
V září slavil Kosatec narozeniny

V  polovině  května  loňského  roku  se  do  nového  sídla 
České  abilympijské  asociace,  tedy  Integračního  cent- 
ra  sociálních  aktivit  v  Pardubicích,  přesunuli  všichni 
zaměstnanci  a  pár  dní  nato  už  se Kosatec  otevřel  ve- 
řejnosti.  Na  úvod  jsme  nabídli  veřejnosti  hned  něko- 
lik dní otevřených dveří, při kterých se návštěvníci pro- 
šli  zbrusu  novými  prostorami  a  mohli  si  vyzkoušet 
práci v dílnách. Nejvíce obsazená byla keramická a vý- 
tvarná  dílna.  Vznikly  krásné  vitráže,  výtvory  z  hlíny, 
malovalo se na kameny a tvořily se mandaly.

Letní měsíce patřily v Kosatci dětem, uskutečnily se dva  
běhy příměstského tábora. Pro děti ve věku od šesti do pat- 
nácti let jsme připravili pestrý program. Pracovalo se s ke- 
ramikou, vyráběly se drobnosti z pedigu a barevné vitráže 
ze skla, malovalo se na kameny. Vše bylo doplněno hrami 
a soutěžemi o zajímavé ceny. Tábora se zúčastnily jak děti 
zdravé, tak se sociálním handicapem. Na základě spolu-
práce s Magistrátem města Pardubic se tábora zúčastnily  
i tři děti z pěstounské rodiny.

Vzácní hosté při zahájení
Slavnostní otevření Kosatce bylo ve dvou termínech –  

2. a 5. září 2011. Akcí se účastnili pozvaní hosté ze státní 
správy a samosprávy, byli tu i významní sponzoři České 
abilympijské asociace. Pozváni byli také zástupci zhotovite-
le stavby, dodavatele vybavení, architekt stavby. Nechyběly  
spřátelené neziskové organizace a ani veřejnost. 

Součástí akcí slavnostního otevření byl benefiční kon- 
cert písničkáře Vladimíra Merty a výtěžek získala veřej- 
ná sbírka Kapka vody pro Kosatec.  Krátce poté  v novém  
zařízení ve Sladkovského ulici přednášel Václav Dostál  
z Krajské nemocnice Pardubice o vzniku a vývoji Parkin- 

sonovy nemoci. V rámci Týdne pro duševní zdraví se  
19. září konal první Den Kosatců. Návštěvníci si prohléd- 
li nové prostory Integračního centra, získali informace 
o službách, v keramické dílně si vyzkoušeli práci s ke- 
ramickou hlínou, pedigem nebo drátky.

Abilympiáda i handbiker
Ve společenském sále jsme promítali film z 19. ročníku  

národní abilympiády a fotografie z výstavby Kosatce. V tré- 
ninkové kavárně si návštěvníci ochutnali výbornou kávu  
a domácí štrůdl. Hned druhý den tu byla konference Ba- 
riéry na Labské stezce v rámci akce Tour de Labe handi- 
cap + family 2011. Do Kosatce také zavítal handbiker Heř- 
man Volf. Neprofesionální handicapovaný sportovec spolu 
s režisérem Miloslavem Doležalem vyprávěli o svých je- 
dinečných cestách na speciálně upraveném kole na ruční 
pohon. V rámci projektu „Cesta za snem“ již uskutečnili vý- 
pravy do Paříže (2009), Banské Bystrice (2010) a Říma 
(2011). Poutavé vyprávění bylo doplněno videoprojekcí.

