu postižení
podobné bohaté zkušenosti. Lidé jí např. vyčítali, proč chtěla děti, když po ní mohou zdědit hluchotu...
(mk)

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Vyluštění z čísla 3: ZDOBENÍ KRASLIC –
pro kontrolu viz kompletně vyluštěný obrazec.

Cenu získávají:
1. Marta Željazková, Pardubice
2. Zuzana Vobrová, Tábor
3. Jaroslav Danielka, Přelouč
4. Filip Facincani, Praha 1
5. Zlatica Rybářová, Pardubice
O stálé oblibě tohoto oddechového koutku svědčí další překonání rekordního počtu luštitelů – tentokrát jich bylo devět desítek. Nutno konstatovat, že se téměř pokaždé objeví několik křížovkářů, kteří pošlou
špatné znění tajenky, v případě této křížovky byli tři.
(mk)

Strana 5

Turistická stezka pro vozíčkáře
na Chrudimsku
mr system

chestav

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

Specialisté na eshop
www.webovy-servis.cz

Pila Pištora Komárov
Komárov 76
533 71 Dolní Roveň

Telefon: 466 688 279
Mobil: 603 505 290
pila.komarov@seznam.cz

- Svoz, zpracování a prodej dřeva
- Výroba montovaných dřevostaveb
Česká abilympijská asociace
děkuje novému partnerovi za materiální sponzoring svých aktivit.

Klub českých turistů zřídil na konci června další
stezku pro vozíčkáře. V lesích Podhůra u Chrudimi se mohou vydat na okružní trasu, která začíná u rozhledny Bára, vede ke Kočičímu hrádku, miniatuře hradu pro děti z konce 19. století
(viz snímek), a kolem venkovní tělocvičny zpět
k rozhledně. Délka okruhu je 4200 m, celková
délka s propojkou je 4900 m, převýšení na trase činí 105 m. Jde o středně těžkou trasu pro
zdatné vozíčkáře s doprovodem.
Doporučený směr jízdy je po směru hodinových ručiček. Nový okruh je opatřen turistickými
značkami s piktogramem vozíčkáře a vede po
lesních zpevněných nebo asfaltových cestách
s minimálním provozem. Na trase jsou odpočívadla s lavičkami a informační panely. Poblíž rozhledny je speciální bezbariérová toaleta a také
domek s občerstvením.
Přístupový, asi půlkilometrový úsek od parkoviště u bývalé restaurace Kometa je dost strmý,
Vozíčkáři se však dostanou až k Báře automobilem, přestože tam platí zákaz vjezdu. Stačí zažádat si o povolení přes web společnosti Městské
lesy Chrudim, na e-mailu info@lesychrudim.cz
nebo na telefonu 469 657 235. U rozhledny mohou parkovat maximálně tři vozidla s povolením.
Stojí za zmínku, že v nedaleké Rabštejnské
Lhotě se nachází bezbariérový hostinec Na Hájence. Vlídná obsluha, chutná jídla, zastřešená
letní terasa s výhledem na les a blízké parkoviště už přilákaly nejednoho tělesně postiženého
výletníka.

V každém kraji aspoň jedna trasa

Nápad vytvořit vozíčkářské trasy pochází z roku 2008, kdy si Klub českých turistů připomínal
120. výročí svého vzniku. Tehdy založil veřejnou
sbírku, do které pravidelně přispívají účastníci
akce „Novoroční čtyřlístek“: jde o oblíbené pochody pořádané na padesáti místech republiky.
Získané peníze slouží ke značení a vybavení
tras, které jsou součástí dlouhodobého projektu
„Turistika pro všechny“.
Při zvažování, zda je daná lokalita vhodná,
preferuje Klub možnost vytvořit několik okruhů, které se protínají a jejichž celková délka je
4 až 15 kilometrů. Ideální je zpevněný asfaltový
povrch, případně kombinovaný se šotolinou.
Pro náročnost trasy zvolil Klub třístupňové hodnocení, jemuž odpovídají barevně odlišné značky: modrá pro nejlehčí, červená pro částečně
přístupnou a černá pro obtížně přístupnou trasu.
Technické parametry (například stoupání terénu, příčný sklon nebo šířka cesty) vznikly po
společných jednáních více než dvaceti organizací a institucí.
Vhodnost vytipovaného místa vždy posoudí
projektový specialista Klubu a osoba na vozíku. Zřízení jedné trasy stojí 120 až 150 tisíc korun, na úhradě nákladů se podílejí sponzoři.
Stěžejním cílem „Turistiky pro všechny“ je vyznačit v každém kraji aspoň jednu bezbariérovou trasu. Další informace lze najít na stránkách www.kct.cz v rubrice „Charitativní projekty“.
(pel)

Na aktivitách České abilympijské asociace se dlouhodobě významně sponzorsky podílí také místní samospráva z vyjmenovaných měst a obcí, které jsou především z Pardubického, částečně
také z Královéhradeckého a Středočeského kraje:
AGES
Pardubice

VÝROBCE
OCELOVÝCH
STOŽÁRŮ
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
Dlouholetý partner České abilympijské asociace
výrazně podporuje její aktivity zaměřené
na snadnější život osob se zdravotním postižením.

