
Ve čtvrtek 30. listopadu bude 
přízemí a 1. patro budovy ČSOB 
Pojišťovny na Masarykově ná-
městí v centru Pardubic patřit  
od 9 do 17 hodin pátému pro- 
dejnímu a výstavnímu předvá-
nočnímu setkání, které pořádá 
od roku 2013 Česká abilym- 
pijská asociace (CAA) za  znač-
ného zájmu dospělých i dět-
ských příznivců volnočasových 
aktivit. 

Vystavovatelé budou ve svých 
stáncích nabízet širokou škálu 
nevšedních dárků i originálních 
doplňků nejen do domácnosti 
nebo šatníku. V několika tvoři-
vých dílnách dostane kdokoli 
možnost vytvořit si třeba i pře-
kvapení pro své blízké vlastní- 
ma rukama. Každý si určitě od-
počine při posezení u drobného 
občerstvení zahrnujícího i různé 
laskominy. 

Stacionář Mirea a jeho bube- 
nická show se už stává ne-
zbytným doplňkem akcí CAA,  
s vděčným potleskem se do-
zajista setká i při této výstavě. 
Velký zájem především malých 
návštěvníků se dá očekávat 
při ojedinělé příležitosti aktivně 
se podílet na vybarvování obří 
omalovánky Lucie Ernestové. 
Velká mozaika této ilustrátorky  
a grafičky, která by měla odpo- 
ledne uspořádat módní přehlíd-
ku vycházející z její nevšední 
výtvarné tvorby, se jako na první 
akci CAA objevila při letošní 
abilympiádě. 

Podrobnosti o výstavě Kreativ 
s volným vstupem včetně do-
provodného programu postupně 
uvádí webová adresa http://
kreativ-pardubice.cz.            (mk)

Hlavní slovo 
bude mít 
tvořivost

Ročník XVIII., číslo 5/2017
Vydává Česká abilympijská asociace, z.s.  

Žádné dveře v Kosatci 
nezůstaly před nikým zavřené

Česká abilympijská asociace 
připravila vydařenou akci 

pro širokou veřejnost 
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Vzpoura
úrazům
a nehodám
Vozíčkáři vysvětlují zákeřnost 
osudového okamžiku

V Kosatci to hučelo jako v úle, 
podobně jako na střeše, kde 
se už druhým rokem včelaří. 
V Integračním centru sociálních 
aktivit v pardubické Sladkov-
ského ulici  totiž Česká abilym- 
pijská asociace (CAA) pořádala 
Den otevřených dveří. Tradičně 
k tomu využila výročí svého 
slavnostního otevření, které se 
váže k datu 1. září 2011. 

A bez jakékoliv nadsázky je mož- 
né napsat, že před nikým ten den 
opravdu nezůstaly žádné dveře 
zavřené, což potvrzuje Pavlína 
Potůčková, místopředsedkyně  
spolku a vedoucí sociálnich slu-
žeb CAA: „Den otevřených dveří 

ukázal, že se o nás ví, že si k nám 
lidé, nejen pozvaní hosté, našli 
cestu. Přišli se i podívat, co Ko- 
satec je, co zde lidé dělají, co 
zájemcům nabízí. Trpělivě jsme se 
s kolegyněmi věnovaly každému 
návštěvníkovi, provázely jsme jak 
skupinky, tak jednotlivce. Největší 
zájem byl o nové činnosti v tré- 
ninkových dílnách – výrobu z be- 
tonu a malování technikou zen- 
tagle. Vítanou aktivitou byla 
možnost podepsat se na dřevě- 
nou lavičku nebo na ni něco 
pěkného namalovat. Za vyzkou-
šení si jakékoli aktivity dostal kaž-
dý návštěvník sladkou odměnu – 
domácí linecké pečivo, které jsme 
s děvčaty ze sociálních služeb 

předem připravily během naší pra- 
covní terapie v tréninkovém bytě. 
V rámci doprovodného progra-
mu byl největší zájem hlavně  
u mužské části diváků o přehlíd- 
ku šatů s kreacemi výtvarnice 
Lucie Ernestové.“ 

Báječná atmosféra
Vynikající atmosféru navodila bu-
benická show stacionáře Mirea, 
byly tu kreativní obchůdky, kde by- 
lo možné se nejen dívat, ale i ně- 
co pěkného si pořídit; živo bylo  
u obřích omalovánek, lahodnou 
kávu a jiné dobroty nabídla ka-
várna U tiskaře Brixe.

Premiéra
unikátního 
člunu
Po Baťově kanálu 
pluje také bezbariérová loď

(Pokračování na str. 3)



Příspěvek na zaměstnávání lidí s postižením 
se výrazně zvýší

Poslanci v září schválili zvýšení státního příspěvku 
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením (OZP) na chráněném pracovním místě,  
a to na 12 000 korun měsíčně. Pro novelu zákona  
o zaměstnanosti bylo 88 ze 156 přítomných.
Původně poslanci schválili navýšení zmíněného 
příspěvku z dosavadních 9 500 na 10 500 korun 
měsíčně, ale senátoři byli štědřejší. A většina po-
slanců jejich návrh nakonec podpořila. Jak uvedl 
Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdra-
votním postižením, zvýšení příspěvku je reakcí na 
zvýšení minimální mzdy. Ta bude od příštího roku 
činit 12 200 korun.
Ministr financí Ivan Pilný varoval, že „to bude to stát 
půl miliardy navíc, v návrhu státního rozpočtu na  
nic takového není pamatováno“. Naopak ministryně 
práce Michaela Marksová apelovala na poslance: 
„Snad chcete, aby v této zemi lidé s určitými zne-
výhodněními pracovali, a ne aby jen pobírali dávky  
a seděli doma.“ Podle místopředsedkyně Senátu Mi- 

luše Horské má navýšení příspěvku předejít ne-
žádoucímu snížení zaměstnanosti OZP.

Další změny
Novela zákona, kterou ještě musí podepsat prezi-
dent Miloš Zeman, má nabýt účinnosti 1. ledna 2018. 
Zavádí rovněž institut uznaného zaměstnavatele 
OZP, a to formou písemné dohody s Úřadem práce 
ČR. Již se tedy nebudou vymezovat jednotlivá 
chráněná místa a bude se posuzovat schopnost 
zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP.  
Má se tak zajistit, aby v systému podpory chráněné-
ho trhu práce byly jen zaměstnavatelské subjekty,  
které budou řádně prověřeny a nebudou zneužívat 
finanční pomoc státu.
Další novinkou je zpřísnění pro nemocné neza-
městnané lidi. Měli by dodržovat stejný režim jako 
pracovníci na nemocenské: směli by na vycházky 
jen v určitou dobu a také by doručovali neschopenku 
úřadu práce.                                                        (pel)

Dvě nové expozice lákají turisty v Žirči u Dvora Králové nad Labem. 
Nacházejí se v barokním areálu tamního zámku, v němž sídlí Domov 
sv. Josefa – zařízení poskytující komplexní péči lidem s roztroušenou 
sklerózou. Z dosud málo známé lokality se po dlouholetých opravách 
nejspíš stane vyhledávaná atrakce.

V budově špýcharu, která je součástí malebného zámeckého par- 
ku, se nachází Expozice historie cyklistiky. Mezi vystavenými předmě-
ty nejspíš každý návštěvník najde to své „první vozítko“. Děti se zasmějí  
při pohledu na historické tříkolky a koloběžky a rodiče zavzpomínají 
na své favority či esky. Velkým lákadlem je replika velocipédu, přesněji 
běhacího stroje, na kterém se poprvé vydal do ulic vynálezce Karl Drais 
v červnu 1817 a určil tak nový trend v dopravě osob. Za zmínku stojí  
i trenažér vysokého kola v přízemí, který si zájemce může vyzkoušet 
nebo si na něm pořídit fotografii.

S dvousetletými dějinami cyklistiky se lze seznámit ve třech podlažích. 
Všechny exponáty zapůjčil náruživý sběratel Jiří Uhlíř; kromě nich se 
můžete těšit na projekci dokumentárních filmů, společenské hry pro 
rodiny či projížďku v rikše.

Vozíčkář se dostane jen do přízemí muzea, neboť památkáři nepovolili 
v budově provést stavební úpravy. Přesto nebude ochuzen: je tam za-
jištěno promítání dokumentárních filmů a virtuální prohlídka dalších dvou 
pater. Zdravotně postižené osoby mají vstup zdarma.

Výjimečnou sbírku doplňuje kolekce zdravotních pomůcek pro léčbu 
roztroušené sklerózy, jediná svého druhu v Česku. Muzeum je otevřeno 
od dubna do října každý den kromě pondělí, od 9.30 do 17 hodin.

Druhou novou expozicí, umístěnou v bývalé kočárovně, je Barokní  
areál Žireč. Seznamuje návštěvníka s minulostí a současností pozo-
ruhodného místa, jehož součástí je zámecká budova, rozsáhlý park se 
vzácnými stromy a secesním altánem, malebná Bylinková zahrada Jo- 
sefa Kamela, kavárna Café Damián nebo třeba kostel sv. Anny s ce-
losvětově unikátní zvonkohrou. Celý areál je bezbariérový.

Dalším tahákem, ovšem jen pro zdravé lidi, je přístav na nedalekém 
Labi s pohodlným vstupem na břeh. Jinými slovy: výletníci se k místu 
snadno dostanou i po vodě, třeba na kajaku či raftu.

Žireč, vesnička na cestě mezi královédvorskou zoo a barokním 
Hospitalem Kuks, tedy má co nabídnout. Dokazují to i webové strán-
ky www.barokniarealzirec.cz s mnoha zajímavými informacemi a foto-
grafiemi.                                                                                             (pel)

V Žirči lze navštívit 
bezbariérový barokní areál 

se stálými expozicemi

Tady v Pardubicích, kde sídlí naše 
redakce, byla zkraje října velká 
sláva. Václav Milík, rodák z neda- 
lekého Bernardova, vyhrál legen-
dární plochodrážní závod o Zlatou 
přilbu! Navíc po dlouhém jedna-
dvacetiletém půstu, kdy si tuhle 
trofej posazovali na hlavu jen za- 
hraniční motocyklisté. Pardubické 
hokejové mužstvo se v extralize 
potácí na samotném dně tabulky,  
a tak byl triumf 24letého sympa-
ťáka pro místní sportovní patrioty 
vyloženým balzámem na duši.