V Kosatci se také konala setkání Komunitního plánování 
města Pardubic – pracovních skupin pro osoby s dušev- 
ním onemocněním, mentálním postižením a pro tělesně  
a smyslově postižené. V průběhu prvních měsíců také 
centrum navštívili studenti mnoha středních škol a zaměst- 
nanci několika neziskových organizací s klienty. V listopa- 

du byl zdejším hostem populární herec a moderátor Jan Čen- 
ský, který si se zájemci povídal při Čaji o páté. Kosatcem 
také zavoněly dorty. Firma Ing. Jan Vítek – cukrářské potře-
by Pardubice a Česká abilympijská asociace uspořádaly  
Wiltonský kurz trezírování pro začátečníky. Kurz byl pro  
ryzí amatéry, začátečníky i pokročilé, ale přihlásit se mohli  
i profesionálové, kteří si chtěli ověřit precizní standardizo-
vané postupy, které wiltonská škola zavedla.  

Zájem o mongolské  malování
V rámci pravidelných kulturních střed s názvem Kveteme 

v Kosatci! si ve společenském sále zahrál výtečný písnič-
kář Adam Katona za podpory rockového kytaristy Richarda 
Jana Müllera. Národní rada pro zdravotně postižené u nás 
uspořádala konferenci Mobility. Cílem konference bylo in-
formovat o možnostech spolufinancování bezbariérových 
opatření z programu Mobility a upozornit na opakující se 
problémy v záměrech i jednotlivých projektech. Velký ohlas 
měl historicky první workshop asijského výtvarného umění, 
který jsme uspořádali ve spolupráci s Mostem pro lidská  
práva. Více než stovku návštěvníků učil mongolským vý-
tvarným technikám malíř Enkhbayar Bataa. V průběhu od-
poledne se také ochutnávaly mongolské národní speciality. 
V prosinci v sále duněla hudba skupiny Pink Floyd. Kapela 
Fat Old Sun, pojmenovaná dle pradávné skladby od britské 
legendy, roztančila publikum bez rozdílu věku či postižení. 

Do Kosatce si už našly cestu skupiny zdravotně posti- 
žených. Pravidelně se v sále scházejí neslyšící, cvičit cho- 
dí skupina s roztroušenou sklerózou nebo členové nadač- 
ního fondu Luna. Občas si jen tak sednou do kavárny 
U tiskaře Brixe a objednají si kávu či vyhlášený štrůdl.                

    Ivana Dolečková, Filip Novotný
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Pouhé škrty
jen prohlubují 
krizi
Tvrdí Václav Krása,
předseda NRZP

Sexem proti
počítačové
negramotnosti
Zdařilý text
z literární soutěže

Heřman Volf
plnil přání

Pět obdarovaných dětí
se sešlo v Kosatci

Hlavní partneři:

Jaký byl 
rok č. 1?

Česká abilympijská asociace slavila 
na začátku září roční narozeniny In- 
tegračního centra sociálních aktivit 
v Pardubicích. Během týdne se zde 
uskutečnily zajímavé akce – etnova- 
ření, trhy chráněných dílen, den ote- 
vřených dveří a zážitkové semináře. 

Vrcholem bylo slavnostní středeč-
ní odpoledne, kdy do Kosatce přišli 
připít hejtman Pardubického kraje 
Radko Martínek, primátorka města  
Pardubic Štěpánka Fraňková, se- 
nátorka Miluše Horská, předseda 
NRZP Václav Krása, byli tu i zá- 
stupci partnerů CAA z pojišťovny 
Generali a Elektrárny Opatovice  
a celá řada dalších hostů. 

Do Kosatce přišel i lanškrounský 
farář Zbigniew Czendlik (vpravo), re- 
daktoři Pardubického deníku přímo 
v Kosatci nechali nahlédnout do  
své kuchyně a dodělali zde aktu- 
ální vydání, nejen o své Cestě za  
sny našich dětí vyprávěl handbiker 
Heřman Volf.

 Foto: Luboš Jeníček/Deník



Ani letos v programu České televize 
nechybí Dobročinná akademie. Centrum 
Paraple v ní poutavě přibližuje život lidí 
s poraněnou míchou. Hodinový zábavný 
pořad, který bude opět moderovat Zde- 
něk Svěrák, odvysílá 28. října i Český roz-
hlas. Diváci a posluchači mohou během  
přímého přenosu, který začne ve 21 ho- 
din, darovat libovolné částky na konto Pa- 
raple. Získané peníze budou použity na 
činnost Centra.

