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Ceny Mosty 2011: Osobnostmi hnutí osob
s postižením se stali Jaromír a Alena Krpálkovi
Národní rada osob se zdravotním postižením udělila
15. března v Praze už podeváté ceny Mosty. Jejich
smyslem je ocenit projekty a osobnosti, jež v naší zemi významně zlepšují postavení lidí s postižením. Výrazného úspěchu letos dosáhla Česká abilympijská
asociace (CAA), která měla ve finále soutěže dvě
nominace a jednu proměnila ve vítězství: Alena a Jaromír Krpálkovi (viz snímky) byli oceněni za dvacetileté organizování národní abilympiády v Pardubicích.
„Samozřejmě nás to s manželkou moc těší. Ale musím říct, že tu cenu si zaslouží i ostatní lidé z organizačního týmu, kteří se na naší soutěžní přehlídce dlouhodobě podílejí,“ sdělil publiku v Top hotelu Praha vozíčkář
Krpálek. A dodal, že abilympiádu považuje za jednu
z možností, jak dělat něco smysluplného pro druhé lidi.
„Jsem rád, že žiju v době, kdy vozíčkář nemusí sedět
doma a čekat na pomoc od státu a naopak může třeba
podnikat, vzdělávat se nebo pořádat soutěže pracovních a volnočasových dovedností lidí s postižením.“
Nesporným úspěchem je i zařazení Integračního centra Kosatec do finálové pětice v kategorii Nestátní subjekt. Porota tak ocenila šíři poskytovaných služeb, záměr propojit svět zdravých a postižených lidí a rychlost,
s níž se centrum stalo v Pardubicích realitou. Moderní
bezbariérová budova, která je zároveň sídlem CAA,
zahájila slavnostně provoz loni v září. Za půlrok své
existence se už Kosatec na východě Čech stal známým místem, kde se konají kulturní akce, workshopy,
semináře či konference pro zdravotně postižené či
sociálně znevýhodněné lidi a kde tito občané najdou
komplexní pomoc.
Stojí za zmínku, že manželé Krpálkovi vyhráli v kategorii, v níž bylo podáno nejvíc (konkrétně 24) nominací. Celkem bylo do soutěže o cenu Mosty 2011 nominováno 67 projektů a osobností. Slavnostní podvečer,
který vtipně moderoval Aleš Cibulka, zpříjemnili zpěváci Ladislav a Tereza Kerndlovi a závěrečný, asi půlhodinový koncert skupiny Čechomor.
(pel)

Kdo získal cenu Mosty 2011

I. kategorie – Instituce veřejné správy
Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti Krkonoš.
II. kategorie – Nestátní subjekt
Společnost Globus ČR za projekt Cesty k lidem,
v jehož rámci bylo neziskovým organizacím předáno
16 velkoprostorových vozidel pro přepravu lidí s postižením.
III. kategorie – Osobnost hnutí osob se zdravotním
postižením
Alena a Jaromír Krpálkovi z České abilympijské asociace za dvacetiletou organizaci národních abilympiád.
IV. kategorie – Zvláštní cena
Miroslav Výmola, kostelník katedrály sv. Václava
v Olomouci, za zpřístupnění katedrály lidem se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav liturgických předmětů.

Jubilejní abilympiáda klepe na dveře

20. ročník národní abilympiády, která je soutěžní přehlídkou schopností
a dovedností osob se zdravotním
postižením v profesních i volnočasových aktivitách, má termín 25.–26.
května v pardubické ČEZ aréně.
Pořadatelem je Česká abilympijská
asociace (CAA), jejíž ředitelka Ivana
Dolečková náš Zpravodaj informovala
o záštitách nad jubilejním ročníkem: „Poprvé jsme získali záštitu místopředsedy
Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka a předsedkyně správní rady Nadace
Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Dagmar Havlové. K nim se přidali ministr
práce a sociálních věcí Jaromír Drábek,
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková.“
V době uzávěrky tohoto čísla pořadatelé sumarizovali došlé přihlášky, o kterých

informoval ředitel soutěží Jaromír Krpálek:. „Vše nasvědčuje tomu, že bychom
měli soutěžit opět ve více než dvaceti
disciplínách. Největší zájem je o ty tradiční – vyšívání, košíkářství, batiku, keramiku, ale registrujeme i zvýšený zájem
o počítačovou editaci textu.“
Pořadatelé počítají jednak s tradičním vyhlášením Abilympionika roku, ale
také s oceněním Abilympionik dvacetiletí.
Zajímavostí jubilejního ročníku bude
vyhlášení výsledku pokusu o vytvoření
světového a českého rekordu v navlékání korálků. „Korálkiáda je dlouhodobá
akce, kterou pořádáme spolu s portálem
pro kreativní lidi www.potvor.cz. Rozvíjí
se úspěšně po celé republice a věřím,
že rekord nám pozvaní zástupci Agentury Dobrý den z Pelhřimova při jubilejní
abilympiádě v květnu odsouhlasí,“ řekl
nám Filip Novotný z CAA.

Hlavní partneři:

Tahákem bohatého doprovodného programu (např. modely trucků, výcvik dravců, hlavolamy, mobilní lezecká stěna
atd.) bude benefiční koncert skupiny
Buty. V sobotu 26. května přijede mezi
abilympioniky handbiker Heřman Volf
s Mílou Doležalem, kteří trénují na další
část projektu Cesta za snem. Letos
pojedou do Norska: jejich cesta bude
mít 18 etap a každá bude věnována
jednomu dítěti s pohybovým postižením, kterému se bude plnit jeho sen.
Tradiční součástí abilympiády bude
výstava ABI-REHA, která představí výrobky chráněných dílen, ale i rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Závěrečný večer se letos přesune
z příjemného prostředí hostince v obci
Třebosice do nového Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec, kde bude připraven zajímavý
program.
(fr)
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Pranýř A chválíř
Jany Hrdé
Víte, kdo jsou profesionální pomocníci?

„Naše babička se nechce přestěhovat z vesnice, že prý tam všude trefí
i se zavřenýma očima. Přitom už potřebuje někdy v domácnosti pomoct,
leccos spravit nebo někam doprovodit. A já za ní nestačím jezdit tak
často, abych jí pomohl se vším, co potřebuje,“ svěřoval se mi jeden pán
na výstavě kompenzačních pomůcek.
„A je tam někde nablízku nějaká organizace, která by babičce někoho sem tam poslala?“
„Právě proto jsem tady, abych zjistil, kde se dá někdo takový sehnat. Víte, babička pečovatelskou službu nechce. Představuje si spíš nějakého vyškoleného pomocníka, který by to dělal napůl podomácku,
napůl profesionálně. Aby byl blízký jako domácí a zároveň aby uměl
pomáhat.“
Sociální služby, jež tu pracovaly už roky, krachují. Většina z nich
přežila předlouhé období pololegality, kdy se progresivní sociální služby (třeba osobní asistence) poskytovaly, i když je náš zákon neznal,
metodiku příslušné služby sháněli poskytovatelé v zahraničí a služby
se budovaly na čirém nadšení. Po listopadu 1989 „otcové a matky
zakladatelé“ začali shánět důležité informace, ochotné lidi a peníze,
kde se dá, jenom aby bylo možné lidem, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhé osoby, pomáhat tak, jak si přejí oni. Společnou touhou uživatelů služeb bylo mít takovou podporu, aby mohli žít jako všichni ostatní ve svém přirozeném prostředí, nebýt na okraji společnosti,
ale stát se jejími plnohodnotnými členy. A když se za ta dlouhatánská léta služby několikrát obrodily, byly konečně v roce 2006 uzákoněny a poskytovatelé se dokonce zapojili i do krajského plánování služeb, jež mělo zajistit jejich dostupnost pro všechny občany, přišla nová
vláda a prostě „jenom“ udělala pár škrtů.
A tak nyní máme sociální služby, jež vznikly bez zásluh státu,
s podporou zvenčí, které tento stát bez rozpaků ničí. Máme tu
poskytovatele, kteří obětovali nekonečné hodiny svého času, mnohdy
i slibnou profesní kariéru s lákavými výdělky a takřka vždy podstatnou
část svého osobního života. A jim současná vláda bezostyšně dává
najevo, že tím vším pohrdá. Máme tu uživatele, v jejichž životě postižení nehraje hlavní roli a kteří dosud nemuseli žít jako druhořadí občané. A těm vládnoucí garnitura bez uzardění ruší vybudované způsoby podpory, čímž je v lepším případě odsuzuje k živoření,
některé z nich však přímo k záhubě.
V této době plné beznaděje se najednou objevila iniciativa, jež si
předsevzala, že pomůže co největšímu počtu osob se zdravotním
postižením. Ti, kdo mají takové postižení, že mohou za vytvoření
zvláštních podmínek pracovat (nepravidelně, zkrácená pracovní
doba), jsou zaměstnáni u organizace nazvané Muži a ženy. Mohou tak poskytovat profesionální pomoc těm, kdo ji potřebují, jelikož jejich postižení je ještě těžší než jejich pomocníků.
Profesionální pomocníci poskytují širokou škálu služeb. Jde o sociální služby (od dubna či května, kdy organizace bude zaregistrována jako poskytovatel) od osobní asistence přes pečovatelskou službu, opatrování dětí až po nejrůznější společenské, motivační i zcela
neformální činnosti, jako bývá sousedská výpomoc. Někteří pracovníci
jsou dokonce umělci a řemeslníci v jedné osobě, kteří dokážou jiným
něco opravit, poradit nebo je něčemu šikovnému a oku lahodícímu
naučit.
Profesionální pomocníci (či pracovníci v sociálních službách) jsou
hodně přizpůsobiví, laskaví, citliví a moc dobře vědí, jaké to je být
v roli klienta, vždyť sami mají také postižení! Když klient využije pomoc
od profesionálního pracovníka, zároveň mu zrcadlově pomáhá: dává mu příležitost, aby pomocník uplatnil své schopnosti, aby byl zaměstnaný a užitečný.
Organizace Muži a ženy v současnosti působí v osmi městech
po celé republice, od března i v Praze; další informace lze najít na
stránkách www.muziazeny.cz/cs. Dlouhodobě hledá partnery/patrony,
kteří by si vybrali aspoň jednoho pomocníka a přispívali na jeho práci
zhruba 500–3000 Kč měsíčně. Tím by „zabili dvě mouchy jednou
ranou: pomohli by jednak udržet pomocníkovo zaměstnání a jednak
by tím podporovali i jeho klienty. Pracovníci organizace dokonce chtějí
vyškolit další pomocníky z řad osob s postižením. Zatím sice ještě nevědí, kdy a kde bude nábor, ale zájemce si zaevidují a pozvou je na
nejbližší akci: konferenci profesionálního pomáhání, která se uskuteční letos někdy mezi červnem a zářím.
Rádi v této rubrice chválíme ty, kdo se nevzdávají a ze všech sil se
snaží najít další způsoby, jak pomáhat osobám, jež nutně potřebují
každodenní pomoc ke svému životu. A na pranýř stavíme ty, kdo navrhli a prosadili hazardování s lidskými silami a vzděláním, a také se
všemi penězi, jež se do vybudování systému sociálních služeb vložily. Konkrétně jde o současnou vládu, ministra práce Jaromíra
Drábka a jeho prvého náměstka Vladimíra Šišku.
A co může udělat každý z nás? Pokud je to možné, podporujme
osvědčené služby tak, že napíšeme na krajský úřad, na Ministerstvo práce a sociálních věcí i do médií. Možná si tam dosud neuvědomili, jak životně důležité pro mnohé lidi ty ohrožené služby jsou,
a teprve dostatečné množství ohlasů je upozorní na chybná politická
rozhodnutí.
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Demonstrace proti výraznému zhoršení
dostupnosti zdravotní péče