Tel.: 469 695 869
amako.hm@amako.cz
www.amako.cz

Bolehošť, Černá u Bohdanče, Černožice, Dašice, Dobré, Dolní
Roveň, Dolní Ředice, Dříteč, Hlinsko, Horní Jelení, Horní
Ředice, Choltice, Chrudim, Chvojenec, Jankovice, Kočí, Kostěnice, Křičeň, Lično, Mikulovice, Moravany, Nasavrky, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Poděbrady, Přelouč,
Rabštejnská Lhota, Ráby, Rybitví, Sezemice, Slatiňany, Slepotice, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Třemošnice, Valy, Veselí,
Vlčí Habřina.
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Život je někdy krutý. Zamilujete se, plánujete společnou budoucnost. Nějakou
dobu se vám možná daří plnit si své sny.
A pak najednou přijde hrozivý úraz, nehoda, vážná nemoc. Ne vaše – partnerova.Toho, s nímž jste si ještě včera přáli
ruku v ruce zestárnout. Co uděláte? Je
opravdu tak nepochopitelné, že časem
hledáte útěchu a lásku jinde?
Odpověď je, alespoň v morálním smyslu,
zdánlivě jednoduchá: samozřejmě s ním nebo s ní zůstanu a budu se snažit pomoci, seč
mi budou síly stačit. Kvůli nemoci či handicapu druhého v žádném případě nepřestanu milovat, a i kdyby se náš vztah změnil,
rozhodně ho neopustím. Takto skutečně zpočátku uvažuje s naprosto upřímným srdcem
velká většina lidí. Dokonce i tam, kde kouzelný opar zamilovanosti dávno vyvanul, ba
i v případech, kdy už lidé v důsledku prožitých krizí přemýšlejí o rozchodu, tragická nehoda či nemoc většině z nás zavelí zachovat
se tzv. charakterně a už jen z prostého lidského soucitu se o svého druha postarat.
Těch, kteří se začerstva po anglicku vytratí, případně své lásce nemilosrdně řeknou
do očí, že něco takového „nemají zapotřebí snášet“, je alespoň v počátečních fázích
těchto smutných příběhů poměrně málo.
Jenže. Ne každý si na začátku uvědomí,
co takové rozhodnutí bude do budoucna
obnášet. Informace zdravotníků a psychologů mohou být velmi kvalitní, ovšem představit si všechny důsledky do praktických detailů je obvykle nad naše možnosti.

Nemoc mění i osobnost

Často nebereme v úvahu, že nemocí
stižený partner se bude měnit i jako osobnost, emočně a psychologicky: nebude to tak
docela tentýž člověk, kterému jsme před
časem slibovali lásku až za hrob. Jak konkrétně tyto změny budou vypadat, není nikdo schopen předpovědět. Bohužel ne vždy
platí, že „utrpení zušlechťuje“ – někdy dokonce právě naopak. Negativní psychologické
reakce na trauma jakéhokoli druhu jsou dobře známé. V zátěži se mohou odhalit či zvýraznit nepěkné povahové vlastnosti, člověk
může zahořknout, obviňovat okolí apod.
Je otázkou, jak takové změny chování bude druhý člen partnerské dvojice dlouhodobě snášet. Ani on nemusí společnou tragédii zvládat zrovna nejlépe, a namísto pomoci
může často přilévat oleje do ohně. A tak
se může lehce stát, že po letech vysilující
péče a kostrbatého hledání nových způsobů společného soužití se budou vedle sebe
probouzet dva naprosto vyčerpaní cizí lidé
plní vzájemných výčitek. V kolotoči nepochopení, nevyslovených pocitů křivdy i otevřených výbuchů vzteku je pak těžké rozhodnout, čí je „vina“ za postupný rozklad
vztahu.

Emocionální kompenzace

Nelze se nijak zvlášť divit, když jeden
nebo oba z dvojice začnou hledat z této
tíživé situace únik. Postižený partner v tom
bude zřejmě znevýhodněn, svůj prostor pro
náhradní citové uspokojení si najde spíše ve
fantazii, v knihách, na internetu, případně
v různých podpůrných či náboženských
skupinách. Ani tam však nemusí být nouze
o „paralelní vztahy“.
Zdravý člen páru, který chodí do práce, stýká se s daleko větším okruhem lidí, neztratil
nic ze své fyzické přitažlivosti a navíc díky
své „nesobecké péči“ často získává obdiv
anebo soucit okolí, má obvykle možnosti daleko širší. Od vyplakání se na rameni kamaráda či nárazové sexuální aktivity „úlevového charakteru“ pak nebývá k hlubším
eroticko-emocionálním vazbám daleko.
Většina lidí se pravděpodobně shodne,
že za tento druh nevěry není dost dobře
možné pečujícího manžela striktně odsoudit. Uvažovali jste však někdy o milencích
a milenkách těchto nevěrníků? Lépe řečeno, uvažovali jste o nich někdy jinak než
jako o „hyenách“, kterým „není stydno“, „tyjí
z cizího neštěstí“, případně „čekají, až ten
nemocný umře“?

Milenci pečujících

Zkuste se na chvíli vžít do jejich kůže.
Někde na začátku jejich vztahu se zdravým
partnerem nemocného člověka je totiž takřka jistě alespoň zčásti soucit. I kdyby o konkrétní situaci přímo nevěděli, jakousi nalé-