Aktuální informace o letošní Dobročinné 
akademii (v minulosti se konala v září) se 
objeví na stránkách www.paraple.cz.  

(pel)

Ojedinělý cyklus fotografií připravila Česká asociace paraplegiků. Jde o deset dvojic souhrnně  
nazvaných Umíme se postavit na vlastní nohy, které veřejnost seznamují s vozíčkáři žijícími  
naplno. Jeden snímek vždy představuje konkrétního člověka, druhý je nápaditou metaforou, kdy  
roli nohou přebírají před- 
měty typické pro jeho pro- 
fesi či zálibu. Vzkaz, který  
Myslivec, Učitel, Kadeřni- 
ce či Truhlář (na snímku)  
přesvědčivě vysílají do  
světa, lze shrnout do vět: 
Nemůžeme chodit, ale  
pracujeme, studujeme, 
sportujeme. Naše páteř je 
zlomená, ale my ne!

Putovní kolekce už byla 
vystavena třeba na minis-
terstvu zdravotnictví či 
v pražské Galerii Butovi- 
ce. V říjnu budou velko-
formátové fotky k vidění 
v Centru Babylon v Liber-
ci a možná se objeví  
i v pardubickém centru 
Kosatec.                     (pel)

Osmnáct handicapovaných  
dětí vybraných z celé České  
republiky bude na letošní  
prázdniny vzpomínat jenom  
v dobrém. Splnila se jim totiž  
jejich tajná přání a některé  
z dětí se v půlce srpna se- 
šly v Integračním centru soci- 
álních aktivit v Pardubicích  
Kosatec. 

Z Prahy za nimi přijel vozíč-
kář Heřman Volf, který jim jed-
notlivá přání plnil. V červenci 
dokončil čtvrtou a závěrečnou 
etapu dlouhodobého projektu 
Cesta za snem, která měla 
podtitul Křížem krážem Evro- 
pou na handbiku. Jeho expedi- 
ce nazvaná Cesta za sny na-
šich dětí na speciálním kole  
s ručním pohonem vedla z Pra-
hy až pod vrchol hory Gausta-
toppen, severně od norského 
hlavního města Oslo. Výprava 
na podporu osmnácti handi-
capovaných dětí z celé České 
republiky trvala tři týdny, vedla 
přes pět států a celková délka 
se vyšplhala na úctyhodných 
2076 km. Každá etapa byla vě-
nována jednomu z vybraných 
dětí a tím jim Heřman Volf pl- 
nil jejich přání, o která si na-
psaly. Právě děti mohly sledo-
vat přesný pohyb handbikera, 
což jim umožňoval vyhledávací 
a monitorovací systém Sher-
log, který zapůjčila společnost 
Secar Bohemia. 

„Jsem nesmírně šťastný, že  
se nám podařilo ve zdraví do-

končit tak náročnou cestu a spl- 
nit, co jsme si předsevzali. 
Všechny cesty, které jsem ab-
solvoval, byly rozdílné a uni-
kátní, každá z nich mi přirostla 
k srdci, ale tato, poslední, kdy 
jsem jel za osmnáct dětí, byla 
bezpochyby nejkrásnější,“ řekl 
Heřman Volf. 

Na akci se výraznou měrou 
podílel Nadační fond Cesta  
bezpečí, spolupořadatelem byla 
Česká abilympijská asociace.

V Kosatci si pro vozík přijela 
Lucie Vrátilová z Luže, moto-
med získala Jana Skálová ze 
Šumperka, elektrokolo si přála 
Eliška Hynčicová z Hranic na 
Moravě, Adam Peška z Roho-
vládovy Bělé se těšil na počí-
tač ovládaný hlasem a Marie 
Večeřová z Lipoltic na víken-

dový pobyt v ZOO Dvůr Králo- 
vé nad Labem, kam chce po-
zvat i všechny své spolužáky. 

