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Tréninkové dílny plní důležitou funkci
při získávání pracovních návyků
Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace
Součástí Integračního centra
sociálních aktivit, které v pardubické Sladkovského ulici Česká abilympijská asociace (CAA)
provozuje od září roku 2011,
jsou tréninkové dílny. Pracovní nácviky probíhají v truhlárně, keramické, šicí a montážní
dílně.

Balonové létání
zve do oblak
i vozíčkáře

„Naším cílem je vytvořit pro lidi
s postižením zázemí, ve kterém
získají nebo si obnoví pracovní
návyky. Dílny jsou tvořeny pro tři
až čtyři osoby, menší počet je pro
naše klienty vždycky příjemnější,“
řekl nám Radek Kučera, provozní
manažer CAA, a dodal: „Jde o nácvik pracovních dovedností a přípravu k práci v rámci pracovní
rehabilitace, při které úzce spolupracujeme s úřadem práce. V současné době je na tréninkových
místech čtrnáct klientů, od roku
2014 prošlo nácvikem a přípravou
k práci přes dvacet lidí.“ Do systému tréninkových dílen patří
i restaurace a kavárna, cvičebna
a úklid budovy, kterým se budeme věnovat samostatně. V dílnách
normálně pracují lidé s handicapem a řada z nich se věnuje těm,
pro které jsou dílny tréninkovými
místy.
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Rozhovor nejen o speciální
sedačce pro bezpečný zážitek

Byty pro mentálně
postižené
v Hradci Králové
Projekt Transformace
Barevných domků Hajnice

Od chňapek
po opravu knih

V šicí dílně se vyrábějí chňapky, zástěry, tašky a prostírání,
v keramické dílně hrníčky, misky,
keramické omalovánky a svícny,
montážní dílna se specializuje
na výrobu hraček a v poslední
době opravuje i knížky pro Krajskou knihovnu v Pardubicích,
v truhlárně vzniká drobný kusový
nábytek.
Nové zařízení, které příští rok
oslaví pětileté jubileum, má odpovídající a moderní vybavení. Pro
samotnou práci v dílnách získává materiál sponzorsky, případně
přímou koupí s využitím sponzorských darů. Například dřevo z Pily
Komárov Pištora, sponzorský dar
Elektráren Opatovice zase kryje
nákupy hlíny nebo glazur.
Jedním z lidí, kteří v Kosatci našli pracovní uplatnění, je Tomáš
Pokorný: „Jsem tady rok a půl
a můžu potvrdit, že se pro postižené osoby hledá práce hodně
těžko. Dlouho jsem to zkoušel
v Pardubicích i v Hradci Králové.
Jednou z nabídek byla třeba prá-
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Jak dokazuje první snímek, v keramické dílně bývá živo po celý den. Druhý snímek zachycuje velvyslance USA
Andrewa Schapiro, který se při své zářijové návštěvě byl podívat i v montážní dílně.
Foto: Jaromír Fridrich

ce ve skladu škrábání plastů, což
mně nevyhovovalo. Pak jsem dostal nabídku od CAA dělat svačinky, pak i v truhlářské dílně a nově
i práci kolem včel. Jsem spokojený, zcela mně to vyhovuje. Je to
pestré a všechny tyhle činnosti mě
pomáhají zařadit se do pracovního života.“

Aktivity keramické dílny

Živo je v keramické dílně, oblíbené jsou kursy keramiky, na které
pravidelně chodí klienti Mostu do
života, Chráněného bydlení pod
Kuňkou, zaměstnanci K2P a samozřejmě i další handicapovaní.
Před Vánocemi přijedou klienti
Domova důchodců ze Seče.

O dalších aktivitách informuje vedoucí keramické dílny Lenka Machačová: „Tradičně chystáme Vánoční tvoření, ale i Jarní hrátky
s hlínou pro děti a jejich maminky
z Rané péče v Pardubicích. Dílnou projde za celý den i patnáct
rodin. Každý rok v létě je na keramiku zaměřen i příměstský tábor,
letos jsme však na něm i pletli
košíčky z pedigu a vytvářeli krokodýlky z korálků.“

Zásadou je vyslyšet
a pomoci

Vzniklé výrobky v dílnách mají
možnost si klienti za cenu materiálu odkoupit a odnést domů.
„Funguje však i drobný prodej

Hlavní partneři:

přes recepci Kosatce, některé výrobky se objeví na stáncích při
sociálních veletrzích, na abilympiádě a výstavě Kreativ,“ dodal Radek Kučera a zároveň zdůraznil,
že tohle není prioritou.
Potvrzuje to i Pavlína Potůčková,
která pracuje s lidmi se zdravotním nebo sociálním handicapem
už jedenáctým rokem: „U našich
klientů dodržujeme individuální přístup. Platí, že co člověk, to odborník na svůj život. Nejsme tu v roli
jejich vedoucích, ani jejich učitelů – jsme ti, kteří je provázejí životem. Snažíme se je vyslyšet
a pomoci je nasměrovat v jejich
životní cestě tak, aby pro ně nebyla tak trnitá.“
(fr)

Zaostřeno na ...
šachy nevidomých
a slabozrakých
Perfektní výkony podávají
také zrakově postižení hráči
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Vláda odmítla zrušit
nepovedenou sociální reformu.
Proč?
Ačkoli jde o událost, která se stala už v červenci, neměla by uniknout pozornosti našich čtenářů. Vláda v létě
odmítla poslaneckou novelu zákona o sociálních službách,
která vracela posuzování závislosti zdravotně postižených
lidí na pomoci druhé osoby před nepovedenou sociální reformu. Hlavním podnětem
k novele byla petice za spravedlivý příspěvek na péči – informovali jsme o ní
v minulém Abilympijském zpravodaji.
Významnější než samotné zamítnutí je jeho zdůvodnění. „Z analýzy posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči za období 2010–2014 vyplývá, že změna způsobu posuzování stupně závislosti od 1. ledna 2012 nezhoršila situaci osob se zdravotním postižením jako celku, a to ani osob starších 18 let věku, ani osob do 18 let věku,“
píše se ve stanovisku vlády. Podle ní je právní úprava tehdejšího ministra Drábka dokonce „přehlednější, srozumitelnější a klientsky přívětivá“.
To je ale paradox! Právě sociální demokraté zpackanou reformu nejhlasitěji kritizovali
a chtěli ji po parlamentních volbách napravit. A nyní jejich premiér i ministryně práce
vlastně vzkazují občanům: Odvoláváme, co jsme dosud tvrdili, a souhlasíme s tím,
co jsme odmítali.
„Sama vláda slibovala, že Drábkův systém zruší. Podle mne je jediným důvodem
vládního postoje to, že by kabinet musel vyplatit více peněz, se kterými v rozpočtu
nepočítá,“ konstatovala i poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM), která se podílela
na zamítnuté novele. Tu má přesto projednat Poslanecká sněmovna na některé podzimní schůzi.
Větší naději na schválení však má návrh, se kterým přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve hře jsou dvě varianty zvýšení příspěvku na péči. Podle jedné by mělo
dojít k valorizaci dávky o 10 % ve všech čtyřech stupních závislosti, a to s platností
od 1. července 2016. Druhá varianta navyšuje dávku 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 sociálních služeb, a proto je nezbytné navýšit
ho o 10 procent již od 1. července 2016,“ oznámil Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením.
Letní rozhodnutí vlády se dá považovat za podvod koaličních stran. Ukázalo se, že
jde-li o neplánované výdaje státu na pomoc zdravotně postiženým lidem, dovedou politici zapřít nos mezi očima. Na uprchlíky z exotických zemí však vláda poskytuje desítky milionů korun se zarážející samozřejmostí. Je to v pořádku?
Miloš Pelikán

Vozíčkáři se díky nové plošině
dostanou do foyer
pardubického divadla

náš komentář

Dobrá zpráva: Česko směřuje
k jednotné minimální mzdě

Vláda na svém srpnovém zasedání schválila, že od 1. ledna 2016 se výrazně zvýší minimální mzda příjemců invalidních důchodů, a to z dosavadních 8 tisíc na 9 300
korun. Standardní minimální mzda pak bude od nového roku činit 9 900 korun, tedy
o 700 korun víc než nyní. „Vláda napravuje
pochybení předchozích pravicových vlád,
které zvýšení dlouhodobě blokovaly, a v důsledku toho má naše země stále jednu
z nejnižších minimálních mezd v Evropské unii,“ uvedl v písemném prohlášení
premiér Bohuslav Sobotka.
„Je to dobrý základ k tomu, aby od 1. ledna
2017 došlo k úplnému vyrovnání standardní minimální mzdy a minimální mzdy
u příjemců invalidních důchodů. Vláda tak
plní svůj závazek, který je schválen v Národním plánu podpory rovných příležitostí na období 2015 až 2020,“ konstatoval Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením. A dodal,