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
Česká lékařská komora, Svaz pacientů ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský
odborový klub – Svaz českých lékařů, iniciativa
ProAlt a Rada seniorů České republiky uspořádaly
v Praze před ministerstvem zdravotnictví 27. března protestní shromáždění pod názvem Zachraňme
české zdravotnictví – pět minut po dvanácté.
Od 1. dubna vstoupil v platnost zákon o zdravotních službách. K zákonu vydává zmíněné ministerstvo vyhlášku o personálním zajištění zdravotních
služeb a vláda pak nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Tyto dva právní předpisy znamenají negativní zásah do současného
systému ambulantní a lůžkové péče. Dotknou se
všech skupin občanů, nejvíce však těch, pro které
je obtížné cestovat za zdravotní péčí: zejména seniorů a lidí se zdravotním postižením.
Nařízení vlády stanovuje třeba dostupnost praktického lékaře do vzdálenosti 40 minut jízdy autem; ortopedickou, rehabilitační, urologickou lůžkovou péči ve
vzdálenosti 75 minut jízdy autem; cévní chirurgii a klinickou onkologii ve vzdálenosti 3 hodin jízdy autem.
Nařízení dále stanoví časovou dostupnost některých

zdravotních výkonů. Zavádí se také čekací lhůta
na náhradu kyčelního či kolenního kloubu v trvání
1,5 roku, léčba nádoru 6 měsíců (!), endoskopické
vyšetření či mamografický screening 2 měsíce.
Vyhláška MZ ČR o personálním zajištění zdravotních služeb dramatickým způsobem redukuje počet
lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu.
Citujeme z prohlášení Národní rady: „Všechny tyto
návrhy jsou zjevně přípravou pro obrovskou redukci
zdravotnických zařízení a oddělení specializovaných
lékařů. To znamená, že za některou péčí by občané
museli dojíždět přes půl republiky. Tyto věci jsou pro
nás principiálně nepřijatelné, protože by mnohým
pacientům znemožnily návštěvu těchto zařízení, případně by při hospitalizaci byla zásadně omezena
dostupnost návštěv příbuzných.
I když se demonstrace nezúčastnilo tolik lidí, kolik by
si závažnost situace zasloužila, byla účast každého
člověka velmi důležitá. Snad ministerstvo zdravotnictví přestane mlčet a začne jednat. Národní rada
osob se zdravotním postižením opět vyzvala pana
ministra k okamžitému dialogu, protože návrh nařízení vlády, který jí byl předán po demonstraci, je
v některých oblastech ještě horší.“
(pel)

Soutěž pro hluchoslepé s uměleckým talentem
Již počtvrté se mohou
hluchoslepí (osoby
se souběžným postižením zraku a sluchu, k chůzi používají červenobílou hůl)
představit jako aktivní členové společnosti prostřednictvím
literární a výtvarné
soutěže o Cenu Hieronyma Lorma. Od
roku 2006 ji ve dvouletých
intervalech
pořádá pod záštitou a s finanční
podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, letos navíc poprvé také
s podporou Nadace člověk člověku občanské sdružení LORM –
Společnost pro hluchoslepé.
„Umění dávat a brát“ – tak zní
téma letošního ročníku. Literárně
ho přitom lze vyjádřit prózou nebo poezií. Kdo se rozhodne pro
výtvarné dílo, může si vybrat jakoukoli techniku, styl i materiál –
jedna z možností je na fotografii. Uzávěrka přihlášek do obou
kategorií je 15. srpna. Kontaktní
adresa pro její zaslání spolu

s přihlášenými díly je: o. s. LORM,
Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
Svého favorita v literární sekci
může každý podpořit elektronickým hlasováním, jak vysvětluje
koordinátorka soutěže Zdena Jelínková: „Začátkem září zveřejníme na našich webových stránkách
www.lorm.cz všechna přihlášená
literární díla a veřejnost tak bude mít ojedinělou možnost se až
do konce září do soutěže aktivně
zapojit zasláním svého elektronického hlasu jednomu z děl.“
Výtvarná díla budou ohodnocena
po jejich vystavení v původní podobě a při splnění všech podmí-

nek přímo na místě
konání zmíněné konference. Slavnostně
vyhlášení
vítězové
převezmou 20. října
ve Vyškově v rámci
víkendové konference LORMu Cenu odborné poroty a Cenu
veřejnosti.
Podrobnosti o soutěži o Cenu Hieronyma Lorma včetně přihlášky přináší web
w w w. l o r m . c z / c s /
hluchoslepi/cenahieronyma-lorma.
Jméno Hieronymus Lorm používal jako literární pseudonym kvůli
cenzurním zásahům tehdejšího
režimu kancléře Metternicha hluchoslepý rakouský básník, filosof
a novinář Heinrich Landesmann
(1821–1902), rodák z Mikulova.
Kromě básní, prozaických či dramatických děl je autorem dotekové, tzv. Lormovy abecedy. Tento
speciální komunikační systém dosud hojně používají osoby s kombinovaným postižením sluchu
i zraku u nás, v Německu, Belgii,
Švýcarsku i v jinde ve světě. (mk)

Na květnové abilympiádě zahájí
svůj comeback skupina Buty
Na 20. ročníku národní abilympiády zahraje oblíbená ostravská
kapela Buty. Málokdo ví, že vznikla už v roce 1986. Zakládající
členové, Richard Kroczek a Radek Pastrňák, nyní chystají velkolepý comeback: jen pár týdnů
předtím, než budou v ČEZ aréně
soutěžit lidé se zdravotním postižením, vydají Buty nové album
Duperele. Po dlouhých šesti letech!
V hudbě skupiny se mísí velké
množství stylů, například rock,
folk, folklór různých etnik, country,
jazz či reggae, a vtipné texty plné
slovních hříček. Jednotlivé desky
se od sebe výrazně odlišují: od
atmosférického
Ppoommaalluu
(s některými písněmi použitými
k filmu Jízda) či pozitivitou nabitého Dřeva (tato dvě alba považují
hudební novináři za nejzdařilejší),
přes mírně popový počin Rastakayakwanna až třeba po lehce
experimentální Kapradí.
Název kapely znamená v lašském nářečí „boty“. Vydání desky
je naplánováno na květen a u no-

Mediální partneři:

vého vydavatele. „Naše cédéčko vyjde v prvním týdnu pátého měsíce tohoto roku,“ sděluje
netrpělivým fanouškům Richard
Kroczek, bubeník skupiny. Novou
kolekci písniček Buty pokřtí právě v Pardubicích na abilympiádě. Koncert se uskuteční v pátek 25. května od 19 hodin
v malé hale ČEZ arény. Vstupenky v ceně 250 Kč jsou v předprodeji v síti ticketportal.cz a také na recepci Integračního centra
Kosatec.
„Název desky je v ostravském

dialektu označení pro drobnosti,
maličkosti a zbytečnosti. Duperele
jsou prostě duperele,“ vysvětluje
s úsměvem kapelník Richard
Kroczek. A dodává, že v žádném
případě nepůjde o komerční album. Během pardubického vystoupení však Buty jistě zahrají
i největší hity: doufejme, že publikum potěší František, z minulosti se vyhrabe Krtek, nad pódiem
přeletí Vrána a Radek Pastrňák
zas jednou všechny potěší, když
zazpívá: Mám jednu ruku dlouhou. A snad se objeví i Tata. (pel)

Tour de Labe 2012 od června do října pro všechny
Po několik měsíců se bude konat Tour de Labe. Jde o 4. ročník jízdy,
kterou pořádá sdružení Labská stezka. Na libovolný úsek 600kilometrové, převážně bezbariérové trasy podél řeky se mohou vydat nejen
cyklisté a pěší turisté, ale i vozíčkáři, lidé zrakově či sluchově postižení
a rodiny s malými dětmi.
Dosavadní cyklojízdy probíhaly jako souvislé akce a někteří zájemci se
jich nemohli zúčastnit kvůli nedostatku dovolené. „Letos jsme změnili
koncepci, pojede se každý prvý víkend v měsíci. Začínáme v sobotu
2. června po hřebenech Krkonoš na Labskou boudu. Potom bude sraz
u pramene,“ uvedl Jan Ritter, předseda zmíněného sdružení. Štafetová
forma by měla vyhovovat každému.
Na druhý víkend (7.–8. července) je plánována trasa z Hradce Králové
do Poděbrad, v srpnu se pojede Stezkou Bohumila Hrabala na soutok
s Vltavou a do Ústeckého kraje. Zářijový víkend má start ve Štětí a cíl
v německém Bad Schandau. Tour de Labe 2012 zakončí říjnová etapa z Bad Schandau přes Drážďany na hrad u města Riesa. Kompletní
podoba trasy, podrobné informace a organizační záležitosti jsou zveřejňovány na stránkách www.labskastezka.cz.
Na dotazy odpoví a přihlášky očekává Jan Ritter na e-mailu jan.ritter@
labskastezka.cz. Přihlásit se lze na celou jízdu nebo na kterýkoliv víkend; případně se lze dostavit na start kamkoliv podle itineráře uvedeného na zmíněných webovkách.
(pel)
Zajímavosti z minulých cyklojízd
l Předloni byl na labské tour vytvořen pozoruhodný rekord: tři vozíčkáři a jeden cyklista ujeli během 9 dnů 432 kilometrů ze Špindlerova Mlýna a od pramene Labe do Děčína.
l Loni byli k účasti vyzváni lidé sluchově a zrakově postižení s asistenty na dvoukolech.
l Tour de Labe má nejen sportovní a relaxační ráz, slouží i k propagaci záměru vytvořit zcela bezbariérovou stezku od pramene řeky
až k jejímu ústí do moře. Loni v září se konalo pracovní setkání
za účasti zástupců Krkonošského národního parku, Klubu českých
turistů či Tyfloservisu: dějištěm bylo pardubické centrum Kosatec.