Slavnostní předání v Kosatci 
mělo velice zajímavý dopro-
vodný program. Se šamanským 
bubnováním v něm vystoupili 
uživatelé denního stacionáře 
Mirea. Svoji ukázkou si velkou 
pozornost vysloužilo Rodinné 
Integrační Centrum o.s. –  
Centrum pro rodiče s dětmi 
MOZAIKA, které poskytuje ca- 
nisterapii zejména dětem se 
zdravotním postižením. Má de- 
vět speciálně vycvičených psů 
a sedm canisterapeutů.

Závěrečnou tečku udělá slav-
nostní odpoledne v pražském 
Divadle Archa – 11. října v něm 
převezmou dary ostatní děti.

 (fr)
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„Jé, ty dosáhneš na bankomat?“ ptal se mladý muž slečny na vozíku, jež chtěla té- 
to vymoženosti použít.
„Ne, je to příliš vysoko. Když potřebuji vybrat peníze, musím s sebou vzít asistent-
ku, aby mi pomohla,“ odvětila vozíčkářka.
„Dáš jí do ruky svou kartu?“ divil se mladý muž.
„A to jí musím taky sdělit svůj PIN kód,“ dodala.
„No to snad ne! Vždyť když někomu řekneš tyto údaje, nejsou tvé peníze v bez- 
pečí! Banka ti není povinná ani ukradené peníze nahradit!“ varoval mladík.
„A co mi zbývá, pokrok jde kupředu bez nás, nebo s námi!“ povzdychla si mladá žena. 
„No víš, vždycky jsem si představoval, že elektronizovat jakýkoliv systém je po-
kroková věc. Ale teď vidím, že pokrokové je to, co může lidem opravdu posloužit, 
a ne působit problémy.“

Každý, kdo má účet u nějakého peněžního ústavu, by jistě rád využíval výhody, 
jež se k němu nabízejí. Avšak ten, kdo má těžké zdravotní postižení, ví, že ob- 
vykle nemůže využít platební kartu. A je spousta lidí, kteří účet nevlastní a ani 
hned vlastnit nechtějí, a to z různých důvodů. Buď hodlají s penězi nakládat jako 
dosud, nebo by si účet i založili, ale moderní peněžnictví je jim k ničemu (ne- 
mají přístup k internetu, bankomat je daleko či obchodníci v blízkém okolí platbu  
kartou nepřijímají). Ale pokrok je nezadržitelný a možná mnozí přejdou na tento  
způsob hospodaření. Je však pochopitelné, že se rozhodnou podle toho, co jim 
platební karta přinese oproti dosavadním možnostem.

Doteď byla řeč o svobodné volbě při nakládání s financemi, na niž má právo 
každý člověk. Začátkem roku však vstoupil v účinnost nápad ministra Jaromíra 
Drábka a jeho prvního náměstka Vladimíra Šišky, že například dávky hmotné 
nouze, rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti se budou příjemcům vyplácet 
prostřednictvím sKarty. Zcela  nově  bude  mít  každý  příjemce  zřízené  konto 
u České spořitelny, která zvítězila ve veřejné soutěži o zakázku. (Jak to, že v za-
dání pro výběrové řízení nebyla podmínka, že uchazeč musí mít dostupná zaří- 
zení pro osoby se sníženou mobilitou a orientací?) Smlouva s ní byla uzavřena 
na 12 let, očekává se, že vlastníků sKaret bude asi milion a bude disponovat  
80 miliardami korun ročně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že standardní služba bude zdarma:  
jde o vydávání karet, otevření a vedení platebního účtu, jeden  výběr  z  ban- 
komatu České spořitelny a jeden  převod  ke  každé  dávce. (Jak dalece se dá  
spolehnout na toto tvrzení, když jde jen o ujištění MPSV, nikoli o jistotu danou  
zákonem?) Bez poplatků prý bude probíhat i nákup sKartou u obchodníka.