že vláda udělala přesně to, oč jeho organizace usilovala: „Napsali jsme všem ministrům a nakonec se ukázalo, že naše
úsilí a argumentace nebyly marné. Potvrdilo se, že trvalý tlak vede ke kýženému
výsledku.“ Nižší minimální mzdu pro příjemce invalidních důchodů totiž Národní rada
považuje za zjevnou diskriminaci, kterou je
nutné odstranit.
Uvedené zvýšení o 1 300 korun vyvolává
nejistotu u subjektů zaměstnávajících převážně osoby s postižením. V současnosti
proto probíhají jednání, která mají za cíl
zvýšení příspěvku pro tyto zaměstnavatele.
„Zdá se, že od 1. ledna příštího roku by
měl být příspěvek, který je dnes ve výši maximálně 8 000 korun na mzdu plus 2 000
korun na režijní náklady, významně zvýšen.
A předložili jsme také požadavek, aby došlo k navýšení příspěvku na zaměstnávání
osob zdravotně znevýhodněných,“ informoval Václav Krása na konci září.
(pel)

Plošinu od tuzemského výrobce, která má i sklopnou sedačku, si vyzkoušel také Václav Krása,
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.
Foto: město Pardubice

Východočeské divadlo v Pardubicích má od září novou
schodišťovou plošinu pro vozíčkáře a další osoby se
sníženou pohyblivostí. Moderní zařízení o nosnosti
250 kg a s dojezdem až
do prvního patra nahradilo zastaralou plošinu,
která vedla pouze do přízemí. Peníze na projekt poskytlo město Pardubice.
„Celá akce včetně stavebních úprav přišla město jako
zřizovatele divadla na 427 tisíc korun. Finance na ni
jsme uvolnili z Programu
podpory bezbariérovosti. Je
to další krok ke zpřístupnění kultury lidem na vozíku
či těm, pro které je ze
zdravotních důvodů zdolávání schodiště velmi náročné,“ sdělil při slavnostním
zprovoznění nové plošiny
Jakub Rychtecký, náměstek
primátora, zodpovědný za
sociální politiku, zdravotnic-

Nadační fond KlaPeto podpořil devět handicapovaných dětí
Díky květnové benefici Nadačního fondu KlaPeto Na
Sněžku pro Vojtíška se podařilo shromáždit rekordní
částku 700 000 korun, která pomohla nejen rodině
Měskových z Prahy, ale také dalším dětem. „Výsledek benefice považuji za obrovský úspěch a děkuji
všem, kdo přispěli. Mám radost, že jsme mohli dát
naději dalším devíti malým bojovníkům, kteří si naši
pomoc opravdu zaslouží,“ říká autor projektu výstupu na Sněžku, handicapovaný atlet a čerstvý držitel
českého rekordu v hodu diskem Jaroslav Petrouš.
Rodina Měskových získala finance na nový automobil, který bude potřebovat pro malého Vojtíška, jemuž museli lékaři hned po narození amputovat obě
nožičky.
Padesátitisícový příspěvek od Nadačního fondu
KlaPeto, který spolu s Jaroslavem Petroušem založila bývalá poslankyně Parlamentu ČR Kateřina
Klasnová, získali:
Michal Tereska (8 let), Tereza Vargová (16 let)
a Zuzana Lavičková (15 let) na rehabilitaci
v Adeli Medical Center Piešťany, Ema Angelovičová (1,5 roku) na speciální autosedačku, lehátko do vany a polohovací zařízení, Erik Jacyna
(3 roky) na zakoupení automobilu, Adam Kovařík (5 let) na speciální kočárek, židličku a chodítko, Alex Ohar (11 let) na školu chůze, Tomáš
Magyar (6 let) na rehabilitační pomůcky a Lu-

tví, školství, kulturu, sport
a cestovní ruch.
„Jsem rád, že máme novou
plošinu pro vozíčkáře, která
jim umožní pohodlný a důstojný přesun do hlavního
foyer divadla. Budou se tak
moci účastnit společenských
akcí a výstav. Chtěl bych poděkovat komisi pro bezbariérovost a městu Pardubice
za finanční podporu a také
všem, kteří se podíleli na přípravných pracích a nutných
schvalovacích procesech,“
řekl ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal.
Plošinu jako jeden z prvých
použil Václav Krása, předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením. Po
slavnostním aktu totiž následovalo benefiční představení Mezi nebem a zemí,
které v divadle uspořádala
právě tato organizace. „Výtěžek bude rozdělen mezi
neziskové organizace lidí

s postižením,“ informovala
Radka Svatošová, krajská
koordinátorka NRZP v Pardubicích.
Město perníku je k vozíčkářům a ostatním lidem s postižením velmi vstřícné. Na
radnici se pravidelně schází
komise, která se koncepčně zabývá odstraňováním
stavebních bariér. Základem
její činnosti je důkladné mapování stavu přístupnosti veřejných budov a veřejného
prostranství a hledání cest
k maximální bezbariérovosti. Magistrát od loňska tuto
snahu podporuje i formou
Programu podpory bezbariérovosti.
Ve zmíněné komisi má
svého zástupce i Česká abilympijská asociace, která
mimochodem už v roce
2003 zřídila své konzultační středisko zaměřené na
to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly.
(pel)

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, dostáváte, vážení a milí čtenáři, tento dvouměsíčník zaměřený na život
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 závazkem vydávat ho i nadále, protože informací závažného i oddechovějšího charakteru není nikdy
dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit vydávání Abilympijského zpravodaje. Uvedete-li do zprávy pro příjemce
jméno a adresu, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí daru.
Za všechny příspěvky předem děkujeme.
(r)
Možné způsoby podpory:

Michal Tereska za přítomnosti celé rodiny přebírá symbolický šek od Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše
(vpravo).
Foto: Blesk/Jaroslav Malík

cie Houšková (8 let) na zakoupení speciální tříkolky.
Symbolické šeky byly rozdány na začátku září
v Praze. Další ročník benefice se uskuteční v sobotu 28. května 2016 opět v Peci pod Sněžkou.
(fr)

Mediální partneři:

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:
272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/kód banky: 272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
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Členové Klubu Lvíček mají
Řád Viléma z Pernštejna

Ve Vojtěchově sálu pardubického zámku převzali
členové Klubu Lvíček České abilympijské asociace
Řád Viléma z Pernštejna pro dvořany pernštejnského
dvora a medaili s pernštejnským erbem. Šlo o vyvrcholení celoročního programu, který byl oživením
pravidelné činnosti Lvíčka. Ten nabízí program pro
handicapované, skupina se schází většinou v Kosatci, ale má celou řadu aktivit i mimo něj.
„Na zámek jsme chodili pravidelně, zejména na výstavy. Napadlo nás udělat z toho pravidelný program
v zámeckém prostředí,“ řekla Václava Hrubešová, vedoucí Klubu Lvíček, a Helena Slepičková z Východočeského muzea přidala: „Přemýšleli jsme o prohloubení spolupráce s Klubem Lvíček. Pravidelné
setkávání v zámku znamená smysluplnou náplň pro
vznešené místo a je to prima příležitost k poznávání výjimečné atmosféry staré stavby. Pardubický zá-

Kosatec oslavil 4. narozeniny

mek je z velké míry bezbariérový i pro vozíčkáře –
proč to nevyužít?“
Cílem chvályhodné akce, ze které se stal Zámecký
klub Lvíček, bylo umožnit handicapovaným překonat
ostych a strach z neznámých prostor a lidí. Přidaly se
nenásilné nácviky společenského chování v prostorách s cennými sbírkami, pozornosti a trpělivosti při
přednáškách a v neposlední řadě i nácvik samostatnosti třeba při zakoupení vstupenky. Při sestavování náplně bylo důsledně dbáno na vhodnost
a přiměřenost – skupinu tvoří lidé s kombinovaným
zdravotním omezením. Prostory starobylé památky se
staly pro všechny důvěrným a spolehlivým místem.
Zámecký klub Lvíček slavnostní akcí zároveň vstoupil do druhého roku své činnosti a má opět připraven pestrý a zajímavý program, o nějž mezi handicapovanými vzrostl zájem.
(fr)

Integrační centrum sociálních aktivit České abilympijské asociace (CAA)
v Pardubicích oslavilo na začátku září 4. narozeniny. Do svého zařízení
Kosatec, jak ho všichni znají, CAA pozvala nejen přátele a partnery, ale
i širokou veřejnost. Pochlubilo se svým moderním zázemím, dílnami, tréninkovými byty, restaurací, kavárnou i zahradou. S gratulací svými pěknými vystoupeními přišli klienti Denních stacionářů Mirea a Slunečnice – jak bubenická show, tak tanec charleston se zcela naplněnému sálu
moc líbily. S klavírními improvizacemi se pochlubil nevidomý Pavel Diblík, na narozeniny se přišli podívat i klienti Speciální školy Svítání.
Všichni měli po celý den šanci si koupit výrobky chráněných dílen, které měly své stánky před Kosatcem, zájem byl o líčení s kosmetikou
Mary Kay. Pro zájemce byl připraven zážitkový seminář, při kterém si
mohli vyzkoušet, jaké to je např. pohybovat se na vozíku. V permanenci
byl i basketbalový koš, který zapůjčil basketbalový klub JIP Pardubice.
„Jsem ráda, že se nám daří udržet Kosatec při životě. Jeho provoz je
náročný, těžko se na něj shánějí finance. Žijeme, daří se nám naši činnost stále obohacovat novými aktivitami – tou poslední budou třeba taneční,“ řekla Ivana Dolečková, ředitelka CAA.
(fr)

