
V sobotu 21. října během emocemi nabitého veče-
ra  na  lodi  na  pražské  Vltavě  rozdal Nadační fond 
KlaPeto symbolické šeky na 50 tisíc celkem 19 ro-
dinám  s  handicapovanými  dětmi.  Peníze  získané 
charitativní  akcí Na Sněžku pro Pavlínku  poslouží 
většinou  na  rehabilitace,  kompenzační  pomůcky, 
ozdravné pobyty nebo  jako příspěvek na zakoupe- 
ní automobilu. 

„Když jsem akci začínal a šel poprvé po amputaci 
na  Sněžku  pro  Simonku,  nikdy  jsem  nečekal,  že  
o čtyři  roky později  nás půjdou už skoro  tři  tisíce,“ 
říká autor projektu, handicapovaný atlet Jaroslav Pe-
trouš.  Letošní  pátý  ročník  se  27.  května  konal  pro 
Pavlínku Josiekovou z Karviné, která prodělala s tr- 
valými  následky  meningokokovou  sepsi.  Zákeřná 
nemoc  si  vyžádala  amputaci  nožičky nad  kolenem 
a  poškozený  má  Pavlínka  i  zrak  a  mozek.  Lékaři 
považují  za  zázrak,  že  přežila,  a  dnes  už  tříletá 
holčička  se  statečně  pere  s  následky  nemoci  dál. 
„Pavlínka se má krásně, od května se naučila více 
a  stabilně  sedět,  nic  jiného  nedělá,  jen  sedí.  Zdá 
se  nám,  že  je  i  více  vnímavější,  více  nás  hladí, 
obejme nás. Když jí chceme dát pusinku, tak ví, že 
pusinku dostane, a počká si a usměje se,“ říká ma- 
minka  Veronika.  „Ráda  kouká  směrem  do  otevře- 
ného okna, kde  je sluníčko, a když využiju situace  
a vlezu jí do výhledu, jestli mě náhodou neuvidí, tak 
se  opět  směje  od  ucha  k  uchu.  Je  naše  sluníčko, 
jak se snaží a baví  ji  to,“ dodává. Rodina Pavlínky 
potřebovala vůz na cesty za lékaři a za protetikem. 
Nadační fond KlaPeto  jim  zbrusu  nový  Opel  Cor- 
sa předal už v květnu v Peci pod Sněžkou. V sobo- 
tu 21. října fond rozdal symbolické šeky na 50 tisíc  
korun  dalším  19  dětem.  Celkem  se  podařilo  na-
shromáždit více než 1,2 milionu korun.
„Krásné  na  naší  práci  je,  že  každý  rok  můžeme 

pomoci  více  dětem.  Smutné  je,  že  dětí,  které  po- 
moc  potřebují,  neubývá.  Oproti  loňsku,  kdy  jsme 
pomohli  patnácti  rodinám,  je  to  letos  i  s  rodinou 
Pavlínky dvacet. Byl to přesně cíl, který jsme si dali 

a  který  se  nám  podařilo  naplnit.  Žádostí  se  nám 
ale  sešlo  přes  třicet,“  říká  spoluzakladatelka  fondu 
Kateřina  Klasnová.  Oproti  předchozím  ročníkům 
fond upřednostnil  ty  rodiny, které od něj žádný dar 
dosud nedostaly. 
„Jednu  výjimku  jsme  ale  přeci  jen  udělali  –  

a  to  u  Zuzany  Lavičkové,  která  bude  příští  rok  
plnoletá a na další příspěvky už u naší organizace  
nedosáhne,“ vysvětluje Klasnová. Peníze, které or- 
ganizace  pošle  rodinám,  většinou  poslouží  na  re-
habilitace  a  kompenzační  pomůcky,  které  nehradí 
pojišťovny.
„Jsme šťastní,  že se nám díky zájmu daří pomá- 

hat  stále  více  dětem.  Je  to  pro  nás  obrovská  vý- 
zva  a  závazek  do  budoucna,  moc  bychom  si  
přáli,  aby  se  naše  ‚KlaPeto  rodina‘  opět  rozrostla. 
Všichni  rodiče  handicapovaných  dětí,  které  jsme  
letos  obdarovali,  nám  slíbili,  že  s  námi  příští  rok 
Sněžku  dají.  Těšíme  se  opět  poslední  květnovou 
sobotu, dvacátého šestého, na viděnou v Peci,“ uza-
vírají Kateřina Klasnová s Jaroslavem Petroušem. 

(fr)
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Klaplo to! Nadační fond KlaPeto rozdal
1 204 555 korun handicapovaným dětem!

   str. 7

str. 2

Léčit může
i had, delfín
nebo tygr
Malá osvěta
o zooterapii

   str. 3 

Handicapovaní
zaměstnanci 
roku 
Lidé, kteří mohou 
být příkladem

Ohlédnutí
za konferencí
INSPO
Pomůcky, kterým
patří budoucnost

Pardubická  národní  soutěžní 
přehlídka  zručných  a  šikovných 
osob  se  zdravotním  postiže- 
ním  se  v  roce  2018  uskuteční  
17. a 18. května.
Její  dějiště  zůstane  stejné  – 
Česká  abilympijská  asociace  ji 
opět  uspořádá  ve  velké  hale 
multifunkční  Tipsport  areny  
v  centru  města.  Zásadní  změny  
se  nedotknou  ani  všeho  ostat-
ního.
Organizátoři 26. ročníku tedy vy-
zvou zájemce k účasti  v některé 
z  následujících  více  než  třech 
desítek  disciplín  řemeslných  
i volnočasových schopností a do- 
vedností: aranžování květin – zá-
padní  styl,  aranžování  suchých 
květin,  batika,  cukrářství,  dráto- 
vání,  drhání,  dřevořezba,  elek- 
tromechanická  montáž,  enkau-
stika,  fotografování,  háčkování, 
keramika,  košíkářství,  malba  na 
hedvábí, malba na sklo, malování 
na  kameny,  modelování  z  po-
lymerové  hmoty,  návrh  plakátu, 
3D  origami,  paličkování,  patch-
work,  pletení,  pletení  z  papíru, 
počítačová  editace  textu,  síťo-
vání, studená kuchyně, šití dám-
ského  oděvu,  technická  ilustra-
ce,  ubrousková  technika,  výroba 
nábytku,  výroba  svíček,  výroba 
šperku z korálků, vyřezávání ovo-
ce a zeleniny, vyšívání a zdobení 
kraslic.
Aby se soutěž mohla uskutečnit, 
musí  se  do  ní  přihlásit  aspoň  tři 
lidé;  v  každé  disciplíně  bude 
přitom  moci  nastoupit  nejvýše 
12  abilympioniků.  Přihlašovat  se 
bude  možno  pouze  prostřed-
nictvím  speciální  webové  adre- 
sy http://db.abilympics.cz po celý 
březen. 
Dvoudenní celodenní akci doplní 
kromě oblíbené prodejní a  zážit-
kové výstavy Kreativ  také pestrý 
doprovodný program. 
Potřebné informace se budou po- 
stupně zveřejňovat na webu www. 
caacz.cz/Aktivity/Abilympiáda. 

(mk) 
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Ohlasy z letošní abilympiády
Barbora Klucká zvítězila 
hned při své premiéře

Pětadvacetiletá Barbora Klucká přijela na abilympiá-
du z Radvanic na Trutnovsku. Soutěžila ve vyšívání 
a  vyhrála.  „Vyšívám  už  od  základní  školy,  i  teď  na 
obchodní  škole  v  Janských Lázních máme kroužek, 
kde  se  téhle  činnosti  věnuju. Takže  už mám docela 
dlouhou praxi.“
Soutěžní  úkol  podle  ní  nebyl  náročný,  „až  na  to 

počítání křížků. Člověk se musel soustředit, ale dalo 
se to zvládnout“. O medaile bojovalo osm dívek a žen, 
každá měla jiný fyzický hendikep.
Ve  volném čase  si  slečna Klucká prohlédla  stánky  

s  ručními  výrobky  a  některé  si  koupila.  Podívala  se 
také  na  průběh  některých  soutěží:  „Z  ostatních  dis-
ciplín se mi moc líbila malba na sklo, keramika a mal- 
ba  na  hedvábí.“  Sama  se  kromě  vyšívání  věnuje  
i  háčkování, ale  to  je pro ni  kvůli postiženým  rukám 
dost obtížné.
Usměvavá  Barbora  Klucká  byla  na  pardubické 

abilympiádě poprvé. Domů se vracela spokojená. „Je 
tady  pohodová  atmosféra.  Líbil  se  mi  i  doprovodný 
program: v hale se skoro pořád něco dělo,  takže se 
nikdo nenudil.“ 

V návrhu plakátu uspěla 
i „domácí“ Jana Marková

Jana Marková žije v Pardubicích, ale studuje v Hradci 
Králové.  Ráda  kreslí,  většinou  tužkou  nebo  pastel-
kami.  I proto si na abilympiádě zvolila  jako soutěžní 
disciplínu  návrh  plakátu.  „Malovala  jsem  temperou, 
druhé místo mě samozřejmě těší,“ řekla chvilku poté, 
co si převzala medaili a věcné ceny.
Dvoudenní  výstava  Kreativ  i  soutěžení  lidí  s  po-

stižením  se  jí  líbily.  „Včera  mě  zaujalo  aranžování 
suchých  květin,  to  bych  asi  nedokázala  udělat.  Ale 
ráda  jsem  se  podívala.“  Uvažovala,  že  se  přihlásí  
i na  fotografování, ale neměla s sebou  foťák.  „Snad  
mi  to  vyjde  za  rok,“  usmála  se nedoslýchavá dívka, 
která patřila k abilympijským nováčkům.                       (pel)

Již počtvrté byla vyhlášena sou-
těž  o Cenu Nadace Vodafone 
Rafael. Ta se uděluje za inovativ-
ní  používání  informačních a  ko- 
munikačních technologií pro kva- 
litnější  život  lidí  se  zdravotním 
postižením.  Vítězná  neziskovka 
získá  200  000  korun.  Uzávěrka 
přihlášek  je  25. února 2018. 
Cena  bude  slavnostně  udělena 
na  konferenci  INSPO,  která  se 
uskuteční 7. dubna 2018 v Kon-
gresovém centru Praha.

Lidem  s  postižením,  kteří  rádi 
píší,  je  určena  tradiční  literární 
soutěž  Internet a můj handi- 
cap,  jejíž  výsledky  budou 
rovněž  oznámeny  na  zmíněné 
konferenci.  Texty  o maximálním 
rozsahu  600  slov  lze  posílat  
do 25. února 2018. Tradiční ak-
ci  pořádá spolek BMI,  kontaktní 
osoba:  Jaroslav  Winter,  mobil 
777  807  727,  e-mail  winter@
brezen.cz.