Vladimír Šiška říká: „V letošním roce ještě půjde o normální duální provoz spo- 
jený s náběhem a ustálením celého systému. Následně bude možné volit nad-
standardní služby, mezi kterými budou zahrnuty i placené donáškové služby. (…) 
Na  složenky  pak  musíme  nahlížet  jako  na  nadstandardní  službu,  za  kte- 
rou si zájemci zkrátka připlatí.“

Tomu říkají na ministerstvu výrazné zvýšení komfortu pro klienty a výchova  
k finanční gramotnosti. A prý je to také příležitost pro rozvoj sociální práce...

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením způsobí sKarta asi 100 
tisícům příjemců obrovské problémy. Ministerstvo totiž nutí občany stát se kli- 
enty  komerčního  subjektu,  který  nemá  bezbariérové  bankomaty: pro nevi-
domé je jich osmačtyřicet (jenom částečně přizpůsobených, protože jim chybí 
ochrana proti sledování), pro vozíčkáře žádný (nestačí snížený pult, displej musí 
být jinak nakloněný)! Bankomat navíc může být vzdálený třeba třicet kilometrů  
a klient zaplatí cestu, aby se dostal k penězům. Ty si možná nevybere v plné  
výši, jelikož bankomat mu nevydá nic menšího než dvoustovku.

Metodický pokyn úřadu práce přikazuje, že občan sKartu na úřadu obdrží tak, 
že automaticky uzavře smlouvu s Českou spořitelnou o otevření bankovního účtu. 
Když ji ztratí, musí jít do spořitelny zaplatit poplatek. Potom na úřad práce, kde 
mu ji sice slíbí, ale musí počkat, neboť se tiskne jinde. Takže musí absolvovat tři 
pochůzky.

Navíc sKarta porušuje ochranu citlivých údajů, protože většinou spojuje dvě 
funkce. Je  to  veřejná  listina,  jakožto  průkaz  osoby  se  zdravotním  postiže- 
ním, a má zároveň funkci platební karty. Když bude klient dostávat příspěvek  
na péči či mobilitu, je na ní informace jak o stupni, tak o typu jeho postižení (slu-
chové, zrakové, kombinované). Spořitelna se kromě toho dozví, jaké účty klient  
má a u jakých bank.

Mimořádně závažné je, že sKarta je silně diskriminační, poněvadž ztěžuje pří- 
stup lidem s postižením k dávce, na niž mají ze zákona nárok. Je to přímo 
učebnicový příklad nepřímé diskriminace, v němž jde o to, že opatření je spra- 
vedlivé jen zdánlivě. Zavedení karty se totiž týká všech a dělá se kvůli úspoře pe-
něz daňových poplatníků, avšak poškodí v zákoně jasně definovanou skupinu  
osob. Lidé s postižením to velice tvrdě odnesou. A také lidé staří.

Největší podraz je, že z příjemců sociálních dávek se šmahem dělají zločin- 
ci, které je nutné kontrolovat sKartou, neboť dle ministerstva hrozí, že dávky pro-
pijí či prohrají. Přitom dle výzkumů se u nás zneužívá asi půl procenta dávek!  
A nikde v zahraničí neexistuje průkazka pro osoby s postižením v kumulované 
funkci s elektronickou peněženkou.

V internetové Wikipedii lze najít definici „čipové  totality“, což je takové ovlá- 
dání společnosti, které umožňuje mocným podrobně sledovat například pohyb 
osob, peněz či zboží a tak nad nimi mít velkou moc. Na místě je obava, zda něco 
takového nehrozí i u nás...
Chválíme všechny, kdo pomáhají lidem s postižením, neboť jsou v zápase  

s sKartou v nerovnoprávném postavení. Chválíme každého člověka s postiže- 
ním, který se dokáže statečně postavit nátlaku úředníků tvrdících, že dávky do-
stane pouze a jen výběrem na sKartu. Chválíme pokrok, který je ve prospěch ce- 
lé společnosti. 