Velvyslanci štrúdl opravdu šmakoval

V Polabinách funguje Centrum pro autismus Z PASTi
Zařízení, které je situováno v areálu Lentilky – Dětského rehabilitačního centra už od začátku roku, poskytuje kromě sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS)
od osmi do osmnácti let nově také
ranou péči pro rodiny s dětmi se
syndromem PAS ve věku od jednoho do sedmi let. „Jsem velmi rád,
že Centrum pro autismus Z PASti
vzniklo, neboť nyní je komplexnost služeb v celém areálu naprosto jedinečná, a to v rámci celé
republiky. Díky rané péči se s dět-

mi pracuje prakticky od nejútlejšího věku, což je pro rozvoj dětí
s PAS velmi důležité,“ řekl Jakub
Rychtecký, náměstek primátora
zodpovědný za sociální politiku.
V rámci finanční podpory pro děti
s PAS poskytlo město Pardubice
Rodinnému Integračnímu Centru
celkem 160 tisíc korun na projekty
Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického centra a Sociální a aktivizační služby pro děti s PAS. Dalších 150 tisíc korun
pak obdrželo Středisko rané péče
v Pardubicích na zajištění služby

sociální prevence rané péče. „Velmi si vážím podpory města. Bez
jeho investiční pomoci úpravy prostor a vybavení by Centrum pro
autismus Z PASti nikdy vzniknout
nemohlo,“ řekla Gabriela Bělková,
předsedkyně Rodinného Integračního Centra a ředitelka Dětského
rehabilitačního centra Lentilka.
Formou grantu podpořil vznik
Centra pro autismus Z PASti také
Pardubický kraj, který se rovněž
podílí na zajištění jeho služeb.
Pavla Kosíková,
Magistrát města Pardubic

Při návštěvě Pardubic na začátku
září se velvyslanec USA Andrew
Schapiro v doprovodu primátora
Martina Charváta podíval i do Integračního centra sociálních aktivit.
Zajímal se o vybavení i chod celého zařízení, oceňoval jeho moderní
vybavení. Zaujal ho chov včel, ale
i tréninkové dílny a náplň Klubu Lvíček. V tréninkové restauraci pochválil štrúdl, který mu moc chutnal. O své návštěvě řekl: „Setkal
jsem se se skvělými lidmi v centru Kosatec, které dává lidem
s handicapem šanci žít dobrý, plnohodnotný život.“
Jednatel České abilympijské asociace Jaromír Krpálek, který americkému velvyslanci přiblížil činnost
celé organizace a spolu s ředitelkou CAA Ivanou Dolečkovou ho
Kosatcem provázel, řekl: „Byla to
milá návštěva. Pan Schapiro je
přátelský člověk a svým lidským
a otevřeným přístupem nás všechny nadchnul.“
Text a foto: Jaromír Fridrich

Vzhůru do oblak se u nás mohou vznést už i vzduchoplavci na vozíku
Od roku 1783, kdy ve Francii vzlétla první montgolfiéra, „pradědeček“ současných
horkovzdušných balonů, se také balonové létání díky rozvoji techniky samozřejmě
ohromně změnilo a rozšířilo, stalo se pochopitelně i mnohem bezpečnější. Nyní už
není nikde na světě nic neobvyklého, když
zážitek proletět se v koši vysoko nad zemí vyhledávají také osmdesátiletí a třeba
i starší lidé. Jsou ale piloti balonů připraveni
na situaci, když takové přání vysloví vozíčkář? V cizině jistě ano a na „českém nebi“
už také, jak potvrzuje rozhovor s Lubošem
Balounem a Danou Vejnárkovou ze společnosti BAART, která svoje aktivity soustřeďuje na Liberecko a Český ráj.
 Kdy a proč jste se rozhodli nabízet
vyhlídkové lety balonem i vozíčkářům?
Měli jsme žádosti od vozíčkářů, hůře pohyblivých seniorů či lidí po operacích, které jsme
museli odmítat, protože pro ně byl nástup do
standardního koše obtížný, respektive nemožný. V dubnu letošního roku jsme ale
uvedli do provozu nový balon španělského
výrobce, který má koš s bezpečnostními dvíř-

ky a speciální bezpečnostní sedačkou pro
uvedenou skupinu pasažérů.
Kapacita nového koše je maximálně sedm
lidí, nastupuje se z boku. Speciální sedačka, která je homologována pro provoz v naší zemi a pro lety tělesně postižených, je
opatřena čtyřbodovým pásem a vybavená
elektrickým pohonem. Na vzlet a přistání
je ve snížené poloze a po vzletu je sedící
pasažér „vyzdvižen“ do vyhlídkové pozice,
která mu zabezpečí komfortní rozhled přes
hranu koše. Před přistáním elektromotor
spustí sedačku zpět, aby byl vozíčkář uvnitř
koše dostatečně ochráněn.
V regionu severovýchodních Čech se jedná o jedinou nabídku tohoto druhu, nikdo jiný tady podobnou službu osobám s pohybovým postižením nenabízí.
Speciální sedačka pro bezpečný let vozíčkářů zaujímá na snímku vyhlídkovou polohu.
Koš přitom unáší vzduchem největší horkovzdušný balon ze tří, které společnost zatím
vlastní: objem obalu činí 4550 m³, jeho výška vč. koše dosahuje 26 metrů, maximální
vzletová hmotnost je 1569 kg.

 Je takový let hodně specifický? A jak
dlouho trvá?
Samotný let se sedačkou trvá přibližně 60
minut, stejně jako standardní let balonem
u naší společnosti. Pokud je v koši instalovaná sedačka, vejde se tam maximálně pět
pasažérů. Celá akce od setkání přes přejezd na místo startu, přípravu k letu, přistání, křest prvoletců a návrat trvá tři až čtyři
hodiny. Létá se ráno dvě hodiny po východu
slunce a večer dvě hodiny před západem.
 Jaké jsou ceny letenek a mají držitelé
průkazu ZTP nebo ZTP/P nějaké slevy?
Ceny se průběžně mění, ale nikoliv zásadně – uvádí je náš web www.vyletbalonem.cz,
kde jsou samozřejmě i veškeré další potřebné informace. Držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P v tomto případě slevy nemají. Samotná letenka je zvýhodněná, protože vozíčkář v podstatě v koši zabere místo pro
dva pasažéry – v současné době stojí typ
Komfort (let vsedě) 6500 korun.
Letenky se přitom dají zakoupit prostřednictvím našeho webu nebo v informačních centrech v regionu.
(mk)
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Český ráj to na pohled také pro vozíčkáře

Nejkouzelnější, nejkrásnější, nejfotogeničtější, nejfilmovanější
a mnoho další nej má Věžický rybník v Podtroseckých údolích.
K natáčení exteriérů si ho vybrali četní režiséři. Většina diváků
rybník zná z oblíbené televizní komedie z roku 1978 Jak dostat
tatínka do polepšovny, „zahrál si“ ale i v pohádkách Princ
Bajaja z roku 1971 v hlavní roli se slovenským hercem Ivanem
Palúchem a Zlatá princezna z roku 2002 nebo ve filmu Máj
z roku 2008. V některých filmech se objevil i rybník Vidlák.
Zřícenina hradu Trosky v pozadí je symbolem Českého ráje.
Kromě propagační skládačky o bezbariérových výletech vydalo Sdružení Český ráj ještě druhou, která turistům blíže
představuje řadu míst využitých pro natáčení nejen našich
filmů. Také ta existuje v tištěné i elektronické podobě, stejná
jsou i místa, kde ji lze získat. Majitelé chytrých mobilů si mohou stáhnout i novou aplikaci České centrály cestovního ruchu CzechTourism Czech Film Trips: na konkrétním místě
tak mohou zjistit, zda a jak museli filmaři pozměnit příslušné
prostředí a mohou se i podívat na úryvek z daného filmu.