Další  informace  o  zmíněné 
konferenci  a  soutěžích  se  po-
stupně  objevují  na  stránkách  
www.inspo.cz.                    (pel)

Od 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 Čes- 
kou  abilympijskou  asociaci  závazkem  vydávat  ho  i  nadále,  
protože  informací  závažného  i  oddechovějšího  rázu  není  nikdy 
dost…
Proto  uvítáme  každou  korunu,  kterou  se  rozhodnete  podpořit  vy- 
dávání Abilympijského zpravodaje. Uvedete-li do zprávy pro příjem-
ce jméno a adresu, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí daru. 
Za všechny příspěvky předem děkujeme.                                                                          (r)

MOžNé zPůsOBy POdPORy: 

Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/kód banky: 272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

Poštovní poukázka A
2 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, z.s., 
  Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (číslo účtu)/kód banky: 
  272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

Za nějakých dvacet  let  prý budou 
automobily  běžně  jezdit  samo-
statně,  aniž  by  řidič  musel  třímat 
volant.  Je  to docela možné: doba 
se  neustále  zrychluje  a  součástí 
tohoto procesu  je  i  tempo, s nímž 
se  zdokonalují  spotřební  výrob- 
ky.  A  první  pokusy  už  mají  plně 
automatická auta za sebou.
Jestli k tomu opravdu dojde, zmi- 

zí  i  jeden  velký  problém  lidí,  kteří  
používají  elektrický  vozík  a  potře- 
bují  řídit auto přímo z něj. Těchto  
držitelů  řidičského  průkazu  je 
v Česku asi tři tisíce, realita k nim  
však  není  vlídná.  Sehnat  osobní 
automobil  upravený  nebo  upravi- 
telný  tak,  aby  do  něj  člověk  na 
električáku  snadno  vjel  a  snadno  
se  dostal  až  k  volantu,  je  téměř  
nemožné.  Na  domácím  trhu  není  
k dostání, zbývají internetové nabíd- 
ky a hlavně bazary v zahraničí.
Vyloženým  štastlivcem  je  ten, 

kdo  nakonec  sežene  ojetý  a  již 
přestavěný  vůz,  s  velkým  rizikem 
častých  a  nákladných  oprav.  Ob- 
vykle  navíc  nejde  o  standardní 
osobní  auto,  ale  o  ojetou  „ma- 
lou  dodávku“  s  ohromnou  spotře- 

bou, která stojí mnohem víc peněz. 
    Sněžného muže  zatím  v Česku  
nikdo  neviděl  a  ani  nadcházející  
zima ho asi z exotických dálav ne- 
přiláká.  Možná  proto  má  domácí 
výrobce  Škoda  Auto  v  nabídce 
bezbariérový model Yeti přestave- 
ný  pro  řidiče  na  električáku,  ale 
prodává  ho  pouze  v  zahraničí. 
Takhle  vypadá  hrdost  na  kvalitní 
výrobek  kombinovaná  s  přezíra- 
vostí k domovině! Jako by výrobce 
považoval  naše  vozíčkáře  šma- 
hem  za  tak  chudé,  že  na  zakou- 
pení  zmíněného  auta  neseženou 
peníze.  A  oni  zatím  zoufale  shá- 
nějí  nikterak  levné  ojetiny  po  za-
hraničních bazarech...
Diskriminace u nás prostě existu- 

je i uvnitř komunity tělesně postiže- 
ných  lidí. Člověk na mechaničáku 
je v příznivější situaci než  jedinec 
na električáku i proto, že těch 200 
tisíc korun, jež může od státu ma- 
ximálně  dostat  na  nákup  vyhovu-
jícího  auta,  je  pro  něj  výraznější 

podporou  než  stejná  suma  při 
shánění  auta  vhodného  k  řízení 
přímo z elektrického vozíku.
Samostatnou  kapitolou  je  řízení. 

Zatímco  u  běžného  ručního  ovlá- 
dání  včetně  jeho  montáže  stát 
uhradí 90 procent nákladů, celková 
přestavba  (konverze)  auta  nutná  
k řízení z vozíku stojí přibližně mi-
lion korun a žadatel na ni teoretic-
ky může získat od státu maximálně 
350  tisíc  korun.  Navíc  konverzi 
v  Česku  žádná  firma  neprovádí, 
zatímco  výrobou  a  montáží  běž-
ného  ručního ovládání  se  jich  za-
bývá hned několik.
Věc projednává Vládní výbor pro 

zdravotně  postižené  občany,  na 
stole  ji má  i ombudsmanka. Snad 
najdou  a  prosadí  vhodné  řešení. 
Jeho  součástí musí  být  zásah  do 
legislativy, proto  je bohužel  jasné, 
že si na něj ještě dlouho, předlou-
ho počkáme.
Na stezkách, silnicích  i dálnicích 

nového  roku  však přejeme čtená-
řům  hodně  úspěchů,  příjemných  
zážitků a setkání s pozoruhodnými 
bytostmi. Třeba i s yettim. 

Miloš Pelikán

Objeví se v Česku sněžný muž?
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Již posedmé byly 15. listopa- 
du  na  Staroměstské  radnici 
v  Praze  rozdány  tituly  Za- 
městnanec roku  lidem  se  
zdravotním postižením z chrá- 
něného  a  otevřeného  trhu 
práce. Zaměstnavatelé mohli 
do  poloviny  září  nominovat 
v  soutěži  Nadačního fondu 
pro podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním posti- 
žením  (NFOZP)  své  kolegy.   
V  konkurenci  unikátních 
příběhů  a  silných  osobností 
letos uspěli specialistka mar- 
ketingu  Veronika  Jandíková 
z  neziskové  organizace 
Tamtamy a  tajemník  měst- 
ského úřadu Litoměřice Milan 
Čigáš.
Oba  ocenění  jsou  jasným 

důkazem,  že  ani  nemoc,  ani 
úraz  nejsou  pro  kariéru  nepřekonatelnou  ba-
riérou.  A  naopak  dokážou  člověka  motivo-
vat  nejen  překonávat  těžkosti,  bolest  a  pře- 
kážky,  ale  také  úspěšně  dosahovat  velkých 
cílů.  Jsou  dobrým  příkladem  pro  všechny 
zaměstnavatele,  kteří  se  zatím  bojí  dát  lidem 
s postižením pracovní příležitost.  

Vítězka kategorie 
„Chráněný trh práce“
Veronika Jandíková, Tamtamy

Veronika pracuje v Tamtamech jako specialistka 
marketingu od roku 2014. Původně nastoupila 
jako  grafička,  ale  postupně  se  vypracovala, 
vždyť web neziskové organizace  je  její  práce.  

A  za  největší  úspěch  považují  její  kolegové 
vydání  knihy  (Ne)normální,  kterou  nejen  na-
psala  a  doprovodila  grafikou,  ale  především  
v  ní  odtajnila  svou  nemoc  –  diagnózu  depre-
sivního charakteru.
S  knihou  na  podzim  vyrazila  na  turné  po 

středních  školách,  kde  vyprávěla  nejen  svůj 
příběh,  ale  i motivovala  další  zdravotně  posti-
žené, aby se nebáli plnit si své sny.
„Veronika,  které  se  u  nás  neřekne  jinak  než 

Vrnka,  je  velký  talent.  Zprvu  bojácná  osůbka, 
která o sobě neustále pochybovala, bála se říct 
názor,  patří  dnes  mezi  nejspolehlivější  a  nej- 
ochotnější zaměstnance Tamtamů, kteří se ne-
bojí inovací a novinek,“ říkají o ní její kolegové.

Vítěz kategorie 
„Otevřený trh práce“
Milan Čigáš, 
město Litoměřice

Od dvou  let  se  potýká  s  ná-
sledky  popálení,  při  kterém 
přišel  i  o  prsty  na  rukou  
a nohou. A ačkoliv má za se-
bou  řadu  transplantací,  chi- 
rurgických  zásahů  a  bolest 
ho  provází  celý  život,  jeho 
kolegové  z  městského  úřa- 
du  říkají,  že  si  vždy  dokáže 
udělat  legraci, když  jim  tvrdí, 
že vše bude vždy dobré a že 
jim drží oba dva své palce.
Úsměv a dobrá nálada je to, 

čím je tajemník litoměřického 
městského  úřadu  pověstný. 
Nominovali  ho  svorně  vši-
chni  vedoucí  odborů,  hlavně 
za  projekt  Úřad pro všechy, 

prosadil  celkovou  reorganizaci  benefitů  na 
úřadě,  provedl  i  zásadní  změny  v  nastavení 
fungování Sociálního  fondu úřadu,  zavedl dny 
zdravotního volna, home office, prorodinné dny, 
podporu  dalšího  vzdělávání  i  dobrovolnické 
činnosti.
Tyto  aktivity  ocenilo  i  ministerstvo  vnitra,  

které  zařadilo  litoměřický  „úřad  pro  všechny“ 
mezi příklady dobré praxe v publikaci Přívětivý 
úřad.
Oba  dva  vítězové  jistě  budou motivací  a  in- 

spirací  pro  další  lidi  se  zdravotním  posti-
žením,  aby  se  nebáli  plnit  si  své  životní  
a profesní sny. 

(www.helpnet.cz)

Dvě atraktivní 
soutěže 

Nadační fond ocenil 
zdravotně postižené zaměstnance roku 2017

V  budově ČSOB Pojišťovny  v  centru  Pardubic  se  už  popáté  uskuteč- 
nila  oblíbená  výstava  kreativních  technik  a  potřeb,  kterou  uspořádala  
Česká  abilympijská  asociace  (CAA).  „Byli  jsme  spokojeni,  opět  přišlo 
přes  2000  návštěvníků.  Své  stánky  zde mělo  více  než  čtyřicet  přihlá- 
šených  vystavovatelů.  K  vidění  bylo  hodně  zajímavého  –  od  dekorací 
do  domácnosti  přes  netradičně  zdobená  trička,  originální  bižuterii  až 
po  dobroty  na  sváteční  stůl.  K  dispozici  byly  i  tvořivé  dílničky,  ve 
kterých bylo možné si přímo na místě vyrobit zajímavé dárečky,“ svěřila 
se Iva Preussová z CAA.
Kreativ 2017 začal bubenickou show Denního stacionáře Mirea, v prů-

běhu dne byly  k  vidění módní přehlídky Duhové kočky a Studia Petra  
a vystoupení kouzelníka Davida Kopeckého.                                       (fr)

Pátý Kreativ nabídl 
opět zajímavý program

Jako  diskriminační  chování  vůči  
osobám se zdravotním postižením 
vyhodnotili  inspektoři  České  ob- 
chodní inspekce (ČOI) dva posuzo- 
vané případy z minulých měsíců. 
Přístup do cukrárny prodejce ne- 

povolil  nevidomé  zákaznici  z  dů-
vodu, že  ji doprovázel vodicí pes. 
Ve  druhé  zjištěné  situaci  se  jed-

nalo o to, že jelikož pes neměl ná-
hubek,  neodvezl  přepravce  „jeho“ 
osobu. 
Uvedené  případy  lze  ovšem 

považovat  prakticky  za  raritu:  ve 
vztahu  k  osobám  se  zdravotním 
postižením totiž kontroloři ČOI ne- 
zaznamenávají  téměř  žádná  zá-
konná pochybení.                   (mk)

„Viníkem“ byli psi



V  Rychnově  nad  Kněžnou  se  9.  listo- 
padu  uskutečnila  již  pátá  Elegance 
bez bariér.  Dějištěm  módní  přehlídky, 
u které nezáleží na tom,  jestli modelové 
a modelky na molo vejdou, nebo vjedou, 
bylo Společenské centrum.  O stále vět- 
ším  zájmu  o  benefiční  akci,  jež  spojuje 
svět  z  módních  časopisů  se  světem 
hendikepovaných,  svědčí  fakt,  že  vstu- 
penky byly několik  týdnů předem vypro-
dané. To ovšem lidi neodradilo a mnozí si 
koupili lístek na stání přímo na místě.