Dokud nás smrt nerozdělí…

Nevěra jako únik pečujícího partnera
třicetiletý kluk, jehavou emoční nebo
hož milovaná žena
sexuální (často oboochrne po úraze
jí) „potřebnost“ dona celé tělo a netyčného skoro kažní schopna nejen
dý vycítí. Skutečná
sexu, ale ani plnodomácí situace bude
hodnotné komuniv každém případě
kace. Možná ji stádříve nebo později
le miluje; pokud s ní
prozrazena, lhostejzůstal, koupil bezbano z jakých pohnuriérový byt, vzdal se
tek: může to být
slibné kariéry, aby jí
spontánní potřeba
mohl každé ráno
úlevy na straně pepomáhat s oblékáčovatele nebo to, že
ním a se snídaní
milenec tlačí na poapod., lze jeho lássun ve vztahu.
Odhalení nemoci Článek, který byl původně zveřejněn v časopisu ce věřit. Ale – jak to
jako problému pá- Psychologie dnes, loni získal cenu Vládního vý- řeší? Den za dnem,
rového soužití se boru pro zdravotně postižené občany. Autorka dalších třicet let?
ovšem nedá dost se nemohla zúčastnit slavnostního večera, a tak Spokojí se s porno
časopisy? Chodí do
dobře srovnat s ne- cenu převzaly redaktorky zmíněného časopisu.
veřejných
domů?
chvalně
známým
„manželka mi nerozumí“. Nelegitimní part- Nechá si předepisovat brom?
O čem asi sní milující manželka pána
ner bude po překonání prvotního šoku
řešit několik nesmírně obtížných dilemat. s rychle postupující roztroušenou sklerózou,
Milenci pečovatelů se totiž stanou jakýmisi který se v důsledku svého neštěstí dal
na pití, nedojde sice sám už ani na zápečovateli v zastoupení.
Zde je několik příkladů toho, s čím se bu- chod, ale v rukou má ještě pořád dost sil,
aby jí několikrát týdně pořádnou ubalil za
dou muset vyrovnat:
- Plánovat jakoukoli budoucnost je ne- to, že k němu byl osud krutě nesprasmyslné. Vztah je naprosto bezperspektivní. vedlivý? Bude jí jako občasné odreagování
- Doufat ve změnu stavu, nebo na ni do- stačit flirt s elektrikářem a četba harlekýnek
konce naléhat je morálně nepřijatelné. pod peřinou?
A zatímco se přátelé a známí decentně
V mnoha případech by to znamenalo odsoudit nemocného partnera do úplné samoty, a bez zmínky o těchto podrobnostech rozústavní péče, nebo dokonce doufat v jeho plývají nad obdivuhodnou „morální silou“ pesmrt. Takovéto myšlenky si 90 % lidí nikdy čovatele, stojí kdesi v jejím pozadí v mnoha
nepřipustí – a pokud je snad napadnou, bu- případech utajovaný „anděl strážný“: milenec
či milenka toho, kdo tak obdivuhodně plní
dou kvůli nim trpět trýznivými pocity viny.
- Případná chlácholivá partnerova prohlá- své manželské sliby. Nevděčná role „skrytéšení typu „možná to osud vyřeší za nás“, ho pomocníka“ nezahrnuje zdaleka jen sex
zejména v případech, kdy se jedná o choro- či popovídání. Případy, kdy mimomanželský
bu s rychlou progresí, povedou rovněž ke partner dokonce přímo pomáhá postiženému „rivalovi“, od zařizování lékařského
stavu emočně-morální nesnesitelnosti.
- V tomto druhu vztahu nelze mít požadav- ošetření a stavebního povolení pro bezbaky na milencův čas, pozornost, city či jakéko- riérový byt až po praktickou pomoc v doli jiné zdroje. Ty totiž mohou být vždy do znač- mácnosti, nejsou nijak vzácné. To vše bez
né míry oprávněně odmítnuty s tím, že někdo nároku na odměnu či alespoň základní
jiný je potřebuje mnohem více. Případně va- uznání, naopak s vyhlídkou všeobecného
šemu miláčkovi už prostě nezbývají síly. odsouzení, pokud se vše „provalí“.
A zkuste mu předhodit, že místo na schůzku s vámi jel na pohotovost s manželkou...
Kdo komu ubližuje?
- Milenec či milenka se musí naprosto
Za téměř dvacet let psychiatrické praxe
vědomě, až odhodlaně smířit s tím, že part- jsem se s tímto druhem „řešení“ problémů ve
nerovi slouží víceméně jako jakýsi emoč- vztahu s nemocným partnerem setkala víceně-sexuální kontejner. Jinými slovy odpad- krát, než by se kdokoli odvážil odhadovat.
kový koš. A nejde tu zdaleka jen o to, že Pečující, ocitnuvší se v psychiatrické ambuv jeho či její náruči hledá nevěrný partner lanci pro nervový kolaps v důsledku dlouholásku a potěšení, jež není schopen plno- dobé zátěže, se ze všeho nejdříve plamenhodnotně vracet. Velmi často se do oněch ně zaklíná slovy „nikdy bych ji/ho neopustil/a“.
mimoběžných vztahů výrazně promítají Posléze ale z rozhovoru vyplyne, že už „nevšechny negativní emoce vztahu oficiální- může dál“ – proto koneckonců psychiatra
ho, které na domácí půdě nelze ventilovat. navštívil. Po nastolení určité důvěry se pak
Nemocného těžko seřvete, že se k vám posuneme o úroveň výše: vychází najevo, že
chová jako sobec nebo že na jeho hyste- obětavý pečovatel krom předpisu antideprerické výlevy už nemáte náladu. Místo toho siv a rady ohledně sociálních dávek žádá
si ovšem můžete poměrně lehce odreago- od lékaře především odborné posvěcení mivat vztek na milence, která by si s vámi momanželského vztahu. Každý přece musí
přála oslavit narozeniny nebo vám pově- pochopit, že potřebuje nějaký ventil, nic váždět o problému v práci.
ného, samozřejmě, na to si dává moc dobrý
- Jakýkoli pokus z takovéhoto vztahu pozor, jen občasné potěšení – no však víte.
uniknout se nevyhnutelně setká s emoci- Jinak se to opravdu nedá vydržet.
onálním nátlakem ze strany nevěrníka. MoJaký postoj asi může zaujmout liberálně
hou to být vyslovené prosby a osočování založený odborník v psychologii, znalý zá(„přece mě v tom nenecháš samotného“, sad duševní hygieny a nutnosti pozitivní
„vidím, že ti jde jen o to, mít se dobře a ne- emoční bilance? Uměla jsem se vždy velmi
chceš nikoho s problémy“ apod.) i předstí- dobře vžít do onoho milujícího, ale už skoro
raná morální síla („jen běž, dávám ti volnost, zoufalého pečovatele, jehož vlastní zdraví
já to nějak zvládnu sám, nemůžeš přece bylo ohroženo chronickým stresem. Uměla
takhle trpět“). Časté jsou samozřejmě i na- jsem si též názorně představit, jak životně
bídky „tak budeme jenom přátelé“, které ab- je na něm jeho nemocný či postižený partner
solutně nic neřeší. I kdyby se vám podařilo závislý a jak zle by bez něj zřejmě dopadl.
eliminovat sex, emoční břemeno zůstane A proto jsem v zájmu duševního zdraví svénebo ještě naroste, protože charakter citů ho klienta, jakož i ve jménu jeho příkladnése prostě na požádání nezmění. Ať tak ho manželství říkávala: ano. Jděte do toho
či onak, budete-li se chtít rozejít a žít svůj a nezatěžujte se výčitkami. Nezačnete-li
vlastní život, budete mít pocit, že opouštíte myslet sám na sebe, nebudete brzy schočlověka v nouzi.
pen plnit své úkoly a věci se pro vašeho
partnera jedině zhorší. Nikomu tím neubližujete – myslela jsem si.
Úloha nemanželského partnera
Jenže to jsem si při veškeré své schopnosti
Tíže pečujícího partnerství nespočívá jen
ve výše popsaných emocionálně-vztahových empatie nějak opomněla představit, jak se
změnách, případně praktických problémech. takové uspořádání odrazí v životě onoho
Stav nemoci často přináší takřka nekoneč- zdroje „občasného potěšení“: nedošlo mi, jak
nou řadu velmi „trapných“, pro okolí neviditel- se bude cítit ten „psychohygienický ventil“.
ných a nepředstavitelných detailů. Stud nám Možná jako toulavá kočka, kterou občas
obvykle brání se zeptat, jak to řeší např. někdo přijde pomazlit a plakat jí do kožichu