Vozíčkáři, osoby s omezenou mobilitou, senioři a také
rodiny s dětmi v kočárcích nejsou v současnosti při výběru
vhodných výletů odkázáni pouze na turistické mapy, kde
chybějí informace, které jsou pro ně rozhodující: úroveň
schůdnosti/sjízdnosti uvažovaných tras nebo přístupnosti
restauračních a ubytovacích zařízení, historických památek, možnost bezpečného zaparkování apod.
V případě CHKO Český ráj (název použil poprvé novinář
Václav Durych ve svém turistickém průvodci z roku 1886,
chráněnou krajinnou oblastí je od roku 1955 jako první
v tehdejším Československu), která zasahuje do Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje a charakterizuje ji množství lesů, nádherných skalních scenérií
i řada šlechtických sídel nebo staveb lidové architektury,
jsou zásadní hlavně informace o schůdnosti. Značené turistické cesty tady totiž často vzhledem ke značně zvlněnému terénu prudce stoupají/klesají, přecházejí po lávkách
a můstcích, vedou po dlouhých kamenných schodištích,
haťových chodníčcích nebo po nezpevněných stezkách,
které bývají po deštích podmáčené.
Především pro vozíčkáře a rodiny s kočárky vytvořilo Sdružení Český ráj webové stránky www.ceskyrajbezbarier.cz,
které poskytují vše potřebné pro přípravu příjemného výletu. Jejich základem jsou výstupy ze studie „Český ráj bez
bariér“ zpracované občanským sdružením Sportem proti

bariérám. Vycházejí z osobních zkušeností vozíčkáře,
jeho člena, který v roce 2013 projel a zmapoval 20 bezbariérových výletů (u nichž navíc doporučil různé nutné
úpravy na trasách), 31 turistických cílů, 28 ubytovacích a 43
stravovacích zařízení.
Letos v létě obohatil tuto chvályhodnou aktivitu tištěný
a elektronický propagační materiál s podrobným popisem
jednotlivých tras, informacemi o povrchu terénu, sjízdnosti,
obtížnosti a profilu, dále také s ilustračními fotografiemi
a výčtem turistických zajímavostí příslušné trasy.
Tištěné skládačky nabízejí informační centra v regionu,
ke stažení ve formátu pdf jsou na webu www.cesky-raj.info.
Elektronická verze tipů na výlety je (opět jako formát pdf)
na adrese www.ceskyrajbezbarier.cz v části Tipy na výlety/
Doporučené trasy a tipy.
Příznivce turistiky a zároveň i milovníky filmů potěší, že
mezi doporučenými trasami najdou hned několik na místa,
kde se natáčely především různé pohádky. Jedním z takových je putování kolem rybníků Vidlák a Věžák (silná čára
na otištěné mapce), jeho absolvování se každopádně doporučuje za doprovodu asistenta a raději za sucha.
Výchozím a cílovým bodem je parkoviště u restaurace Vidlák na hrázi stejnojmenného rybníka; při příjezdu po silnici
číslo 35 od Turnova odbočit ve Hrubé Skále nebo v Borku
vpravo, v opačném směru od Jičína v Újezdu pod Troskami

vlevo na Troskovice. Po červené cyklotrase číslo 4078 po
přejití hráze cesta mírně stoupá podél nedalekého rybníka
Krčák k rozcestí Želejov – odbočka. Odtud pokračuje po
modré cyklotrase číslo 4010 vpravo k nejzazšímu místu,
rozcestí u parkoviště za Věžickým rybníkem (Věžákem) –
na tomto úseku se v úvodní části střídají prudká klesání se
stoupáními i rovinami. Na rozcestí Želejov se připojí žlutá
značka a naučná stezka Podtrosecká údolí. Délka výletu
s návratem po stejné trase je šest kilometrů.
Trasa dlouhá 12 kilometrů znamená pokračovat od Věžáku stále po žluté k rozcestí U Přibyla, dále po červené
vlevo k Podsemínskému mlýnu, kde je třeba zdolat prudké
stoupání, a následně po rovné cestě kolem Podsemínského rybníka až na rozcestí u chaty a rybníka Nebákov (další
příležitost k zaparkování). I tentokrát je nutno se vrátit po
stejné cestě.
Kdo se rozhodne pro 16kilometrové putování, vydá se od
chaty po modré značce s delším stoupáním na hlavní silnici
v obci Roveň (až sem zároveň naučná stezka Podtrosecká
údolí) a po ní po cyklotrase číslo 14 vlevo na rozcestí Podhůra. Tady cesta odbočí opět vlevo na bílou cyklotrasu
číslo 4011, která vede (v úvodu po polní cestě) přes rybník
Doly s rozcestím Dolní mlýn k dalšímu rozcestí Svitačka.
Z tohoto místa je návrat na Vidlák po červené cyklotrase
s číslem 4078.
(mk)
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Pro chvíle oddechu
Současný piktogram vozíčkáře se používá již téměř
půlstoletí – v roce 1968 navrhla jeho základ (horní
obrázek) … (1. tajenka) studentka designu Susanne
Koefoed; výslednou verzi vytvořil Karl Montan.
Od té doby se postavení vozíčkářů ve společnosti
dosti změnilo vč. nesrovnatelného nárůstu míry aktivit, proto se začalo uvažovat i o návrhu nového piktogramu. Má jasně vyjadřovat právě jejich dnešní
aktivitu, ne jako dosavadní nepřirozenou, pasivní
a topornou pozici. Jednotlivé očíslované části
vysvětlují mladí autoři následovně: 1. Naklonění
hlavy lépe charakterizuje jedoucí siluetu z profilu. 2. Rukama v záklonu je vyjádřena … (2. tajenka) pohybu. 3. Díky dvěma bílým vykrojením
půjde snáze vyrobit stříkací šablona. 4. Postava
je v souladu s normou týkající se piktogramů.
5. Redukované chodidlo zjednodušuje šablonu,
zároveň zdůrazňuje ortopedický handicap.

B
C
D
E
F
G
H
I
Pravidla soutěžní křížovky o zajímavé ceny:
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)

Vodorovně: A. Základní číslovka; 2. tajenka. – B. Největší citrusový
plod; starořecký oděv. – C. Karpatský seník; více než jeden; předložka. –
D. Peněžní závazek; pokladní blok. – E. Cizopasník; otrhat; arabské
mužské jméno. – F. Severský bůh; sladká rtuť. – G. 1. tajenka; osobní
zájmeno; citoslovce chladu. – H. Kadidlo; pokyn psovi. – I. Druh ukončení
šachové partie; široké zadní zuby.
Svisle: 1. Značka spatu (jednotka prostorového úhlu); zjišťování způsobilosti k vojenské službě; tropický savec. – 2. Ukazovací zájmeno; matná; popěvek. – 3. Etiopská řeka; čidla sluchu; šicí vlákno. – 4. Německý určitý člen; lov; americká stacionární družice. – 5. Africký slon; kozí
pach; popravčí. – 6. Bájný pták; druh pepře; slovenský souhlas. –
7. Citoslovce povzdechu; magnetismus; značka hliníku. – 8. Solmizační
slabika; vycpávka divadelního kostýmu; SPZ okresu Písek. – 9. Anglické
zájmeno; cizokrajný plaz; sázková otázka. – 10. Jednání (knižně); severské mužské jméno; osa ptačího pera. – 11. Vztažné zájmeno (zastarale); africký veletok; části úst.
Pomůcka: dralo, oboroh, oliban, SBS.
Termín pro tuto křížovku: úterý 1. prosince.

(mk)
Vyluštění z čísla 4: špatný postoj.

ACTIWO Pardubice

Cenu získávají:
1. Miroslava Bičíková, Pardubice-Nemošice
2. Kamil Svoboda, Staré Hradiště
3. Jarmila Jedličková, Chrudim
4. Alena Mašková, Pardubice
5. Jiří Horák, Planá nad Lužnicí

Specialisté na eshop
www.webovy-servis.cz

Rekordy jsou proto, aby se překonávaly. Tato křížovka zatím nejvýrazněji – sedmkrát – potvrdila, že
se vždy najdou luštitelé, které jejich nepozornost nebo nedůsledná kontrola napsaného znění tajenky
připraví o možnost být zařazeni do slosování.
Celkově se ovšem počet luštitelů téměř nelišil
od minulé křížovky – bylo jich opět devět desítek.
Nepotvrdilo se tak moje očekávání, že zvolený jiný druh křížovky bude náročnější a že zaslaných
vyluštění bude méně.
(mk)

Humorně o vážném
Francouz Georges Grard, který získal coby učitel osobní
zkušenosti s problematickým životem školáků na vozíku,
nezačal díky tomu vydávat pouze humorný seriál příběhů
dětské party kamarádů s různým zdravotním handicapem
Edův komiks – článek o něm otisklo minulé číslo.
Svět osob se zdravotním postižením ho nadchl natolik, že
později založil čtvrtletní magazín LʹHandispensable. Také tento časopis se pokouší pohlížet pod jeho vedením na život
uvedené skupiny společnosti s humorem, nadhledem i bez
sentimentu, redaktorský kolektiv na něm vyhledává jen to
dobré.
(mk)
AQUACENTRUM
Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
tel.: 461 101 200
www.aquapce.cz info@aquapce.cz

STENO CZ s.r.o.
Mikulovice 304
530 02 Pardubice
Tel.: 466 885 111
info@steno.cz
www.steno.cz

prodejna
pondělí–pátek: 7–15.30 hod.
Tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

Firma podnikající v oboru instalatérského a sanitárního zboží a zahradních
doplňků se jako významný dlouholetý sponzor aktivit České abilympijské
asociace řadí mezi její nejvěrnější partnerské organizace.
Za dobu své dosavadní více než dvacetileté existence si na trhu ve svém oboru
zajistila přední postavení v rámci celé ČR. Kromě centrály a tří středisek v Praze,
Liberci a Brně založila na Slovensku v Banské Bystrici dceřinou společnost.
Firemní prodejna s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi v centrále
v Mikulovicích u Pardubic má v nabídce široký sortiment testovaných výrobků
od prověřených dodavatelů.

Česká abilympijská asociace děkuje
největšímu aquaparku ve východních Čechách,
svému významnému partnerovi,
za poskytnutí výhod pro využívání jeho služeb.