Převážná část trasy je bez bariér.

Cení se přístupné i jednoduché nakupování
Současná doba nabízí osobám se zdravotním postižením díky
existenci četných obřích nákupních center, super- a hypermarketů i stále oblíbenějšího internetového obchodování (tzv. e-shopů)
jednoduše přístupné nákupní možnosti. Zároveň samozřejmě ani
v těchto případech není vše tak, jak by si zákazníci přáli. Každopádně je vhodné zpopularizovat – a náš Zpravodaj tímto článkem
tak činí – kladné příklady těchto způsobů obchodování.

Obchodník bez bariér

ly, dostupnost platebních terminálů, jejich umístění, výšku čtečky karet i ovládacího panelu a mnoho dalších věcí.“ Podle respondentů,
kteří se do průzkumu zapojili, se s uvedenými podmínkami nejlépe
vypořádal obchodní řetězec Tesco hypermarket. To ostatně dokumentuje i otištěný, velice zajímavě graficky řešený diplom.

E-shop s prověřenými výrobky

Projekt, který spustil loni 1. listopadu na portálu www.pracepostizenych.cz jeho provozovatel, Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (www.nfozp.cz), chce přispět ke zlepšení neutěšené situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na otevřeném i chráněném pracovním trhu.
Svoje výrobky (keramiku, oděvy, papírenské zboží atd.) a služby (např. v oblasti kompletace a tisku nebo ve zdravotnictví) na něm nabízejí zaměstnavatelé zmíněné skupiny osob, držitelé značky Práce postižených, která potvrzuje jejich kvalitu a serióznost. Jako další plus
je třeba uvést i rychlost dodávky objednaného výrobku či předání nabídky na poptávanou službu.
Nákup – firmy z otevřeného trhu práce jím navíc čerpají náhradní
plnění – podporuje pracovní možnosti osob se zdravotním postižením.
Zaměstnavatelé s chráněnými pracovními místy, pro něž je jejich udržení (a příp. i vytvoření dalších) zvláště nyní dosti obtížné, naopak svoji činnost propagují tím nejpřirozenějším způsobem, tj. zájmem o ni.
Provozovatel webu www.pracepostizenych.cz umožní při splnění
předepsaných podmínek prezentaci i dalším prodejcům z kategorie
chráněných pracovišť.
(mk)

rozšířil coby speciální cena letošní
(v pořadí již devátý) ročník prestižní
soutěže TOP RETAILER. Zákazníci
v ní hodnotili obchodní řetězce, se
kterými byli v předešlém roce nejvíce
i nejméně spokojeni. O co konkrétně
v tomto průzkumu šlo, popisuje Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY,
které se na něm také podílelo: „Jsme
velice rádi, že byla tato kategorie zařazena a mohli jsme tak poukázat na
problémy nakupování handicapovaných. Zkoumali jsme podmínky parkování u prodejen, absenci speciálních
nákupních vozíků, to, jestli kvalitnější
zboží bývá ve vyšších regálech, které
jsou pro vozíčkáře hůře dostupné,
mnohdy velice úzké uličky mezi regá-
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Unikátní
pomůcka
Významné ocenění za unikátní
pomůcku dostala firma Altech
z Uherského Hradiště, vyrábějící
kompenzační pomůcky pro tělesně postižené lidi. Stala se jedním
z Vizionářů roku 2011. Rozhodlo
o tom sdružení Czech-Inno ve
spolupráci s agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Do soutěže se zapojily desítky velkých podniků i menších či začínajících firem. Uspěli
ti, kdo se snaží přinést do svého
podnikání něco navíc.
Zmíněná firma získala cenu za
vynález šikmé zvedací plošiny,
která pomáhá lidem s tělesným
postižením nastupovat do letadla.
Pomůcka s názvem SP-IKAROS
je určena pro instalaci na sklopné schody a umožňuje snadný
přesun osob do všech typů letadel. Zajistí přepravu jedné osoby s omezenou pohyblivostí sedící na sklopné sedačce plošiny
nebo jedné osoby na speciálním
křesle mezi dvěma výškově rozdílnými zastávkami. Rozsah sklonu
dráhy a rozsah mezi obsluhovanými úrovněmi je dán technickými parametry plošiny.
Pomůcka zabodovala i v soutěži o cenu Mosty 2011, kterou
každoročně pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením. Firma Altech se díky ní
v březnu dostala mezi finalisty
v kategorii Nestátní subjekt. (pel)

Tradiční festival
v Paláci Akropolis
V Praze se ve dnech 14.–
18. května uskuteční jarní část
Festivalu integrace Slunce. Tradiční přehlídku divadla a hudby,
na které společně vystupují
zdraví a zdravotně postižení
umělci, pořádá sdružení SUKUS
v bezbariérovém Paláci Akropolis na Žižkově. Vstup zdarma,
kompletní program lze najít na
stránkách www.festivalslunce.
wz.cz a www.palacakropolis.cz.
Mediálními partnery akce, nad
níž mají záštitu senátorka Daniela Filipiová a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
jsou Lidové noviny, časopis Vozíčkář a noviny Abilympijský
zpravodaj.
(pel)

Výkony s puncem rekordu
Soutěživý duch lidem se zdravotním postižením rozhodně nechybí. Nejpřesvědčivějším důkazem toho je
neutuchávající obliba národní abilympiády, soutěžní
přehlídky jejich řemeslných i volnočasových schopností a dovedností. Najdou se mezi nimi ale i mnozí, kteří
touží vykonat něco, co ještě nikdo jiný u nás v takovém
měřítku nedokázal, a dostat se tak do České databanky
rekordů, kterou spravuje Agentura Dobrý den Pelhřimov, tj. de facto České knihy rekordů, české obnovy
Guinnessovy knihy rekordů. Čtení je to veskrze zajímavé (elektronická verze je na webu www.dobryden.cz),
pro někoho může být i výzvou...
V roce 2011 rozšířilo databanku také pět rekordů, které
vytvořily samy osoby se zdravotním postižením anebo se
jich týkají.
Jiří Novák z Prahy alias
Kenken, kytarista s více jak
padesátiletou
zkušeností
s hraním v mnoha různých
skupinách, vymyslel, sestavil, napsal a nahrál první
učebnici hry na kytaru
pro nevidomé. Tato ojedinělá „Kenkenova snadná
škola hry na bluesrockovou kytaru bez not pro

nevidomé a slabozraké samouky“ je na CD (na snímku je jeho potisk) ve formátu MP3; zájemci si ho mohou objednat na www.kytarapronevidome.cz. Nejsložitější
části učebnice jsou navíc vytištěny Braillovým písmem, namluvený text doplňují výukové nahrávky.
Vozíčkář Jiří Mára z Přerova se narodil se svalovou dystrofií (genetická vada s typickým ochabováním svalstva).
I přes tento značný zdravotní handicap si splnil svůj velký
sen: s rodiči navštívil za pět let všech šest obydlených
světadílů. Společně s otcem napsali o každé cestě knihu
a natočili dokumentární film. Povídání o tomto vozíčkáři
s dobrodružnou krví je na webu www.jirkamara.cz; je tam
i možnost objednávky dosud vydaných knih.
Další vozíčkářský rekordman, Zdeněk Šafránek z obce
Pátek nedaleko Poděbrad, má své místo v databance díky výjezdu na kole s ručním pohonem (tzv. handbike)
z Vrchlabí na vrchol Zlatého návrší do nadmořské výšky
1410 metrů. Na tomto speciálním bicyklu zvládl v rámci
akce Tour de Labe handicap + family 2011 ujet 32,7 kilometru s převýšením 998 metrů v čistém čase 3.17 hod.
Tělesně postižený Miroslav Motejzík ze Strakonic absolvoval půl ironmana s levou amputovanou nohou.
Při tomto náročném triatlonovém závodě s názvem Doksyman za 6.15 hod uplaval 1,9 kilometru, na kole ujel 90
kilometrů a uběhl 21 kilometrů. Na každou disciplínu přitom
musel použít jinou protézu.
Na letišti v Klatovech se uskutečnil hromadný tandemo-

vý seskok nevidomých padákem. Ze dvou letadel letících od sebe ve vzdálenosti jednoho kilometru vyskočilo
z výšky 4300 metrů současně 20 nevidomých parašutistů
(z toho 8 žen) se svými tandempiloty.
Spíše za raritu lze považovat jeden ze zapsaných
rekordů roku 2010. Václav
Světlík, jediný student nejmenší maturitní třídy ze
Střední školy Aloyse Klara
v Praze, která vzdělává osoby se zrakovým postižením,
měl vlastní třídní knihu. Na
maturitním plese také sám
nastoupil s vlastní šerpou, na
níž byl nápis: „Černá Ovce
2010 – Já jsem třída“ (viz
snímek).
V sobotu 26. května v podvečerních hodinách padne v pardubické ČEZ aréně při
20. ročníku národní abilympiády rozhodnutí, zda se
do České databanky rekordů roku 2012 dostane korálkový rekord – nejdelší navlečená korálková řada.
Podrobnosti o projektu Korálkiáda přináší speciální webová adresa www.koralkiada.potvor.cz.
(mk)

Strana 4

Projekt:
Škola za oponou – sociálně patologické jevy u dětí a mládeže

Projekt:
Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních
službách

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Registrační číslo:
CZ.1.07/3.2.13/03.0029

Žadatel:
Benepal, a.s.

Žadatel:
Benepal, a.s.

Obsah projektu:
Cílem projektu je rozšířit schopnosti pedagogů v oblasti rozpoznávání a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Konečným důsledkem prohloubení znalostí pedagogických pracovníků by mělo být včasné rozpoznání sociálně patologických
jevů, v dlouhodobé vizi by tato situace měla vést ke snižování
výskytu sociálně patologických jevů mezi žáky.

Obsah projektu:
Cílem projektu je efektivně a cíleně prohloubit a doplnit stávající zákonné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v Pardubickém kraji. Vzdělávací kurzy, které budou vytvořeny v rámci
projektu a následně pilotně ověřeny, budou určeny vedoucím sociálním pracovníkům a sociálním pracovníkům. Partnerem projektu bez finanční spoluúčasti je Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
Partner bude v rámci projektu zajišťovat především komunikaci
a kontakt s cílovou skupinou vč. náboru účastníků kurzu.