Elegance bez bariér opět nadchla profesionální úro- 
vní a přátelskou atmosférou. Pořadatelky akce Micha- 
ela Šerejchová a Veronika Vavrečková totiž dovedou 
spojit  modely  a  modelky,  lidi  na  vozíku,  mecená- 
še  i  populární  hvězdy  (letos  zazpíval  třeba  Adam 
Mišík),  aby  pomohli  vybrané  rodině  se  zdravotně 
postiženým  dítětem.  Letos  jí  byli  Hermanovi  z  Vy- 

sokého  Mýta,  kteří  mají  syna  Davida 
s  dětskou  mozkovou  obrnou.  Výtěžek  
152  tisíc  korun  využije  rodina  na 
speciální  léčbu  v  Klimkovicích;  navíc 
obdržela notebook  ASUS, sedací vaky 
od  společnosti  Saky  Paky  a  nádherný 
dort.

K dostání je unikátní kalendář
Během  přehlídky  byl  také  představen 
a  nabízen  kalendář  na  rok  2018  se 
šperky  od  společnosti  Český  Granát. 

Těmi  se  ozdobily  modelky  a  modelové  na  loňské 
Eleganci bez bariér  a  vznikla  kolekce  působivých 
fotografií.  Nejpovedenější  pak  byly  vybrány  do  uni-
kátního  kalendáře,  který  lze  pořídit  za  pouhých  150 
korun (cena včetně poštovného). Zájemcům ho ráda 
pošle  Michaela  Šerejchová,  mobil:  776  809  007, 
e-mail: info@elegancebezbarier.cz.                     (pel)

Až  18  hodin  denně  může  čítat 
péče  a  dohled  u  dítěte  s  těžkým 
zdravotním  postižením,  jen  čtyři 
hodiny  spánku  může  být  běžná 
norma pro pečující osobu. O kvali-
tě  života pečujících osob,  o  jejich 
problémech  a  možnostech  řeše-
ní  se  diskutovalo  na  worksho- 
pu,  který  uspořádala  náměstkyně  
ministryně práce a sociálních věcí  
Jana  Hanzlíková  ve  spolupráci  
s Národní radou osob se zdravot-
ním  postižením  v  Pardubicích  
a  který měl  příznačný název  „Jak 

zlepšit postavení pečujících osob“.
Cílem workshopu  bylo  zhodnotit 

současnou situaci postavení peču- 
jících, seznámit účastníky se změ- 
nami  v  legislativě,  které  se  jich 
dotýkají, ale především diskutovat 
o  možnostech  dalších  změn 
v právních předpisech nebo v sys-
tému pomoci. 
„Workshop navázal na konferen-

ci,  kterou  jsem  zorganizovala  ve 
sněmovně  na  jaře  2016  a  která 
měla trochu provokující název Jsou 
pečující osoby pro naši legislativu 
neviditelné? Co dělat, aby tomu 
tak nebylo?.  Tento  název  jsem 
v té době zvolila úmyslně, protože  
jsem chtěla významně poukázat na 
to,  že  se  problematika  pečujících 
neřešila  dostatečně  a  že  pečující 
stále  zůstávali  opomíjenou  skupi-
nou. Přitom  čtyřiadvacetihodinová 
péče  o  dítě  nebo  dospělého  se 
zdravotním  postižením  je  jedna 
z nejnáročnějších životních situací. 
Zvlášť, když se  jedná o nepřetrži- 
tou péči po mnoho let nebo téměř 
po celý život, s kterou samozřejmě 
souvisí  únava,  zhoršení  zdravot- 
ního  stavu  pečujících  či  zvýšená 
izolace celé rodiny od společnosti,“ 
řekla Jana Hanzlíková.                          

(fr)

Na  minulých  abilympiádách  se  pravidelně 
objevovali  asistenční  a  vodicí  psi.  Jak  or-
ganizace  Helppes,  tak  Liga  vozíčkářů  
předváděly  zábavnou  formou,  co  všechno 
můžou  pro  zdravotně  postiženého  člověka 
znamenat, s čím dovedou pomoci. Letos se 
pořadatelé  z  České  abilympijské  asociace 
rozhodli  pro  změnu a  zařadili  do programu 
ukázky zooterapie.

Následující rozhovor nám poskytla Te- 
reza Němcová,  která  zájemcům  dokonce 
umožnila  fyzický  kontakt  s  hadem. Od  jara 
se  mimochodem  podílí  na  osvětových  zá- 
žitkových  seminářích,  které Asociace  pořá-
dá pro školy, úřady a další instituce. Aktuál-
ní  informace  o  nich  lze  najít  na  stránkách 
www.caacz.cz, kontaktní osobou je Miroslav 
Beděrka.

m Jak může člověku pomá- 
hat krajta královská?
Odpovím  trochu  zeširoka.  
My jsme tady předvedli i ca- 
nisterapeutického  psa  vy- 
cvičeného pro kontakt s au- 
tistickým  dítětem.  Stejné 
postižení  má  i  náš  klient 
Sebík,  chlapec,  který  nemá 
rád  dotyky  od  lidí  ani  psů, 
natož od hada. Přesto právě  
s ním navázal kontakt. Vhod- 
ně  připravený  had  dokáže 
nabourávat i velké psychické 
bloky  a  vyvádět  člověka  ze 
zdánlivě neprostupné vnitřní 
izolace.

m Kde se vlastně dá se-
hnat plaz, který není ne-

bezpečný a navíc působí na člověka 
léčivě?
Třeba  v  prodejnách  zverimexu,  ale  nejlépe 
od  chovatele.  Vlastně  si  ho  můžete  buď 
pořídit  už zvyklého na  lidi,  nebo si  ho sám 
odmala  vychováte.  Ve  druhém  případě  ho 
musíte  denně  vyndávat  z  terária,  učíte  ho 
zvykat  si  na  dotek,  na  studené  i  teplé 
ruce, na  teplo  lidského  těla. Necháváte ho, 
aby se po vás plazil...

m Co je nejdůležitější u dětí?
Stejně  jako  u  dospělých  je  klíčový  způsob 
kontaktu,  kdy  je  nutné  dodržovat  určitá 
pravidla.  Dítě  nesmí  hada  mačkat,  nesmí 
mu  ubližovat.  I  autistické  dítě  samozřejmě 
musí  být  pod  dohledem  rodičů.  S  plazem 
si  může  hrát  přibližně  od  tří  let  věku,  kdy  

o  tom  dokáže  mluvit  a  kdy  je  zároveň 
schopné  pochopit  a  dodržet,  co  mu  radí 
dohlížející osoba.

m Jaká další zvířata jsou vhodná k zoo-
terapii?
Je jich hodně, samozřejmě jde pouze o větší 
zvířata,  třeba  s  pavoukem  se  nedá  dělat  
nic.  V  naší  zemi  to  jsou  hlavně  psi,  kočky  
a koně, ve světě je rozšířená terapie využí-
vající delfíny. Z ostatních zvířat můžu zmínit 
lamy,  ovce,  kozy,  osly,  králíky,  morčata, 
křečky nebo ptáky. V zahraničí jsem dokon-
ce viděla speciálně vycvičené tygry.

m Nejvíc se zabýváte canisterapíí. Po-
vězte něco o ní.
Kurz zaměřený na  tento výcvik dělám dva- 
krát ročně, na jaře a na podzim, když se při- 
hlásí zájemci. Připravuji je na canisterapeu-
tické zkoušky: učím je, jak pracovat se psem 
i jak komunikovat se zdravotně postiženými 
lidmi, kteří budou psy využívat. Do výuky te- 
dy  běžně  zapojuji  i  nevidomé  osoby,  vo-
zíčkáře nebo lidi o berlích.
Kurzy  jsem donedávna dělala sama, nyní 

mi pomáhá budoucí manžel. Je  to náročné 
i  ve  dvou,  hodně  času  zabírá  nutná  ad-

ministrativa a shánění peněz – ale pro mě je 
rozhodující, že můžu pomáhat lidem.
Původně  jsem měla  cvičit  asistenční  psy, 

kvůli  studiu  a  dalším  životním  okolnostem 
jsem  zvolila  canisterapii.  Ale  když  někde 
přednáším,  zmíním  se  taky  o  asistenčních 
nebo  vodicích  psech,  aby  mělo  publikum 
ucelenější  představu,  co  všechno  mohou 
zvládnout.  Často  chodím  s  pejsky  do  zá-
kladních škol, kde se děti učí,  jak se k nim 
chovat,  a  vyzkoušejí  si  canisterapii  samy  
na  sobě.  A  navíc  se  ode  mě  dovědí,  že 
pes  může  pomáhat  třeba  i  vozíčkářovi... 
Docházím  taky  nárazově  do  rodin  se 
zdravotně postiženým dítětem, kterému po-
skytuji  opakovanou  terapii.  Jde  o  případy, 
kdy  rodina  z  různých důvodů nechce nebo 
nemůže mít doma svého vlastního psa.

m Na abilympiádě jste poprvé. Jakou 
odezvu mělo vaše vystoupení?
Byla  jsem  překvapená,  že  se  tady  sešlo 
tolik lidí. A hrozně mě potěšilo, že se diváci 
zapojovali  do  mého  povídání,  že  se mnou 
komunikovali.  Vystoupení  je  tedy  zaujalo.  
A  samozřejmě  bylo  hodně  těch,  kdo  si 
chtěli hada vzít do ruky či na ramena a dali  
se s ním vyfotit.                                      (pel)
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Podle  českého  kalendáře  slaví  
3.  prosince  svoje  jmeniny  Svato-
slav.  Stejné  datum  uvádí  přehled 
významných  dnů  v  roce  jako Me-
zinárodní den zdravotně postiže-
ných. 
Poprvé se slavil v roce 1981 jako 

důsledek toho, že Valné shromáž-
dění  OSN  (VS  OSN)  vyhlásilo 
zmíněný rok Mezinárodním rokem 
osob se zdravotním postižením. 
Hlavním důvodem k  tomuto kroku 
bylo zvýšení informovanosti široké 
veřejnosti  nejen  o  fyzických  pře-
kážkách,  se  kterými  se  vozíčkáři, 
neslyšící,  nevidomí  i  lidé  s  jiným 
zdravotním handicapem stále kaž-
dodenně  potýkají.  Řečeno  jinak: 
aby  si  většinová  populace  plně 
uvědomila,  že  se  po  světě  pohy- 
bují  také muži, ženy  i děti  s něja-
kým  zdravotním  omezením,  které 
by  je  ovšem  (s  přihlédnutím  ke  
konkrétním  situacím)  nikterak  ne-
mělo  omezovat  v  plnohodnotném 
životě, a že  jejich existence před-
stavuje  pro  společnost  nezane-
dbatelný přínos. 
Tento  významný  den  propagují 

po celém světě četné konference, 

odborné diskuse,  informační kam-
paně  i  řada  dalších  aktivit. U  nás 
má  od  roku  1994  povahu  jedné  
z  nejvýznamnějších  akcí  každo-
roční  vyhlašování  Ceny Vládního 
výboru pro zdravotně postižené 
občany za nejlepší publicistická dí-
la,  která  zviditelňují  problematiku 
zdravotního  postižení  v  hromad-
ných  sdělovacích  prostředcích; 
na svých stránkách o soutěži pra- 
videlně  informuje  také  náš  Zpra-
vodaj.  Od  loňska  se  navíc  spolu 
s  ní  vyhlašují  výsledky  fotografic-
ké  soutěže  Život bez bariér.  Její 
zaměření  je  jasné  už  z  názvu  – 
prostřednictvím  akčních  snímků 
přibližuje  rovnocenné  zapojení 
lidí  se  zdravotním  postižením  do  
všemožných  společenských  čin-
ností.
Pro každý Mezinárodní den osob 

se zdravotním postižením  vybere 
OSN  předchozí  rok  určité  téma,  
na které by se měla při  organizo-
vání  akcí  především  zaměřit  po- 
zornost.  Pro  rok  2016  to  byla  
inkluze  se  sloganem  „Na  začle-
nění záleží: přístupnost a posílení 
postavení  lidí  všech  schopností“. 