a občas zpráskat za něco, co nikdy neudělala – a po níž budou sousedovic děti střílet z praku. Kočka, co nejenže nikdy
nebude mít vlastní domov, ale nebude si
ho smět ani přát a ani utéci jinam,
protože to by znamenalo zradit někoho,
kdo ji potřebuje.

Psychologické pozadí
„pečovatelů v zastoupení“

Výzkum motivace těchto zvláštních milenců zatím neexistuje. Mohu vám však garantovat, že případy bezskrupulózních, peněz či
mocichtivých kreatur se vyskytují skutečně
okrajově. Daleko častěji se do takovéhoto
nešťastného vztahu dostane ten, kdo už má
z dřívějška sám nějakou zkušenost s pečovatelstvím a sebezapřením pro dobro druhého, a tudíž má pro obětujícího se manžela pochopení. „Živé ventily“ se často rekrutují
z dětských pečovatelů o nemocné rodiče
a sourozence, ze zdravotních sester, psychologů, lékařů apod., ale také z lidí, kteří si
nejsou vědomi své vlastní ceny nebo ji odvozují od své užitečnosti pro druhé (týrané
a zneužívané děti, osoby s vlastním, často
skrytým handicapem, oběti psychologického
a fyzického násilí, mobbingu, sexuálního harassmentu apod.).
Podobné charakteristiky (nízké sebevědomí, dřívější zneužívání apod.) bychom jistě
našli i u účastníků „normálních“ milostných
trojúhelníků. Psychodynamika je však v těchto případech jiná. Milenci sice přistupují na
nerovnoprávnou situaci, obvykle se však
aktivně snaží o „soutěž“ s legitimním partnerem a jeho „vyšachování ze hry“: doufají
v psychologickou nápravu svých dřívějších
křivd. Naproti tomu nemanželský partner
vstupující do vztahu nemocný – pečovatel
se svým „sokem“ z podstaty věci bojovat nemůže. Jeho sebeobětující a sebepopírající
tendence a podvědomé pocity viny bývají
daleko výraznější a hlouběji vryté do struktury osobnosti. Snáze tak podléhá citovým
manipulacím emočně frustrovaného pečovatele, který to samozřejmě ani nemyslí nijak
zle… Jen hledá trochu neškodné úlevy ze
svého vlastního martyria...
Kde je v těchto dramatech dobro a zlo, kdo
jsou kladní a záporní hrdinové, není dost
dobře možné rozhodnout. Šťastný konec neexistuje pro nikoho: hra je tragédií od začátku do konce.