V rámci projektu bude vytvořeno a akreditováno 7 dvoudenních
seminářů na následující témata:
- Šikana, týrání, zneužívání, zanedbávání, domácí násilí, agresivita dětí a mládeže

Z provedené analýzy potřebnosti bylo vytipováno celkem 8 témat,
která nejvíce reflektují potřeby jednotlivých sociálních pracovníků.
V rámci projektu budou vytvořeny a následně pilotně ověřeny
tyto vzdělávací kurzy:

- Vandalismus, kriminalita, delikvence, prostituce dětí a mládeže
- Závislosti u dětí a mládeže (alkohol, tabák, drogy, gamblerství,
virtuální drogy)

- Case management aneb Případové konference v akci – 8 hodin

- Sekty, netradiční náboženské skupiny

- Týmová spolupráce – 8 hodin

- Extremismus (xenofobie, rasismus, anarchismus, fanatismus,
terorismus, nacionalismus, multikulturní soužití)

- Prevence syndromu vyhoření a stress management – 16 hodin
- Psychiatrické minimum – 24 hodin

- Záškoláctví, specifický životní styl mladých osob, squatting

- Sociálně-právní minimum – 16 hodin

- Právní odpovědnost ve školách

- Právní minimum – 16 hodin

Tento vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky
2. stupně ZŠ, SOU a SŠ.

CHestav CZ s.r.o.

Fáze projektu:
1. Vytvoření vzdělávacího programu
(1. 3. 2012–30. 9. 2012)
Během tohoto období budou zpracována jednotlivá témata
vzdělávacího programu.

Hostinec
U Kosteleckých

2. Pilotní ověření vzdělávacího programu
(1. 10. 2012–30. 4. 2013)
V tomto období proběhne realizace seminářů v rámci pilotního ověření vzdělávacího programu. Semináře budou určeny pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ, SOU a SŠ.
Semináře budou realizovány zdarma.
Každý ze 7 seminářů bude probíhat ve 3 městech Pardubického kraje (pravděpodobně Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí).
3. Úprava a akreditace vzdělávacího programu
(1. 5. 2013–30. 11. 2013)
V průběhu celého pilotního ověřování, vždy po ukončení každého semináře, bude od účastníků získávána zpětná vazba
formou evaluačních dotazníků. Na základě vyhodnocení připomínek bude po ukončení pilotáže program upraven. Každý
modul vzdělávacího programu bude následně akreditován.
4. Realizace akreditovaných vzdělávacích seminářů
(1. 12. 2013–30. 4. 2014)
Po akreditaci bude každý seminář jednou zrealizován.

- Time management – 8 hodin
Fáze projektu:
1. Vytvoření vzdělávacího programu
(1. 4. 2012–31. 10. 2012)
Během tohoto období budou vytipováni a osloveni vhodní lektoři a následně dojde ke zpracování jednotlivých témat vzdělávacího programu vč. grafického zpracování do informačních
brožur.
2. Pilotní ověření vzdělávacích programů
(1. 11. 2012–30. 6. 2013)
V tomto období proběhne realizace 8 vzdělávacích kurzů
v rámci pilotního ověření. Vzdělávací kurzy budou realizovány zdarma a budou určeny pro vedoucí sociální pracovníky
a sociální pracovníky.
3. Úprava vzdělávacího programu
(1. 7. 2013–31. 8. 2013)
V průběhu pilotního ověřování bude od účastníků vzdělávacích kurzů formou evaluačních dotazníků získávána zpětná
vazba. Na základě takto získaných připomínek dojde i k následné úpravě vzdělávacích kurzů.
4. Grafické zpracování brožur a ukončení projektu
(1. 9. 2013–31. 10. 2013)
Upravené texty budou graficky zpracovány a připraveny pro
potřeby udržitelnosti projektu.
Projekt vytváří vzdělávací instituce.

Projekt vytváří vzdělávací instituce.
		

- Sociální práce s agresivním klientem – 8 hodin

Jahnova 8, 530 02 Pardubice
tel.: 724 833 371
web: www.benepal.cz

		

Jahnova 8, 530 02 Pardubice
tel.: 724 833 371
web: www.benepal.cz

Pro chvíle oddechu
Prakticky od narození je vícenásobně těžce
zdravotně postižený: kromě značné duševní zaostalosti je nevidomý, spasticky ochrnutý a skoro nemluví. Jako vyhledávaný hudebník už ale
více než tři desítky let předvádí svoje nevšední
nadání zaplněným sálům na četných koncertních vystoupeních, televizních estrádách apod.
Nadšenému publiku přitom dokáže zahrát jakýkoliv žánr, ať Čajkovského klavírní koncert, ragtimové skladby anebo i lidové písně.
Jeho talent je o to větší, že skladbu
Soutěžte o zajímavé ceny!
či písničku bezchybně zahraje sám
Upozorňujeme všechny luštitele, že letošní křížovky s tajenkami, týka- bezprostředně po jejím jediném vyjícími se různých oblastí života osob se zdravotním postižením, jsou poslechnutí, navíc ovládá více hudebních nástrojů. Podrobnosti o jeho
soutěžní.
nelehkém životě i o jeho bezmezné
Do slosování o dvě ceny od Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod
lásce k hudbě jsou samozřejmě
a jednu od Nadace pojišťovny Generali bude zařazen každý, kdo
k dispozici především na řadě zado termínu uvedeného u příslušné křížovky pošle na jeden z uvedehraničních webových adres.
ných kontaktů správné znění tajenky. Pokud bude v křížovce více tajenek, je nutno napsat také jejich čísla –
Vodorovně: A. Pohádková postava;
Příklady cen:
např. 1.: ABILYMPIÁDA, 2.: PARDUBICE.
dobrý nápoj; náš bývalý hokejista. –
Kromě toho je třeba uvést i kontaktní údaB. Svinovací závěs; umělý jazyk; část
je – nejlépe e-mailovou a doručovací pošpluhu. – C. Předložka; chobotnatci;
tovní adresu, příp. i číslo telefonu.
africký slon. – D. Květní prášek; středověká
V dalším vydání Zpravodaje otiskneme správstříbrná mince; sibiřský kozoroh. – E. Přírodní
né znění tajenky/tajenek i jména vylosovarezervace u Chebu; nervový otřes; zkratka pro
ných luštitelů. Ti své ceny dostanou poštou,
sdružené inkaso. – F. Kapesní obranný sprej;
na telefonu 466 052 050 si ale mohou doslovensky „dovnitř“; severočeské město. –
hodnout i jiný způsob jejich předání.
G. Domácké ženské jméno; přání; velký papoušek. – H. Vysoké kopce; mezinárodní kód
Kontakty pro zasílání:
letiště Nice; obec na Prachaticku. – I. Tajenka.
- e-mail: filip.novotny@caacz.cz – do předSvisle: 1. Tvrdý lisovaný bonbón; bývalý němětu napište KŘÍŽOVKA,
mecký kancléř. – 2. Kovbojská slavnost; tuč- pošta: Česká abilympijská asociace, o.s.,
cenu věnovala:
nolistá rostlina – 3. Spojka; výherní poukázka;
Filip Novotný, Sladkovského 2824, 530 02
latinsky „umění“. – 4. Část těla; chemická značPardubice – na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.
ka stroncia; záclonovina. – 5. Mužské jméno;

Na stránkách našeho periodika představujeme, a to i prostřednictvím křížovek, osoby, jimž ani těžké zdravotní postižení (často i kombinované) neubírá nic na jejich životním
entuziasmu dokazovat sami sobě i širokému okolí, že i přesto mnohé mistrně zvládají.
Tajenkou této křížovky je jméno a příjmení 60letého amerického podivuhodného klavírního virtuosa, tzv. savanta –
člověka s určitou ojedinělou mimořádnou schopností
a dovedností při jinak podprůměrné mentální výkonnosti.

ženy v jihoevropském prostředí. – 6. Ústní voda; hadr místo ponožek. – 7. Balkánský panovnický palác; nedokonale
spálené dřevo. – 8. Rostlinné vlákno; SPZ Sokolova; cizí
mužské jméno. – 9. Části úst; jehličnatý strom; zkratka atmosféry. – 10. Oklepání; mužské jméno. – 11. Zdánlivě;
pokrm.
Pomůcka: dnu, Kron, NCE, Soos.
(mk)
Termín pro tuto křížovku: čtvrtek 31. května.
Vyluštění z čísla 1: 1. tajenka – RAKOUSKO, 2. tajenka –
ANDREAS, 3. tajenka – POESCHEK.
Vylosovaní luštitelé: Ani jedno ze zaslaných vyluštění
nebylo správné.
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Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
u firma zaměstnávající více než 50 % osob
		 se zdravotním postižením
u dlouholetá praxe se zaměstnáváním
		 zdravotně postižených
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

u nabídka služeb a zboží formou
		 náhradního plnění
u pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u správa a digitalizace archivů
u zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Pardubice, Zelené Předměstí,
Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02

mr system
divize Silniční stavitelství
Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
tel.: 466 009 730 www.skanska.cz

tel.: 466 330 164, fax: 466 304 016
e-mail: nekut@czechinsurance.cz

Tovární 298, 538 04 Prachovice
tel.: 469 810 463
www.elmozservis.cz

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec
tel.: 469 696 509
www.agrometall.cz

Kolínská 836
285 04 Uhlířské Janovice

fax: 469 696 164
bohunek@agrometall.cz

www.autoposik.cz

Ing. Martin
Tomášek,
Lázně Bohdaneč

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Krajem rybníků, krajem Emy Destinnové

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami na celém světě. Její hlavní
sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti
Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky včetně výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení.
První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena
v roce 2000 v Pardubicích, kde vznikly první výrobní prostory. V pardubickém
závodě v současné době pracuje přes 5000 zaměstnanců. Foxconn CZ je
2. největším vývozcem z České republiky a současně 4. nejvýznamnější společností v ČR.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.
U Zámečku 27
532 01 Pardubice
tel.: 466 056 022, 466 056 416
zamestnani@foxconn.cz
www.foxconn.cz
V roce 2008 byla zahájena výroba v novém závodě v Kutné Hoře-Karlově.
Společnost Foxconn Technology CZ, s.r.o. se v současné době zaměřuje
na výrobu serverů a komplexních serverových řešení. Kutnohorský závod
společnosti Foxconn v současnosti zaměstnává 1800 lidí.
Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.
Karlov 245
284 01 Kutná Hora
tel.: 327 538 155

Společnost nabízí:
práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi,
- perspektivní a stabilní zaměstnání,
- motivující finanční ohodnocení,
- perspektivu kariérového růstu,
- závodní stravování,
- možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce s PC apod.),
- atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod.
-

Společnost Foxconn se za dobu svého působení v České republice zapojila do
podpory projektů, které mají za cíl vzdělávání a péči pro děti, mládež a postižené a které se také zaměřují na rozvoj jejich dovedností.