Letošním  tématem  bylo  dosaho-
vání  17  Cílů  udržitelného  rozvo-
je  a  budování  spravedlivějšího  
a  otevřenějšího  světa  pro  osoby 
se  zdravotním  postižením  včetně 
posouzení  aktuálního  stavu  plně-
ní Úmluvy o ochraně práv osob se 
zdravotním postižením  a  vytyčení 
dalších  kroků  přispívajících  k  je-
jich  začleňování  do  společnosti. 
Letopočet 2018 se ponese ve zna-
mení  transformace  vedoucí  ke 
společnosti  udržitelné  a  přístupné 
pro každého.  
Na závěr je vhodné připomenout 

ještě  Světový akční program čin-
ností týkajících se zdravotně posti-
žených osob. Dokument, který při-
jalo VS OSN rok po Mezinárodním 
roku osob se zdravotním postiže-
ním,  poprvé  definuje  rovné  příle-
žitosti  pro  osoby  s  handicapem: 
„Všeobecný  společenský  systém, 
jako  jsou  fyzické  a  kulturní  pro-
středí,  bydlení,  doprava,  sociální  
a  zdravotní  služby,  vzdělávací  
a pracovní příležitosti, kulturní a so- 
ciální  život  včetně  sportovních  
a  rekreačních aktivit, mají být pří-
stupné pro všechny“.              (mk)

Připomínka významného dne

Kolik volna 
má pečující za rok?

zooterapie
je metoda využívající pozitivního působení zvířete na člověka v rovině psychické i fyzické. 
Jde o nadřazený pojem, který se dál člení podle toho, jaké zvíře je terapeuticky využíváno. 
V současnosti je už zooterapie většinou prováděna odborníky, kteří jsou patřičně vzděláni 
a s klienty pracují podle uznávaných metodik, ověřených postupů a norem.
Mezi nejznámější zooterapie patří canisterapie (pes), hipoterapie (kůň), felinoterapie (koč- 
ka)  a  delfinoterapie  (delfín).  V  Česku  existuje  tato  metoda  už  dlouho,  ale  není  příliš 
rozšířena.

Snímek: Adéla Bergmanová

Módní přehlídka plná elegance a dobré vůle
Za  tříleté  neoprávněné  pobírání  příspěvků  pro  zdravotně  postižené 
ve  výši  zhruba  15  tisíc  liber  (438  000  Kč)  potrestal  britský  soud  roč-
ním  vězením  českého  občana  s  těžkým  zrakovým  postižením.  Pod- 
stata  podvodu  spočívala  v  tom,  že  se  prokazoval  doklady  svého 
zdravotně  postiženého  přítele,  které  mu  poslal  po  zabavení  jeho 
vlastních dokumentů tamními úřady z důvodu plánované deportace. Té 
nakonec  zabránila  amnestie,  muž  nedokázal  kvůli  svému  závažnému 
handicapu najít práci, proto přistoupil k protiprávnímu jednání.
Výčitky  svědomí  ho  přece  jen  přemohly,  proto  se  sám  nahlásil  úřa-

dům.  Při  soudním  řízení  navíc  řekl,  že  podle  lékařů  nebude  do  čtyř 
let  vidět  vůbec.  Tyto  skutečnosti  nakonec  přispěly  k  výši  trestu,  po 
jeho  odpykání  budou  ovšem  příslušné  úřady  opět  rozhodovat  o  de- 
portaci.                                                                                                (mk)

Krátké odsouzení 
díky polehčujícím okolnostem



Vyluštění z čísla 5: 
1. PERNÍK, 
2. NOTEBOOK. 

Cenu získávají: 
1. Vladimíra Vodvárková, Rybitví
2. Barbora Nečinová, Chrudim
3. Jitka Kohútová, Pardubice
4. Lenka Drabinová, Frýdek-Místek
5. Věra Nováková, Ostrava

(mk)

Každá dosavadní abilympiáda byla něčím 
výjimečná, zvláštní, rekordní, zkrátka je- 
dinečná; stejné to určitě bude i nadále. 
... (1. tajenka) ročník z května 2012 zůsta- 
ne natrvalo spojen s nezvyklým světovým  
i českým rekordem. 
Jednalo se o projekt Korálkiáda, nápad 
České abilympijské asociace a portálu pro 
kreativní lidi. K aktivnímu zapojení co nej- 
většího počtu účastníků využili jeho organi- 
zátoři také slogan: „Pojďme společně na- 
vlékat korálky a vytvořit rekord: nejdelší 
navlečenou korálkovou řadu, kterou pak da- 

rujeme pro ... (2. tajenka) – 
zdravotně postiženým na 
jejich kreativní tvoření!“  
Během třídenního abilym- 
pijského navlékání vytvoře- 
ná délka 14 805 metrů 
nakonec znamenala více  

než dvojnásobné překonání dosavadního 
světového korálkového rekordu 6438,6 me- 
tru, který podle zápisu v Guinnessově 
knize rekordů držela ... (3. tajenka). Neza- 
nedbatelným podílem k němu přispělo vel- 
ké množství lidí z celé republiky. Organizá- 
torům zaslali, donesli apod. za zhruba čtyři 
měsíce odhadem tři milióny korálků, které  
zaplnily 36 pytlů o celkové hmotnosti přes 
772 kilogramů.
Zápis do České knihy rekordů potvrzuje otiš- 
těný certifikát pelhřimovské Agentury Dobrý 
den, která u nás tyto výkony eviduje.

Vodorovně: A.  Výplň  okna;  severský 
statek; Okresní stavební podnik (zkratka). –  
B.  Holandský  barokní  malíř;  menší  pla-
chetnice; obyvatel Skandinávie. – C. Město 
v Ugandě; silný provaz. – d. Činitel; nedbalý 
člověk  (zhruběle).  –  E. Domácké  mužské 
jméno;  obsypat  (zastarale);  domácky  Oli- 
ver. – F. Hejsek; zpracovat kov. – G. Český 
spisovatel;  1. tajenka.  –  H.  Jméno  pěvce 
Žídka; schůze; uhlovodík. –  I. Spojka;  říční 
korýši; podlahová krytina.
svisle: 1.  SPZ  Semil;  alkaloid  efedra.  –  
2. 3. tajenka;  starořímský  pozdrav.  –  
3.  Dlouhé  ptačí  pero;  kovově  lesklý  che-
mický  prvek.  –  4.  Pcháč;  naše  politická 
strana; značka stroncia. – 5. Řídící část vo-
zu; neobuty; pakostnice. – 6. 2. tajenka. –  
7. Spojka;  stanice  metra  na  lince  B;  sol-
mizační  slabika.  –  8.  Popěvek;  pohyb 
vzduchem;  pevné  železo.  –  9.  Na  jiné 
místo; ofouknouti. – 10. Jednotka hlasitosti; 
mohutný listnatý strom. – 11. Zničený vodou; 
lidový souhlas.
Pomůcka: Entebbe, Maes, osout.         

Termín pro tuto křížovku: 
sobota 10. února 2018.                          (mk)
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Pravidla soutěžní křížovky:
1) Vyluštění  (při  více  tajenkách  včetně  je- 
  jich  čísla  –  například  1. ABILYMPIÁDA, 
  2. PARDUBICE)  poslat  do  stanoveného 
  termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat ta- 
  ké doručovací adresu.  Jiný  způsob pře- 
  vzetí  nutno  domluvit  na  uvedeném  
  e-mailu.
3) Od  května  2013  možno  luštit  také  pro- 
  střednictvím Facebooku.
4) Jména  výherců  i  správné  řešení,  podle 
  prostoru  také  kompletně  vyluštěný 
  obrazec  příslušné  křížovky  otiskne  ná- 
  sledující vydání.
5) Před  odesláním  raději  vícekrát  překon- 
  trolovat napsané znění včetně označení 
  tajenek správným číslem.

6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail:  milos.kajzrlik@caaczcz
   předmět – heslo KŘÍŽOVKA
– klasická pošta: 
   Česká abilympijská asociace,   
   Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice 
   obálka – heslo KŘÍŽOVKA                 (mk)
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 116

Pro chvíle oddechu

PILA PIŠTORA  KOMÁROV                                            

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. 



Na aktivitách České abilympijské asociace se letos opět významně podílela některá města i obce.
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Náš seriál zavedl příznivce turistických výšlapů 
nejen s tělesným postižením již vícekrát na ces-
ty  do blízkého  zahraničí. Tentokrát  ovšem po- 
rušíme zaběhnutý úzus a vydáme se na cestu 
mnohem mnohem delší. Cílem bude stát Mis- 
souri  v  centrální  části  USA,  konkrétně  Ele-
phant Rocks State Park (Státní park Sloní ská- 
ly) s úchvatnými přírodními scenériemi.
Okruhová asfaltová stezka o délce zhruba 1,5 

kilometru (podle angloamerické měrné sousta-
vy  jedna  míle)  je  speciálně  uzpůsobena  pro 
bezpečný pohyb především osob se zrakovým 
postižením, v zásadě v poklidu ji zvládnou i vo- 
zíčkáři,  případně  turisté  s  kočárky.  Jedná  se  
o jednu z mnoha tzv. Braille Trails na území Spo- 
jených států. Jejich společným znakem jsou in-
formační tabule s popisky ve slepeckém písmu 
i  v  angličtině  (ilustrační  snímek  je  ze  stezky 
nedaleko města Aspen v Coloradu), pocit bez- 
pečného  pohybu  umocňují  postranní  zábradlí 
s  lany.  Popisovaná  cesta  byla  jako  první 
svého druhu v missourijských státních parcích 
zřízena v roce 1981. Přístupné části parku při-
tom  skýtají  dostatek  odpočinkových  pikniko-
vých míst i dětských hřišť.
Červeně značený okruh pochopitelně nevyne- 

chává  zdejší  hlavní  lákadlo  –  1,5  miliardy  let 
staré obří žulové Elephants Rocks (Sloní skály). 
Výletníci mohou po krátké odbočce dorazit na 
vrchol žulového výstupku s bludištěm mezi obří- 
mi kameny. Druhá odbočka zavádí na vyhlídku 
na starý lom, kde se od 60. let 19. století do po- 
čátku  dvacátého  těžila  kvalitní  červená  žula  – 
často  je  mj.  vidět  na  budovách  v  St.  Louis, 
druhém  největším  městě  státu,  používala  se  
ale třeba i při stavbě mostů přes Mississippi. 

Jak potvrzuje spodní snímek, vozíčkáře infor-
muje o přístupnosti také vstupní prostor. Jedna 
z dalších cest končí u nádherného výhledu na 
pohoří St. Francois Mountains, kde se nachází 
nejvyšší bod státu, vrchol Taum Sauk Mountain 
s  nadmořskou  výškou  540  metrů.  Po  jiné  lze 
dojít do bývalého lomu s ruinami domu se zbytky 
kolejí pro převážení vytěžené suroviny. 