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
u firma zaměstnávající více než 50 % osob
		 se zdravotním postižením
u dlouholetá praxe se zaměstnáváním
		 zdravotně postižených
u nabídka služeb a zboží formou
		 náhradního plnění
u pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u správa a digitalizace archivů
u zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz
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„Nejraději bych zkusil ještě malování horkým voskem“

„O kolečko
navíc“

Milan Ševčík z Prostějova se představil ve čtyřech disciplínách

Na abilympiádě patří k matadorům. Vyniká
v několika ručních dovednostech, ale pracuje
jako účetní v obchodním řetězci Billa, kde byl
loni vyhlášen nejlepším zdravotně postiženým
zaměstnancem.
Je šikovný, tvořivý a rád zkouší nové věci.
Možná proto se Milan Ševčík troufale přihlásil
hned do čtyř soutěžních disciplín. Porušil tak
obecná abilympijská pravidla, která povolují
účast maximálně ve třech, ale organizátoři přimhouřili oči.
„Měl jsem štěstí, že se ty disciplíny časově
nepřekrývaly a v každé bylo volné místo. Přesto jsem očekával, že mě pořadatelé z nějaké vyškrtnou,“ přiznal vozíčkář z Prostějova.
V keramice, drátování a výrobě svíček už měl
hodně zkušeností. Zato v malování na kameny soutěžil poprvé – a hned vyhrál! „Nejraději
bych si prubnul ještě enkaustiku, malování
horkým voskem mě hodně zajímá. Možná taky budu aranžovat květiny,“ naznačil Ševčík
své budoucí ambice. A dodal, že jeho silnou
stránkou rozhodně není vaření ani technické
obory jako elektromechanická montáž.
Nevyhovuje mu detailně zadaný úkol, raději
tvoří podle svých představ na stanovené téma. Soutěží, protože ho to baví. Nejvíc si oblíbil práci s keramickou hlínou, kterou měl poprvé v ruce právě na abilympiádě. „Natolik mě
to zaujalo, že jsem se v Prostějově přihlásil do
keramického kroužku. V jednom mateřském
centru jsem potom začal malovat na hedvábí

Když hvězdy
tančí
pro Paraple

Dobročinná akademie letos pokračuje v novém, elegantním kabátu. Tradiční benefiční večer ve
prospěch Centra Paraple odvysílá Česká televize v podobě originálního dílu pořadu StarDance.
Přímý přenos můžete sledovat
v sobotu 28. listopadu od 20
hodin na programu ČT1.
Spolu se soutěžními páry se na
parketu objeví ve výjimečných
choreografiích tanečnice a tanečníci na vozíku, klienti Centra
Paraple. Pozoruhodné bude jistě i setkání zakladatele centra
Zdeňka Svěráka, zde v roli pátého z porotců, s dalším z jeho
vzácných podporovatelů Markem Ebenem.
A co od večera StarDance nejvíc očekává pan Svěrák? „Poněvadž se jedná o pořad s velkou
sledovaností, těším se, že vybereme hodně peněz. Taky se těším, že Marek Eben zařídí, aby
tam vznikla nějaká legrace. Tento díl by měl pomoci vnímat lidi na vozíku jako spoluobčany,
kteří mezi nás patří. Tím, že budou na parketu součástí taneční kreace, dáme najevo, že ani
v životě by neměli jít po úrazu
z kola ven,“ vzkazuje patron Paraplete divákům.
(pel)

a na sklo. Dělal jsem ubrouskovou techniku
i smaltování, naučil jsem se vytvářet svíčky.
A před pár lety mě zlákalo drátování,“ zavzpomínal Ševčík.
Spojení abilympiády s výstavou Kreativ, která nabídla množství tvořivých dílniček, považuje za dobrý tah. „Do haly přišlo víc návštěvníků než dřív, hlavně rodiče s malými
dětmi, to je fajn. Ale já jsem z výstavy skoro
nic neviděl, protože jsem neustále soutěžil,“
podotknul s úsměvem. Zároveň si všiml úbytku soutěžících: „Je nás tady míň než loni. Kvůli malému zájmu se neuskutečnila ani malba
na sklo, moje oblíbená disciplína, kde posledně bylo dvanáct soutěžících.“
Soutěž ve výrobě svíček z vosku mu připadá
stále stejná. „Když má svíčka plnit svůj účel,
tedy sloužit k hoření, tak musí úkol i pravidla

být stále stejná nebo velmi podobná. Okolí
svíčky totiž musí být nehořlavé a výběr vhodného materiálu je tak omezený na kamínky,
sklo nebo drátky. Proto jsem navrhoval, aby se
přešlo na dekorační svíčky, kde je víc možností
pro aranžérské nápady a dá se použít víc
přírodních materiálů, třeba skořice, sisal nebo
juta.“
Považuje se za pohodáře, který si s ničím
neláme hlavu. Věří si, má nápady, které umí
dotáhnout do konce, a z případných nezdarů
si nic nedělá. Národní abilympiáda mu před
lety dala šanci, aby našel svou parketu. Dověděl se o ní totiž v době, kdy onemocněl roztroušenou sklerózou a měl najednou spoustu
volného času. Záhy na pardubické soutěžní
přehlídce zjistil, že ho práce rukama baví
a může být i vhodnou rehabilitací.
Devětatřicetiletý Milan Ševčík nezanedbává
ani fyzickou kondici. Začal pravidelně plavat
a cvičit v posilovně, jezdí na handbiku. Díky
tomu se dokáže udržet na nohách a s berlemi zvládne kratší vzdálenost. Ani na abilympiádě neseděl na vozíku, ale chodil. „Mám tuhle
akci rád, určitě do Pardubic přijedu i za rok.
Nikdy jsem si na nic nestěžoval, jen mě trošku
mrzí, že tady není jídelníček pro vegetariány. Ale jsem mezi účastníky asi jediný, takže
jsem se přizpůsobil,“ řekl sympatický chlapík.
V březnu příštího roku bude Ševčík soutěžit
v keramice a malbě na hedvábí na mezinárodní
abilympiádě ve Francii. Držme mu palce. (pel)

Soutěžím v návrhu plakátu,
ve stacionáři zkouším plést košíky
Jsem ze Znojma, na abilympiádě jsem asi popáté. Baví mě soutěžení, protože si
můžu dokázat, že zvládnu
něco vytvořit. Mou disciplínou je návrh plakátu: zvládnul bych i editaci textu, jen
bych se nevešel do stanoveného dvouhodinového limitu. Rád se tady dívám na
košíkářství, na které si zatím netroufám – ale zkouším ho v našem stacionáři.
Jako fanoušek hokeje
znám tuhle halu ještě z dob,
kdy Znojmo hrálo extraligu. Dneska mimochodem hraje jako jediný český tým rakouskou hokejovou ligu… Jezdím do Pardubic s kolektivem,
máme dobrou partu, takže i samotné cestování je fajn. Kdybych měl jet
sám, asi bych váhal.
Michal Horváth

Ozvučený míč
Australští vědci vynalezli míč, který umožňuje zahrát si třeba kopanou i dětem se zrakovým postižením. Svůj vynález ještě vylepšili,
aby nevidomí získali větší přehled
o aktuální poloze a směru pohybu míče: instalovali do něj zařízení s reproduktorem, v němž se
zvuk mění podle rychlosti otáčení
balonu.
Přínos takto speciálně upraveného míče je pro kvalitnější sportovní vyžití dětí se zrakovým handicapem neoddiskutovatelný. Mohou
se tak totiž snáze stát aktivními
členy kolektivu, což potvrdila i dotázaná fyzioterapeutka: „Důležité
je už jen to, že jsou na hřišti a kopou do míče se svými kamarády.
Jsou schopné ho najít a dokáží
rozpoznat, kde je.“
(mk)

Svému vítězství v batice nechtěla zprvu ani uvěřit
Jaroslava Malafová přijela na květnovou abilympiádu z Liberce. Soutěžila v batice a enkaustice. Ve volné chvíli nám sdělila: „V batice se mi podařilo zvítězit, je to pro mě obrovské překvapení! Dokonce jsem
si myslela, že si kamarádka ze mě dělá srandu, když
mi to říkala. Loni jsem taky soutěžila ve dvou disciplínách, ale skončila jsem předposlední a poslední.
O to větší radost mám teď z vítězství.
Pracuju v chráněné dílně Drak, kde vytváříme předměty z pedigu, malujeme hrníčky, zabýváme se
ubrouskovou technikou a právě i batikou, takže zkušenosti už mám. Ale enkaustiku dělám jen pro své
potěšení, když si chci doma zarelaxovat.
Na abilympiádě jsem podruhé, dověděla jsem se
o ní na internetu. Do Pardubic jsem nejdřív jezdila za

kamarádkou, která je folkovou zpěvačkou a má kapelu. Město jsem si oblíbila, ale do soutěžení mi trošku
chyběla odvaha. Ale nakonec jsem si řekla: Proč to
nezkusit? Loni jsem od sebe nic neočekávala, takže
jsem ani neměla trému. A teď vím, že soutěžení může být příjemné. Obavy jsou prostě zbytečné – to
bych vzkázala všem lidem, kteří si moc nevěří.
Docela mě láká malování na hedvábí, to bych si
chtěla někdy vyzkoušet. Z doplňkového programu
byla velmi zajímavá přehlídka svatebních šatů, včera
mě pobavily scénky s vycvičenými psy a dokonce
s vodicím koníkem. Ale nejvíc si na abilympiádě užívám pohodovou atmosféru. A samozřejmě se vždycky těším na město, které na mě působí uklidňujícím
dojmem. Ráda se sem vracím.“
(pel)