A na pranýř dáváme sobectví mocných, jejich aroganci, touhu po moci a ne- 
zodpovědnost.

autorka je místopředsedkyní 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Karta, která způsobuje 
víc škody než užitku

PRanýř a cHVálíř 
Jany Hrdé

Na začátku října se v kinech objeví belgická tragi- 
komedie Hasta la vista!, která letos na karlovar-
ském festivalu získala diváckou cenu. Jde o další 
film s vozíčkáři coby hlavními postavami, kterému 
předchází skvělá pověst.

Příběh je inspirován zážitky Asty Philpota, ame-
rického propagátora práv zdravotně postižených 
lidí na aktivní sexuální život. Tři kamarádi se pod 
záminkou ochutnávání vína vydají na cestu do 
Španělska s vidinou sexuálních zážitků. Na cestě 
za láskou a erotikou je nezastaví slepota, nádor  
ani vozík. A těžké situace jim pomáhá zvládat hlav-
ně humor...

Road movie o třech mladících po dvacítce, kteří 
milují víno a ženy, jenže jsou stále panicové, má 
premiéru 4. října v Rehabilitačním ústavu Kladru- 
by. Účast na ní přislíbil autor, režisér Geoffrey 
Enthoven. Lze očekávat, že snímek Hasta la vista! 
se bude promítat hlavně ve filmových klubech  
a artových kinech.                                              (pel)

Skvělý film, který se 
vysmívá postižení, nikoli 

postiženému člověku

V Kosatci vozíčkář Heřman Volf plnil přání

naše páteř je zlomená, ale my ne

Tradiční pořad 
poprvé v říjnu



Podpora
medializace 

projektu

V  případě  Mistrovství  ČR  ve  výkonu  
vodících  psů  poosmé  a  v  případě  Mis-
trovství  ČR  ve  výkonu  asistenčních  psů  
potřetí  se  16.  června  setkali  v  Praze  lidé 
s  těžkým  zdravotním  postižením  v  do-
provodu  svých  čtyřnohých  pomocníků. 
Stejně  jako  každý  rok  se  i  letošní  sou- 
těžní  klání  uskutečnilo  v  areálu  občan- 
ského sdružení Helppes – Centrum výcvi-
ku psů pro postižené v Motole.

Přestože i v těchto soutěžích platilo heslo 
„Sláva vítězům, čest poraženým“ a vítězo- 
vé byli po zásluze dekorováni a oceněni, 
jejich důležitost spočívala především v pří- 
ležitosti setkat se s lidmi se stejnými po-
třebami i zájmy. Soutěže mají velký význam 
ale i ve vztahu k nejširší veřejnosti. 

Je to totiž ideální příležitost představit jí 

nelehkou práci psů, kteří po náročném vý-
cviku ulehčují lidem s různými typy handica-
pu (vozíčkářům, osobám se sluchovým či 
zrakovým postižením nebo lidem se zá-
chvatovými onemocněními – epilepsií, nar- 
kolepsií, diabetem) jejich nesnadný život. A to 
nejpřirozenější formou – ukázkou schop- 
ností a dovedností psích pomocníků, je-
jichž práci a vztah, který se svým zdravot- 
ně postiženým páníčkem mají, tu mohou 
diváci vidět v „přímém přenosu“.