Klub českých turistů dosud vyznačil v rámci projektu „Turistika pro
všechny“ čtyři speciální trasy (nejen) pro vozíčkáře, ale i pro osoby
s omezenou mobilitou nebo pro
rodiny s dětmi v kočárcích. Tři –
v Mariánském údolí v Brně, kolem
plzeňského Boleveckého rybníka
a Hradeckými lesy (u Hradce Králové) – jsme v našem Zpravodaji
již představili. Poslední z nich, ve
skutečnosti otevřená v srpnu 2010
jako druhá v pořadí, prochází
rybničnatou krajinou v okolí obce
Lutová, místní části městyse
Chlum u Třeboně. Na turisty tady
kromě množství přírodních zajímavostí čeká i několik památek
na světoznámou operní pěvkyni
Emu Destinnovou, která v zámku
v nedaleké Stráži nad Nežárkou
trávila poslední roky svého života.
Fakticky se jedná o dvě trasy,
znázorňuje je otištěná mapka. Na
méně náročné doprovází turisty
modrý symbol vozíčkáře, obtížnější trasa „Za Emou Destinnovou“
má symbol červený; způsob značení přibližuje snímek z počátku
obou tras. Konečnou podobu získali díky vozíčkáři, spolumajiteli uvedeného penzionu, který je
osobně vyzkoušel. V obou případech se doporučuje popisovaný
směr, tj. z návsi v Lutové od informační tabule a turistických směrovek doleva. Délka výletů nepřesahuje 15 kilometrů.
Okruhový „modrý“ výlet vede prakticky stále kolem rybníků. Z Lutové se pokračuje po silničce přes
rozcestí U Kanclíře 300 metrů za
rozcestí Starý Kanclíř ke křižovatce s červenou turistickou značkou
(tento úsek je zároveň značená
cyklotrasa číslo 1010). Na ní se
odbočí vpravo na zpevněnou lesní cestu. Po té se dorazí k rozcestí mezi rybníky Výtopa a Starý Hospodář, odkud je možný
dvojí návrat. Kdo zvolí kratší variantu, vydá se vpravo mezi rybníky přes rozcestí U Kanclíře,

delší cesta znamená
pokračovat v přímém směru (zpočátku spolu se žlutou
značkou) až k silnici
ze Stříbřece do Lutové a na ní odbočit
vpravo.
„Červená“ trasa je
s předchozí shodná
k rozcestí U Kanclíře. Úsek po odbočení vpravo před rozcestí na hrázi rybníka
Starý Hospodář na
červenou značku je
opačný směr kratší
zpáteční cesty „modré“ trasy. Na červené
značce, která určuje
další průběh putování, se odbočí vpravo. Nedaleko před
rozcestím U Dlouhého mostu je zhruba
200metrová náročnější část kolem lávky přes Novou řeku,
její bezpečné zvládnutí zajistí přítomnost
doprovodné osoby.
Následuje cesta podél Nové řeky lemovaná alejí přes louku
Novořecká Bašta ke Stříbřeckému
mostu na silnici mezi obcemi Stříbřec a Stará Hlína (nedaleko je
rybník Rožmberk); necelého půl
kilometru před ním se musí objet
závora. Půl kilometru za mostem
stojí v lese při zelené značce pomník Emy Destinnové, ke kterému
se dostanou i vozíčkáři. Od mostu
je oficiální návrat po stejné trase
k rozcestí u rybníka Starý Hospodář a odtud jednou z variant první trasy. I tentokrát se ale dá trasa absolvovat jako okruhová: od
Stříbřeckého mostu se pokračuje
po cyklistické naučné stezce „Okolo Třeboně“ (číslo 1035) po silnicích se slabým provozem kolem
penzionu a restaurace U Emy De-

stinnové přes Stříbřec (až sem po
červené) vpravo do Lutové.
Vozíčkáři, kteří by chtěli v tomto regionu pobýt více dní, mají jedinečnou příležitost k ubytování.
V obci Lutová se totiž nachází
soukromý sezónní a hojně navštěvovaný bezbariérový penzion Vyhlídka (www.lutova.zde.cz).
Rovinaté Třeboňsko s řadou významných historických památek je
doslova rájem cyklistů i vyhledávaným rybářským revírem. Po pohodlných cestách se lze podívat
také do Rakouska. Vše potřebné
o tomto turisticky přitažlivém regionu přináší webová adresa www.
trebonsko.cz, příp. i weby jednotlivých sídel či památkových apod.
objektů.
(mk)
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Když nevidomý řekne nevidomému: Uhni, já nevidím

Třicet minut v Kavárně Potmě. Dvě kávy. Desítky dotazů.
Střípek po střípku jsem skládal mozaiku části světa těch,
kteří ztratili zrak...
Klap. Dveře zaklaply. Tma.
No a co. Je to maličkost.
Pár kroků sem, pár tam, sednu si, jedno kafčo. A pak zase
odejdu. Jak jednoduché.
Ke všemu mám vodiče. Držím se ho za rameno a on mne
odvede na mé místo.
Ty z toho nadělaj…
„Teď vás opustím, půjdu zavřít dveře a pak se zase vrátím,“ říká mi můj „vodič“ Michal.
Je pryč. Opravdu mne opustil. Kruci, tady někde je! Nohy
se mi zavrtávají do země. Co kdybych zavrávoral? On mne
tu normálně nechá samotného! „Michale, kde jste?“ ptám
se, ale sám vím, že tohle je volání o pomoc. Ať už, sakra,
přijde.
Bylo to jen pár vteřin, Michal je zpátky. Ledově klidný. „Všechno v pořádku?“ ptá se. „Jasně,“ odpovím sebevědomě.
Právě jsem vstoupil do světa nevidomých. Do světa, který
je charakterizován černotou. Ničím. Prázdnotou. Tedy z pohledu nás. Nás vidících.
Jenže je to opravdu černota, co vidí, či vlastně nevidí nevidomí? Co když je jejich svět barevnější než ten náš?
Nás vidících.
Tma. Držím se pravou rukou za Michalovo rameno. Michal jde pomalinku, jak to jen jde. I tak mi připadá, že sprintuje. Pár kroků rovně, doleva, doprava. „Tady se dotkněte
levou rukou, zastavte se, počkejte, ruku vám položím na
židli, na okraj stolu, sedněte si, ruce tak a tak.“
Všechno souhlasí. Jak to, proboha, ten kluk, všechno tak
přesně ví?
Právě jsem se usadil v kavárně. Nevidím. Nemám na
očích šátek. Je tu tma tmoucí. Jsem v Kavárně Potmě na
pražském Ovocném trhu. Kdo jde kolem, tuhle černou kostku nepřehlédne.
Michal je nevidomý. Na půl hodiny se tím nevidomým
stávám i já. Stolek pro čtyři. Já, moje manželka Hanička.
A dvě prázdné židle. I když…
„Dobrý den, jmenuji se Ilona a budu vás dnes obsluhovat,“
říká žena, jejíž hlas se narodil vlevo ode mne. Snažím
se poznat její věk. Jasně, že se neptám. „Můžu si vám
sáhnout na ruku?“ vznáším první z desítek dotazů v té tmavé půlhodině.
„Jasně, tady, dobrý den.“
Nevím, proč, nevím, jestli je to slušné, jestli se to hodí, ale já
tu ruku půl minuty jemně osahávám. Snažím se z ní něco
vyčíst. Ale nic. Úplné nic. Milý Ilonin hlas mi nedává nahlédnout do její tváře. Netuším, zda je blondýna, černovláska,
zrzka, vysoká, malá, silná, štíhlá. Jediné, co vím – je milá
a její hlas je v té tmě uklidňující. A nevidí.
O Iloně se toho záhy dozvím poměrně hodně. Třeba i to, že je
spisovatelkou. Teď si ale musím objednat. I když nabídka je
pestrá, já mám jasno: Chci si vypít ve tmě černou kávu. Jako
bych si chtěl ujasnit, jak voní černá káva. Bláhový nápad.
Ilonka je pryč, Michal je pryč. Lehounce šustí větrák. Nic
víc. Všude kolem nic. Prázdné nic. „Tak tohle vidí nevidomí,“
napadá mne a polknu. Otevírám podvědomě oči dokořán
tak, abych viděl ještě více černoty.
„Tak vám vedu dalšího návštěvníka,“ slyším Michala, a naproti nám usedá Šárka. Šla jen tak kolem. Právě měla po
zkouškách na Univerzitu Karlovu a šla si patrně zarelaxovat.
A narazila na kavárnu. „Ahoj, Šárko, posaď se,“ říká Ilonka,
když slyší, jak se se Šárkou představujeme. Vzápětí se ale
nevidomá Ilona (ono je vlastně v tuhle chvíli jedno, kdo

Loni jsme si v Praze připomněli zajímavé
výročí. Dne 25. července 1891 svezla lanovka první natěšené pasažéry na vrchol Petřína. Uplynulo tedy 120 let od slavnostní
a po technické stránce přelomové události. Tenkrát asi nikoho nenapadlo, že by lanovou dráhou mohli jezdit i mrzáci, jak se
lidem s tělesným postižením říkalo. Ti měli
jiné starosti, než cestovat po městě nebo
se třeba vzdělávat. Vždyť i Jedličkův ústav
se svými školami vznikl až mnohem později, v roce 1913...
Že si tvůrci lanové dráhy s bezbariérovostí
nelámali hlavu, je pochopitelné. Zarážející
však je, že si tahle atrakce zachovala své
bariéry až do současnosti – po mnoha nákladných rekonstrukcích, z nichž některé
byly spolufinancovány z fondů Evropské
unie. Zajištění dostupnosti pro vozíčkáře
by jistě v očích hodnotitelů projektu nesnižovalo šanci na úspěch.
U třiadvaceti starších stanic metra se přetrvávající bariéry běžně zdůvodňují finanční
a technickou náročností spojenou s jejich
případným odstraněním. Jaké argumenty
bychom asi slyšeli u zmíněné lanovky, jejíž
modernizace už stála desítky milionů korun?
Že by se nepočítalo s tím, že i lidé s postižením chtějí vyrazit na výlet na Petřín?
Když mezi obyvateli města a návštěvníky

vítězný text ze soutěže
Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany

Novinář Jiří Macek s cenou, vzadu premiér Petr Nečas.