V Hradci Králové vznikají domácnosti pro mentálně postižené
V Plotištích nad Labem vznikne bydlení pro
postižené v rámci projektu Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové-Plotiště n. L.
Uvnitř najde nové bydliště až deset uživatelů. Cena všech nových domácností je celkem šest a půl milionu korun, prostředky
byly čerpány z Integrovaného operačního programu.
Nové domácnosti pro handicapované vznikají v rámci transformace tak, aby uživatelé
sociálních služeb měli možnost žít v maximální možné míře život srovnatelný s životem vrstevníků a byli co nejvíce soběstační.
„Vybudovali jsme tři skupinové domácnosti, kde může být ubytováno dohromady až

Pohled do interiéru zrekonstruované kuchyně
nového bydlení pro mentálně postižené v Plotištích nad Labem.
Foto: www.barevnedomky.cz

10 lidí. Dvě domácnosti budou po třech a jedna po čtyřech obyvatelích. Projekt se právě
dokončuje a na konci října nás čeká kolaudace,“ informoval Abilympijský zpravodaj radní
pro oblast investic Josef Dvořák.
Nezbytná rekonstrukce objektu byla zahájena v březnu a první obyvatelé by se měli do
nového prostředí stěhovat na začátku prosince. Domácnosti budou po kolaudaci vybaveny tak, aby vyhovovaly potřebám vybraných
uživatelů.
Projekt přispívá k naplnění transformačních
záměrů v Královéhradeckém kraji, konkrétně
krajské příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice, která poskytuje služby osobám
s mentálním postižením.
(fr)

je název již čtvrtého charitativního kalendáře, který vydává neziskovka Raná péče EDA. Hlavní
patronkou se stala herečka Jana
Plodková. Na projektu se podíleli
šéfkuchař Filip Sajler, kardiochirurg Jan Pirk (na snímku), moderátorka Jolana Voldánová, mistryně světa v aerobiku Olga Šípková
a další známé tváře.
Zakoupením kalendáře podpoříte rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Objednávky přijímáme na e-mailu info@eda.cz nebo na telefonech 224 826 860 a 724 400 820.
Kalendář stojí 250 Kč. Rádi vám
ho zašleme za poštovné ve výši
99 Kč nebo si ho můžete vyzvednout osobně (Raná péče EDA,
Trojická 2/387, Praha 2). Více informací najdete na stránkách
www.eda.cz.
Irena Kolafa

Pravěk
a raný středověk
i pro nevidomé
a slabozraké

Mezi hmatovými exponáty nové
výstavy je i replika středověkého
keramického poháru.

I zrakově postižení lidé se mohou těšit na novou archeologickou expozici Proti proudu času –
Pardubicko v pravěku a raném
středověku. Ve Východočeském
muzeu v Pardubicích bude otevřena 24. listopadu.
Návštěvník se vydá na cestu
od doby sv. Václava přes období
Germánů a Keltů až k nejstarším
zemědělcům a lovcům mamutů.
„Zrakově postižený člověk nebude o nic ochuzen, stezka a katalog s názvem Hmatem do pravěku ho zavedou do všech
místností a ke všem tematickým
blokům,“ informovala Dominika
Schmidtová, studentka královéhradecké univerzity a jedna z autorek celého projektu. Speciální
katalog obsahuje text ve zvětšeném černotisku pro slabozraké
návštěvníky, přepis do Braillova
písma a reliéfní plastové obrázky.
Keramických, kovových i kamenných replik se budou moci dotýkat všichni návštěvníci. Součástí stezky budou i další atrakce,
například modely neolitického domu a pravěké pece. Vnímání archeologie dalším smyslem – hmatem tak umožní zažít zcela nové
pocity.
Zváni jsou i vozíčkáři. Nová expozice ve 2. patře pardubického zámku, v němž muzeum sídlí,
bude bezbariérová.
(pel)
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příběh
Aby mohl můj příběh skončit šťastně, musí
bohužel začít smutně. Nemám na mysli svalovou dystrofii, vždyť s touto nemocí žiju už
23 let a tak nějak jsem si zvykl. Nepohnu sice
skoro žádným svalem na mém těle a k jakékoliv lidské činnosti někoho potřebuji, mám
však kolem sebe hodné lidi, kteří mi se vším
rádi pomohou. A tak jsme se nakonec mému
těžkému hendikepu dokázali vzepřít a věnovat se společnému koníčku, kterým je cestování. Podnikli jsme celou řadu parádních výletů do Austrálie, Japonska či na Island a mně
se splnil nejeden životní sen.
Těžký den, který jsem trošku naznačil, nastal
předloni 23. října. Tehdy jsem měl velmi krušnou noc, křičel jsem ze spaní, topil se a dusil, pronásledovaly mě příšery a nestvůry. Nic
podobného jsem nikdy nezažil. Úleva nepřišla
ani ráno: mluvil jsem z cesty, ztrácel vědomí.
Jediným řešením byl převoz do nemocnice.
Verdikt lékařů byl jednoznačný: moje slabé
dýchací svaly nezvládají svou funkci, mám nedostatek kyslíku a tím pádem mi špatně funguje mozek. A tak mi udělali tracheostomii, tedy laicky řečeno vyřízli díru do krku a propojili
plíce s dýchacím přístrojem, který už navždy
převzal jejich funkci.
Následující období bych ze svého života nejraději vymazal. Mým domovem se nadlouho
stala jednotka intenzivní péče. Nejhorší ze
všeho byla informace, že tam strávím půl roku

Každý cíl je dosažitelný
nebo víc. Pak mi možná přidělí přenosný plicní
ventilátor, se kterým budu moci pobývat doma.
Několik týdnů jsem propadal depresi, že můj
život už nikdy nebude jako dřív. Výpravy za
poznáním, které mi dodávaly optimismus a sílu, budou dozajista minulostí… Kromě zdravotnických úkonů bylo mou jedinou činností
v nemocnici sledování televize. Naštěstí byli
lékaři vstřícní a dovolili rodičům, sestře, babičkám a dědovi, aby za mnou denně docházeli.
„Tam bych se chtěl jednou podívat,“ prohlásil jsem před svým otcem a pomrkával na
obrazovku u stropu, kde právě běžely záběry
nádherné alpské přírody. „Proč ne, ale výpravu připravíš sám,“ odpověděl táta, jako by šlo
o naprostou samozřejmost. Právě takto naše
expedice dřív probíhaly. Vysnil jsem si cíl cesty, připravil přesný program, a jeli jsme.
Jenže dnes už to přece nezvládnu! Musím pořád ležet, nedokážu ovládat počítač a internet
tady stejně nemají. Navíc, copak já můžu někam cestovat? Nejsem schopen ani sedět na
vozíku, kvůli trubce v krku téměř nemůžu mluvit a musím být pořád zapojený v zásuvce.
„Prý chceš pracovat na počítači,“ rozrazil dveře nemocničního pokoje strejda Filip, velký
machr přes výpočetní techniku. Postavil přede
mě notebook a strčil do něj jakousi součástku
kvůli příjmu internetu. Na prst mi navlékl kroužek, který fungoval jako myš, a já byl schopen ho palcem ovládat. Svět se mi za pár

minut úplně změnil: byl jsem zpátky ve svém
živlu. Díky internetu jsem byl propojený s celým světem.
Den co den jsem prozkoumával zemi našich
jižních sousedů, hledal historické památky, solná jezera, silnice i lanovky vedoucí na vrcholky Alp. „Mami, budeš mít radost, našel jsem
i čokoládovnu.“ Všechno opět šlo tím správným směrem. Z nemocnice mě pustili už za
dva měsíce, naši koupili náhradní zdroj energie k mému plicnímu ventilátoru, naučil jsem se
i s kanylou v krku mluvit a při prvním pěkném
počasí jsme vyrazili na expedici po Rakousku. Deset dní jsme projížděli všechna místa,
jak jsem si je v nemocnici naplánoval.
Už zase žiju spokojeně. Našli jsme si způsob,
jak všechno zvládnout a naše plány jsou čím
dál odvážnější. Dost možná jsme i pozitivním
příkladem pro další lidi ve stejné situaci. Zrovna nedávno se nám ozval
ochrnutý kluk připojený na
ventilátor jako já. Prý chce
taky cestovat a nebýt jen
zavřený doma. Budu mu
držet pěsti, stejně jako je
mnoho lidí drželo mně.
Jiří Mára, Přerov
článek letos získal
v literární soutěži
Internet a můj handicap
cenu časopisu Vozíčkář