Méně nápadný, ale rovněž důle- 
žitý závod ovšem čeká každého 
z nás. Všichni se na trati každo-
dennosti pereme s řadou větších či 
menších potíží a úkolů. A většinu 
jich zvládáme! Před spaním si 
člověk oprávněně může připadat 
jako vítěz. Potlesku, fanfár ani slá- 
vy netřeba, stačí dopřát si po-
chvalu a malou odměnu: pustit si 
oblíbenou desku, pochutnat si na 
čokoládě, dát si sklenku lahodné-
ho vína...

Nejúspěšnější sportovci třeba  
v tenisu, fotbalu či hokeji se mož- 

ná těší tak obrovské popularitě 
hlavně proto, že si my, „nehvězdní“ 
lidé tak málo vážíme sami sebe. 
Každodenní kolotoč spěchu, stre- 
su a překážek nám dávno ze- 
všedněl natolik, že nás nenapad- 
nepovažovat za úspěch, když se  
na něm dovedeme udržet. Jako  
bychom byli schopni zažít vítězné  
pocity jen s někým, kdo láme  
rekordy, poráží slavné soupeře  
nebo se stane evropským šam- 
piónem.

Ale realita je jiná. Uznání si za-
slouží každý, kdo odhodlaně boju- 
je s banálními překážkami a ne- 
nechá se vyhodit ze sedla. A kdo 
je na startu navíc obtěžkán zdra-
votním postižením, má nepsané, 
ale nesporné právo na potlesk.

Je správné, že největší zdravotní 
pojišťovna v zemi vyhlásila vzpou-
ru úrazům. Bez nich, respektive 
bez jejich následků je život snaz-
ší, příjemnější, míň komplikovaný. 

A je správné, že bojovníky pod 
praporem té „vzpurné“ kampaně 
jsou vesměs vozíčkáři: když právě 
oni přijedou do školy upozornit 
žáky na riziko zbrklého skoku do 
vody nebo riskantní jízdy na bicy-
klu, má to mnohem větší váhu.  
I oni sportují – ale k vítěznému po-
citu obvykle nepotřebují medaile 
ani rekordy.

Každého, kdo vcelku zvládá běž- 
ný život, ale nepovažuje si toho, 
může inspirovat skotský horolezec 
Jamie Andrew. Před dvaceti lety  
uvázl v bouři pět dní na alpském  
štítu a kvůli omrzlinám přišel o vše- 
chny končetiny. Přesto tvrdí: „Ne- 
štěstí mě naučilo, že v životě netu- 
šíte, co vás může potkat v další 
vteřině, a čas, který vám byl daro-
ván, byste měli co nejvíc využít.  
A taky jsem si uvědomil, že z každé 
patálie vede nějaká cesta, nesmí- 
te nic vzdávat a nechat se týrat 
negativními myšlenkami – naopak 
je třeba jít pořád vpřed, i když je 
to jen krůček za krůčkem, zdánlivě 
marným tempem.“ 

Miloš Pelikán

Vítězí KAŽDÝ, kdo projede cílem
náš komentář
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Určitým zákonným podmínkám  
podléhá také uzavření manželství. 
Jak se ale vlastně legislativně ře- 
ší situace, kdy se do svazku man- 
želského rozhodne vstoupit dvojice 
se zrakovým či sluchovým posti- 
žením, příp. je nevidomý či nesly-
šící jeden ze snoubenců?

Jednodušší slavnostní občanský  
i církevní svatební akt mají roz-
hodně nevidomí. V jejich případě  
totiž netřeba přistupovat k zásad-
ním úpravám jeho průběhu. Od-
lišnost může nastat při podpisu 
dokumentů novomanžely. Postu-
puje se podle odstavce 1 para-
grafu 563 občanského zákoníku, 
který zní: „Pokud v písemné formě 
právně jedná ten, kdo nemůže číst 
a psát, ale je schopen seznámit 
se s obsahem právního jednání 
pomocí přístrojů či speciálních po-
můcek nebo prostřednictvím jiné 
osoby, kterou si zvolí, opatří listinu 
podpisem; není-li s to se pode-
psat, učiní namísto podpisu před 
alespoň dvěma svědky na listině 
rukou nebo jinak vlastní znamení, 
ke kterému jeden ze svědků při-
píše jméno jednajícího.“

Prohlášení o uzavření manželství 

neslyšících (příp. němých) osob se 
musí uskutečnit za přítomnosti tlu-
močníka z/do českého znakového 
jazyka, jinak je manželství podle 
zákona o znalcích a tlumočnících 
neplatné. Tlumočník by přitom měl 
mít status soudního tlumočníka 
a být členem Komory soudních 
tlumočníků ČR – její databáze jich 
ale obsahuje velmi málo. Z toho 
důvodu obvykle snoubenci nebo 
příslušná matrika oslovují tlumoč-
níka bez zmiňovaného statusu, 
který jim dobře posloužil už dříve: 
pak je soudním tlumočníkem jme-
nován pouze pro tento konkrétní 
případ (ad hoc).

Úhrada služeb tlumočníka je v re- 
žii snoubenců. Ti nemusejí nic pla- 

tit pouze při jeho objednání přes 
Centrum zprostředkování tlumoč- 
níků pro neslyšící, protože pak se 
jeho činnost proplácí z dotací mi-
nisterstva práce a sociálních věcí.

Pokud je ženich či nevěsta navíc 
cizinec, musí se zabezpečit dvojí 
tlumočení: z mluvené češtiny do 
příslušného jazyka partnera se 
souběžným tlumočením do čes- 
kého znakového jazyka i do zna-
kového jazyka druhého z páru. 
Dvojice může částečně „zasaho-
vat“ do rozestavení tlumočníků 
v obřadní síni/kostele. Kvůli kva- 
litnímu přetlumočení textů proná-
šených při obřadu v obou řečech, 
stejně jako vybraných písní, je  
velmi vhodná domluva v dosta-
tečném předstihu před termínem 
svatby. Bez tlumočníků se samo-
zřejmě neobejde ani předsvatební 
podpis nutné administrativy a in-
formace o průběhu obřadu a ani 
společné fotografování.

Podrobněji se o popisovaném 
závažném životním rozhodnutí 
osob se zdravotním postižením 
rozepisují webové „svatební“ por- 
tály, informace jistě poskytnou  
i různé svatební veletrhy.        (mk) 

Nevidí se, neslyší se, 
přesto se mají rádi a čeká je svatba



Od října až do vánočního období 
se v Pardubickém kraji koná be-
nefiční festival Hudba pomáhá. Při-
pravuje ho tým mladých lidí, kteří 
se rozhodli smysluplně využívat 
svůj volný čas, ve spolupráci se 
společností Vysokomýtská kultur- 
ní. Festival vznikl v roce 2007 
a pravidelně pomáhá hendikepo- 
vaným dětem ze zmíněného regi-
onu: letos podpoří dvojčata Jana 
a Radovana Jiskrovy z Dolního 
Újezdu.

Chlapci se narodili předčasně,  
což způsobilo vážné zdravotní 
komplikace. Oba trpí dětskou moz- 
kovou obrnou, epilepsií a přidru-

ženou oční vadou, proto potře-
bují celodenní péči a neustálý  
dohled. Výtěžek z letošních kon- 
certů poslouží k zakoupení pří- 
stroje MOTOmed. Jde o rehabili-
tační pomůcku, která sourozencům 
umožní víc rozpohybovat ruce  
a nohy.

„Na 21. říjen jsme připravili klubo- 
vý koncert Michala Hrůzy, nyní 
chystáme tradiční sérii vánočních 
koncertů skupiny Parkoviště pro 
velbloudy. Součástí festivalu je  
i scénické čtení fejetonů s názvem 
Čtení ke kafi z rukopisů Daniely 
Zbytovské,“ sdělila Barbora Koš-
ňarová z organizačního týmu.

Na festivalu už vystoupily kapely 
jako Chinaski, Xindl X, Vypsaná 
fiXa, -123minut, Čankišou nebo 
Skyline. Za deset let existence ho 
navštívilo víc než 7 500 lidí, cel-
kem se vybralo 1 588 000 korun 
a finanční pomoc byla poskytnuta  
11 zdravotně postiženým dětem  
a také organizaci Berenika.    (pel)

Oblíbenou dětskou hru použily 
Centrum pro dětský sluch Tam- 
tam a Informační centrum rodičů 
a přátel sluchově postižených 
jako základní kámen mobilní 
aplikace „Znakujte s Tamta- 
mem – pexeso“. Tento výukový 
prostředek, novinka pro snad-
né pochopení základů českého 
znakového jazyka neslyšícími  
i slyšícími dětmi, by se měl také 
postarat o zlepšení vzájemné 
komunikace a vztahů lidí se 
sluchovým postižením s ostatní 
veřejností.

Hra je určena pro tablety s ope- 
račním systémem Android 4.4 
a výše, stažení zdarma umož- 
ňuje Google Play. Její vznik pod- 
pořil grant z programu „Mluvme 
spolu 2016”, každoročně vyhla- 
šovaného jedním tuzemským  
mobilním operátorem.

V aplikaci lze nastavit okruh slovní zásoby (zvířata, denní činnosti  
a venku), úroveň obtížnosti, dokonce se dá uzpůsobit pro hru ve dvou 
nebo sám se sebou. Po správně nalezené dvojici kartiček naskočí na 
monitoru video s dítětem, které příslušný obrázek ukáže ve znakovém 
jazyce. Praktické situace při hře ukazují snímky.