Kdož jsi bez viny, hoď kamenem

Nechci tvrdit, že ve všech manželstvích
s dlouhodobě nemocným musí dojít k nevěře. Závisí to na mnoha faktorech – na druhu nemoci, osobnosti obou partnerů, vyznávaných hodnotách atd. „Tajní andělé“ se
však skutečně dost zásadní měrou podílejí
na udržení stability mnoha jinak neúnosně
problematických vztahů – mezi něž počítáme
i vztahy s alkoholiky, narkomany, gamblery, psychopaty apod., které jejich partneři ze
soucitu či ze zásady odmítají opustit.
Ač se jedná o psychologicky i sociálně velmi
složitou oblast, společnost v pohledu na tyto záležitosti uplatňuje černobílé vidění: jednoznačně glorifikuje nemocného/postiženého, napůl obdivuje a napůl omlouvá jeho
nevěrného pečovatele a zatracuje nelegitimního partnera čili „pečovatele v zastoupení“.
Jednou z příčin je jistě vliv jednoznačné,
nekompromisní křesťansko-židovské morálky, jíž se všichni, ať už věřící, či nevěřící,
máme tendenci podvědomě řídit, protože je
součástí naší kultury. V záplavě knih o partnerských vztazích se dozvíte o nevěře skoro
všechno – o tomto typu nevěry však téměř
nic. Téma je tak ošemetné, že se o něm
stydíme mluvit a často ani odborníci o něm
mnoho nevědí.
Lidská duše je, obávám se, příliš složitá,
než aby se dala vměstnat do jednoduchých
pouček a schémat. Různých desater jak náboženského, tak psychologického typu existuje jistě víc než dost. V reálném životě se
však vždy znovu a znovu dostáváme do situací, na něž dost dobře nelze vztáhnout
žádnou sebelépe míněnou poučku – ani
zdánlivě absolutní morální zásadu. Jak říká
Karel Čapek v jedné ze svých povídek, soudit lidská srdce může jen ten, kdo je dokonale zná, kdo vidí do jejich nejzazších zákoutí. A to nikdo z nás lidí není…
Dita Šamánková
Autorka je česká psychiatryně
a psychoterapeutka,
v současnosti působí ve Velké Británii.
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Soutěžící z Lanškrouna ovládli paličkování
a ukázali svou soudržnost
Tahle výprava se ani letos nedala na
abilympiádě přehlédnout. Soutěžící a jediný
doprovod z místní organizace Svazu tělesně
postižených v Lanškrouně dávali stejnými
trikoty najevo svůj patriotismus a vzájemným
povzbuzováním svou soudržnost. „Přijelo nás
devět, soutěžíme třeba v drátování, elektromechanické montáži, pletení nebo výrobě
šperků,“ prozradila Blanka Svetlíková (na
horním snímku). „Považujeme za úžasnou
věc, že se tady můžeme setkat s ostatními
skupinkami i jednotlivci z jiných míst republiky. A že můžeme ukázat, že něco dokážeme,“ dodala.
Měla pravdu. Lanškrouňáci se opět vraceli
domů s několika zlatými medailemi a v paličkování přidali k vítězství druhé místo. I proto
je téměř jisté, že na příští abilympiádě nebude výprava z podhůří Orlických hor chybět.
Paní Svetlíková si zvolila výrobu šperku.
Z ostatních disciplín se jí nejvíc líbilo právě paličkování, v němž soutěžící z Lanškrouna letos dominovali. „Dneska jsem tady
viděla aranžování květin v západním stylu, to
bych taky chtěla umět,“ zmínila svůj další
zážitek.
Spojení abilympijských soutěží s výstavou
Kreativ, která lidem nabídla desítky tvořivých
dílniček, považuje usměvavá žena za skvělé.
Sama si u jednoho stánku pro sebe vytvořila
kytičku, kterou si ponechala jako suvenýr.
„Je to fantastický nápad, protože motivuje
dospělé i malé děti lidi ukázat, že něco dovedou. Myšlenka Kreativu je velmi dobrá,“ souhlasil s manželkou Stanislav Svetlík (na dolním snímku). Díky mnoha stánkům se podle
něj nemohli návštěvníci v Tipsport areně nudit.

Tvořivost a dobrá nálada
jsou nejlepším lékem

Zdravotně postižení lidé z Lanškrouna přijeli
na abilympiádu předloni jako diváci. Pardubická
akce se jim zalíbila, a tak se zapojili do
soutěžení. Napoprvé jich bylo šest a vybojovali neuvěřitelných deset medailí! „Letos je
nás víc. Ale každému jsme doporučili jen jed-

nu disciplínu: už víme, že je fyzicky dost náročné zvládnout tady dvě nebo dokonce tři soutěže,“ vysvětlil pan Svetlík.
Usměvavý dvaapadesátiletý vozíčkář je
předsedou lanškrounské organizace. Ta má
zhruba 120 členů a sdružuje lidi s různým
postižením ze 23 obcí. Její hlavní činností
rozhodně není fádní schůzování: „Zajišťujeme
rekondiční pobyty, poskytujeme poradenství,
pořádáme sportovní hry. Na jaře pořádáme
soutěž a výstavku Nejkrásnější vajíčko Lanškrounska, na které se předvádějí různé techniky zdobení. A na konci roku připravíme výstavku ručních prací našich členů. Zjistili jsme,
že máme hodně šikovných lidiček, a tak jsme
to chtěli ukázat i na abilympiádě,“ sdělila Blanka Svetlíková. „Nejezdíme sem vyhrát, ale
zúčastnit se. A taky se pobavit a setkat s ostatními,“ dodal její manžel.
Stejně jako mnozí ostatní účastníci, i on si
pochvaloval doprovodný program. „Letos je výborný, v hale se pořád něco děje. Ty kreativní
dílničky dokazují, že existuje až nepředstavitelné množství nápadů a ručních technik…
Určitě muselo být náročné připravit tak velkou výstavu. Velká poklona pořadatelům!“ řekl
s uznáním pan Svetlík.
Za nejlepší lék proti pesimismu považuje
humor a dobrou náladu. „Velmi důležité taky
je, aby člověk nezůstal sám. Když jsme spolu, nebavíme se o nemocích, ty nás vůbec
nezajímají. Proto zapojujeme lidi s postižením
do různých aktivit. Jednou z nich je i pardubická abilympiáda,“ uvedl pan Svetlík. A vzápětí
pochválil náš Zpravodaj: „Odebíráme vaše noviny a rádi je čteme. Vždycky v nich najdeme
něco zajímavého.“
(pel)