Tomuto  nádhernému  koutu  přírody  se  po-
drobně  věnuje,  a  to  vč.  videoprocházky,  pře- 
devším  web  http://missouristateparks.net/ele-
phant-rocks-state-park/index.htm,  dostatečné  
informace poskytují  i  jiné adresy, YouTube při-
náší četná videa od návštěvníků.          

Samozřejmě nejen nevidomým osobám nabízí 
zajímavé výlety doslova po celém světě webo- 
vá adresa www.naturefortheblind.com. Díky ní 
se  mohou  třeba  v Austrálii  také  dozvědět,  že 
kdesi v Evropě v nějaké České republice exis- 
tuje ve městě Olomouc v místní botanické za-
hradě záhon se zhruba osmdesáti druhy rostlin 
s  popisky  v  Braillově  písmu  zvaný  „Zahrada 
smyslů“; v našem turistickém seriálu  jsme tuto 
zajímavost představili v čísle 3/2014.         (mk)  

Kamenným velikánům vévodí Dumbo, 27 metrů 
vysoký, 35 metrů dlouhý, 17 metrů široký a 680 
tun vážící gigant. Jeho název je hanlivá přezdívka 
slůněte s abnormálně velkýma ušima, hlavní 
postavy legendárního animovaného filmu z Dis-
neyovy dílny ze 40. let minulého století.

               Putování za kamennými slony

RyBITVí sLATIŇANy sTARé ždáNICEsTARé HRAdIšTěsRNOJEdy VALy
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OsTřEšANy RáByNAsAVRKy
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RABšTEJNsKá
LHOTA
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HORNí JELENí

MR SYSTEM

TEPOsTOP, společnost
s ručením omezeným
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AcTIWO 
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ELEKTROPOMůCKy PARduBICE s.r.o.
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Vozíčkáři by neměli mít 
zakázáno běhat

Začíná se pomalounku, polehoun-
ku mluvit o tom, že se elektrickým 
vozíkům  celoplošně  stáhne  rych- 
lost na 6 km/h, tedy na rychlost chů-
ze. Jinými slovy, hovoří se o  tom, 
že  se  elektrickým  vozíčkářům  za-
káže  běhat.  Nechci  šířit  poplaš- 
nou zprávu, strašit, ani si stěžovat. 
Oni to jistě neudělají.
Zatím  mě  vozík  na  cestách  do- 

provází rychlostí 14 km/h. Jsem jen 
o  3 km/h pomalejší, než je průměr- 
ná rychlost autobusu pražské hro- 
madné dopravy.  Jsem  jen  o  něco 
málo pomalejší než velbloud nebo 
čmelák.  Zato  třeba  okouna  bych 
strčil  do  kapsy,  kdybychom  si  to 
rozdali podél řeky. Ach, ta rychlost. 
Každý  z  nás  má  raději  rychlý  in- 
ternet než  ten pomalý, že? Každý 
z nás obdivuje francouzské rychlo- 
vlaky, rychlost vesmírné sondy Vo- 
yager  nebo  Usaina  Bolta.  Každý 
z nás jako malé dítě šmíroval přes 
okno,  kolik  to  auto  má  na  ta- 
cháči,  ne?  Tam  ale  nemířím.  Ne- 
musím  být  nejrychlejší.  Vím,  že 
14  km/h  je  dobrá  rychlost.  Je  to 
takový  svižný  běh  dospělého mu- 
že. Když začne pršet, rychle se do- 
běhnu schovat někam  pod strom. 
Se ségrou se nechodím projít, ale 
běhat.  Nezní  to  lépe?  Když  hraju 
florbal,  vlají  mi  vlasy  a  míček 

není o mnoho rychlejší než já. 
Ten čas, který ráno vyplýtvám 
na oblékání, vstávání  a hygi- 
enu, na chodníku zase dože- 
nu.  Když  se  někde  ztratím, 
rychle najdu cestu zpět. Podle 
pravidel  silničního  provozu 
jsem chodec, ačkoliv utíkám. 
Je  to  rychlost, která mě ne-
okrádá o půvaby krajiny, kte-
rou  projíždím. Vše  si  stihnu 
důkladně prohlédnout.
Nepotřebuji  jezdit  rychleji. 

Ale také nechci jezdit poma-
leji. Řeknu vám, co udělám, až za 
mnou někdo přijde a bude mi chtít 
snížit  rychlost.  Uteču,  a  to  pěkně 
rychle.

Nebudete-li
Při cestě do práce jsem míjel sku- 
pinku  předškoláčků.  Paní  učitelka 
s  přiměřenou  naléhavostí  pro- 
nesla: „Ták, pozor děti, teď pusťte  
pána,  jede  na  vozíčku!“  Dětičky 
v  reflexních vestách přerušily svůj 
spontánní  jekot,  ukázněně  se  za-
stavily  a  vytvořily  úhledný  špalír. 
Když  jsem  jím  projížděl,  slyšel  
jsem různá citoslovce obdivu a me- 
zi  nimi  větu:  „Ty  jo,  to  je  tur- 
bóóó!“
Na  Letné  jsem  nedávno  projel  

kolem  jedné paní s kočárkem. Po 
průjezdu  jsem  zachytil  mumlání: 
„Hačííí.“  „Ano,  správně,  pán  dělá  

hačí,“ pohotově doplnila maminka.
V  autobuse  pachole  ukázalo  na 

emblém vozíčkáře a proneslo: „Bo- 
lavé  nožičky.“  „Ano,  pán  má  bo- 
lavé nožičky,“ dodala babička.
V  kostele  vyzval  pan  farář  bě- 

hem  bohoslužby  věřící:  „A  nyní 
se  postavme  ke  společné  modlit-
bě.“ Kde se vzalo, tu se vzalo, dítě: 
„Ale pane, neseďte, pan farář řekl, 
že se máme postavit!“
Ten  chlapeček  v Mělníku na ná-

městí  maminku  vůbec  neposlou-
chal. No, jak by taky mohl. Maminka 
pořád volala:  „Ježiši,  tam nechoď, 
ježiši, seskoč, ježiši, vyčůrej se, je- 
žiši, utři si bradu…“ Chlapeček ne-
tušil,  že  mluví  k  němu.  Naopak, 
ponechával  svou  hysterickou ma-
minku věrné modlitbě a sám si žil, 
jak uznal za vhodné. Plný svobody 
a čirého božství.

V  autobuse  na  mě  kulilo 
oči malé děvčátko. Maminka 
stála  nad  ním  a  usmívala 
se.  Stává  se  to  často.  Vět- 
šinou se tomu nebráním. Vy- 
užívám  toho,  že  mám  pří- 
ležitost  podívat  se  do  čisté 
duše,  která  neodvrací  zrak. 
Měl  jsem  ale  rozečtenou 
knihu. Po chvilce jsem sklo-
pil  oči  a  četl  si  dál.  Asi  za  
deset minut, když děj v kni- 
ze  poněkud  zvolnil,  jsem  
hlavu  zvedl  a  podíval  se  

opět  na  holčičku.  Studovala  mě 
neustále. Byla  to  však  jiná holčič-
ka  s  jinou  maminkou.  Na  Vyso-
čanské  se  vyměnily,  aniž  bych  si  
toho  všiml.  Vedle  mě  seděla 
paní  s  tváří  pokrytou  šminkami. 
V  zatáčce mě  odstředivá  síla  do-

nutila  chytit  se  prudce  madla, 
abych  nespadl,  nebo  se  nepře-
klopil.  S  paní  to  spontánně  hrk-
lo,  ale  její  vnitřní  policajt  ji  udržel 
dále  nehnutou.  Ujistil  jsem  ji,  že 
je  všechno  v  pořádku  a  doplnil 
žertovně, že v jedné zatáčce jsem 
smykem  odcouval  až  k  protějším 
dveřím. Paní se ani neusmála, ani 
ke  mně  hlavu  neotočila.  Odpově-
děla  mi  jen  periferním  pohledem, 
zabezpečeným  dvěma  ostnatými 
dráty, kývla nepatrně hlavou a dál 
koukala ven. Asi na billboardy. Byl 
to  smutný  moment.  O  mě  nejde, 
jde o ni.  I   ona totiž kdysi byla dí-
tětem  s  otevřeným  srdcem,  bez 
předsudků a  s přímým pohledem. 
Jak  je  to  v  té  Bibli?  „Nebudete-li 
jako  děti,  jistě  nevejdete  do  Bo- 
žího království.“

Filmový příběh  režiséra Karla Ka- 
chyni  z  roku  1987  Kam, pánové, 
kam jdete?  pojednává  o  čtyřiceti- 
letém  architektovi  (Karel  Heřmá-
nek),  který  se  v  naprosto  ne-
vhodném  obutí  i  ošacení  z  hecu 
vydá  coby  úplný  nováček  se  svý-
mi  kolegy  z  projekční  kanceláře 
(Oldřich Vlach, Antonín Procházka, 
Miroslava Pleštilová,  Zuzana Gei-
slerová) na stokilometrový pochod. 
Při nesnadném putování (barevné 
sekvence)  vášnivě  řeší  nedávné 
pracovní i osobní vztahy (černobí-
lé  sekvence).  Film  lze  zhlédnout  
na portálu www.youtube.com. 
Vzhledem k době vzniku je v zá-

sadě s podivem, že se především 
v  závěru  filmu  dosti  otevřeně  při-
pomíná  problematika  nelehkého  
života vozíčkářů. 
Veškeré problémy pětice pochod-

níků  totiž  vyvrcholily  v  okamžiku, 
kdy se ocitli ve vesnici u rodinného 
domu  stavebního  mistra  (Václav 

Babka). Ten je 
před  časem  
požádal o pro- 
jekt  bezbari-
érové  úpravy 
kvůli  manžel- 
ce  na  vozíku 
(Alena Kreuz-
mannová),  kte- 
rá  byla  ten-
krát  ve  velmi 
špatné  psy- 
chické  situa- 
ci.  Teď  je  na- 
opak  přivítala  vitální  žena  plná  
života,  do  kterého  ji  „vrátila“  hlav- 
ně  právě  jimi  navržená  rekon-
strukce. 
Situaci  neobvyklé  scény  zmíně-

né  v  názvu  článku  zachycuje 
snímek.  Protože  je  pochodnická 
parta  unavená,  pozve  vozíčkářka 
mužskou část do přestavěné kou- 
pelny,  aby  ji  „na  vlastní  tělo“ 
zkolaudovali.  A  u  vany  hrdě  do-

dává:  „Tady  to  je  jediný  schod 
v celém domě, tady na to si přelezu 
a  hupsnu  rovnou  dolů  do  vany.  
A hlavně,  nikoho  k  tomu nepotře-
buju.  Tady  na  tom  gumovým  se 
potom usuším a hupsnu zpátky na 
ten svůj  trůn.“ Velmi si pochvaluje 
ale  i  bezproblémově  přístupnou  
sprchu. V domě byl navíc vybudo- 
ván také výtah, aby se dostala do 
sklepa s vínem.                      (mk)

Soubor humorných příhod 
z něhož pocházejí zveřej- 
něné  ukázky,  napsal  vo-
zíčkář Václav Uher. 

Knížku  letos  v  květnu  vy-
dala  Grada;  k  zakoupení  
je tištěná verze za 199 ko- 
run a elektronická za 169 
korun.