S pomůckou se mohli seznámit také návštěvníci festivalu „Týden 
komunikace osob se sluchovým postižením”, který se uskutečnil od  
22. do 30. září po celé republice s více než osmdesáti akcemi. Od své- 
ho počátku (letos se konal pošesté) má povahu významného propagá-
tora šíření osvěty v problematice sluchového postižení a pravidel 
komunikace s lidmi s tímto handicapem, boření souvisejících bariér  
a zviditelňování dostupných komunikačních prostředků – simultánního 
přepisu a tlumočení do znakového jazyka.                                        (mk)
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Učitelky Martina Svatoňová  
a Pavla Bišková přivedly do Ko- 
satce skupinu druháků až páťáků 
Základní a speciální školy Do no-
vého Pardubice: „Moc se nám tu 
líbilo, oceňujeme, že se děti mo- 
hly podívat opravdu všude a do- 
stalo se jim podrobného a srozu-
mitelného výkladu o všem, co se 
tady děje. Byly jsme rády, že si 
uvědomily, že i lidi s handicapem 
dokáží dělat pěkné věci a zapo- 
jují se do normálního života.“

Slova chvály
Mezi čestnými hosty byla i ná-
městkyně ministryně práce a so-
ciálních věcí Jana Hanzlíková:  
„Velmi pozitivně vnímám, že se 
aktivity České abilympijské asoci-
ace stále rozvíjejí a zkvalitňují. 

Během prohlídky zařízení jsem 
kvitovala nové aktivity týkající se 
včelaření či výrobků z betonu, 
které představují další možnosti 
pro rozvoj dovedností klientů. Za 
velmi prospěšný považuji projekt 
Včelaření v Kosatci, protože  slou-
ží nejen klientům, ale také pro 
osvětu veřejnosti i pro zkvalitnění 
výroby zdravých svačinek do škol. 
Chválím výbornou aktivitu z po- 
hledu zvyšování samostatnosti  
mladých lidí se zdravotním posti-
žením, je tu možnost vyzkoušet si 
vaření a práci v kuchyni či pobyt  
v tréninkovém bytě. Všude je tu 
vidět kreativita a nadšení pra-
covníků této organizace.“

Přišel se podívat i ředitel par-
dubické krajské pobočky Úřadu 
práce ČR Petr Klimpl: „Činnosti 
této organizace považujeme za 
přínosné nejen pro zdravotně han- 

dicapované, ale také pro sociál- 
ně znevýhodněné osoby. Zejména 
oceňujeme vzájemnou součinnost 
v rámci pracovní rehabilitace osob 
se zdravotním postižením a pro- 
stupného systému sociální a pra- 
covní rehabilitace i spolupráci 
s pracovníky úřadu práce z útva-
rů zprostředkování a poraden-
ství, kteří se společně snaží po- 
moci při dalším začlenění klientů 
úřadu práce na trh práce. Česká 
abilympijská asociace je širokým 
spektrem svých aktivit přínosem 
pro zdravotně handicapované  
a sociálně vyloučené osoby z na-
šeho regionu.“

Jak předcházející řádky doku-
mentují, Den otevřených dveří v In- 
tegračním centru sociálních aktivit 
se vydařil.  A všichni se těší na dal- 
ší – jeho organizátoři i návštěvníci. 

Text a foto: Jaromír Fridrich

Žádné dveře v Kosatci 
nezůstaly před nikým zavřené

Nenásilná a přitažlivá forma 
výuky potřebné věci

Ve čtvrtek 7. září byl zahájen 
pátý ročník osvětového a fund- 
raisingového projektu Srdce- 
rváči. Na tiskové konferenci 
v Café Martin v pražském 
Karlíně se postupně vystřídali 
všichni důležití aktéři a pod- 
porovatelé. Ústřední postavou 
je Hana Potměšilová, ředitel- 
ka Nadačního fondu pro pod- 
poru a zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením 
(NFOZP), která zmínila úspě- 
chy předchozích ročníků a ce-
lého fondu.

Spot letošní kampaně nato- 
čil kameraman Jan Brandejs, na- 
mluvil ho rocker Kamil Střihavka 
a o hudbu se postarala kapela 
Artmosphere. Letošními odhodla- 
nými Srdcerváči jsou triatlonista  
a handbiker Jan Tománek, běžky-
ně Zuzka Nemčíková, plavkyně 
Nicole Fryčová, monolyžař Pavel 
Dvořák, běžkař a běžec Jiří Ada- 
mík, paralympijský plavec Jan Po- 
výšil a handbiker Tomáš Mošnička. 
Jejich příběhy lze najít na we-
bovkách www.srdcervaci.cz.

Juraj Urbančík na tiskovce 
představil za studentskou organi- 
zaci 180 Degrees Consulting oje-

dinělou databázi, která propojuje 
hendikepované studenty s firmami 
nabízejícími jim stáž nebo trénin-
kové programy. „Databáze podle 
podrobných kategorií páruje vyso-
koškoláky a subjekty, které o za-
městnávání hendikepovaných mla-
dých lidí stojí. Odpadá dodatečné 
vysvětlování a tím i rozpaky nad 
zdravotním postižením,“ řekl Ur- 
bančík. „Pokud se tento postup 
v praxi osvědčí, zhruba za čtvrt 
roku můžeme začít plánovat roz-
šíření databáze pro všechny lidi 
s postižením,“ podotkla Hana Po-
tměšilová.

Charakteristika projektu
Srdcerváči jsou od roku 2013 
projektem NFOZP, který inspi- 
rativně ukazuje, že lidé s po- 
stižením chtějí a mohou praco- 
vat a že mnohdy stačí málo: dát 
šanci, pootevřít dveře. Každý 
rok v září představují Srdce- 
rváči několik osobností, které 
spojuje jedno: jsou zdravotně 
postižené, ale přitom se nebojí 
s životem porvat a plní si  sny. 
Například v roce 2015 to byla 
pětice žen, v roce 2016 lidé 
z takzvaných pomáhajících  
profesí a letos vrcholoví spor-

tovci s hendikepem, kteří mají zá-
roveň zajímavé povolání.

Především ale jde o fundraisin- 
gový projekt. Prostřednictvím ka- 
talogu zážitků a dárků na www. 
srdcervaci.cz mají lidé možnost, 
jak přispět na podporu vzniku 
pracovních míst pro osoby s po- 
stižením a zároveň získat něco 
jedinečného, co se jinde koupit ne- 
dá. Výtěžek je pak jednou ročně 
rozdělen subjektům, které zaměst- 
návají více jak padesát procent 
lidí s postižením, nebo hendikepo- 
vaným jednotlivcům, kteří samo-
statně podnikají.                (pel)

Sedm statečných má na mušce 
předsudky o profesním uplatnění 

lidí s postižením

(Dokončení ze str. 1)

Záslužnou preventivní 
kampaň pro žáky základ- 
ních, středních i vyso- 
kých škol provádí Vše-
obecná zdravotní pojišťovna. Do 
jejího názvu začlenila svou zkrat- 
ku: VZPoura úrazům. Kampaň 
upozorňuje, že mnoha zraněním 
se lze vyhnout, když si člověk 
uvědomuje nástrahy každodenní- 
ho života a dodržuje zásady bez-
pečnosti.

Věrohodnost a naléhavost  
dlouhodobému projektu dodává 
sedmice vozíčkářů. Ti ve školách 
po celé republice formou pouta- 
vých přednášek a besed seznamují 
děti a mladé lidi se záludnostmi,  
které nebývají vidět na prvý pohled. 
Stačí chvilka nepozornosti třeba  
při jízdě na kole, lyžování, koupání  
či přecházení přes ulici, a život se 
může fatálně změnit...

Ambasadoři však nepřijíždějí ško- 
láky strašit, natož je odrazovat od 
hraní a sportování. Snaží se jim 
vštípit prevenci spočívající v použí- 
vání ochranných pomůcek, dodr- 
žování pravidel silničního provozu 
či třeba obezřetnosti při sbírání 
hub. Nezapomínají ani na obyčej- 
né každodenní úkony jako choze- 
ní po schodech, užívání elektro-
spotřebičů nebo vaření čaje. „Do 
projektu VZPoura úrazům jsem se 
zapojil proto, že se v poslední do- 
bě potkávám se stále mladšími 
dětmi po vážných úrazech s trva-
lými následky. Chci co největšímu 
počtu dětí ušetřit tohle trápení,“ 
shrnuje Pavel Bambousek, re- 
prezentant v alpském lyžování 

a profesionální golfista, 
který se na vozíku ocitl po 
pádu z výšky.

On i ostatní vozíčkáři 
zároveň školákům dokazují, že 
zdravotní postižení neznamená ko- 
nec smysluplného života, že mo- 
hou pracovat, sportovat a plnit si  
své sny. Ale musí zdolávat víc 
překážek a problémů než zdraví 
lidé. Jarmila Onderková, náruživá 
cestovatelka a přístrojová potá-
pěčka, otevřeně přiznává: „Chtěla 
bych, aby děti a studenti pocho- 
pili, že osudový okamžik nikdy ne- 
vrátí. Měli by vědět, že se sice 
dá žít i s hendikepem, ale je na 
to potřeba hodně, hodně sil, a ne- 
jenom těch fyzických.“

Součástí každého setkání je  
i poučení o základních pravidlech 
první pomoci, možnost vyzkoušet  
si jízdu na vozíku či některý sport  
pro tělesně postižené lidi a inter- 
aktivní soutěže. Velmi důležité je, 
že školáci se mohou ambasa- 
dorů ptát – a dostanou vždy 
upřímnou, neuhýbavou odpověď. 
Žádné téma není tabu: opakovaně 
se vyskytly i otázky zaměřené na 
sex vozíčkářů, eutanazii nebo se-
bevraždu.

Aktuální informace o kampani 
VZPoura úrazům, která má mnoho 
příznivých ohlasů, poskytne Eva  
Peňázová na telefonu 734 423 200 
a e-mailu vzpoura-urazum@vzp.cz. 
Ambasadory si může objednat 
kterákoli škola či mateřská škol- 
ka v Česku: stačí vyplnit on-line 
rezervační formulář na webovkách 
http://vzpoura-urazum.cz.       (pel)

Největší zdravotní pojišťovna 
vyhlásila vzpouru úrazům a nehodám

Festival HUDBA POMÁHÁ ulehčí život 
rodině s hendikepovanými dvojčaty

Vánoční koncerty skupiny 
Parkoviště pro velbloudy

26. listopadu v kostele sv. Pe- 
tra a Pavla v Morašicích; 
17. prosince v Zámecké jíz- 
dárně v Litomyšli; 
25. prosince v Šemberově di-
vadle ve Vysokém Mýtě.
Vstupenky budou k dostání 
přímo na místě.
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Velehrad, tuzemské nejvýznamnější poutní místo, navštěvuje rok co rok spousta věřících 
i turistů. Pro mnohé je pobyt v této památné lokalitě našich dějin současně i příležitostí poznat 
lépe nejbližší okolí. Je tedy docela dobře možné, že si leckdo po přečtení následujících řádků 
řekne: „Jé, vždyť tady jsem byl a moc se mi tam líbilo!“ A není se co divit, protože sladkovodní 
a botanická expozice Živá voda a archeopark, dvě atraktivity na jižním konci obce Modrá 
(s Velehradem stavebně spojené) jsou od kompletně bezbariérového areálu kláštera a bazi- 
liky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje vzdáleny ani ne dva kilometry a ne-
podívat se do nich by mrzelo i nejednoho turistu se zdravotním postižením.