Trénink se vyplatil

Spojení s výstavou Kreativ je dobrý nápad

Dort nazdobil s velkým časovým náskokem jako první. A z pohledu laika to udělal velmi působivě. Šestadvacetiletý Matěj Zdeněk bydlí ve Zbirohu a na
abilympiádu přijel jako člen malé výpravy z Oblastní
charity v Rokycanech. „Za úkol jsme měli zdobení
ve stylu nějakého ročního období. Já si vybral podzim,“ vysvětlil ochotně.
Na soutěž předem trénoval ve stacionáři Pohodička. „On zde je asi počtvrté, pokaždé dělá cukrařinu
a pokaždé je takhle rychlý,“ sdělila jeho asistentka.
Rychlost se ovšem u pana Zdeňka snoubí s kvalitou, a tak jsme se zeptali, zda své dovednosti uplatnil i v soukromí či profesně. „Zatím jsme v Pohodičce zkoušeli jen drobnější cukrářské výrobky, třeba
pro jeho kamarády, když měli narozeniny.“
Zdeněk Matěj má šikovné ruce i pro jiné činnosti.
Na tkalcovském stavu zhotovuje koberce s jednoduchými vzorci, baví ho batikování. I v něm letos
v Pardubicích soutěžil: skončil třetí.
Z ostatních disciplín ho nejvíc zajímala výroba
svíček a malování na kameny. Rád se podíval také
na výstavu Kreativ.
(pel)

Paní Zástěrová přijela z nedalekých
Zaječic. I s manželem, který na abilympiádě kdysi soutěžil v elektromontáži.
Pardubická přehlídka ji opět přilákala
jako divačku. „Soutěžit nemám odvahu.
Asi nejvíc mě zaujalo pletení košíků,
to bych ráda uměla,“ přiznala s úsměvem. Líbilo se jí také vázání květin.
Zatímco manžel se vydal na projížďku parníkem po Labi, pohodová vozíčkářka navštívila i tvořivé dílny a stánky
výstavy Kreativ. Propojení dvou akcí
považovala za dobrý nápad: „Je tady
velmi bohatý sortiment ručních výrobků, ale ještě lepší je, že si člověk může různé činnosti vyzkoušet přímo na
stánku.“ Chyběl jí však bohatší zábavný program a nějaká populární osobnost: „Vzpomínám si, jak tady byla třeba herečka Kluková, povídání s ní přilákalo dost lidí.“
Na svou obec nedá paní Zástěrová dopustit. „V posledních letech opravili chodníky,
všude udělali nájezdy. Do zdravotního střediska se dostanu plošinou, pošta má u vchodu zvonek pro vozíčkáře. A máme v Zaječicích i bezbariérový hostinec,“ sdělila nám.
(pel)

„Příště možná zkusím návrh plakátu,“
říká René Horváth, letošní vítěz v ubrouskové technice
nost. Tak se o nás dozvídají lidé,
kteří pro sebe hledají inspiraci,
kteří si chtějí zkusit různé činnosti,
aby našli svou parketu.

m Odkud jste přijel a v čem
soutěžíte?
Jsem z Krnova, dneska jsem
soutěžil v ubrouskové technice
a zítra mě čeká enkaustika, malování žehličkou. Stejné disciplíny
jako loni.
m Skleněný talíř jste vyzdobil
nápaditě a velmi rychle. Od stolu jste odešel ve chvíli, kdy
ostatní ještě měli plné ruce práce. Jak se vám povedlo skloubit rychlost, invenci a kvalitní
provedení?
Na internetu jsem si našel soutěžní zadání a asi před dvěma měsíci jsem se poradil s mou asistentkou. Dostali jsme nápad, který jsem
si pak zkoušel v naší organizaci.
Takže jsem přesně věděl, co chci
na téma „hudba“ udělat i jak to
udělám. Proto mi práce šla od ruky, jak to mám rád.
m Povězte něco o vaší neziskovce.

m Věnujete se ubrouskové
technice a enkaustice. Co dalšího vás baví?
Rád šiju polštářky a polštáře.
Ale třeba do košíkářství se určitě pouštět nebudu. Jako diváka
mě na abilympiádě zajímá návrh
plakátu. Jestli k tomu budou
vhodné podmínky, chci sem přijet znovu. A je docela možné, že
budu soutěžit právě v návrhu
plakátu.

Effatha vznikla v březnu 2010
a slouží dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Jde o sociálně terapeutické dílny
zaměřené na ruční práce. Pletou
se košíky, šijí se polštářky, vyrábějí se mýdla, svíčky, vypalují se

keramické hrnky. Prostě všechno
možné. Během roku prodáváme
výrobky na různých akcích a z výdělku nakupujeme materiál pro
další činnost. Samotný prodej ale
není to hlavní: náš stánek funguje
i jako vizitka pro širokou veřej-

m Na abilympiádě jste podruhé. Co vás tady nejvíc láká?
Pardubice, protože jde o pěkné,
velké a čisté město. Jsem tak
trochu turista: když mám volno,
jedu někam vlakem nebo na kole. Určitě se vydám na Pernštýnské náměstí, které je moc hezké.
(pel)

Recepty
z Kosatce

Toto „jídelní okénko“ nabízí další dva recepty Otakara Vaňhy, vedoucího tréninkové restaurace,
a jejího kuchaře Milana Kňourka.