Na tehdejší poměry neobvyklá scéna

Hlavně v artových kinech 
a  filmových  klubech  se 
promítá  skvělý  ma- 
ďarský  snímek  O těle 
a duši.  Jednoduchý 
milostný  příběh  o  muži 
a  ženě,  kteří  se  po- 
koušejí  o  sblížení,  se 
odehrává  v  nezvyklém 
prostředí:  na  jatkách. 
Další  zvláštností  je 
odlišný  hendikep  hlav-
ních  postav.  Stárnou- 
címu finančnímu  řediteli 
jatek  brání  v  navázání 
vztahu  fyzické  postižení,  zatímco  mladá  kvalitářka 
masa s dokonalou pamětí se bojí tělesného kontaktu  
i  citového  vzplanutí.  Oba  jsou  navíc  ohromeni 
zjištěním,  že  sdílejí  totožné  sny:  v  nich  jsou  laní  
a jelenem uprostřed zasněženého lesa.
Lehce excentrická romance s prvky všednodenního 

dramatu  a  černého  humoru  pojednává  o  dualitě 
bdělosti a snění, zvířeckosti a humanity, duše a těla. 
Jde sice o festivalový film, ale rozhodně není jen pro 
náročného diváka: potěší i toho běžného. Jeho hlav-
ní ingrediencí je totiž romantika, která „je vynalézavá, 
čistá, něžná a svým humorem nejen očišťuje, nýbrž 
mnohdy  i  čaruje“,  jak  napsala  známá  recenzentka 
Mirka Spáčilová.

Poetika  snímku  vy-
chází  z  důmyslně  po-
jatého  kontrastu.  Už 
sama  představa  jelenů 
na  bělostném  sněhu 
svádí  k  myšlence  na 
přírodní  lyriku.  Drsné  
prostředí  jatek  zase bý- 
vá využíváno k agitování 
za  práva  zvířat.  Tyto 
stereotypy  se  však  na 
plátně neobjeví: režisér- 
ka Ildikó Enyedi využívá 
zvířecí motivy jinak, než 
očekává  divák,  a  vzbu-

zuje  tak  jeho  zvědavost.  Navíc  mu  dopřeje  humor 
blízký  absurdní  grotesce,  když  se  v  podniku  stane 
bizarní  událost,  která  si  vyžádá  muže  zákona  tou- 
žící  po  pravé  svíčkové  a  odměřenou  policejní  psy-
choložku.
Křehkým  a  zábavným  příběhem  plaché  lásky  re-

žisérka okouzlila i porotce prestižního festivalu v Ber-
líně,  kteří  jí  udělili  hlavní  cenu  –  Zlatého medvěda.  
V listopadu se pak maďarské komorní drama objevilo 
mezi pěti uchazeči o cenu pro nejlepší evropský film 
letoška.
Sečteno  a  podtrženo,  Ildikó  Enyedi  skloubila  ori-

ginální  stylizaci  se  vstřícností  k  běžnému  publiku. 
Natočila film, který chytne za srdce.                     (pel)

Podmanivý film o lásce zrozené na jatkách

zajímavost 
ze stříbrného plátna 

Již pátý stolní kalendář z cestování 
rodiny Márových po světě vypráví 
příběh o putování Indočínou. Každý 
týden  je  v něm  formou  fotografie, 
komentáře  a  otázky  představeno  
zajímavé místo z Barmy, Vietnamu, 
Kambodže,  Laosu  nebo  Thajska. 
„Jak  se  stalo  v  posledních  letech 
dobrým zvykem, kalendář obsahuje 

i znalostní kvíz. Připravili jsme cel-
kem 53 otázek a správné odpovědi 
zveřejníme na našich webovkách,“ 
informoval  Jiří  Mára.  Kalendář  je 
k  dostání  za  pouhých  sto  korun 
(včetně poštovného); k objednávce 
lze  využít  formulář  na  stránkách  
www.jirkamara.cz.

(pel)

Originální kalendář s příběhem a soutěží

155 (v některých případech i jednotné evropské číslo tísňového volání 
112)  jsou trojčíslí, která mají obrovský význam v případech závažné-
ho ohrožení  života. Ale ne každý volající  zvolí  toto číslo  (stejně  jako 
hasičské  150  i  policejní  158)  správně,  zbytečně  ho  pak  blokuje  pro 
opravdu životu nebezpečné situace – s  tímto  fenoménem se ostatně 
setkávají všechny krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS). 
K významnému kroku v souvislosti s touto tísňovou linkou se už v roce 
2009  rozhodla  ZZS  Středočeského  kraje.  Jako  doplňkovou  službu 
svého operačního střediska spustila call centrum s telefonním číslem 
800 888 155. I v současnosti je to stále jediná „zelená“ linka zdravot-
nické poradny pro veřejnost u nás, díky svému zavedení zredukovala 
počet „zbytečných“ volání na linku 155 zhruba o čtvrtinu, výrazně ji te-
dy odblokovala pro potřeby urgentních hovorů. 
Přes několikaletou existenci není ale číslo stále v obecném povědomí 
lidí  z  regionu  středních  Čech,  o  dalších  částech  státu  ani  nemluvě. 
Průměrný měsíční počet hovorů se pohybuje kolem pěti set, celkový 
počet  se  rok  od  roku  mírně  navyšuje.  Řeší  se  především  otázky 
zdravotnického nebo psychosociálního charakteru, volající také často 
zajímají otevírací hodiny a dostupnost zdravotnických zařízení včetně 
víkendových a svátečních dní. Odmítnuti samozřejmě nejsou ani  lidé 
z  ostatních  krajů:  i  jim  se  operátoři  snaží  pomoci  s  nejvhodnějším 
řešením naléhavé situace. Občas dokonce zavolá i někdo ze zahraničí. 
Pokud  člověk  neodhadne  patřičně  závažnost  zdravotních  problémů, 
zavolá  „jenom“ do call centra a operátor při  rozhovoru odhalí možné 
velké riziko, ihned volajícího přepojí na číslo 155.
Podle  slov  ředitele  středočeské  ZZS Martina  Houdka  je  popisovaný 
způsob  telefonické  „první  pomoci“  v  jiných  evropských  zemích  zcela 
běžnou  věcí.  Pro  ně  samotné  bylo  inspirací  call  centrum  v  britské 
metropoli. 
V souvislosti s tím jsem oslovil i ostatní krajské ZZS. Do uzávěrky se 
ozvala polovina: většina podobnou linku zřízenou nemá a ani o tako-
véto eventualitě neuvažuje. 
Na operační středisko ZZS Královéhradeckého kraje  je možno se už 
řadu let dovolat na tzv. „bílou“ linku 841 155 155 – tarif je podle ceníku 
telekomunikačního operátora konkrétního volajícího. Na tomto čísle se 
poskytují prakticky totožné informace i služby jako v případě středních 
Čech. 
Informační  centrum  ZZS  Moravskoslezského  kraje  má  pro  potřeby 
dotazů, které se netýkají případů ohrožujících život, určeno speciální 
číslo 553 777 777.                                                                           (mk)

Poradenská zdravotnická 
„zelená“ linka 



Vracíme se ještě k letošní konfe-
renci INSPO. O některých před- 
náškách jsme psali ve 2. čísle  
Zpravodaje, nyní zveřejňujeme dal- 
ší zajímavé poznatky.

Telemedicína ušetří 
čas i peníze

O  telemedicíně  přednášel  Michal 
Štýbnar z Fakultní nemocnice Olo- 
mouc. Jde o moderní nástroj k za- 
jištění  zdravotní  a  sociální  péče 
chronicky  nemocným  lidem  v  po- 
hodlí jejich domova. K jeho hlavním 
přednostem patří důraz na preven- 
tivní léčbu, zvýšení komfortu paci-
entů, úspora času lékařů, nižší ná- 
klady  na  léčbu  či  výrazně  nižší 
počet opětovných hospitalizací.
Telemedicína,  jež využívá k pře-

nosu  dat  hlasovou,  obrazovou  
a datovou službu, je podmnožinou 
elektronického  zdravotnictví.  To 
však  v  naší  zemi  prakticky  ne-
existuje. V roce 2016 proto vznikla 
Národní strategie elektronizace 
zdravotnictví v ČR v letech 2016–
2020,  která  je  začátkem  cesty  
k zavedení digitalizace do ordina- 
cí,  poliklinik,  nemocnic  a  dalších 
zařízení.
Výhody  jsou  evidentní:  třeba 

možnost  počítačového  sdílení  dat 
mezi  jednotlivými  zdravotnickými, 
ale  i  sociálními  zařízeními,  která  
vede  k  odstranění  nadbytečného 
zatížení pacienta, protože mu ne- 
jsou  prováděna  opakovaná  vyše- 
tření.  Nebo  situace,  kdy  je  občan 
v  zahraničí,  neumí  jazyk  a  musí 
vyhledat  pomoc:  zde  poslouží  vý- 
pis  z  karty  pacienta  (neboli  „pati-
ent  summary“),  který  v  podobě 
strukturovaných dat umožní adek-
vátní  léčbu  a  zabrání  špatně 
zvolené terapii – třeba předepsání 
nevhodného  léku  kvůli  alergii  pa-
cienta.
Zmiňme  několik  výstižných  zají- 

mavostí.  Vůbec  první  robotická,  
počítačově provedená operace na 
dálku  (tzv.  telechirurgie)  se  usku-
tečnila  v  roce  2007  mezi  New 
Yorkem  a  Štrasburkem.  Zatímco 
v Norsku  je  telemedicína hrazena 

z  veřejného  pojiš- 
tění,  v  Česku  se 
musí  složitě  hledat 
jiné  zdroje  financí: 
podávají  se  projek-
ty, shánějí se granty 
atp.  Pozitivem  na- 
opak  je  existence 
Národního  teleme- 
dicínského  centra 
v  Olomouci,  které  
provádí  výzkum  za- 
měřený  na  chronic- 
ky  nemocné  lidi,  
zejména  seniory.  
Nadějný  je  i  chys-
taný  úhradový  kód 
Všeobecné  zdra- 
votní pojišťovny, který počítá s asi 
3  tisíci  pacienty  ročně.  Avšak 
dle  seriózních  odhadů  u  nás  po- 
třebuje  telemedicínu  asi  10x  víc 
lidí...  Citlivou  záležitostí  je  za- 
bezpečení  sdílených  dat  s  ohle- 
dem na ochranu osobních údajů.