Uvedená lákadla si necháme až jako vyvrcholení výletu, na který se vydáme z velkého 
parkoviště v jejich sousedství. Celá trasa je v zásadě pohodlná procházka po zpevněných 
komunikacích a cestách, prakticky bez obav se na ni mohou vydat i turisté na obou ty-
pech vozíků. Přesto se kvůli jednomu obtížnějšímu místu doporučuje doprovod: při návratu 
totiž přechází na konci zdi obepínající klášterní areál značená cyklotrasa na levý břeh 
potoku Salaška po úzkém můstku s nestejně vysokým okolním terénem. 

Ve Velehradě nabízejí turistům své služby hned dvě bezbariérově přístupná informační 
centra. Jedno je na trase popisovaného výletu: nachází se v ulici U Lípy nedaleko ostrého 
odbočení na červenou značku. Kolem druhého směřují červená a modrá turistická značka  
do pohoří Chřiby.

Vše potřebné o poutním komplexu (otevírací doba, vstupné, možnosti prohlídek, občerst-
vení, ubytování apod.) nalezne každý na webu www.velehradinfo.cz.

Po návratu na vý-
chozí místo je v pod-
statě jedno, jestli se 
turisté nejprve rozhod-
nou k návštěvě Živé 
vody nebo partnerské-
ho archeoparku, velkomoravského opevněného sídliště středního Pomoraví – 
z obou míst si totiž odnesou hromadu nevšedních zážitků. Ale jako zajíma-

vější se přece jen jeví prvně jmenovaná atraktivita, takže si ji necháme na úplný závěr.
Prohlídka archeoparku se kvůli horší schůdnosti nezpevněných cest po déletrvajícím 

dešti doporučuje v případě vozíčkářů s doprovodem, vozíčkáři sem ovšem i tak míří často. 
Dokončení unikátního areálu v roce 2004 se postaralo o obrovský nárůst návštěvnosti ob- 
lasti. Devatenáct dřevěných sídlištních, hospodářských i výrobních objektů doplňuje budova 
knížecího paláce a rekonstruovaný kostel sv. Jana, samozřejmě také ze dřeva; dochované 
základy kostela patří mezi národní kulturní památky. Na internetu se nejpodrobněji předsta-
vuje na své domovské adrese www.archeoskanzen.cz. 

Ojedinělý areál Živá voda přibližuje život kolem řeky Moravy i pod její hladinou a na při- 
lehlých biotopech. Největší lákadlo ukrývá jeho hlavní budova: ve dvou podzemních pat- 
rech je mimo jiné v hloubce 3,5 metru prosklený tunel pro sledování podvodního života, 
dále průhledy do vodní hlubiny a mokřadní tůně nebo dotykové akvárium s nepůvod- 
ními druhy vodních živočichů. Na připojené části plánku je zřetelně vidět, že „podzemí“ 
je díky výtahu pohodlně přístupné i vozíčkářům. Ztrátu času nebude návštěva zname- 
nat ani pro nevidomé, kteří si mohou ryby a jiné vodní živočichy „osahat“ na dotykových 
plastických modelech. Stezky v přilehlé zahradě vedou třeba kolem pramenišť a potůčků 
protékajícími lesy Chřibů, po lávce přes expoziční jezero s našimi původními druhy ryb ne- 
bo bylinkovou zahrádkou, součástí individuální i skupinové prohlídky se může pro někoho  
stát koupání v přírodním biotopu dočišťovaném rostlinami. Kompletní nabídku služeb, ote-
vírací dobu, ceník a další nezbytné informace přináší web www.zivavodamodra.cz.      (mk)

V době návštěv archeoskanzen samozřejmě žádný den „nespí“. V areálu se konají třeba naučná představení i pro 
školáky, přednášky a semináře, pokusné tavby kovů či výroba keramiky, s výzkumnými pracemi stále pokračují 
archeologové.
Na vzdálenějších březích rybníků (přední je Konventní, menší se jmenuje Žabinec) je patrná úvodní/závěrečná 
část výletu po modré značce. Pozadí dominuje areál prvního moravského cisterciáckého kláštera s výraznými 
kostelními věžemi. 

Podvodní tunel nabízí 
opravdu neskutečné po-
hledy pod hladinu, kde 
plavou nejen běžné ryby 
řeky Moravy, ale také  
z našeho území historic-
ky vymizelé – jeseteři  
a dvě vyzy velké s délkou 
přes dva metry, největší 
sladkovodní ryby světa.

               Po modré z Modré 
a zpátky

cHeStAV

STENO CZ s.r.o.         
Mikulovice 304 
530 02 Pardubice  prodejna                                                   
Tel.: 466 885 111 pondělí–pátek: 7–15.30 hod.                                                   
info@steno.cz  Tel.: 466 885 555    
www.steno.cz          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. 

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

DLOUHOLETÁ PODPORA ČINNOSTI
ČESKÉ ABILYMPIJSKÉ ASOCIACE

Štrossova 239
530 03 Pardubice

466 535 200                  www.avekont.cz
608 203 007          agentura@avekont.cz

m          l          m          l          m

l          m          l          m          l

m          l          m          l          m
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ActIWO PARDUBIce

Vyluštění z čísla 4: 
1. OSAZOVÁNÍ DESEK
2. MALOVÁNÍ

Cenu získávají: 
1. Helena Michalcová, Pardubice
2. Helena Ferencová, Ostrava
3. Jan Skala, Pardubice
4. Květuše Sodomová, Praha 9
5. Jindra Drechslerová, Morašice (okr. Pardubice) 

Čtvrtá křížovka s tajenkou s tematikou abilympi- 
ády se také zapsala do rekordů, tentokrát ovšem  
na spodní hraně. Luštitelé se patrně naplno ocitli 
v „okurkové sezóně“ – znění tajenek totiž poslalo 
zhruba 30 křížovkářů. Za příznivé zjištění lze kaž-
dopádně považovat skutečnost, že několik z nich 
se do souboje s taji zapojilo poprvé, případně si 
luštění alespoň vyzkoušelo.   
Z hlediska správnosti došlo de facto k zajímavé  
situaci. Jedna luštitelka, shodou okolností právě  
nováček, napsala sice správná znění, ale první ta-
jenku rozdělila na dvě.

(mk)

Pravidla soutěžní křížovky o zajímavé ceny:
1) Vyluštění (při více tajenkách včetně jejich čísla – například 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do stanoveného 
 termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručovací adresu. Jiný způsob převzetí nutno domluvit na uvedeném 
 e-mailu.
3) Od května 2013 možno luštit také prostřednictvím Facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení, podle prostoru také kompletně vyluštěný obrazec příslušné křížovky otiskne  
 následující vydání.
5) Před odesláním raději vícekrát překontrolovat napsané znění včetně označení tajenek správným číslem.

6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail:                                                                   – klasická pošta:
 milos.kajzrlik@caacz.cz     Česká abilympijská asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice 
 předmět – heslo KŘÍŽOVKA      obálka – heslo KŘÍŽOVKA     

                                                     (mk)
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Správná soutěž  
musí být s medailemi! Proto také tako-
véto ocenění čeká při slavnostním vy- 

hlášení výsledků jednotlivých disciplín abilympiády na po-
myslném stupni vítězů na tři nejlepší. 
Na rozdíl od olympiády nebo dalších sportovních světových 
či evropských šampionátů nejsou samozřejmě vyrobeny  
z drahých a dalších kovů (zlatá ale ve skutečnosti obsahuje 
jen malé procento tohoto kovu), přesto mají pro jejich drži- 
tele obrovský význam. Použitý materiál byl prakticky každo-
ročně jiný, od něj se odvíjel také způsob a postup výroby,  
medaile navíc měly i různý tvar. V análech je tak zapsán 
plast, kůže, keramická hlína, dřevo, ale třeba i … (1. tajen-
ka) – tři ukázky jsou na snímcích. 
Organizátoři abilympiády se dlouhodobě potýkají s nezájmem 
o účast v počítačových disciplínách, ač je práce s výpočetní technikou pro osoby se zdravotním postižením značně vhodná. 
V období 2009 až 2011 se proto rozhodli nalákat na ně více abilympioniků. Vylosovaný soutěžící z počítačové editace textu, 
jediné pravidelně konané disciplíny z tohoto oboru, vždy získal bezpochyby užitečnou cenu věnovanou jedním z dlouholetých 
partnerů: kvalitní … (2. tajenka). Pravdou ovšem zůstává, že přání zůstalo nadále jen přáním... 
Vodorovně: A. Japonská lovkyně ústřic; dámský klobouk; jev. – B. 2. tajenka; družstvo v 19. století. – C. Nejstarší překlad 
bible; obilí svázané povříslem; ukazovací zájmeno. – D. Solmizační slabika; citoslovce jukání; 1. tajenka. – E. Zabijačková 
pochoutka; klan; jihoamerický hlodavec. – F. Slabika; nizozemská jednotka objemu; polní plošná míra (slovensky). –  
G. Předložka; samostříl; styk dvou stěn tělesa. – H. Symetrála; západokrkonošská horská bouda. – I. Minulého roku; útočiště; 
mezinárodní kód letiště Eagle.
Svisle: 1. Dobrá nálada; lyžařský pozdrav. – 2. Pohnutky; nejvyšší karta. – 3. Prudký záchvat choroby; nasycený uhlovodík. – 
4. Chemický prvek značky Te; německý automobil. – 5. Ten i onen; otevřené ohniště; indoevropská samohláska. – 6. Černý 
zpěvný pták; rostlina lipnice (botanicky); planetka. – 7. Starořek; domácké mužské jméno; zábavy. – 8. Příkoří; kavkazský 
jelen. – 9. Holeň navlékaná na lýtko; zápasy. – 10. Zámezí; obyvatelka asijského státu. – 11. Ostnoploutvá ryba; chilský 
romanopisec.
Pomůcka: aam, Araya, šva, zlak.                                                                                                                                        

Termín pro tuto křížovku: pátek 1. prosince.                                                                                                                     (mk) 

Pro chvíle oddechu

PILA PIŠtORA  KOMÁROV                                            

Výrazná podpora dobré věci –
aktivit České abilympijské asociace



Vody českých, moravských a slezských to- 
ků brázdí také četné výletní lodi. Poslední 
květnovou sobotu rozšířil jejich flotilu po 
slavnostním pokřtění předsedou Národní ra- 
dy osob se zdravotním postižením Václa-
vem Krásou motorový člun Hendy. 