je nevidomý a kdo vidomý) zarazí. „Jé, vy jste jiná Šárka.
Promiňte,“ omlouvá se, jakoby ji někdo chtěl peskovat za to,
že v té černotě zaměnila Šárku za Šárku. „Co si dáte? Kávu?“ „To ne, ještě nikdy jsem žádnou nepila. Nikdy. Minerálku, prosím,“ přizná se spolusedící.
I se Šárkou si podáváme ruce a vzápětí už vím, že jí je
dvacet, že je z Třebíče, jmenuje se Dreiseitlová, chtěla by
studovat hudební obor a angličtinu. A o projektu Světluška
a Kavárně Potmě slyšela v televizi, zaujalo jí to, a tak se
rozhodla, že zajde.
Protože dneska není v kavárně plno, má Ilonka chvíli času.
A tak tvoříme debatující čtyřku. Kdyby nás někdo slyšel či
viděl, možná by řekl, že jsme bezvadně bavící se parta.
Já, Ilonka, Šárka, Hanička.
Nás vidící zajímá tisíc věcí, ptáme se na všechno, na co se
nechceme ptát, až budeme venku. Chceme to slyšet teď
a tady. Ve tmě.
„Koukám“ po holkách (dámách). Ilonin hlas je nesmírně milý, příjemný a svůj životní příběh popisuje, jako kdyby někdo popisoval namazání chleba máslem.
A já v tu chvíli začínám cítit, jak se mi ježí chlupy na rukou.
Není to zimou. Napadá mne, že brzy vyjdu ven a že uvidím
světlo. Uvidím lidi, stromy, ptáky. Ale ona ne!
A poprvé jsem rád, že ta tma je tak černá. Že nikdo kolem
nevidí moje slzy. Přebíjím je sebevědomými otázkami. DoSvětluška
Jde o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého
rozhlasu, který provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti.
Přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače či optické lupy, na vodicí psy či osobní asistenci pro
děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty. Financuje projekty, které rozvíjí talent
a tvořivé schopnosti lidí s tímto postižením. Více se lze
dozvědět na stránkách http://svetluska.centrum.cz.

konce se nechávám odvést do baru, kde vládnou, tuším,
Kamča a Tomáš. I když mi všechno vysvětlují, stejně nic
nechápu. Taková tma…
Když se vracím ke stolu, dámy drbou, jak to jen ony umí.
Vyrušuji je a nesměle žádám Ilonku o druhou kávu. Voní
úplně stejně. Její barvu ale odhadnout nedokážu.
Už vím, jak se mám chovat v Kavárně Potmě (že nemám
máchat rukama, nenadále se zvedat). Už vím, jak se chovat u stolu (ruce pokud možno na jeho hraně, podle toho
číšník pozná všechno). Už vím, jak se sype cukr do kávy
(vypadá to směšně, ale jistotu, že ho sypete do šálku, stejně nemáte).
Už vím, jak vypadá svět ve tmě. Není to ten, když v noci
zalezete pod peřinu. Pod tou peřinou totiž brzy stejně něco vidíte.
Už vím … vlastně nevím. Jak bych to, proboha, mohl vědět.
S Ilonkou jsem se dávno rozloučil. Držím se Michalova
ramene opět jako klíště. Jdeme vstříc světlu.
Michal mne zase nechává stát uprostřed chodby a jde zavřít zadní dveře. Zase jsem sám. Nic nevidím a nejradši
bych zakřičel, aby rozsvítili. Vtom mě chytá Michalova ruka
a vzápětí slyším jeho slova: „Přikryjte si oči, to světlo je
ostré.“
Klap. Dveře se otevírají.
Přikrývám si oči. Mžourám ještě po pěti minutách.
Zase vidím.
Než jsem vstoupil do Kavárny Potmě, tak na samém začátku byla Ája Alena Schutová. Blondýna s modrýma očima
mi u stolečku vysvětlila, co všechno mám uvnitř dělat, jak
se pohybovat. Prostě taková agitace. „Jasně, prostě chvíli
budu ve tmě a pak zase vyjdu ven. Taková hra. Hra na tmu,“
napadá mne.
Ája je nevidomá a v kavárenském životě je inventářem.
Pracuje tu od samého začátku, tedy sedmým rokem. Je nabitá energií a nikoho v první chvíli nemůže ani napadnout,
že je nevidomá.
Povídáme si s Ájou o všem možném. Zarazí mne ale dvě
věci. Přede dvěma dny jsem s ní na ulici dělal rozhovor.
Jen pár minut jsme si povídali. Mezitím mluvila se stovkou
lidí. A když ji dnes pozdravím, ona se zarazí a najednou
z ní vypadne: „Nejste pan Macek z Pražského deníku?
„Jsem,“ odpovím zmateně.
A ještě více zmatku v sobě mám, když se sedící Ája obrátí
na své nevidící kamarády a povídá: „Prosím tě, uhni, já
nevidím.“
„Co jste to říkala?“ musím se zeptat. „Sice nevidím, ale
slyším z té strany jinak hlasy, proto poznám, že mi zakrývají výhled,“ klidně odpoví dáma. Nevidomá dáma.
„Tak ať se vám uvnitř líbí,“ usměje se Alenka a dává pokyn
Michalovi.
„Tady je jeden schůdek, pak už je vše bezbariérové. Tak
se mne chytněte pravou rukou za pravé rameno a pojďme,“ říká Michal.
Klap. Dveře zaklaply.
Tma.
No a co. Je to maličkost.
Pár kroků sem, pár tam, sednu si, jedno kafčo. A pak zase
odejdu. Jak jednoduché.
Máte pravdu. Tahle slova jste už četli. Na začátku. Takhle
přesně to začalo. Teď už ale vím, že realita je jiná. Daleko
jiná. Jaká? To nevím.
Když jsem ale odcházel a podával si s Alenkou ruku, rozloučil jsem se s ní stručně. „Díky. Jste frajeři.“
Jiří Macek

Všichni na Petřín? Zatím jen sen

patří tohle místo k nejvyhledávanějším
a tamní rozhledna je dokonce vybavena
výtahem sloužícím i vozíčkářům?
Možná se čeká, až bude bez bariér
tramvajová zastávka Újezd ve Vítězné ulici poblíž dolní stanice lanovky. Zatím se
tam vystupuje do vozovky, což vozíčkářům
znemožňuje použití výklopné plošiny v nízkopodlažní tramvaji. Číhá tu na ně totiž,
stejně jako na ostatní cestující, bezmála
půlmetrové převýšení. S elektrickým vozíkem je nepřekonatelné, s mechanickým vozíkem ho zdolají jen odvážlivci s urostlými
asistenty.
Čeká se snad, až bude celá síť veřejné
dopravy v Praze kompletně bezbariérová?
Nejoptimističtější výhledy dopravního podniku uvádějí horizont deseti let. Za tu dobu
se budou muset zpřístupnit všechny stanice
metra, několik desítek tramvajových zastávek s výstupem do vozovky a další desítky
tramvajových ostrůvků bez nájezdů. Dále
bude nutné obměnit a doplnit vozový park
o více než 80 % nízkopodlažních tramvají
a 60 % autobusů.
Lze snadno pochopit, že lanovka na Petřín byla zprovozněna, aniž se myslelo na
její bezbariérovost. Doba byla jiná. Je ale
k vzteku, že mezi roky 2006–2011 neubyla v Praze jediná bariérová stanice met-

ra! Při návratech ze zahraničních výletů
můžeme srovnávat: města jako Kodaň,
Helsinky, Barcelona či Vídeň jsou k vozíčkářům, ale i rodinám s malými dětmi či
seniorům vlídnější, přístupnější. Není divu,
odstraňování bariér se tam intenzivně věnují 20 i více let. V porovnání s městy bývalého komunistického bloku však na tom
Praha není nejhůř.
Říká se, že vztah společnosti k lidem se

zdravotním postižením odráží úroveň její vyspělosti. Matka stověžatá si dává načas. Nezbývá než důvěřovat politikům, že
to myslí vážně a skutečně dělají pro město bez bariér vše, co je v jejich silách.
Snad bude větší i naděje na zpřístupnění
lanovky.
Které výročí jejího otevření už oslavíme
společně?
Erik Čipera, místopředseda Asistence

Kampaň přinesla konkrétní výsledky
Jak jsme informovali v minulém Zpravodaji, nezůstalo jen u štiplavého fejetonu. Občanské
sdružení Asistence zahájilo loni v létě kampaň za odstranění bariér kolem lanovky a během podzimu se do snahy o nápravu zapojila Technická univerzita v Liberci a pražské
České vysoké učení technické. Vznikla také pracovní skupina, v níž jsou zástupci městské
části Praha 1, dopravního podniku a zmíněného sdružení.
Na začátku března se v sídle Asistence uskutečnila prezentace návrhů na zpřístupnění
petřínské lanovky od studentů z Ateliéru environmentálního designu liberecké univerzity. „Ve dvou návrzích se objevilo funkční řešení, kdy by jedno schodiště sloužilo jako
nájezdová rampa. Dalším rozpracováním se budou pravděpodobně zabývat studenti Fakulty dopravní ČVUT. Pak už budeme schopni odhadnout přibližné náklady,“ shrnul výsledky schůzky Erik Čipera. Cíl, bezbariérová lanovka na Petřín, sice zůstává v nedohlednu,
ale je mnohem blíž.
Ačkoli se píše rok 2012, turisty vyhledávaných míst, kde stavební bariéry nezmizely na
smetišti dějin, je v naší zemi stále mnoho. Aktivita sdružení Asistence tedy může posloužit jako inspirace, jak měnit věci k lepšímu i jinde než v Praze.
(pel)
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Známý handbiker se vydá do Norska, předtím zavítá do pardubického Kosatce
Česká abilympijská asociace pořádá
v centru Kosatec ve středu 16. května další setkání se sportovcem Heřmanem
Volfem a režisérem Miloslavem Doležalem. Hlavními tématy budou nový dokument Cesta za nadějí a Volfova expedice
do Norska, na kterou se 46letý handbiker
vydá v půlce června.
Zmíněný film přiblíží loňskou jízdu do Itálie,
která trvala devatenáct dní. Heřman Volf
zdolal 1659 km, zvládl obrovská převýšení,
přejezd Alp a Apenin, vichřice, zimu i nesnesitelná vedra. Vezl s sebou Poselství
naděje českých vozíčkářů adresované papeži Benediktu XVI. Slavnostní nótu předal zástupci papežské kanceláře, za přítomnosti našeho velvyslance ve Vatikánu,
a na oplátku převzal papežovu odpověď.
Putování do Říma tak dostalo výrazný duchovní přesah.
Dokument také zachycuje osobní život
vozíčkáře. Pohybový handicap jako důsledek tělesného postižení sice překonal, ale
jeho manželství se rozpadá. Volf proto musí zdolávat další velké překážky, zápasí
o naději na šťastnější budoucnost.

z několika set přání osmnáct. Právě tolik
etap totiž má jízda do Norska: každá ponese jméno konkrétního dítěte a handbiker
ji pojede právě pro něj. Vybrané peníze
z „prodeje“ etap sponzorům budou použity
třeba na zakoupení hudebního nástroje,
letenek do vysněné země či pece na keramiku.
Start je předběžně plánován na 15. června, na obtížnou trasu napříč pěti státy se
Heřman Volf s doprovodem vydá z Mariánského náměstí v Praze. Během třítýdenního putování má zvládnout i etapu
o rekordní délce 162 kilometrů a hodlá
také zdolat zatím nejvyšší výškový bod:
zhruba 1700 metrů nad mořem, pod vrcholem hory Gaustatoppen v Norsku.
(pel)
Projekt Cesta za snem
má za cíl ukázat veřejnosti, ale hlavně těm,
pro které se stal nezbytnou pomůckou vozík, že i tělesně postižený člověk se může
věnovat sportu a plnit si své sny. Heřman
Volf už zamlada náruživě sportoval, a nechtěl s tím skončit ani po vážném úrazu.
Jeho výpravy začínají v Praze a postupně směřují na všechny světové strany. Nejprve dojel do Paříže (2009), pak do Banské
Bystrice (2010) a loni do Říma. „Letošní
expedice do Norska bude možná vyvrcholením projektu, ale určitě ne jeho koncem, protože cesty za snem jsou věčné,“
podotýká Volf. A dodává, že jeho záměrem je inspirovat všechny, kdo na vozíku
chtějí sportovat, ale nevědí jak.