Pomůcka, která propojuje 
děti s realitou

Dětem  se  zrakovým  a  kombi-
novaným  postižením  je  určena 
aplikace EDA PLAY. Na konferenci 
ji  představily  Ivana  Bajgarová  
a  Lenka  Bártová  z  neziskovky 
EDA. Jde o čtyři hry na  tabletu či 
i-Padu,  v  nichž  se  vyskytují  běž- 
né  činnosti:  třeba  pečení,  praní 
prádla  nebo  ranní  vstávání.  Hrou 
jsou  děti  motivovány  k  tomu,  aby 
rozvíjely  zrak  a  jemnou  motoriku 
rukou,  jejichž  zapojení  je  vzhle-
dem  k  postižení  zraku  a  mozku 
omezené a velmi namáhavé.
Kvalitu  tohoto  procesu  ovlivňuje 

samotná  aplikace,  ale  i  dospělý 
člověk:  je vždy na  rodiči, pedago-
govi  či  asistentovi,  který  se  dítěti 
věnuje, aby určil, co bude hrát, jak 
dlouho, jak často a s jakým cílem.
Aplikace EDA PLAY  je výbornou 

pomůckou hlavně pro děti v před-
školním  věku.  Její  používání 
zlepšuje  zejména motoriku  rukou, 
zrakové  vnímání  a  zpracování 
zrakových  vjemů,  orientaci  v  pro-
storu, koordinaci mezi okem a  ru- 

kou,  poznávání  (tj.  co  vidíme 
okem a jak to interpretujeme), chá- 
pání  souvislostí  na  obrázcích, 
zobecňování poznatků  (od  ilustra- 
ce  přes  fotografii  po  reálnou  čin-
nost)  a  představivost  (schopnost 
představit  si  a  poznávat  celý  ob- 
jekt, i když ho nevidíme na obrázku 
celý).  Speciální  hry  také  rozvíjejí 
sluchové  vnímání,  slovní  zásobu 
(pasivní  i  aktivní),  schopnost  ko-
munikace  a  sociální  dovednosti, 
porozumění  souvislosti  mezi  pří-
činou  a  následkem,  porozumění 
informacím,  orientaci  v  situacích 
reálného života, chápání posloup-
nosti  děje  a  schopnost  napodo- 
bit  ho,  dovednost  sdílet  hru  
s průvodcem, samostatné myšlení, 
trpělivost,  soustředěnost  a  schop- 
nost  dodržet  jednoduchá  pravid- 
la  (poslouchání  instrukcí).  Neza- 
nedbatelný je i emocionální rozvoj  
dítěte  a  jeho  vyšší  sebedů- 
věra,  potěšení  ze  sebevyjádření  
a  pocit  sounáležitosti  s  ostatními 
lidmi.
Podrobné  informace  a  boha-

tou  fotodokumentaci  lze  najít  na 
stránkách www.edaplay.cz/tipy.

Vizuální čtení 
nejen pro autisty

Dušan  Baranec  z  Nitry  seznámil 
účastníky  konference  se  svým 
programem Vizuální čtení.  K  jeho 
vytvoření  měl  vážný  důvod:  je 

otcem chlapce s autismem a v ro- 
ce 2007 musel hledat způsob,  jak 
ho  naučit  číst...  S  vývojem  po-
můcky, která  je  testována ve zku-
šební  třídě  s  deseti  autistickými 
žáky, mu pomáhá šestičlenný  tým 
odborníků.
Vizuálním  čtením  se  pan  Bara-

nec  intenzivně  zabývá  5  let. 
Program  je  komerčně  dostupný 
a  je  stále  vylepšován:  na  konci 
března  obsahoval  177  výukových 
lekcí  a  bylo  navrhováno  asi  50 
užitečných  inovací.  V  tabletu  či 
notebooku  má  žák  nainstalovaný 
takzvaný vizuální slovník, členěný 
na  kategorie  (např.  dům  a  zahra-
da,  člověk,  příroda,  potraviny), 
slovní druhy (především podstatná 
jména, slovesa a číslovky) a inde-
xy  (obrázků, hlásek, slabik a slov, 
číslovek, sloves).
Program  umožňuje  výuku  a  tes- 

tování  čtení  bez  nutnosti  vy-
světlování  druhou  osobou,  rozvoj 
sluchového  vnímání,  rozvoj  ver- 
bálních  schopností  včetně  rozši- 
řování  slovní  zásoby a  logopedic-
kou rehabilitaci poúrazových stavů. 
Vizuální čtení je určeno hlavně pro 
děti od 3 do 6  let s dětskou moz- 
kovou  obrnou,  autistickou  poru-
chou,  mentální  retardací,  dyslexií 
či třeba s Downovým syndromem.  
Avšak  pomůcka  má,  respektive  
bude  mít  nesporný  význam  i  pro 
dospělé  lidi  po  náhlé  mozkové 
příhodě  či  úrazu  hlavy  s  poško- 
zením mozku a pro pacienty s Par-
kinsonovou  nebo  Alzheimerovou 
nemocí.
Pozoruhodné  je,  že  žák  se  mů- 

že  učit  číst  v  pěti  jazycích  –  češ- 
tině,  polštině, maďarštině,  sloven-
štině  a  angličtině.  Možná  i  proto 
jsou  dosavadní  zkušenosti  s  pro-
gramem  velmi  pozitivní:  jak  uvedl 
pan  Baranec,  jeho  syn  začal  číst 
po  několika  týdnech  a  dokonce 
mluví anglicky.                        (pel)

Recepty 
z Kosatce
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Také  v  receptáři  tréninkové  re-
staurace České abilympijské aso- 
ciace  najdeme  několik  receptů  
na  přípravu  jídel,  v  nichž  je 
důležitou  nebo  i  hlavní  surovinou 
zelí.  V  letošním  posledním  čísle 
a  v  prvním  vydání  následujícího 
ročníku  bude  proto  tento  sloupek 
patřit jim.  

Kuře plněné 
červeným zelím

Doba přípravy: 
90 minut 

Suroviny (4 porce):
1 kuře (asi 1,2 kg), 1 cibule, 200 g 
anglické slaniny vcelku, 2 plátky 
anglické slaniny, 500 g steri- 
lovaného červeného zelí, 100 g 
másla.

Postup přípravy:
Kuře  důkladně  omyjeme  a  na 
povrchu  i  uvnitř  osolíme.  Olou-
panou  cibuli  nakrájíme  najemno. 
Slaninu  pokrájíme  na  kostičky  
a  necháme  rozpustit  v  hrnci.  Při- 
sypeme cibuli, orestujeme ji a při- 
dáme  scezené  sterilované  zelí. 
Osolíme  ho,  promícháme  a  ne-
cháme  přibližně  8  až  10  minut 
podusit. 
Zelí  necháme  mírně  vychlad- 

nout a pak jím vyplníme vnitřek ku- 
řete.  Naplněné  kuře  spíchneme  
špejlí  a  svážeme  mu  nohy,  aby 
nádivka  během  pečení  nevyté-
kala. 
Kuře  vložíme  do  pekáče,  polo-

žíme  na  něj  plátky  slaniny  a  po-
sypeme  kmínem.  Pokapeme  ho 
rozpuštěným  máslem,  přiklopíme  
a  vložíme  do  vyhřáté  trouby. 
Pečeme dozlatova při 180 °C, po-
dáváme s bramborovými knedlíky 
nebo noky. 
Pro  zachování  krásné  červené 

barvy  se  k  zelí  doporučuje  při 
vaření  kápnout  trochu  octa.  Zelí 
je také méně cítit, pokud se přidá 
brambora, anýz či  kmín.          (mk) 
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V odpovědi na otázku by asi nikdo nezaváhal: 
„Samozřejmě, že ne!“ Ovšem tak jednoznačné 
to přece jen není. Lidé s dlouhodobými zkuše-
nostmi  z  neziskového  sektoru  z  oblasti  péče  
o  osoby  s mentálním postižením by  svoje  vy-
jádření zcela jistě doplnili: „Nesmí se ale zapo-
menout na AKCI CIHLA – pro lidi s mentálním 
handicapem  totiž  znamená mnohem  více  než  
i pouhý gram zlata.“
Jeden  ze  současných  projektů  s  celostátní 

působností sdružení Portus Praha má povahu 
benefiční  sbírkové a osvětové kampaně. Sou- 
střeďuje  se  na  podporu moderních  sociálních 
služeb  pro  uvedenou  značně  širokou  skupinu 
spoluobčanů,  tedy  především  na  posílení  je- 
jich integrace do široké společnosti s možnos- 
tí žít běžný život mimo velké ústavy.  
V  podstatě  se  jedná  o  prodej  symbolických, 

1,8  kilogramu  vážících  cihliček  ze  žáruvzdor-
ného materiálu o  rozměrech 23,5 x 11,5 x 3,5 
centimetru,  jeden  kus  stojí  150  korun  (nebo  
6 euro). Získané finanční prostředky konkrétně 
slouží na rozvoj chráněného a podporovaného 

bydlení, sociálně  terapeutických dílen, pracov-
ních a tréninkových center nebo středisek vol-
nočasových aktivit v jednotlivých regionech. 
A když cihla, tak i zeď, věž nebo něco podob-

ného. Takové přechodné stavby se totiž od roku 
2000 objevují od května do září na pěších zó- 
nách či v centrech stále většího počtu měst po 
území  celé  republiky,  v  roce 2004  se  k Praze 
přidaly neziskovky stejného zaměření v Třebíči,  
Plzni, Rumburku i jinde – dva ilustrační snímky  
jsou  z  centrální  části  naší  metropole.  Prodej 
zabezpečují dobrovolníci v tzv. „cihlových“ stán- 
cích.  A je zcela na libovůli každého, jak se svou  
zakoupenou cihlou naloží: na místě ji může po-
malovat a přidat do vznikající stavby nebo od-
nést domů. 
Za 17 let existence projektu se do něj zapojilo 

přes 235 000 lidí od nás i ze zahraničí. Za neu-
věřitelných 34 milionů korun se v rámci více než 
30 projektů podařilo na mnoha místech otevřít 
nebo  rekonstruovat  četné  objekty  pro  klienty  
s mentálním postižením se službami na vysoké 
úrovni. 

S  velkou  oblibou  četných  návštěvníků  z  řad 
veřejnosti i partnerů a podporovatelů se setká-
vá  tradiční  benefiční  festival CIHLAFEST,  kte-
rý se vždy koná v areálu Chráněného bydlení 
Fara  v  obci Slapy. Celodenní  bohatý  program 
obsahuje  kromě možné  prohlídky  interiéru  na 
venkovních  pódiích  divadelní  nebo  hudební  
vystoupení,  děti  i  dospělí  mohou  navíc  využít 
nabídku různých workshopů. 
Dostatečné  informace o  veškerém dění  sou- 

visejícím s AKCÍ CIHLA přinášejí webové strán-
ky  www.akcecihla.cz.                                      

(mk)

Může být šamotová cihla cennější než zlatá?

Helpu  helpi!  (Pomoz  pomoci!) Tak nazvali svoji 
spoluúčast členové esperantského klubu E-men-
tal: letos koncem června v centru Prahy přidali 
do zdi také svoje výtvory. Zároveň tímto krokem 
propagovali na místech, kterými procházejí čet-
ní zahraniční turisté, nejpopulárnější mezinárod-
ní jazyk, tolik oblíbený i osobami se zdravotním  
postižením.

Pacient s mechanickou srdeční pod- 
porou sledovaný pomocí telemoni-
toringového řešení.