Jeho unikum předznamenává samotný ná- 
zev: punc bezbariérovosti mu dává nájez- 
dová plošina umožňující bezpečný přístup 
maximálně dvou mechanických nebo elek-
trických vozíků. Díky snadné ovladatelnosti 
se kormidelníkem může po zaškolení stát  
i samotný vozíčkář. 

Člun se plaví po Baťově kanálu na jihový-
chodní Moravě. Kotví v jeho největším, nej- 
modernějším a nejlépe vybaveném přístavu  
v obci Petrov, vybudován byl předloni jako  
bezbariérový včetně sociálního zařízení.  
Kvůli opravě kanálu trvala úvodní plavební 
sezóna zhruba tři měsíce, naposledy mohla 
loď zvednout kotvu v pondělí 4. září. Příští  
rok by měla být v provozu od května.

Provozovatel přístavu zaznamenal hned  
od počátku spuštění plavidla na hladinu po- 
měrně velký zájem ze strany vozíčkářů. Nej- 
dříve sice přijížděli hlavně z důvodu se-
známení se s ním i s celkovým prostředím, 
později se mnohdy dotazovali na možnost 
a podmínky zapůjčení. Na palubu častěji 
usedali až v závěru období – celkově se 
jich plavily zhruba dvě desítky, z toho tři ze 
Slovenska (pohraniční město Skalica dělí 

od Petrova zhruba pět kilometrů). Všichni 
se přitom shodli na jednom: plavbou byli 
opravdu velmi nadšeni. 

Pořízení člunu Hendy (nákup byl realizo- 
ván pouze z vlastních zdrojů) přitom není 
první a zároveň poslední chvályhodnou ak- 
tivitou kolektivu domovského přístavu ve  
vztahu k osobám s tělesným postižením.  
Příští rok totiž hodlá motivovat další přístavy 
a provozovatele půjčoven lodí nejen ke kou- 
pi stejného typu, ale také k vytvoření vozíč-
kářsky příznivých podmínek.

Baťův kanál o délce zhruba 50 kilometrů 
mezi Otrokovicemi a Rohatcem představuje 
v současnosti jednu z vyhledávaných turis-
tických atraktivit na Slovácku. Vybudovali ho 
mezi lety 1934 až 1938 především pro potře- 
bu přepravy lignitu z dolu v Ratíškovicích 
do továren a tepláren v Otrokovicích.

Petrov je vyhlášená vinařská obec s uni- 
kátní památkovou rezervací lidové architek-
tury Plže, obdivuhodnou skupinou vinných 
sklepů. Stavební zajímavostí je moderní kos-
tel sv. Václava: byl dokončen v roce 2000, 
základní kámen posvětil v květnu 1995  
v Olomouci tehdejší papež Jan Pavel II. 

Všeobecné podmínky, provozní řád pří-
stavu a půjčovny, ceník i další nezbytnosti  
a podrobnosti přinášejí webové adresy  
www.batuvkanalpetrov.cz, www.batacanal.cz  
a www.obec-petrov.cz, potřebné informace 
jsou k dohledání i na jiných adresách.  (mk)

Byla podruhé členkou výpravy z Lanškrouna a opět ji na abilympiádě nešlo přehlédnout. 
Respektive přeslechnout: Krasava Šerkopová je velmi povídavá žena s bohatou slovní 
zásobou a se spoustou zážitků. Soutěžila znovu v drátování, kterému se věnuje zhruba od 
roku 2000. Ochotně nám poskytla následující rozhovor.

● Jaký dojem máte z abilympiády?
Nápad se mi velice líbí, protože na téhle akci nejde jen o soutěžení, ale hlavně o pohodové 
setkávání lidí. Navíc člověk získá spoustu inspirace, může se podívat na tradiční i neobvyklé 
ruční práce, prohlédnout si různá řemesla... I já jsem tady poznala úžasné lidi a s některými 
jsem začala spolupracovat: nasbírali pro mě velké množství knoflíků.

Myslím, že abilympiáda je dobře připravená, cítím se tu příjemně. Jen se mi zdá, že dřív 
bylo víc stánků, víc vystavovatelů, hlavně u vchodu do haly. A zřejmě ubylo i soutěžících.

● Vaší disciplínou je drátování. Co jste měli za úkol vytvořit?
Tématem byla květina. Až minulou sobotu jsem se rozhodla, že vytvořím hořec: napadlo mě, 
že tmavě modrý drát pro květ a hnědý pro listy bude dobrou kombinací. Ještě včera jsem si 
doma zkoušela, jak to udělat, aby květiny hezky vypadaly a abych to stihla za tři hodiny.

Je škoda, že jsme soutěžili jen tři. Nejen drátování by prospěla větší konkurence, ta kaž-
dého přiměje, aby se víc snažil. I vítěz pak má ze svého úspěchu větší radost.

● Žijete v podhůří Orlických hor, v obci Rudoltice. Už deset let jste dobrovolnou 
kastelánkou na nedalekém zámku. Využila jste tam nějak svoje drátenické doved-
nosti?
Samozřejmě. Přemýšlela jsem, co by se dalo vystavit v prázdných sálech. Zámek šedesát 
let chátral, až z něj zbyla jen třípatrová věž a část sklepení. V roce 2007 sice byla opravena 
střecha a fasáda, přesto v sále na prvním patře nejsou dobré klimatické podmínky: 
celý rok je tam vlhko a chladno, dovnitř místy prší a chumelí, na zdech ani není omítka.

Napadlo mě, že vhodnou expozicí budou předměty z lakovaného měděného drátu. 
V listopadu 2008 jsem se dověděla o existenci Cechu česko-moravských uměleckých 
dráteníků. Přihlásila jsem se na jejich kurs do Prahy, kde jsem se naučila základní smyč- 
kový vzor. Od té doby drátuji, účastním se výstav a některé moje výrobky jsou k vi- 
dění právě na Novém zámku u Rudoltic. Dodržuji původní techniky drátování, pracuji  
s tenčím drátem, silný není pro moje hůř pohyblivé a bolavé ruce vhodný.

● S jakou nemocí se potýkáte?
Mám následky silné, několik let neléčené neuroboreliózy a čím dál větší problémy s krční 
páteří, což se přenáší i na ruce, hlavně na tu pravou. Stává se mi, že dostanu křeče do prs- 
tů a nic v nich neudržím. Po dvou operacích bederní páteře mám taky velké potíže s chůzí.
 Přemýšlela jsem o tom, že bych na abilympiádě soutěžila i v jiné disciplíně. Láká mě 
malování na sklo, kterému jsem se kdysi věnovala. Ale dneska neudržím tak dlouho  
v ruce štětec. Takže asi zůstanu u drátování.

● Na zmíněném zámku nepůsobíte jen jako kastelánka...
Jsem i průvodkyně, instalatérka, údržbářka, fotografka, archivářka. Prostě dělám všechno, 
co je zapotřebí. Už dřív jsem tam ráda chodila na procházky a fotila jsem si tam. Proto jsem 
neváhala, když nový majitel zámku zveřejnil na internetu, že hledá někoho na trhání 
vstupenek.

Kdyby mi tenkrát někdo vyprávěl, co všechno se dá zažít na barokní památce, nevěřila 
bych mu! Na zámku se nikdy nekonaly prohlídky. A já se rozhodla, že tam budu dělat prů- 
vodkyni, ačkoli jsem nikdy nic takového nedělala. Pochopitelně jsem se musela naučit histo-
rii zámku, ale co víc: nejdřív jsem si ji musela vypátrat.

● To bylo asi dost obtížné a zároveň zajímavé. Co pozoruhodného jste zažila v roli 
detektiva?
Byla jsem ve všech archivech v republice. Ale největším přínosem byla cesta do Vídně, 
kde jsem v archivu objevila dokumenty s neznámými fakty o výstavbě zámku a lidech 
žijících v jeho okolí. Šlo o čtyři sta listin a dopisů v němčině, napsaných barokním ku-
rentem. Trvalo mi dva roky, než jsem našla překladatele. Za zmínku stojí, že jsem do- 
dnes nenašla jedinou písemnost z období 1720–1750. Jako kdyby se v těch letech 
vůbec nic nedělo...
 
● Další vaší zálibou je sbírání knoflíků, v němž máte dokonce zásluhu na něko- 
lika rekordech. Proč jste je začala shromažďovat?

V roce 2009 jsem přemýšlela, jak přilákat do 
zámku víc lidí. A napadlo mě udělat chari- 
tativní akci, která navíc někomu pomůže:  
zvolila jsem sběr knoflíků a jejich navlékání  
na provázek. Záhy jsem u agentury Dobrý  
den zjistila, že se v téhle činnosti zatím  
v Česku nikdo nepokoušel o rekord. A to  
byla lákavá výzva! Nakonec jsme navlékli  
4 kilometry a 416 metrů, na kterých je přes  
288 tisíc knoflíků. Je to dvojí český, ale i svě- 
tový rekord.

Knoflíků už máme na zámku přes milión. Třídím je na různé druhy a děti ze stacionářů nebo 
dětských domovů z nich vytvářejí pěkné předměty: třeba botičky pro prince a princeznu. 
Děti z umělecké školy v Lanškrouně jich nalepily 900 na papírové srdce, které je sou- 
částí trůnu z knoflíků, u kterého se fotí i svatebčané. Na zámečku je také k vidění dětský 
kočárek polepený množstvím knoflíků, knoflíkový strom nebo obří 160centimetrový knoflík. 
Jde o jedinou expozici tohoto typu v republice.