Chvíle pohody na cestě za dalekým cílem.

Cesta na sever pomůže
splnit přání dětem

Cílem čtvrté, závěrečné výpravy v rámci
projektu Cesta za snem (viz rámeček) je
norské Oslo. Na svém handbiku, speciálně
upraveném kole na ruční pohon, chce neprofesionální sportovec najet dva tisíce
kilometrů. Letošní výprava má specifické
poslání: Volf chce pomoci 18 zdravotně postiženým dětem splnit jejich sny.
V pondělí 13. března byla ve spolupráci
s Nadačním fondem Cesta bezpečí a Českou abilympijskou asociací oslovena všechna speciální pedagogická centra (SPC)
v zemi s výzvou pro děti s poruchou pohybového ústrojí a jejich rodiče. „Požádali
jsme je, aby nám napsaly a namalovaly,
o čem sní a po čem touží. Dopisy mohly
posílat do 30. března,“ uvedla Aurin Nedbalová, ředitelka nadačního fondu.
Po tomto datu Volf a zástupci organizátorů, sponzorů a mediálních partnerů vybrali

Ke skoncování s pasivitou vyzývá i dokumentární film Cesta za nadějí, jehož autorem je Miloslav Doležal, dlouholetý Héřův
přítel. Zájemci si mohou objednat DVD
na e-mailu dolezal@mildproduction.com či
telefonu 602 626 474.

u
u

Loňská výprava
vedla do Říma.

u

Rozhlasové dokumenty o lidech, kterým leží na srdci osudy těch druhých
I když jsme děním kolem sebe
někdy dost zklamáni, stále je mezi námi hodně lidí, kteří nemyslí
jenom na sebe, na svůj osobní
prospěch a nezištně pomáhají
druhým. Jejich dobrá vůle zasahuje do mnoha příběhů, složitých
situací a osudů – a často je
pozitivně změní. Takové „hrdiny“
hledá a představuje rozhlasový
cyklus Dobrá vůle, který už od
ledna 2008 vysílá stanice Český
rozhlas 2 – Praha každou neděli
pět minut po 18. hodině.
Pořady se s velkým posluchačským ohlasem často věnují také
sociálním tématům, tedy i problematice zdravotně postižených lidí.
Autoři Dobré vůle patří k nejlepším rozhlasovým dokumentaristům: pravidelně získávají ocenění
od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, umísťují se

i v dalších rozhlasových soutěžích
a reprezentují Český rozhlas na
mezinárodních přehlídkách.
Kompletní archiv pořadů lze najít
na stránkách www.rozhlas.cz/nabozenstvi/dobravule. Mezi odvysílanými pořady najdete například
příběh rodiny Honnerových z Dubného na Českobudějovicku. Její
život se zásadně změnil, když se
jejich devítiletá dcera Anežka při
pádu z koně velmi těžce zranila.
Dlouho bojovala o holý život a pak
se svými hendikepy. Časosběrný
dokument natočila Martina Vodičková a nazvala jej Modlitba pro
Anežku.
Nebo si tu můžete poslechnout
reportáž z Ukrajiny Michaely Smolařové Dětem z Vilšan o skupině
mladých českých dobrovolníků ze
sdružení BODAJ, kteří pravidelně
jezdí pomáhat do ústavu sociální

péče pro děti a mládež ve Vilšanech na Ukrajině, kde mezi mentálně postiženými a nemocnými
dětmi najdete i děti úplně zdravé.
Tři pražské spřátelené manželské páry zrekonstruovaly zchátralou vilu v Červeném Újezdě u Votic a proměnily ji v komunitní dům
se zahradou a farmou, který poskytuje „startovní“ chráněné bydlení mladým lidem s lehkým mentálním postižením bez rodinného
zázemí. Představuje je pořad Villa
Valila Lenky Svobodové. Během
takzvaných odlehčovacích pobytů
tu nalézají krátkodobé útočiště
i mladí lidé, kteří se po těžkých
autonehodách vyrovnávají s traumatickými zážitky. Velmi obtížně
nesou omezení svého dřívějšího
životního stylu a vztahy v jejich
původních rodinách procházejí
velkou krizí.

Cyklus Dobrá vůle chce vyvažovat převážně negativní a konfliktní obraz světa, který obvykle média každodenně předkládají, čímž
chce přispět k pravdivějšímu zprostředkování každodenní reality.
Hledáme lidi, příběhy, osudy i aktivity, za nimiž stojí upřímná touha učinit svět lepším.
Dokumentujeme dramatické zápasy obyčejných lidí, kteří dokážou
čelit nepřízni osudu, ale také nespravedlnosti, nepochopení, závisti, konformismu atd. Ukazujeme,
že lidé s dobrou vůlí se objevují
všude, bez ohledu na náboženské vyznání, světonázorovou či
politickou orientaci, a že si mohou být vzájemně velkou inspirací i oporou.
Lenka Svobodová,
dramaturgyně cyklu

Diskutovat o sexu? Otevřeně? A proč ne!
Ani v současnosti není obvyklé, aby se člověk – ať zdravý, nebo
s nějakým zdravotním
handicapem – ve společnosti bez vytáček
bavil o choulostivých
tématech typu sexuality (vč. homosexuality),
antikoncepce apod. I proto mezi lidmi stále
kolují různé předsudky a mýty, mnohdy považované za pravdu. Větší prostor pro debaty
tohoto typu nabízejí různé internetové diskusní portály: je zde možné komunikovat bez
zábran a bez nutnosti odkrývat svoji identitu. Takový způsob „anonymního“ diskutování
velmi pomáhá zaběhnuté polopravdy apod.
uvádět na pravou míru.
V únoru letošního roku vzniklo ojedinělé
diskusní fórum www.sexnavoziku.cz. Na jeho

počátku bylo uvědomění si skutečnosti, že
99 procent vozíčkářů žije v páru s chodícím
partnerem, a proto je třeba tyto diskuse rozvinout na širší platformě, než je běžné na
portálech určených pouze pro osoby s tělesným postižením.
Jeho provozovatel (a zároveň i provozovatel e-shopu s českými speciálními oděvy pro
vozíčkáře) začal se 14 tematickými oblastmi.
Vysoká návštěvnost, která značně předčila
očekávání – za prvních 10 dnů bylo zaregistrováno 1600 návštěv, ho „donutila“ přidat
další témata. Tabuizované okruhy samozřejmě převládají stále, lze mezi nimi ale nalézt
např. i obecné povídání o vztazích mezi mužem a ženou.
Fórum v žádném případě nepředstavuje platformu příspěvků od odborníků. Je otevřené
všem, kteří se o vztahy mezi vozíčkáři a ne-

vozíčkáři zajímají, případně řeší otázky sexuality a partnerských vztahů sami. Jsou to tedy
názory „ze života“, od „poradců z praxe“ – třeba od lidí ze smíšených párů, kde je jeden
chodící a druhý vozíčkář, nebo od lidí v aktivním věku, z nichž se stali vozíčkáři následkem úrazu či nemoci. Jako návštěvník se
může každý seznámit s tématy a příspěvky.
Registrovaný účastník může navíc texty vkládat, hlasovat, stahovat soubory, sledovat témata, která ho zajímají apod.
Je toho samozřejmě ještě mnohem více, co
diskusní web pro vozíčkáře i nevozíčkáře
o bourání tabu a předsudků www.sexnavoziku.cz nabízí a umožňuje. Zajímají-li vás
tyto otázky nebo chcete-li slyšet něčí názor
či zkušenost, neostýchejte se a přidejte se
ke stále narůstajícímu počtu diskutujících!
(mk)
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Gastronomický koutek Pavly Indrové
Zdravím vás u dalšího kulinářského okénka. Tentokráte jsem si připravila několik receptů pro ty, co
mají rádi dobré masíčko,
pro ty, co maso nemusí
a také pro ty, kteří rádi něco sladkého.

Bůčková roláda
s kapustovými
brambory
Libový bůček bez kůže, plátky anglické slaniny, čerstvá kapusta,
brambory, sádlo nebo
olej, máslo, česnek,
hořčice, sůl, pepř, grilovací koření, mletá paprika sladká i pálivá.
Bůček omyjeme, osušíme. Podélně rozřežeme, ale úplně nedořežeme.
Rozevřeme jako knihu a opět po delší straně
rozřežeme a opět nedořežeme a otevřeme. Takže
nám vznikne čtyřnásobně větší plát než původní
velikost bůčku. Plát masa naklepeme, osolíme, opepříme, potřeme hořčicí a celý plát pokryjeme plátky
anglické slaniny. Srolujeme natěsno do rolády a celou ji propícháme špejlemi v rozestupech asi 2 centimetry. Potom roládu mezi špejlemi rozkrájíme a tak
nám vzniknou malé roládky propíchnuté špejlemi.
Poklademe je na pekáč, dokořeníme dle chuti – sůl,
pepř, česnek, grilovací koření, papriky. Podlijeme horkouvodou a pozvolna pečeme. Během pečení maso obracíme a poléváme výpekem.
Během pečení si očistíme kapustu a nahrubo nakrájíme. Kapustu zhruba 3 minuty spaříme v osolené
vodě, scedíme a propláchneme ledovou vodou, aby
neztratila barvu. Na kastrolku rozehřejeme kousek
sádla nebo trochu oleje (kdo co má rád), krátce
orestujeme na plátky nakrájený česnek, přidáme kapustu, podle potřeby dochutíme solí a pepřem a necháme jen prohřát. Kapusta by neměla být úplně
měkká, spíše al dente (jak se říká „na skus“). Mezitím jsme si také uvařili brambory, které slijeme, přidáme na chuť oříšek másla, nahrubo rozžďoucháme
a vmícháme do nich kapustu. Poměr brambor a kapusty by měl být zhruba 1:1.
Na talíř naservírujeme kapustové brambory, roládky
bůčku a přelijeme výpekem.
V tomto receptu neuvádím množství, protože každý
má rád více nebo méně koření, někdo víc masa.
Bůčkové roládky jsou také výborné jako studené,
pouze s chlebem a třeba kysanou okurkou.
Pro ty, co nejí anebo nechtějí maso, jsem připravila
tento recept.
Zapečené těstoviny
se zeleninou
a žampiony
Uvařené al dente
těstoviny špecle – široké nudle (mohou
být i vrtulky), žampiony, mražená zelenina – směs na čínu, kečup, sýr mozzarella,
smetana, sůl, pepř,
olej.
Těstoviny uvaříme a po scezení promícháme s trochou oleje, aby se neslepily.
Žampiony oloupeme, nakrájíme na plátky a na oleji
orestujeme. Přidáme mraženou zeleninovou směs