Ohlédnutí za konferencí INSPO 2017



Nástěnný měsíční  charitativní  ka- 
lendář Velikáni ticha  je velmi zají- 
mavý počin neziskovky Tichý svět. 
Každý list obsahuje dvě fotografie. 
Velké  barevné  zachycují  dvanáct 
osobností  z  různých  oborů  lidské 
činnosti i z různého období, ale se 
společnou  vlastní  životní  zkuše- 
ností se světem neslyšících – třeba 
hudební  skladatele  Ludwiga  van 
Beethovena a Bedřicha Smetanu, 
španělského malíře Francisca Go- 
yu nebo americkou herečku a akti- 
vistku Marlee Matlinovou. 
Ve skutečnosti to je ale tucet za-

městnanců  uvedené  společnosti, 
které  pro  tento  účel  k  nepoznání 
„přetvořil“ umělecký maskér Marek 
Max Capoušek – ve své „civilní“ po-
době  jsou  na  malých  černobílých 
snímcích. Autorem všech je nedo- 
slýchavý  fotograf  a  grafik  Ondřej 
Kači. Ukázka představuje Romana 
Havlíčka, barmana z Tiché kavár- 
ny, coby Konstantina Eduardoviče 
Ciolkovského, ruského „otce“ kos- 
monautiky.
Křest  kalendáře  za  přítomnosti 

hlavních postav této zajímavé akti- 
vity se uskutečnil ve středu 8.  lis- 
topadu  v  první  pražské  kavárně  
s neslyšící obsluhou s příznačným 
názvem Tichá kavárna. V jejím pří- 

jemném  prostředí  byla  také  do  
konce listopadu instalována výsta-
va jednotlivých fotografií.
V případě osobního odběru v síd-

le Tichého světa (Podolská 322/21, 
Praha  4;  z  centra města  tramvají 
číslo 2, 3 nebo 17 do stanice Po-
dolská  vodárna)  kalendář  stojí  
200 korun, při zaslání poštou (ob- 
jednávka  na  e-mailu  kalendar@ 
tichysvet.cz) se cena navýší o poš- 
tovné 100 korun.                     (mk) 

Od poloviny října do 
poloviny  listopadu 
oživily stěny bezbari- 
érového  víceúčelo- 
vého sálu sídla České 
abilympijské  asoci- 
ace  v  rámci  výstavy 
Kýchání mozku &  
léčba kresleným hu- 
morem & ticho de- 
sítky obrazů. 
Kolekce představo- 

vala výběr z děl při- 
hlášených do 7. roč- 
níku  mezinárodní 
soutěže  Kýchání 
mozku – od kaloka- 
gathie k hypochondrii a zpět  více  než  320  výtvarníky  z  mnoha  zemí 
celého světa.
Instalování výstavy v uvedených prostorách souviselo s příspěvkem ke 

zvýšení  dostupnosti  podobných  akcí  také  pro  návštěvníky  se  zdravot- 
ním postižením. Organizačně se jednalo o společnou aktivitu České re- 
publiky, Slovenska, Polska a Maďarska, států Visegrádské skupiny (V4), 
v každém se přitom konala v obdobném termínu v jediném městě. Par- 
dubice doplnil  slovenský Prešov, Nowy Targ  (jihovýchod Polska u  slo-
venských hranic) a jihomaďarské město Baja na levém břehu Dunaje.
Vítězové získali za svoje oceněné práce finanční odměny ve výši 500, 

300 a 200 euro, kromě toho mezinárodní porota udělila i další ceny. 
Na snímku z vernisáže je vlevo uprostřed vítězný obraz, který namalo-

val Grigory Katz z Izraele, 2. cenu získal prostřední horní od íránského 
autora Samana Torabiho. Na druhé zdi visel i obraz od Rominy Carrary  
z Argentiny, kterému porotci přiřkli 3. cenu.
Po ukončení výstavy zůstaly veškeré obrazy v České abilympijské aso-

ciaci. Je tedy pravděpodobné, že si  je v budoucnu budou moci  lidé při 
nějaké příležitosti prohlédnout. 
Více  informací o  této mezinárodní soutěži kresleného humoru přináší 

web www.cartooneast.com.                                                                                (mk)
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Ticho v mnoha podobách

Poutavý příběh  
Morrise a Buddy si 

mohli přečíst čtenáři také v několika kniž-
ních zpracováních. 

Ve dvoudílném italském televizním histo-
ricko-romantickém filmu Pompeje z roku 
2007 se také objevuje postava nevidomé-
ho muže, kterého věrně doprovází pes. 
Otec hlavního hrdiny Marka Saveria žije po 
oslepnutí následkem velkého zemětřesení 
v roce 62 n. l. se psem v podzemní jeskyni, 
kde vnímají nezvyklé události související  
s probouzející se sopkou. 

Historie začíná v antickém římě
Za první dochovanou zmínku o slepci v doprovodu psa se všeobec-
ně považuje nástěnná malba ve městě Herculaneum, které spolu  
s Pompejemi „vymazal z mapy“ 24. srpna 79 n. l. výbuch Vesuvu. 
Na středověkých rytinách se objevují jako společníci nevidomých 

žebráků většinou psi menšího vzrůstu s vodítkem z provazu nebo 
řemínku. Své druhy doprovázeli na místa většího shluku lidí – na tr-
žiště apod., kde jim svými naučenými kousky také pomáhali získávat 
peníze na obživu. Popsanou situaci ukazuje druhý snímek,  výřez 
rytiny z Číny ze 13. století – je to dvojice v barevném kroužku. 
První zdokumentování systematického pokusu vytrénovat psy pro 

usnadnění pohybu nevidomým osobám pochází z doby kolem ro- 
ku 1780 z jedné pařížské nemocnice. O osm let později vytrénoval 
slepý sítař z Vídně Josef Riesinger svého špice tak dokonale, že lidé  
ani  nevěřili,  že  nevidí. Autorem Učebnice pro výuku nevidomých  
z roku 1918 byl kněz Johann Wilhelm Klein, ředitel vídeňského ústa-
vu pro nevidomé. Svého psa měl přivázaného na dlouhé tyči, pa- 
trně z důvodu lepšího spojení i orientace.
Probíhající první světová válka zapříčinila velký rozmach výcviku 

v Německu, kde vznikla v srpnu 1916 ve městě Oldenburg (severo- 
západ země, nedaleko hranic s Nizozemskem) s podporou minis-
terstva  války  první  škola  pro  slepecké  psy  na  světě.  V  postupně 
vznikajících centrech zvládli bývalí vojenští psovodi za rok vytréno-
vat až 600 psů pro veterány osleplé z důvodu zasažení bojovými 
plyny.  Svoji  činnost  zařízení  ukončilo  za  deset  let,  ovšem  zane- 
dlouho  otevřeli  v  Postupimi  nové  středisko  výcviku,  kde  během  
úvodních 18 let vytrénovali přes 2500 psů. Tuto aktivitu zazname- 
naly  i  poštovní  známky:  obrázek  nevidomého  se  psem  doplňují 
nápisy  „bezpečný vůdce“  (ein Sicher Führer),  „pozorný a ochotný 
služebník“ nebo „průvodce na cestách za denním chlebem“.
Používané výcvikové metody postupimské školy velmi zaujaly ame- 

rickou  chovatelku  a  filantropku Dorothy Harrison Eustisovou,  kte- 
rá ve stejném čase působila ve Švýcarsku  jako cvičitelka psů pro 
armádu, policii a celní službu. Její pobyt v německé škole nakonec 
trval  několik  měsíců,  vrátila  se  zcela  ohromená.  Svoje  veskrze 
příznivé pocity shrnula v článku, který otiskl v říjnu 1927 americký 
časopis Saturday Evening Post.
O  článku  se  svému  nevidomému  dvacetiletému  synovi  Morrisu 

Frankovi zmínil jeho otec. Mladík o tomto okamžiku později uvedl: 
„Za pět centů, které tehdy časopis stál, jsem si koupil informace, kte- 
ré měly cenu více než milionu dolarů a radikálně mi změnily život.“ 
Velice jej trápilo, že musí kvůli svému handicapu spoléhat na po- 

moc  svého  okolí.  A  tak  se  rozhodl  napsat  autorce  článku  dopis  
s prosbou o vycvičení vodicího psa, aby měl bezpečný doprovod. 
A recipročně slíbil, že jí pomůže dostat takové psy za oceán. Žena 
zareagovala  kladně:  pozvala M.  Franka  do  Švýcarska,  kde měla 
zrovna ve výcviku fenku německého ovčáka Buddy. Společně inten-
zivně trénovali a zpátky do svého bydliště, města Nashville ve státě 
Tennessee, se s ní vrátil jako s prvním americkým vodicím psem.
Tento pokus s úspěšným koncem byl pro D. Eustisovou podnětem 

zřídit v roce 1928 ve švýcarském Vevey školu pro vodicí psy L'Oeil 
qui Voit  (v  překladu Vidoucí oko).  Podle  mladíkova  slibu  vznikla 
koncem  ledna 1929 za  jeho pomoci v Nashville The Seeing Eye, 
první  škola  pro  výcvik  vodicích  psů  na  území  Spojených  států.  
Z M. Franka se stal  také velký propagátor a demonstrátor umění 
vodicích  psů.  Nejen  novináři  tak  mohli  nevěřícně  sledovat  např. 
„představení“  při  převádění/přecházení  nebezpečné  frekventova- 
né komunikace v New Yorku. Jeho čtyřnohá přítelkyně mu také vý-
razně  zjednodušila  navazování  kontaktů.  Uhynutí  této  americké  
psí  národní  hrdinky  v  roce  1938  neponechaly  bez  povšimnutí 
sdělovací prostředky: v New York Times jí vyšel nekrolog. 
Založení The Guide Dog for the Blind Association ve Velké Británii 

v roce 1931 podnítilo celosvětový vznik výcvikových středisek. V sou- 
časnosti existují mimo Evropu a USA  třeba v Austrálii, Izraeli, Ja-
ponsku nebo Jihoafrické republice.

Kvůli sjednocení a dodržování vysokých standardů ve 
výcviku vodicích psů a v péči o jejich nevidomé uživatele 
byla v roce 1989 ustavena International Guide Dog Fede- 
ration (IGDF, Mezinárodní federace vodicích psů), členy 
jsou nejlepší školicí zařízení ze všech světadílů. Její stan- 
dardy stanovují, že psi musí splňovat devatero kritérií.

Mezi významnými dny je také Mezinárodní den vodicích psů, kte-
rý se každoročně připomíná 25. dubna. 

situace v českých zemích
Prvním, kdo se u nás pokusil cvičit psy  jako vodicí, byl  také ne-

dlouho  po  ukončení  první  světové  války  tehdejší  známý  služební 
kynolog Josef Podhorský.  Na památku Miroslava Fišera, zkušeného 
kynologa ze 60. let, se Mistrovství republiky ve výkonu vodicích psů 
koná jako jeho memoriál. 
Pro  roky  1974  až  1978  se  Svaz invalidů  dohodl  s  chemičkou 

Spolana Neratovice na výcviku v jejich prostorách, poté tuto činnost 
převzalo  výrobní  družstvo  invalidních  pomůcek  META.  Součástí 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (pod tímto 
názvem existuje od roku 1996, od roku 1989 se nazývala Česká unie 
nevidomých a slabozrakých)  se  stalo  i  oddělení  výcviku  vodicích 
psů, přidruženým členem IGDF se stala v roce 1994. V souvislosti 
se  zahraničními  kontakty  a  novými  informacemi  z  oboru  nastává  
v té době postupné zlepšování výcviku včetně otevření velkého vý-
cvikového střediska v Praze-Jinonicích.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 

dávek  osobám  se  zdravotním  postižením  ukládá  vodicím  psům 
spolehlivé zvládnutí 34 dovedností – 10 z oblasti poslušnosti, ovla- 
datelnosti a chování, 14 se týká vodění osoby se zrakovým posti-
žením,  šest  souvisí  s  vyhledáváním,  tři  s  cestováním  a  poslední  
jsou dovednosti v místě bydliště.                                               (mk)

Černobílá fotografie z roku 1928 zachycu-
je Morrise Franka a jeho slavnou fenku  
v městském provozu. 
Po dvou letech se škola z Nashville pře-
stěhovala do města Morristown v New Yer-
sey, kde nyní stojí i barevné sousoší této 
dvojice.  

svět čtyřnohých pomocníků 
nevidomých osob

Jeden list, dva snímky – 
jedna osoba, dvě postavy