● Na příští abilympiádě prý chcete mít svůj stánek. Co na něm budete nabízet?
Určitě drátované šperky, které vytvářím technikou kroužkování – tak se mimochodem 
dělaly ve středověku šermířské a rytířské košile. A další drátované předměty: misky, 
svícny, zvonky, srdce, andílky nebo těžítka. A pokud začnu opět pracovat se dřevem, tak  
nabídnu k zakoupení i malované magnetky a vláčky, které si děti už před lety velmi oblíbily.             

(pel)
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Premiérová sezóna unikátního plavidla a hned nadšení vozíčkáři

Slunce se rozzáří v pražském Paláci Akropolis
V Paláci Akropolis na Žižkově, nedaleko známé televizní věže, se ve dnech  
6.–10. listopadu uskuteční tradiční divadelní a hudební přehlídka. Již třiadvacátý 
Festival integrace Slunce nabídne dopolední a večerní vystoupení kumštýřů zdravých  
i zdravotně postižených, amatérů i profesionálů. Kompletní program lze najít na strán-
kách www.festivalslunce.wz.cz. Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. 
Na dotazy odpoví Vlasta Rydlová na telefonu 728 248 925.

Móda bez bariér v Rychnově nad Kněžnou
Už popáté se uskuteční benefiční módní přehlídka Elegance bez bariér. Na předvádě- 
cím mole Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou se 9. listopadu objeví cho-
dící i nechodící manekýnky a manekýni, ale i známé osobnosti a umělci. Výtěžek předají 
organizátorky Michaela Rázková a Veronika Vavrečková rodině s těžce zdravotně 
postiženým dítětem z Vysokého Mýta. Přehlídka začne v 19 hodin, vstupenky lze pořídit 
v rychnovském informačním centru.                                                                          (pel)

Levý snímek:
Robustní desetimístné šestimetrové plavidlo Hendy vyrobila v loňském roce loděnice v Norsku; 
stejný typ lze u nás vidět třeba u policie, hasičů nebo záchranářů. 
K řízení se používá kormidlo na konzoli se štítem. Do vybavení člunu dále náleží stříška proti 
slunci, pádlo, hák, dvě kotevní lana a čtyři fendry neboli odrazníky (většinou gumové nafukovací 
balóny na boku nebo zádi k ochraně trupu před poškozením při stání u mola nebo mezi dalšími 
loděmi). Plošina je nastavitelná do několika poloh, a tak se dá při nízkém břehu případně vystoupit 
i mimo přístaviště.
V tomtéž dnu, kdy se křtila bezbariérová loď, se uskutečnil ještě jeden stejný slavnostní akt.  
Křtil se totiž stacionární jeřáb pro vytahování plavidel s maximální hmotností deset tun z hladiny 
kanálu, jediné zařízení svého druhu na celé této vodní cestě. 
V přístavu je kromě 47 kotvišť také plovoucí kavárna, půjčovna kol a další aktivity. 

Pravý snímek:
Bezbariérový člun a samozřejmě i všechny další se na Baťově kanálu plaví jak poklidnou kraji-
nou nejen s lužními lesy, tak několika městy a obcemi – kromě Petrova to jsou např. Vnorovy, 
Strážnice, Veselí nad Moravou, Spytihněv nebo Napajedla. Mezi Petrovem a Otrokovicemi se 
nachází celkem 11 plavebních komor.                                                       Snímky: archiv přístavu

Šikovná kastelánka, která pozoruhodně využila své záliby

Zveme vás!



I přes stále narůstající konku-
renci počítačových technologií 
a schopností se knihy pořád 
vydávají i čtou. Proto si veřejné 
knihovny nadále vybírají četní li- 
dé k oblíbeným i pravidelným  
místům návštěv. Oproti dřívější 
době do nich častěji míří také  
ti s určitým typem i stupněm  
zdravotního postižení. A právě 
těchto čtenářů se týká standard  
a certifikát Handicap Friendly. 

Vybráno z „manuálu“
Aktivita, která částečně smazává 
dluh společnosti lidem se zdravot-
ním postižením v oblasti knihov- 
nictví, se zeširoka zaměřuje na 
problematiku přístupnosti nejen 
prostorů veřejných knihoven, ale 
také bezproblémového využívání 
jejich informačních služeb uvede- 
nou skupinou. Pochází z „dílny“ 
Sekce služeb osobám se specific-
kými potřebami Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků České 
republiky (SKIP). Důvodem vzniku 
byla potřeba zajistit rovný přístup 
k nabízeným službám čtenářům  
s různými znevhodněními.

K označení Handicap Friendly 
musí knihovny splnit osm oblastí – 
obecné požadavky a předpoklady 
na vytvoření vhodného prostředí 
pro poskytování služeb, kompe-
tentní přístup personálu, nabídky 
vhodných služeb a dokumentů 
v knihovním fondu, materiální  
a technické vybavení odstraňující 
fyzické i další bariéry, přístup-
nost webových stránek příslušné 
knihovny nejen pro osoby se zra- 
kovým postižením, propagace  
a spolupráce s organizacemi pra-
cujícími s handicapovanými lidmi  
s důrazem na jejich požadavky, pří- 
stupnost akcí pořádaných knihov- 
nami a integrační aktivity informu-
jící o problematice zdravotního 
postižení i propojující různé sku-
piny čtenářů.

Jak dokládá otištěný logotyp, 
standard se dosud soustřeďuje na 
zrakové, tělesné, sluchové a men-
tální postižení, proto má zmíněná 
osmička podmínek obecný cha-
rakter. Konkrétní opatření pro jed- 
notlivé handicapy popisuje meto-

dická publikace z roku 
2014 Rovný přístup. 
Standard Handicap 
Friendly. Problematikou 
občanů staršího věku 
se zabývá kniha z ro- 
ku 2016 s názvem 
Rovný přístup. Knihov- 
na přátelská k senio- 
rům. Ve fázi zpracová- 
vání jsou metodiky pro 
osoby s duševním 
onemocněním a pro ci- 
zince a příslušníky ná- 
rodnostních menšin. 

Certifikát lze získat  
také pro jediné zdra- 
votní postižení a pro 
určité prostory přísluš- 
né knihovny. Jeho udě- 
lení závisí na výsledku 
přezkumného řízení, které provádí 
obvykle tříčlenná odborná hodno- 
tící komise, kterou tvoří zástupce 
knihovníků, partnerských organi- 
zací a lidí s konkrétním handica- 
pem. Kromě zjišťování úrovně 
splnění obecně požadovaných bo- 
dů standardu do něj spadají 
i anonymní a neohlášené návště- 
vy knihoven. Při nesplnění da- 
ných podmínek hodnotitelé poza-
staví proces udělování do doby 
nápravy. 

Přiznaný certifikát platí pět let, 
poté SKIP knihovnu vyzve k obno- 
vení platnosti. Příslušnou skupinu 
znevýhodněných čtenářů informu- 
je, že mohou bez obav vstoupit, 
protože mají zajištěnou „bezbarié- 
rovost“ podle svých potřeb. Elek- 
tronickou verzi logotypu by měla 
v každém případě viditelně obsa- 
hovat webová adresa knihovny, 
papírovou pak dotčené prostory.

Praktická stránka projektu
Síť krajských, městských a míst-
ních knihoven je stále značná (je 
jich necelých sedm tisícovek), k to- 
mu je třeba přidat univerzitní, ne-
mocniční apod. knihovny – existuje 
tedy opravdu spousta potenciál-
ních žadatelů i nositelů certifikátu 

Handicap Friendly. Rozhodnutí 
uskutečnit tento chvályhodný krok 
ale v častých případech omezují 
architektonické, personální a pře-
devším finanční důvody.  

Pro sečtení dosavadního počtu 
certifikovaných knihoven zatím po- 
stačí prsty jedné ruky. Všechny 
takto oceněné jsou krajské s vel-
kým rozsahem služeb pro počet-
nou skupinu lidí a s metodickou 
funkcí pro místně příslušné „men-
ší“ knihovny.

Ještě v pilotní fázi dostaly v září 
2015 certifikát pro uživatele se zra- 
kovým postižením Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně a Knihovna města 
Ostravy.

Za skutečného premianta se pro- 
to považuje Knihovna města Hra-
dec Králové: získala certifikát v ro-
ce 2016 také v souvislosti s klienty 
se zrakovým postižením. Tuto udá-
lost zaznamenalo i loňské číslo 6 
našeho Zpravodaje.

Certifikační řízení chystá v do-
hledné době další krajská knihov-
na. SKIP zároveň předpokládá 
brzké zapojení několika knihoven, 
v jejichž současné nabídce služeb 
jsou už takové, které jsou určené 
např. čtenářům se sluchovým či 
mentálním postižením. 

V oblasti přístupnosti pro uživa- 
tele se zrakovým postižením si 
zaslouží krátkou zmínku projekt 
FriendlyVox pro knihovny. Kon-
krétně v něm jde o vybavení po-
čítačů stejnojmenným ozvučeným 
portálem umožňujícím nevidomým 
bezpečné získávání informací i ko- 
munikaci s okolím. Součástí pro-
jektu je také proškolení pracovníků 
knihoven, jak správně takovým ná-
vštěvníkům pomoci, poradit apod. 
 Počítač s uvedenou službou i sa- 
motná knihovna jsou přitom zře- 
telně označeny, aby lidem se zra-
kovým postižením bylo jasné, že 
tam jsou vítáni. Zvažuje se dokon-
ce zařadit projekt do povinných  
podmínek k získání standardu  
Handicap Friendly pro uživatele se 
zrakovým postižením. 

Oprávněnost projektu podpořil 
úspěšný zkušební provoz v měst-
ských knihovnách v Jihlavě, Třebíči 
a Dačicích. Jeho přínos lze vysle-
dovat také z kladné reakce jiných 
krajských i městských knihoven po 
celé republice (Nymburk, Havlíčkův 
Brod, Pelhřimov, Opava, ...), které 
se do něj poté přihlásily. 