Výstava o psech pro nevidomé přibližuje,
co pro ně znamená jejich věrný průvodce
Až do 31. prosince pořádá Technické muzeum v Brně zajímavou
výstavu Vodicí pes – průvodce
nevidomého člověka. Návštěvníci
se na ní protřednictvím různých fotografií, textů a předmětů především dozví, jak náš nejvěrnější zvířecí přítel usnadňuje život osobám
se zrakovým postižením. Získají ale
také informace o tom, jaké dovednosti získají při výcviku vodicí psi,
mohou se i poučit, jak se k nevidomým se psem správně chovat.
Výstava, která je přístupná vozíčkářům, se koná v oddělení dokumentace tyflopedických informací
(oddělení dokumentace slepecké
historie) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea v Purkyňově ulici. Autorem je jmenované specializované
oddělení muzea za vydatné spolupráce Školy pro výcvik vodicích psů
pro nevidomé v Brně Milana Dvořáka. Toto zařízení si shodou okol- Při vernisáži výstavy se pro pozvané návštěvníky konala komentovaná proností připomnělo v měsíci zahájení hlídka s osobou nejpovolanější – Milanem Dvořákem (muž v černém tričku).
Foto: Eva Řezáčová
výstavy svoje 15leté působení v mo-

ravské metropoli, kam se přesunulo po šesti letech v Praze. Škola po
náročném výcviku dosud vychovala
jako bezpečné průvodce nevidomých několik stovek labradorských,
zlatých a flatcoated retrívrů, německých a bílých švýcarských ovčáků
a dokonce i deset královských pudlů, kteří funkci vodicích psů již řadu
let také úspěšně vykonávají.
Jako doprovodná akce výstavy se
25. až 27. září uskutečnilo právě setkání vodicích královských pudlů.
Cena základního vstupného do
muzea činí pro dospělé 100 Kč,
vstup zdarma mají držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P a jedna doprovázející
osoba. Výstava je otevřena od úterý
do neděle od 9 do 17 hodin (poslední vstup je v 16.30 hodin). Osobní
automobily i autobusy mohou až do
vyčerpání kapacity parkovat zdarma
uvnitř areálu muzea, dále pak v přilehlých ulicích.
Podrobné informace o muzeu přináší adresa www.tmbrno.cz. (mk)

Film, který se otevřeně dívá na sexualitu handicapovaných
„O vážných věcech by se mělo mluvit
s nadhledem“ – tento výrok francouzské
dramatičky, spisovatelky a scénáristky
Françoise Sagan (1935–2004, vlastním
jménem Françoise Quoirez) stál za rozhodnutím režiséra Philippa Barassata přiblížit bez příkras sexualitu lidí s různými
typy zdravotního postižení.
Proto v roce 2013 natočil černobílé komediální sociální drama Indésirables (Nežádoucí) – viz dvě scény. Hlavní postava,
bláznivě zamilovaný mladý sanitář Aldo
(Jérémie Elkaïm), žije se snoubenkou Lucií (Valentine Catzéflis), ona studuje, on
finančně zajišťuje chod domácnosti. Přijde
ale o práci, a tak musí přemýšlet, jak získat peníze nejen na úhradu náročných
studií své milé. Nakonec ho dva nevidomí kamarádi přesvědčí, aby pracoval jako
gigolo … pro klienty se zdravotním postižením. Díky zkušenostem z každodenních kontaktů s lidmi se zrakovým, sluchovým, hlasovým nebo tělesným handicapem
ve specifickém prostředí se změní v někoho zcela jiného. Film přitom nikterak nezakrývá problematiku sexuální asistence,
kterou francouzské zákonodárství dosud
považuje za prostituci.
Zajímavostí filmu je také to, že někteří
herci v něm vlastně hrají sami sebe – jsou

totiž zdravotně postižení. K tomuto kroku vedlo režiséra podle jeho vlastních
slov to, že „postižení s sebou nese jistý
rytmus, způsob chůze, má svou melodii
a imitace v podání zdravých herců by nikdy takovou poezii do filmu nepřinesla.“
Film se na francouzských plátnech poprvé objevil 15. března, kdy v zemi galského kohouta také končilo čtyřdenní setkání
s ožehavou tematikou: odborníci na něm
řešili legalizaci a etablování sexuální
asistence. Zatím se promítal pouze ve
Francii. Je ale dosti reálný předpoklad,
že by ho kvůli aktuálnímu vývoji sexuální
asistence mohli a měli vidět i diváci jinde
v Evropě.
Tématu sexuální asistence se věnuje
i krátkometrážní film Asistentka popisující jeden pracovní den fyzioterapeutky,
která se začala věnovat i této profesi,
o níž se ve Francii hovoří stále častěji.
Oba filmy navíc nejsou v zemi svého
původu v poslední době jediné, které divákům „otevírají dveře“ do života lidí se
zdravotním postižením. V roce 2011 totiž vznikla veleúspěšná „černá“ komedie
Intouchables (Nedotknutelní) o tom, že
smysl života si dokáže zachovat i zcela
nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc
druhých.
(mk)

Recepty
z Kosatce

V kuchařské knize Otakara Vaňhy a Milana Kňourka, vedoucího
a kuchaře tréninkové restaurace,
jsme se tentokrát zaměřili na bezmasá jídla. Na přípravu každého
je třeba počítat se 75 minutami.

Karbanátky z cukety

Suroviny (4 porce):
1 kg očištěné a nahrubo nastrouhané cukety, lžička soli,
20 dkg najemno nastrouhaného
30% sýru Eidam, lžička MAGGI
Harmonie chuti, 2 špetky mletého pepře, 2 vejce, 1 nadrobno
nakrájená cibule, 5 stroužků
česneku, 8 lžic strouhanky, 1 lžíce Solamylu, 5 lžic hladké mouky; příloha: brambor, MAGGI
Bramborová kaše.
Nastrouhanou cuketu osolíme
a necháme půl hodiny odstát, aby
pustila vodu, kterou potom scedíme. Pak k cuketě přidáme ostatní suroviny a zamícháme.
Z hmoty děláme karbanátky, které obalíme ve strouhance a smažíme v rozpáleném oleji.
Jíme teplé nebo studené, ale nejlepší jsou prokládané cibulí a karotkou a naložené v sladkokyselém nálevu. Ten připravíme bud'
vlastní nebo podle návodu na přípravu sterilovaných okurek (Deko,
Nova). Necháme aspoň 3 dny uležet. Ke studeným karbanátkům je
vhodné pečivo.

Slepý guláš

Suroviny (4 porce):
30 dkg brambor, 1 cibule,
4 stroužky česneku, 1/4 lžičky
kmínu, 1 lžička mleté papriky
(část z ní může být i pálivá),
1 lžíce sádla (oleje), sůl, zelená
paprika, rajče.
Nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme na tuku dorůžova, přidáme
papriku, kmín, promícháme a zalijeme vodou.
Přidáme na malé kostky nakrájené brambory, prolisovaný česnek
a sůl. Krátce před dovařením můžeme přidat nakrájenou papriku,
rajče a majoránku.
abilympijský zpravodaJ
(číslo 5 – říjen 2015).
VYDAVATEL:
Česká abilympijská asociace, o.s.,
Sladkovského 2824,
530 02 Pardubice.
REDAKCE:
Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice,
Jaromír Fridrich (šéfredaktor):
fridrich.jaromir@seznam.cz,
Miloš Kajzrlík:
milos.kajzrlik@caacz.cz,
Miloš Pelikán:
bobpelikan@seznam.cz.
KONTAKT:
telefon: 466 304 366.
Kompletní archiv
ve formátu pdf na www.caacz.cz.
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CAA, o.s., Pardubice.
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EVIDENČNÍ ČÍSLO:
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zaostřeno na ...

šachy nevidomých
a slabozrakých

OP

Upravená pravidla

Při turnajích vč. těch, jichž se účastní také vidící hráči,
platí rozšířená a doplněná mezinárodní pravidla FIDE
(Mezinárodní šachová federace) – kompletní vč. upravených viz např. www.chess.cz v části Informace/Legislativa.
Šachisté se zrakovým postižením mají třeba právo
požádat o sehrání partie na dvou šachovnicích, přičemž soupeři hrají za obě strany. Mohou také dostat
asistenta, který má přesně vymezenou činnost. Pravidla řeší i speciální konstrukci šachovnice, figur a hodin – tyto úpravy uvádí popiska vedlejší fotografie.
Protože někteří hráči používají lampy, měli by organizátoři turnajů mít k dispozici více elektrických zásuvek. Lampy ale nesmí rušit soupeře. Celý turnaj by
měli odehrát na stejném stole, měli by mít i stejného
asistenta.
Tahy se musí oznamovat zřetelně, soupeř je musí
opakovat a provést na šachovnici. Místo písmen označujících jednotlivé řady se doporučuje používat jména
Anna, Bella, Cesar, David, Eva, Felix, Gustav a Hector.
K označení číselných řad, rošád a jednotlivých kamenů
se používá němčina: 1 – eins … 8 – acht, Lange (Kurze) Rochade – dlouhá (krátká) rošáda, König (král=K),
Dame (dáma=D), Turm (věž=V), Läufer (střelec=S),
Springer (jezdec=J), Bauer (pěšec).
Pravidla dále upravují např. postup při proměně pěšce
ve figuru nebo zásadu „dotknuto – taženo“. Zápis do
partiáře se musí provádět buď Braillovým písmem nebo
latinkou, příp. hlasovým záznamem na magnetofon.