Přes bidlo

Suroviny (2 porce):
4–5 velkých brambor, sůl,
kmín, 2–3 cibule krájené nepříliš jemně, sádlo na smažení cibule (postící se – libovolný tuk);
na noky: 1 vejce, 0,5 dl mléka,
dětská krupička, sůl.
Brambory oloupeme a dáme vařit se solí a špetkou kmínu téměř
do měkka. Ke starším bramborám
lze přidat kousek celerové natě
nebo libečku.
Poté si připravíme noky: rozšleháme vajíčko s trochou soli a mlékem a přisypeme tolik krupičky, aby
těsto už neteklo. Necháme chvíli
stát, aby krupička nabobtnala.
Cibuli nakrájíme na kostičky
a osmažíme. Pro větší parádu můžeme osmažit i cibulové kroužky,
kterými hotový pokrm ozdobíme.
Chvíli před dovařením přidáme
k bramborám noky, které vykrajujeme nejlépe čajovou lžičkou.
Poté zcedíme a do brambor
vmícháme do zlata osmaženou
cibuli.

Uzené maso
s povidlovou omáčkou

Suroviny:
20 dkg povidel, citronová kůra,
pár kapek citronové šťávy, 2 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky,
špetka soli, cukr, skořice, 0,5 kg
vařeného uzeného masa, příp.
nastrouhaný perník.
Z másla a mouky uděláme světlou jíšku. Zalijeme vodou a vmícháme povidla. Přidáme citronovou
kůru a skořici. Kdo chce, může přidat trochu nastrouhaného perníku.
Povaříme asi 15 minut. Přisladíme a přisolíme podle chuti a dáme
pár kapek citronové šťávy.
Podáváme s uzeným masem
a tvarohovým nebo bramborovým knedlíkem.
abilympijský zpravodaJ
(číslo 4 – srpen 2015).
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zaostřeno na ...

rybaření vozíčkářů

Jediná místní organizace,

která u nás sdružuje převážně handicapované přátele Petrova cechu
z celé republiky, je místní organizace Českého rybářského svazu
(ČRS) Těžce tělesně postižení rybáři Kladruby u Vlašimi, kde je známý
rehabilitační ústav. Byla založena
v roce 1985, zbylá třetina z jejích
nynějších cca 150 členů jsou zdraví lidé, kteří svým
kamarádům na vozíku pomáhají. Z celkového počtu
členů Svazu je jich přitom zhruba 8000 (čtyři procenta) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Prvořadá činnost kladrubské organizace spočívá
v tom, umožnit lidem s tělesným postižením opět se
věnovat své zálibě, příp. s ní začít. Její „síla“ ovšem
není jen v počtu členů, ale hlavně v tom, že v ní všichni nacházejí kromě bezvadné party také útočiště,
prostor pro seberealizaci, sport nebo příjemný odpočinek. Členové kladou velký důraz na takové úpravy
rybářských revírů, aby vyhovovaly handicapovaným
kolegům. Letos navíc zpracovali soupis těchto revírů
na území středních Čech, k témuž vyzvali i ostatní
organizace.

Kladrubská místní organizace pořádá od svého
vzniku pro handicapované nejen rybářská mistrovství
republiky, ale třeba také „maratónské“ 24hodinové
závody – na snímku je momentka z noční části loňské „čtyřiadvacetihodinovky“, která se uskutečnila
v polovině srpna.
Snímek: archiv MO Kladruby

Revír je vozíčkářský, když ...

Pokud jsou na březích řek a rybníků vhodné podmínky,
upravují na nich členové ČRS příslušná místa tak, aby
splňovala následující požadavky: existence příjezdové komunikace, prostor na zaparkování, dobrý přístup
k vodě na vozíku po příjezdové trase bez bahna, písku, větších výmolů, terénních překážek a jiných komplikací, možnost zaparkování/zabrzdění vozíku na vhodném místě na břehu a možnost zdolání a vylovení
ryby běžným podběrákem bez asistence druhé osoby.
Každý upravený revír je po schválení ČRS osazen
cedulkou s logem (ukázka na vedlejším snímku),
kterou doplňuje nápis „Místo vhodné pro handicapované rybáře“. Není to ovšem místo vyhrazené: je-li obsazeno zdravým rybářem, záleží na domluvě.
Tyto úpravy prakticky před několika lety odstartoval
projekt „Rybaření bez bariér“. Díky němu je možné na
webu www.handicap-rybari.cz nebo na adrese ČRS
www.rybsvaz.cz získat informace o revírech vhodných pro handicapované rybáře vč. interaktivních map
a GPS souřadnic.

Jedním z revírů, který rád přivítá – a často i tak činí –
rybáře na vozíku, je v Mladé Boleslavi na levém břehu
Jizery. Rybáři z Kladrub si ho loni vybrali jako dějiště
mistrovství republiky zdravotně postižených rybářů
s mezinárodní účastí.
Snímek: archiv MO Kladruby

Reprezentační úspěchy

Také v rybaření jako ve sportovním odvětví existují
republiková nebo světová mistrovství vč. šampionátů
pro handicapované rybáře. V jejich případě se jedná
o disciplínu LRU plavaná (jedna ze základních technik
lovu ryb na udici [LRU] spočívající v umístění nebo vedení přirozené nástrahy v libovolné hloubce od hladiny
až po dno); ulovené ryby se po zvážení musí vrátit
zpět do vody. Naši reprezentanti přitom představují
světovou špičku jak mezi družstvy, tak v jednotlivcích.
Družstvo tvoří čtyři rybáři, kromě vozíčkářů mohou být
i s amputovanou končetinou, s jiným tělesným nebo
třeba i mentálním postižením.
Od 4. ročníku mistrovství světa v roce 2002 ve Walesu
(premiérový se konal v roce 1999 v Belgii, u nás se
uskutečnil v roce 2005, podruhé příští rok v červnu
v Pardubicích) po loňský ročník v Itálii družstvo zatím
přivezlo čtyřikrát zlato a stříbro. Také prvenství mezi
jednotlivci patřilo dosud čtyřikrát našim rybářům (vítěz z roku 2002 zopakoval svůj primát v roce 2013),
dalšími medailovými umístěními byly čtyři druhé a pět
třetích příček pořadí.
Podrobná pravidla sportovního rybolovu jsou na internetu umístěna na webových stránkách Mezinárodní
federace sportovního rybolovu www.fips-ed.com. (mk)
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Vládní zelená
pro důležitý dokument
Vláda schválila Národní plán
podpory rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením
na období 2015–2020.
Na konečném znění se svými
četnými připomínkami, návrhy,
doporučeními apod. zásadním
způsobem podílela také Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Díky její
aktivitě se do přijaté verze dokumentu dostala řada bodů podstatného charakteru jako např.
obnovení prací na zákonu o koordinované rehabilitaci, vyrovnání minimální mzdy u příjemců
invalidních důchodů, ratifikace
Opčního protokolu Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním
postižením, finanční zajištění podpůrných opatření pro žáky a studenty se zdravotním postižením,
mapování veřejného prostředí
a povinnost státních orgánů zajistit jejich zpřístupnění nebo pokračování Národního rozvojového
programu mobility pro všechny.
Dokument přitom uvádí 16 strategických oblastí, na které se má
podpora zaměřit.
Nový Národní plán je v pořadí
šestý, který byl v průběhu po-