Existují ale i knihovny, které z růz-
ných důvodů nemohou (nebo tak 
uvažují) na certifikát dosáhnout,  
přesto nabízejí často i velmi kva- 
litní služby specifickým skupinám 
uživatelů. Ještě před popisova- 
ným standardem získala za takový 
přístup cenu „Mosty 2010 “ Krajská 
knihovna Karlovy Vary. Stejně tak 
je poměrně hodně knihoven, které 
neuvažují o získání certifikátu, pře- 
stože se v určitém rozsahu pro-
blematice služeb  handicapovaným 
čtenářům věnují.

Nejpodrobnější informace o stan- 
dardu Handicap Friendly i sou-
vislostech zveřejňuje web www.
skipcr.cz. Elektronické verze v tex-
tu jmenovaných výchozích metodik 
lze volně stáhnout na adrese http://
ipk.nkp.cz v části Legislativa/Nor- 
my, standardy, doporučení. Projekt 
FriendlyVox popisuje web http:// 
friendlyvox.info, příp. http://friendly- 
vox.org. Po zapsání dotčených 
slov do internetového vyhledávače 
se zobrazí i jiné odkazy.         (mk) 

Recepty 
z Kosatce
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Dnešní pokrm z receptáře trénin- 
kové restaurace České abilym-
pijské asociace najdete i v rámci 
jednoho regionu v mnoha ob-
měnách.

Škvarkové placky

Doba přípravy: 
40 minut + chladnutí/smažení  
zhruba 6 minut (1 placka).

Suroviny (pro 4 osoby):
500 g brambor, 200 g škvarků, 
asi 300 g hrubé mouky, sůl, 
pepř, 4 velká vejce, sádlo nebo 
olej.

Postup přípravy:
Brambory oloupeme, pokrájíme  
a uvaříme doměkka v osolené 
vodě.

Škvarky pokrájíme nebo nase-
káme a na pánvi je rozehřejeme. 
Uvařené brambory slijeme, ještě 
horké je šťouchadlem promíchá-
me se škvarky. Osolíme, opepří-
me, přidáme většinu mouky a roz-
šťoucháme.

Hrnec zakryjeme pokličkou, směs 
necháme vychladnout. Do zchlad- 
lé hmoty zamícháme vejce, příp. 
přisypeme mouku. Z těsta vytva-
rujeme placky o průměru 8 až 10 
centimetrů. Ty opékáme na roze-
hřátém sádle nebo na oleji na 
pánvi dozlatova.                     (mk) 
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Na jaře 2012, v době počátku přípravy standardu, 
se v bezbariérové knihovně ve Svitavách usku-
tečnil jeden z prvních specializovaných seminářů 
pro knihovníky. Ti si na něm kromě seznámení  
s pomůckami pro nevidomé vyzkoušeli třeba chůzi 
poslepu s bílou holí a navigaci osob se zrakovým 
postižením v terénu.                                Snímek: 

archiv Sekce služeb osobám 
se specifickými potřebami SKIP

Vítáme tě, čtenáři s handicapem – jasný vzkaz certifikátu
Osm bodů, které „otevírají“ knihovny klientům se specifickými potřebami 

V srpnu vyšla 
třetí kniha au-
torské dvojice 
Rostislav Ku- 
chař a Zita  
Chalupová. Po 
titulech Papíry 
na hlavu a Uklí- 
zeč a ředitel 
jde o další hu-
morně laděné 
příběhy ze ži- 
vota  zdravotně 
postižených li- 
dí s názvem 
Ještě žiju. Čte- 
náři se třeba  

dozvědí, jak Rosťa prodělal zánět srdečního 
svalu, který skončil operací a kardiostimulá-
torem. Ovšem i ten je v jeho příhodách zdrojem 
legračních situací...

Knížku vydalo olomoucké nakladatelství Buri- 
an a Tichák. Pro objednávky je určen e-mail 
kucharrosta@ seznam.cz. Novinku autor nabíd- 
ne a podepíše 18. listopadu na turistické akci 
Poslední puchýř v Bučovicích a 10. listopadu 
na výstavě Život bez bariér v Ostravě.        (pel) 
 
  Fandové (ukázka z knihy)
O filmu Proč? už jsem se jednou zmínil. Podob-
ně jako já tehdy se cítil i jeden můj kamarád, 
velký fanoušek fotbalové Slavie. Tak velký, že 
nosil slávistické oblečení, na autě měl vepředu 
vlaječku Slavie a vzadu za oknem dokonce 
velkou vlajku. Špatně chodil, musel používat 

chodítko a auto pro něho bylo životní nutnost. 
Při jednom zápase zaparkoval jako vždy blízko 
stadionu na místě pro postižené. Během fot-
balového zápasu se se známými výborně ba-
vil, Slavie po dlouhé době vyhrála nad Spartou 
2:0. Spokojeně se vracel na parkoviště. Když 
došel k autu, strnul. Jeho starou škodovku, kte-
rá sotva držela pohromadě, fanoušci naprosto 
zdemolovali. Přijeli policisti, sepsali protokol  
a zajistili mu odvoz domů.

Za tři dny měl kamarád návštěvu: tři policisti 
a jeden starší pán. Ten mu oznámil, že když 
stáhne žalobu kvůli rozbitému autu, dostane od 
něho auto úplně nové. Kamarád se rozzlobil, že 
nemá na hlouposti čas, a vynadal policistům, že 
se propůjčují k tomu, aby si někdo dělal legraci 
z postiženého člověka. Naštěstí u toho byl jeho 
bratr, který nepropadl vzteku, naopak si nechal 
všechno v klidu vysvětlit. U stadionu byly kamery, 
takže policie přesně věděla, kdo škodovku zni- 
čil – dva chuligáni, fanoušci Sparty, kteří už za  
výtržnictví a vandalismus měli podmínku. Onen 
starší pán byl tatínek jednoho z nich. Moc se 
omlouval za synovo chování a nabízel kama-
rádovi nový ford, něco mezi osobním autem  
a menší dodávkou. Synovi prý přiškrtil zdroj pří-
jmů, na škody, které způsobil, musí vydělat.

Za pár dní zastavil kamarádovi před domem 
nový, pro jeho postižení upravený vůz s plnou 
nádrží a pětiletou zárukou. Takže byl v šoku 
podruhé. Na takové auto by se nikdy nezmo-
hl. Postižení přátelé ho dodneška škádlí a ptají 
se, jestli nebude zase nějaký fotbal, že by si na  
jeho parkovací místo postavili svůj starý vůz, 
protože by se jim hodil nový.

Za mlada jsem byl taky fotbalový fanda. S ka- 
marády jsme chodili na zápasy s trubkami, vlaj-
kami, častovali jsme se s fanoušky druhého 
týmu nadávkami. Ovšem to bylo celé fandění, 
nic jsme nerozbíjeli, ani jsme se neopíjeli a ne-
prali. Dnes se kvůli rozdivočelým fanouškům 
bojím na stadion zajít. Výjimku jsem udělal 
před dvěma lety, když jsem dostal od kamaráda  
vstupenku na mistrovství světa fotbalistů do 
jednadvaceti let, které se konalo na olomouc-
kém Andrově stadionu.

Když jsme tam dorazili, nestačili jsme se di-
vit, kolem to vypadalo jako na policejních ma-
névrech. Seděli jsme na pěkných místech  
s dobrým výhledem, šlo o zápas mezi Ně- 
meckem a Portugalskem. Najednou vidím zná- 
mého, který má příbuzné v Německu – přišel 
v německých barvách spolu s dalšími Němci. 
A hned se mě ptá, jak zápas odhaduji. 
Pravil jsem, že Portugalsko vyhraje 6:2. Něm- 
ci se začali popadat za břicha a klepat si 
na čelo. „Když mě tak urážíte, dopadne to ji- 
nak – 5:0 pro Portugalce,“ předpověděl jsem. 
Se smíchem nade mnou mávli rukou. I ka- 
marád, který mě pozval, měl za to, že jsem 
to přehnal. Po prvních pěti minutách dali 
Portugalci gól. Kousek pod námi seděli malí 
kluci a volali na mě: „Za lidovku!“ Do pře- 
stávky to bylo 3:0. A kluci křičeli: „Cholera, 
dejte jim bůra!“ Zápas skutečně skončil 5:0 
pro Portugalsko. Já i kluci jsme škodolibě má- 
vali na Němce a volali: „Auf Wiedersehen!“ Ti 
odcházeli do hotelu jako zpráskaní psi. Bylo 
to opravdu neuvěřitelné. Rozhodně nelituji, že 
jsem udělal výjimku a na fotbal šel.  

Rostislav Kuchař si zachoval smysl pro štiplavý humor



Jeden autor, 
různorodé tematické 
zaměření i technika

Na necelý měsíc – od 19. čer-
vence do 11. srpna – zaplnila 
stěnu kavárny U tiskaře Bri- 
xe, kde už představili svoje  
dílka četní amatérští i profesi- 
onální umělci, výstava obra- 
zů, které namaloval Alexander 
Pěknice-Moravský. 

Snímek dokládá, že se tento 
malíř a fotograf (a také milov- 
ník veteránských aut) nesou-
střeďuje na určité téma a že 
není ani příznivcem jediné 
malířské techniky. Vystavoval 
zhruba pět desítek obrazů, až 
na tři všechny černobílé, které 
vytvořil tužkou nebo uhlem. 
Portréty jeho přátel a kamará-
dů v druhé části výstavy byly 
v podstatě kreslené podle fo- 
tografií. Barevné obrazy rybní- 
ku, chaty a turistického pose-
zení, na které použil olejovky  
a temperovky, se vyznačovaly určitou zvláštností: k jejich namalování  
mu postačilo jediné místo.

Pro A. Pěknice-Moravského to byla první výstava v zařízení pro osoby 
se zdravotním postižením. Je ale dosti reálný předpoklad, že se do kon-
ce roku jeho obrazy objeví ve stejné „galerii“ ještě jednou.                (mk)

Oáza humoru pobaví i přiměje k zamyšlení
V současnosti je v Kosatci, konkrétně ve společenském sále instalová-
na výstava Kýchání mozku & Léčba kresleným humorem & Ticho. Do 
13. listopadu si můžete prohlédnout více než 80 obrazů vybraných  
z mezinárodní soutěže humoru. Vstup zdarma.                                 (pel)

Den s nadvládou jógy: 
jen samá pochvala

Víceúčelový sál a kavárnu U tis- 
kaře Brixe vybraly Pardubice 
jako hlavní organizátor za mís- 
to konání celodenního letního 
festivalu jógy pro všechny, který 
pod názvem Surya Yoga Fest 
uspořádaly ve spolupráci s part- 
nery v sobotu 19. srpna.