Turnaje, mistrovství

V pravidelných intervalech se pořádají mistrovství světa
nevidomých (poprvé se konalo v roce 1966 z iniciativy Mezinárodní šachové organizace nevidomých šachistů [IBCA]) a šachové olympiády čtyřčlenných družstev (první v roce 1961 v NDR), prvních 12 týmů může za dva roky hrát Světový pohár (1. ročník byl v roce
1990 ve Španělsku). Pod pořadatelstvím členských
zemí IBCA probíhají také turnaje jednotlivců i družstev.
Naši nevidomí šachisté se na první mezinárodní utkání vydali v roce 1957 do Moskvy. Premiéra Mistrovství
Československa jednotlivců v šachu zrakově postižených se uskutečnila v roce 1961 ve městě Levoča na
východním Slovensku. Reprezentanti ČSSR, posléze
samostatné ČR i jednotlivých klubů získávají i nadále
četné úspěchy na akcích mezinárodního charakteru.
Jednou z posledních velkých příležitostí byl 2. světový
šampionát zdravotně postižených šachistů, konal se
od 17. do 25. října v Drážďanech, zúčastnili se také
neslyšící a vozíčkáři.
U nás mají zrakově postižení šachisté ve velké oblibě
turnaje v rapid šachu, kdy má každý na partii většinou
přiděleno 25 nebo 30 minut, tj. méně než obvykle. Mezi nimi si dlouhodobě udržuje výsadní postavení každoroční mezinárodní dvoudenní Memoriál JUDr. Jaromíra
Floriana, který se koná vždy v květnu v obci Násedlovice
na Hodonínsku.
Závěrem je vhodné připomenout, že šachy byly oficiální soutěžní disciplínou na mezinárodních abilympiádách v roce 2000 v Praze a 2003 v Dillí.
(mk)

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Kreativní čtvrtek potřetí

Speciálně konstruovaná šachovnice musí podle
upravených FIDE pravidel splňovat tyto požadavky:
minimální velikost 20x20 cm, vyvýšená černá pole
a zabezpečovací otvor v každém poli. Kameny musí
být typu Staunton, černé navíc se speciálním označením, všechny musí mít takový kolíček, aby dobře
zapadl do zabezpečovacích otvorů. V případě speciálně sestrojených šachových hodin platí, že ciferník
má vyztužené ručičky, každých 5 minut označuje vyPrvní byl Klárův ústav
výšený bod, každých 15 minut dva, praporek je upraŠachy jsou nejstarší sport, o který se naše komunita vený tak, aby hráči mohli hmatem dobře kontrolovat
zrakově postižených začala vážněji zajímat: první kon- velkou ručičku v průběhu posledních 5 minut celé
takty spadají do počátku 20. století. První klub po- hodiny. Už ale existují i digitální mluvící hodiny.

jmenovaný Stela vznikl v roce 1929 v Klárově ústavu
v Praze, hned v následujícím se přihlásil do soutěží
Pražské župy šachové. Další kluby následovaly ve
30. a 40. letech – v roce 1936 Vltava v Deylově ústavu, hrát začali také v Brně-Chrlicích. Zásadní změna
souvisí s iniciativou Podpůrného spolku samostatných
slepců, který v roce 1943 založil klub pro šachisty žijící mimo ústav, zároveň se stal také jeho vydatnou
oporou.
Díky spolku Český slepecký tisk stále vychází už od
roku 1935 samostatná šachová příloha v časopisu
Zora. O její vznik se nejvíce zasloužil hráč i organizátor Jan Krejča (1900–1978), přílohu také dlouhodobě
vedl.
Úspěšný rozvoj šachového hnutí nevidomých a slabozrakých pokračoval i v 50. letech: v první polovině
probíhaly celostátní turnaje v rekreačním středisku
tehdejšího Svazu československých invalidů v Hodoníně u Kunštátu. Druhou polovinu dekády charakterizuje postupný vznik krajských družstev a počátek jejich soutěžních klání. Z nich se vyvinulo současné
mistrovství ČR družstev.
V dnešní době u nás existuje několik šachových oddílů hráčů se zrakovým postižením, které organizují
nejen klubové turnaje, ale jezdí i do zahraničí.

P.P.

Prodejní výstava Kreativ Pardubice, na kterou zve Česká abilympijská asociace nejen příznivce volnočasových aktivit, se bude
konat ve čtvrtek 26. listopadu
v přízemí a v 1. patře budovy
ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí v centru města; přímo před ní je stanice většiny linek MHD.
Dospělí i děti na stáncích jednotlivých vystavovatelů naleznou
množství pomůcek, materiálů i výrobků z oblasti kreativního tvoření – kreslicí a psací potřeby,

modelovací hmoty, vystřihovánky,
korálky, pletení z pedigu, vitráže,
výrobky z drátu nebo polymerových hmot, oděvní i bytové doplňky, pletené a háčkované výrobky, paličkovanou krajku, ručně
malované vánoční ozdoby a mnoho dalšího. Zároveň budou mít
i jedinečnou příležitost si některé
kreativní techniky sami vyzkoušet.
Celodenní výstavu, která se už
v předchozích dvou ročnících setkala s nebývalým zájmem, bude
možno navštívit zdarma od 9 do
18 hodin.
Česká abilympijská asociace
velmi děkuje vedení ČSOB Pojišťovny za vstřícnost související
s poskytnutím výstavních prostor.
(mk)

Nenechte si ujít tradiční podzimní
festival v Praze na Žižkově!

Významnou osobností v tuzemském šachovém hnutí
osob se zrakovým postižením je Jaromír Florian
(1911–1984) z Brna (vpravo), který od roku 1967 získal 16x za sebou titul mistra ČSSR. Byl samozřejmě
i členem reprezentace – v roce 1975 skončil z 24 účastníků na stříbrné příčce na 3. mistrovství světa nevidomých, na následujícím o tři roky později byl nejstarším hráčem, dva roky před smrtí se zúčastnil svého
posledního šampionátu. Vynikající výsledky zaznamenal i jako člen týmu na III. olympiádě nevidomých šachistů v roce 1968, kdy se s 8 body z 11 partií dělil
o prvenství na své šachovnici.
Jeho soupeř Nikolaj Ruděnskij ze Sovětského svazu
byl další velmi úspěšný účastník velkých mezinárodních turnajů: vyhrál šampionát v roce 1975, druhou
příčku obsadil na následujících v letech 1978 a 1982.
Diagram
je
z partie, kterou
23. května sehrála bílými na
Florianově memoriálu nevidomá
Kateřina
Skočková, členka oddílu TJ
Zora
Praha
s nejvyšším koeficientem ELO
(hodnocení výkonnosti
na
základě výsledků). Proti ní zasedl vidící šachista: takové dvojice se při tomto turnaji prvně setkaly v roce 2011, kdy
se uskutečnil 26. ročník, uspořádaný zároveň jako
Mezinárodní mistrovství zrakově postižených v rapid
šachu.
Partie pokračovala následovně: 1. ... e5 2. Je4+ Sxe4
3. fxe4 Je6 4. a4 Jd4 5. axb5 axb5 6. c3 Jxe2 7. Kxe2
Kc5 8. b3 b4 9. Kd3 h5 10. h4 f6 11. c4 g6 12. g3 f5
13. Ke3 a dáno za remízu.

Partneři:

V Praze se od 9. do 13. listopadu uskuteční podzimní část
21. Festivalu integrace Slunce.
Bezbariérová
scéna
Paláce
Akropolis bude opět patřit společným vystoupením zdravých
a hendikepovaných hudebníků,
zpěváků a herců. Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P mají na

všechna představení vstup zdama.
Kompletní program festivalu, který pořádá sdružení SUKUS, se
objeví na stránkách www.festivalslunce.wz.cz. Další informace
poskytne a na dotazy odpoví Vlasta Rydlová na mobilu 728 248
925 či e-mailu vlastarydlova@palacakropolis.cz.
(pel)

Rádi fotíte? Můžete se zapojit
do soutěže Ligy vozíčkářů
Liga vozíčkářů vyhlásila 4. září
už 19. ročník fotosoutěže Život
nejen na kolech. Snímky zachycující okamžiky ze života se zdravotním postižením lze posílat
do 31. ledna 2016. I tentokrát
budou připraveny zajímavé ceny
(mj. uklízecí robot na podlahy).
Nejpovedenější fotky budou vystaveny v rámci módní show Večer
nejen na kolech v květnu 2016.
Více se dozvíte na stránkách
www.nejennakolech.cz.
(pel)

Do vln Indického oceánu (vítězný
snímek z loňského roku).
Foto: Štěpánka Trenz

Výtěžek sbírky pro Terezku Vargovou
byl odevzdán až v měsíci říjnu

V červnovém čísle Abilympijského zpravodaje jsme otiskli hodnotící rozhovor o letošním ročníku abilympiády, ve kterém ředitelka
České abilympijské asociace Ivana Dolečková v jedné z odpovědí uvedla: „Jsem ráda, že se podařila charitativní sbírka víček, ze
kterých jsme sestavili znak Pardubic, pak pytle s nimi odevzdali
a výtěžek věnovali vozíčkářce Terezce Vargové z Chrudimi.“
K zaslání finančního výtěžku 1000 Kč na účet Terezy Vargové došlo
až v říjnu, po dotazu Vargových, kteří se o sbírce dozvěděli až poté,
co si zmíněný rozhovor přečetli. Tímto redakce nepřesnou informaci
napravuje a zároveň se spolu s CAA rodině Vargových omlouvá.
(r)