sledních 25 let zpracován, projednán a přijat; první s názvem
Národní plán pomoci zdravotně
postiženým občanům přijala vláda v roce 1992. V souvislosti
s postupně se měnícími podmínkami a s výsledky pravidelných ročních monitoringů se dají
předpokládat jeho určité textové
i termínové úpravy.
NRZP každopádně věří, že se
podaří uskutečnit veškerá opatření v něm uvedená. Zároveň
zdůrazňuje, že dokument vychází z jednotlivých článků Úmluvy
OSN o právech osob se zdravotním postižením, jeho realizace je tedy současně naplňováním
Úmluvy.
Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–
2020, který má 66 stran, je ve
formátu .doc k dispozici např. na
webu NRZP www.nrzp.cz v části
Aktuality jako příloha Informace
č. 41 – 2015. Verze pdf je umístěna na www.vlada.cz/Pracovní a poradní orgány/Vládní výbor
pro zdravotně postižené občany/
Dokumenty.
(mk)

Místo na vozíku jel nakupovat
na kancelářské židli
Naše reprezentace, kterou tvoří členové kladrubské
organizace, zcela opanovala světový šampionát v roce 2013 v Bosně a Hercegovině. Družstvo vyhrálo
a v jednotlivcích získali medaile jen naši rybáři: Martin
Kovář (dole uprostřed) – mistr světa, vlevo je stříbrný
Jiří Havel, bronz získal Radim Kozlovský. Nad nimi
stojí odleva jejich asistenti Miroslav Jireček, Richard
Konopásek (zároveň i reprezentační trenér) a Pavel
Syrovátka.
Snímky: Marta Vitochová

Do publicistické soutěže
se můžete přihlásit do konce září

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil soutěž o Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Jejím záměrem je popularizovat život lidí s postižením a příznivě ovlivnit
postoj veřejnosti k nim. Přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo rozhlasu, promítaná v kině, publikovaná na
internetu či zveřejněná v tisku od loňského 1. října do konce letošního září.
Propozice lze najít na stránkách www.vlada.cz, konkrétně v rubrice Pracovní a poradní orgány, mezi nimiž
je i VVZPO. Další informace sdělí a na dotazy odpoví Petra Nováková, tajemnice výboru, na telefonu
224 002 316 nebo e-mailu novakova.petra@vlada.cz.
Do XXII. ročníku soutěže může dílo přihlásit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba s jeho
písemným souhlasem. Uzávěrka je 30. září: rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do
podatelny Úřadu vlády ČR.
(pel)

Partneři:

Na jedné z frekventovaných křižovatek v Hradci Králové se na začátku
prázdnin udála těžko uvěřitelná věc – křižovatkou projel člověk na kolečkové kancelářské židli! Zasahujícím příslušníkům Městské policie
dvaapadesátiletý muž své neobvyklé chování zdůvodnil tím, že čeká
na vystavení průkazu ZTP a zároveň i zapůjčení vozíku. A jelikož ho
dosud nemá, používá na cestu na nákup tuto židli na kolečkách – sedne si na ni a odráží se nohama.
Strážníci muži hned na místě vytkli, že takové jednání je velmi nebezpečné pro něj i všechny účastníky silničního provozu, a doporučili mu
raději zaurgovat přidělení vozíku a jezdit po nákupech na něm. (fr)

Kosatec bude mít svůj med

Jedním ze šesti projektů neziskových organizací z okresu Pardubice, který postoupil po hlasování do
letošního finále Burzy filantropie,
společné dobročinné aktivity Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje, byl projekt České
abilympijské asociace (CAA) „Včelaření v zahradě u Kosatce“.
Díky pěti donátorům CAA na tuto svoji novou činnost nakonec
získala částku ve výši 65 tisíc korun. Použila se k nákupu medometu, nerezových nádob, speciálního včelařského oblečení a také
oddělků (oddělené části včelstva)
s matkami. Samotné úly zhotovila

chráněná truhlářská dílna Kosatce.
V první etapě se v letních měsících v úlech na střeše Kosatce
zabydlela tři včelstva, celkem jich
tam bude osm. Neodmyslitelnou
součástí projektu je také zřízení
medárny na vytáčení medu a prostoru pro přípravu nástrojů, rámků
a potřebného vybavení.
Kromě rozšíření nabídky na
smysluplné využití volného času
pro klienty CAA představuje významný přínos projektu také získávání vlastních zdravých surovin
jak pro zdravé školní svačinky, tak
pro prodejnu Pardubanda, další
aktivitu CAA.
(mk)