Na programu nebylo pouze cvi- 
čení jógy, „praxi“ doplnily kromě 
odborných přednášek také pro- 
mítání z cest za jógou a do- 

konce jarmark, kde mohl každý využít i služeb odborného poradenství.
V sídle České abilympijské asociace se sešla zhruba stovka cvičenců, 

převážně žen. Nebyli přitom pouze z Pardubic, přijeli třeba i z Poličky 
a České Třebové, několik jich muselo podniknout delší cestu. Všichni 
prožili den v maximální spokojenosti v naprosto optimálním prostoru 
na takový typ akce, s možností příjemného posezení v kavárně s nabíd-
kou výborného občerstvení. 

Jménem organizátorů festival velmi příznivě ohodnotila Radka Svato-
šová z Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje: 
„S ohledem na to, že se jednalo o první ročník nové, nevyzkoušené  
akce, z naší strany je naprostá spokojenost. Věříme, že za rok se zde 
sejdeme znovu a že se tato akce stane tradicí.“

V Kosatci již rok vede cvičení unikátní kraniosakrální jógy její au- 
torka; po úrazu má sama těžké zdravotní postižení. Tento systém se 
vyznačuje velmi účinnými cviky pro každého včetně lidí se zdravotním 
postižením – účinky na zdraví jsou u každého bez rozdílu patrné. 

Zájemcům o případné podrobnější informace doporučujeme webovou 
adresu www.kraniosakralnijoga.cz.                                                    (mk)

     OP

Strana 8

P.P.

982507-0663/2017

530 02 Pardubice 2

zaostřeno na ...   

Výběr ze zajímavých událostí

Nezapomenutelný zážitek si odnáší každý kva- 
druplegik, paraplegik, amputář, nevidomý, nesly-
šící i člověk jinak zdravotně postižený, děti nebo  
senioři, pokud se zúčastní létání ve větrném tune- 
lu, hlavní náplně nevšední akce Praha letí napříč 
handicapy. Letos se do naší metropole vydali  
v úterý 2. května kvůli tomuto jedinečnému zá-
žitku opět lidé z celé republiky.

Snímky: archiv Cesta za snem

Stejně nezapomenutelné okamžiky jako mladá 
vozíčkářka, která se mohla díky ochotným rukám 
posadit za řídítka čtyřkolky, prožívá na Zážit-
kovém víkendu prakticky každý z velkého počtu 
dospělých i dětí.

Dravá, akční a kreativní skupina lidí
Tak se na svém webovém profilu www.cestazasnem.cz pre-
zentuje parta s aktivitami pro dobrodruhy se zdravotním 
postižením. Výstižně to vyjadřuje i další věta představující 
současný spolek: „Vyhýbáme se oklikou vyšlapaným stezkám 
a s radostí a nadšením vyšlapáváme své vlastní.“

Vznik tehdejšího občanského sdružení odstartoval těžký pád 
velkého sportovce Heřmana Volfa při nočním lyžování v roce 
2006. „To přece není konec života a je třeba se do něj vrátit,“ 
říkal si na spinální jednotce. Navíc ho patřičně „nakopla“ i prá-
vě probíhající zimní paralympiáda v Turíně. Díky ní se rozhodl 
do roka a do dne sjet kopec, kde ho úraz postihl. Sjezd byl sice 
spíše „spád“, ale pro něj každopádně počátek restartu. K ly- 
žování postupně přidával plavání, potápění, jachting a seskok 
padákem. Nejvíc ho ovšem přitáhl handbike.

O kolo s ručním pohonem šlo také ve čtyřletém projektu, je- 
hož název převzalo i uskupení aktivních lidí. Blíže ho vyme-
zoval podnázev Na handbiku křížem krážem Evropou. V roce 
2009 se H. Volf vydal se svým kamarádem ze střední školy, 
dokumentaristou Miloslavem „Mejlou“ Doležalem, na více než 
1300 kilometrů dlouhou cestu s cílem pod pařížským Vítězným 
obloukem (Arc de Triomphe), kam dojeli zhruba za tři týdny. 

Ohlas na toto putování byl oproti očekávání velký, a tak příští 
rok vyrazil z Prahy sice „jen“ do Banské Bystrice, zato však se 
stanem, batohem a vozíkem na svém „přemísťovadle“. V roce 
2011 dovezl do Vatikánu a předal zástupci tehdejšího papeže 
Benedikta XVI. Poselství naděje českých vozíčkářů. Poslední 
rok měl před sebou nejnáročnější trasu: více než dvoutisíci-
kilometrovou vzdálenost do norské metropole Oslo jel kvůli 
splnění přání dvaadvaceti dětí se zdravotním postižením.

Bohatý celoroční kalendář akcí
Pojem „opravdová integrace“ jsou podle „Héři“ a jeho přátel 
akce s velkou dávkou napětí a nevšedních zážitků přístupné 
jak všem lidem s různým zdravotním handicapem, tak široké 
veřejnosti, mužům i ženám, amatérům/začátečníkům i profe-
sionálům/pokročilým, mladým i starším.

V roce 2013 se jel premiérově Handy cyklo maraton, světově 
unikátní nonstop závod o délce 2222 kilometrů a časovém 
limitu pro dojezd do cíle do 111 hodin, každý tým musí přitom 
mít minimálně jednoho zdravotně postiženého cyklistu. Ke 
stejně zaměřeným projektům patří dále Pražský cyklo maraton 
(letos v sobotu 24. června) a květnové nebo červnové Okolo 
měst napříč handicapy, jednodenní akce ve vybraných vel-
kých městech po území celé republiky.

Čistě sportovní povahu má také zimní a letní Handy kvadri-
atlon. Běh na lyžích, biatlonovou střelnici, skicross a sprint, 
respektive plavání, střelbu, kánoi a kolo společně absolvují 
„opačné“ dvojice – handicapovaný a nehandicapovaný, muž  
a žena, junior a senior nebo člověk a pes. 

Od pátku 22. do neděle 24. září se v Doksech, letovisku u Má- 
chova jezera, uskutečnil 5. ročník Zážitkového víkendu. Pro-
střednictvím četných outdoorových aktivit (např. paintball, pře- 
tahování na raftech nebo discgolf) si účastníci na „vlastní  
kůži“ ověřili, že ani vozík nebo slepecká hůl nemusí zname- 
nat konec pro různé adrenalinové volnočasové činnosti.

Do akcí společenského charakteru spadá Heř-Man-Day  
Business, večerní setkání s partnery a podporovateli spolku 
s tematikou obchodu a zaměstnávání osob se zdravotním  
postižením. Oslavou všech společných prožitků v každém ro- 
ce a zároveň vyvrcholením činnosti vždy bývá Večer v gala, 
který se bude tentokrát konat v sobotu 25. listopadu.

Závazek z počátku činnosti spolku Cesta za snem pomoci 
alespoň jednomu člověku změnit život k lepšímu H. Volf a je-
ho spolupracovníci bez debaty několikanásobně překonali.  
A do cíle jim určitě ještě zbývá předlouhá cesta…

Přínos uskutečňovaných aktivit neopomíjejí četné soutěže. 
V mezidobí 2012 až 2014 bylo sdružení nominováno na cenu 
„Mosty“, následující rok ji získalo. V roce 2013 převzal H. Volf  
v rámci Evropských dnů handicapu za mimořádný čin oce- 
nění „Křišťálový kamínek“. Sdružení ale úspěšně „bodovalo“  
i v oblasti publicistiky a PR vztahů. Vládní výbor pro zdravotně  
postižené občany mu třikrát udělil ocenění za publicistické  
dílo, v roce 2015 to byla dvakrát „Česká cena za PR“ za nej- 
lepší kampaň v předešlém roce v oblasti sportu a sociální  
zodpovědnosti.

Veškeré podrobnosti o přitažlivé činnosti včetně bohaté fo-
todokumentace, videoukázek i filmových dokumentů přináší 
jmenovaná webová adresa.

Spojitost s abilympiádou a Kosatcem
H. Volfa přivítali při jeho cestách dvakrát také účastníci pardu- 
bické soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových schop-
ností a dovedností osob se zdravotním postižením. 

V roce 2010 vyprávěl společně s M. Doležalem o svých 
uskutečněných i plánovaných aktivitách. O dva roky nato 
si ji zvolili jako průjezdní místo při tréninku na náročnou 
skandinávskou závěrečnou etapu projektu Cesta za snem.

V letech 2014 a 2015 se Kosatec (Integrační centrum soci-
álních aktivit v Pardubicích), moderní sídlo České abilympijské 
asociace, stal jedním z povinných průjezdních kontrolních sta-
novišť druhého a třetího ročníku Handy cyklo maratonu. 

Jako připomínka na závod v roce 2014 se počátkem násle- 
dujícího, v úterý 27. ledna, promítal za přítomnosti duchovního 
otce projektu v sále Kosatce film s příznačným názvem 111 
hodin, následovala beseda s jeho tvůrci.                           (mk)

Zamířit! Pal! Svoje přesné oko i ruku si ve čtvr- 
tek 8. června vyzkoušelo na střelnici v těsném 
sousedství Mělníka v rámci Dne sportovní střelby 
třicet vozíčkářů. Po základním výcviku s instruk-
torem si za odborného dohledu všichni zastříleli 
z malorážky, pušky, pistole a samopalu.  

       spolek

„21. 7. Děkujeme. Velmi laskaví lidé. Do- 
brá káva. Vše se nám líbilo. Sankt Petěr- 
burg.“ 
Tento „exotický“ zápis ze třetího dne vý- 
stavy zanechali v návštěvní knize s nej- 
větší pravděpodobností účastníci Czech 
Open 2017, 28. festivalu šachu a her, kte-
rý v Pardubicích ve stejné době probíhal. 

Snímek: Martin Danda