a trochu kečupu. Podle chuti osolíme a opepříme.
Zapékací misku vytřeme olejem, rozložíme polovinu
těstovin, navršíme zeleninovou směs a dáme zbytek těstovin. Zlehka přitlačíme. Celý povrch pokryjeme
na plátky nakrájeným sýrem a polijeme asi dvěma
lžícemi smetany. Pomalu zapečeme, až sýr zezlátne
a roztaví se.
Opět záleží na vás, kolik si dáte žampionů nebo
zeleniny, prostě podle chuti.
A teď si připravíme něco bez vaření. Je to vynikající
salát s pečivem, který se hodí na snídani, k večeři
anebo jenom tak jako chuťovka na svačinku.
Příprava je velmi jednoduchá a rychlá, takže ji
zvládnou třeba i děti.
Fazolový salát
s tuňákem
1 plechovka červených fazolí ve sladkokyselém
nálevu,
1 konzerva drceného
tuňáka v oleji, 1 cibule, 1 malá lžička plnotučné hořčice, 2 lžíce
majonézy, sůl, pepř,
mletý cukr.
Fazole slijeme a vysypeme do misky, kam slijeme také konzervu tuňáka. Pokud nemáme drceného tuňáka, použijeme celého a najemno ho nakrájíme. Najemno nakrájíme
také cibuli, trochu osolíme, opepříme, přidáme hořčici a majonézu a vše promícháme. Pokud je salát
pro někoho kyselejší, můžeme přidat trochu cukru.
Podáváme s čerstvým bílým pečivem nebo opečenými tousty.
Taky se vám již stalo, že se dostavila nečekaná
návštěva a chcete ji něčím sladkým pohostit? Na
pečení buchty nebo koláčů je krátká doba? Nebo
jen máte na něco chuť či nevíte, co na večeři? Máte-li tvaroh, veku, toustový chléb nebo bagetu, připravte si tuto chuťovku.
Smaženky
s tvarohem
1 kostka tvarohu,
1 žloutek, 2 lžíce mletého cukru, rozinky
nebo sušené brusinky, veka, toustový
světlý chléb nebo bageta, hladká mouka,
1–2 vejce, smetana,
strouhanka, olej, mletý cukr.
Tvaroh, žloutek a cukr smícháme. Veku nakrájíme
na tenké plátky a každý namažeme zhruba 5milimetrovou vrstvou tvarohu. Na polovinu namazaných
plátků poklademe rovnoměrně rozinky anebo brusinky a vždy dva plátky veky k sobě namazanou
stranou spojíme (jeden s rozinkami a jeden bez).
Vejce rozšleháme s trochou smetany, popřípadě
mlékem, ale smetana je lepší. Každou spojenou
veku obalíme v mouce, ve vajíčku a strouhance.
Opatrně přitlačíme, aby nám nevytekl tvaroh. Ve
vyšší vrstvě rozpáleného oleje osmažíme z obou
stran. Ihned po vytažení obě strany hodně pocukrujeme. Ten, kdo má rád hodně sladké, může smaženky přímo v cukru obalit. Podáváme horké, ale jsou
výborné i po vychladnutí.
Tato sladká tečka je závěrem mého dalšího kulinářského okénka a již nyní se těším na další výborné chuťovky.
Dobrou chuť přeje Pavla

Mladí abilympionici vaši podporu určitě uvítají
Už řadu let má květen přívlastek
„abilympijský“: kromě pardubické
národní abilympiády mají totiž svoji vrcholnou přehlídku schopností
a dovedností i děti a mládež se
zdravotním postižením ve věku od
6 do 18 let. V roce 2002 se jejím
organizátorem stal Jedličkův ústav
a školy (JÚŠ) v Praze, v březnu téhož roku převzala patronát Česká
abilympijská asociace.
11. ročník české abilympiády pro
děti a mládež se uskuteční v sobotu 19. května – slavnostní zahájení bude v 9.15 hodin, soutěžní
blok začne v 10 hodin. Zahájení
a vyhlášení výsledků jednotlivých
disciplín s předáváním cen všem
soutěžícím se bude konat na nádvoří staré budovy v sousedství

areálu Vyšehradu
(v případě nepříznivého
počasí
v tělocvičně v ulici
Na Topolce). Dějištěm 14 soutěžních
disciplín s tříhodinovým časovým
limitem – mj. také aranžování
květin, cukrářství, korálkování nebo tkaní na hrábích – budou
učebny v budově škol a ředitelství
JÚŠ; přesná specifikace s plánkem bude k dispozici na místě.
Abilympiádu obohatí už po několikáté trhy chráněných dílen
s bohatou nabídkou rozmanitých dekorativních, upomínkových
apod. předmětů zhotovených lidmi se zdravotním postižením.

Areál Jedličkova ústavu a škol je
nejsnáze dostupný od stanice metra Vyšehrad na trase C, odkud je
to zhruba 10 minut chůze.
Veškeré nezbytné informace
o této významné aktivitě i o jejím organizátorovi nalezne každý
zájemce na webové adrese www.
jus.cz.
Přijďte se tedy také vy podívat,
jak to vypadá, když spolu soupeří
v rámci pravidel mladí vozíčkáři,
nevidomí, neslyšící i jinak postižení. Budete mile překvapeni, rozhodně to nebude ztracený čas.
Hlavně se přesvědčíte, že zdravotní postižení sice určitá omezení představuje, ale že se to
v žádném případě netýká ztráty či
nedostatku zručnosti.
(mk)
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Obsluhu přivolá špalíček na stole
Ojedinělou kavárnu otevřela loni 11. listopadu v Praze nezisková organizace 365. Obsluhují v ní výhradně sluchově postižení lidé. Právě
oni často patří mezi dlouhodobě nezaměstnané, ačkoli chtějí a umějí
pracovat. Tichá kavárna nyní dokazuje, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se neslyšící mohou s úspěchem uplatnit.
Kromě příjemné a netradiční obsluhy se návštěvníci mohou těšit na
pravé francouzské palačinky ve sladké i slané variantě, dezerty a pokrmy ze studené kuchyně. V nápojovém lístku nechybí kvalitní víno
a několik druhů piva. Na každém stole je zelenočervený špalíček. Když
si host chce něco dát, postaví ho zelenou částí nahoru, když zaplatit,
tak červenou. Na konkrétní nápoj či pochoutku v menu ukáže rukou.
Tichá kavárna, která je prvou svého druhu v Praze, je bezbariérová, nekuřácká a má dětský koutek. Příležitostně se v ní konají různé
přednášky, workshopy a kulturní akce, samozřejmě tlumočené do
znakového jazyka. Najdete ji na Burešově ulici v Kobylisích. Otevřeno
je denně od 14 do 20 hodin. K návštěvě vás možná zlákají i nápadité webovky www.tichakavarna.cz.
(pel)

Výborná příležitost pro talenty

Společnost ProMancus
vyhlásila
v
březnu
3. ročník festivalu Nad
oblaky aneb Každý může být hvězdou. Je určen pro lidi s tělesným,
zrakovým či mentálním
postižením, kteří rádi zpívají. „Přihlásit se může každý, kdo nemá
dostatek příležitostí předvést své
výjimečné schopnosti na celostátní úrovni. Na festivalu má šanci
dokázat, že handicap není překážkou, a navíc naváže přátelství s ostatními účastníky, k nimž
by jinak jen stěží hledal cestu,“
vysvětluje ředitelka festivalu Simona Součková.
Přehlídka má záštitu Asociace
krajů ČR a opět se uskuteční
pod garancí patronů, Moniky Absolonové, Alana Bastiena, a kmotry Kateřiny Kornové. Soutěží se
v kategoriích zpěvák / zpěvačka,
skupina nebo sbor. Zájemci musí
do 15. června odeslat nahrávku

jedné písně a přihlášku na adresu P. O.
BOX 27, 702 27 Ostrava 2, elektronicky na
e-mail produkce@nadoblaky.cz. Ze všech nahrávek porota vybere ty
nejpovedenější a interprety pozve
na finále, které se uskuteční na
podzim v Olomouci.
Součástí festivalu je i letos výtvarná přehlídka lidí s postižením.
„Je jedno, kolik je vám let, zda jste
šikovní, trénovaní nebo nemotorní. Důležitá je síla zážitku a vůle
to sdělit,“ motivuje k účasti sochař a malíř Kurt Gebauer, který
nese odpovědnost za výběr dvacítky nejzdařilejších děl. Malovat
či kreslit lze na libovolné téma.
Aktuální informace a formulář
přihlášky jsou zveřejněny na stránkách www.nadoblaky.cz. Na dotazy odpoví Simona Součková, mobil: 724 148 092, e-mail: simona.
souckova@nadoblaky.cz.
(pel)

Mezinárodní veletrh
neziskových organizací
Tato oblíbená jednodenní akce s podnětným i přitažlivým programem
pro odborníky i širokou veřejnost se uskuteční v pátek 11. května. Místem konání 13. ročníku se stanou vnitřní i venkovní prostory areálu Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6, dopravní spojení –
metro A Dejvická). Všichni návštěvníci mají vstup volný.
Vzhledem k tomu, že Evropský rok 2012 je věnován tématu aktivního
stárnutí a solidarity mezi generacemi, bude stejné téma stěžejním
i v případě veletrhu.
Odborníci, zástupci neziskových organizací a podnikatelských subjektů, dostanou v čase od 9 do 11 hodin v pracovní části veletrhu
prostřednictvím uceleného programu vzdělávacích a síťovacích (propojovacích) aktivit řadu příležitostí ke zlepšení své komunikace a spolupráce.
Od 11. do 19. hodiny představí široké veřejnosti četné aktivity zhruba 150 organizací nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.
Tento doprovodný program bude zahrnovat kromě různých workshopů a praktických ukázek činnosti jednotlivých neziskových subjektů
např. také projekce dokumentárních filmů s tematikou občanské společnosti, hudební vystoupení nebo netradiční sportovní aktivity.
Další informace o veletrhu NGO Market jsou na internetu na adrese
www.ngomarket.cz.
(mk)