A kterým vítězům tedy nakonec patřila slá-
va? Shodou okolností dvěma ženám: mistry- 
ní ČR ve výkonu vodících psů pro rok 2012 
se stala Marie Biedermannová s labrador- 
kou jménem Alma Chuchelský háj a titul 
Mistryně ČR 2012 ve výkonu asistenčních 
psů získala Hana Černá a její zlatý retrívr 
Aeshlie Golden Paradise Valley.    (mk)

Pouhé škrty v sociální oblasti 
prohlubují krizi a zhoršují kvalitu života,

tvrdí Václav Krása, předseda národní rady osob se zdravotním postižením
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l	 Na  vaše  webové  stránky  
jste  umístili  výstražnou  značku 
„Stop  vládě“,  na ministra  zdra-
votnictví  jste  v  červnu  podali 
trestní  oznámení.  Obojí  souvisí 
s  probíhající  sociální  reformou. 
Proč  ji  považujete  za  tak  špat-
nou a pro lidi nebezpečnou?

Na platformě „Stop vládě“ se 
shodlo velké množství občanských 
iniciativ, od odborů přes student- 
ské aktivity, organizace lidí se 
zdravotním postižením či ekolo- 
gická sdružení až po organizace 
seniorů. Všechny spojuje nesou-
hlas s restriktivní politikou vlády, 
která provádí pouze škrty, ale 
nenabízí žádné rozvojové pro-
gramy. Představa, že se uškrtáme 
k blahobytu, je podle představi- 
telů zmíněných iniciativ chybná  
a vede zemi k dalšímu propadu.

Pokud jde o trestní oznámení  
na ministra zdravotnictví, tak jsme 
s ním bohužel neuspěli. Jeho 
smyslem bylo upozornit veřejnost, 
že zvyšování spoluúčasti pacien- 
tů a privatizace zdravotnictví po-
vede ke zhoršení dostupnosti 
zdravotní péče především pro ob- 
čany, kteří ji nejvíce potřebují: jde 
hlavně o seniory, lidi s postiže- 
ním a děti.

l  Co se stane, po-
kud  bude  reforma  
dovedena  do  kon-
ce? Jaké budou nej- 
závažnější  dopady 
na  lidi  s  postiže- 
ním?

Základní parametry 
reformy již byly na-
staveny a jejich 
důsledkem je třeba 
výrazné snížení příspěvku na mo- 
bilitu nebo komplikace při žádos- 
ti o příspěvek na péči a při žá-
dosti o invalidní důchod. Celkově 
dochází ke snížení příjmů velké 
skupiny osob s nejtěžším zdravot- 
ním postižením. Lidé, kteří jsou  
odkázáni pouze na veřejnou pod-
poru, se dostávají do nejchudší 
skupiny občanů – a my nechce-
me dopustit, aby slova „zdravotně 
postižený“ automaticky znamena-
la „chudý“.

l  Média se během léta zaměři-
la  hlavně  na  kartu  sociálních 
systémů,  kterou  od  července 
vydávají  úřady  práce.  Ohradil 
se proti  ní  ombudsman, Národ- 
ní  rada  podala  k  Obvodnímu 
soudu  pro  Prahu  2  návrh  na 
předběžné  opatření  na  zasta- 

vení  její  distribu-
ce.  V  sprnu  jste 
dokonce  vyzval mi-
nistra  práce,  aby  
pozastavil vydávání 
karty.  Jaké výhrady 
k ní máte?

Karta sociálních  
systémů neslouží ke 
zvýšení komfortu lidí 
s postižením, jak tvr- 

dí ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Je to bankovní produkt, kte- 
rý je spojen s veřejnou listinou, 
konkrétně s průkazem TP, ZTP či 
ZTP/P, a platební kartou. Samo  
toto spojení je dle našeho názo-
ru minimálně neetické a nikde ve 
světě neexistuje.

Myslím si, že základním moti-
vem pro zavedení sKarty je pou- 
ze byznys. Pokud bude skutečně  
zavedena, tak jednoznačně  
zkomplikuje přístup osob s nej- 
těžším zdravotním postižením 
k jednotlivým sociálním dávkám, 
k pomoci poskytované státem. 
Největší potíže budou mít lidé  
žijící ve venkovských oblastech.

l	 Dokáže Národní  rada  navrh- 
nout  taková  opatření,  aby  se 
dosáhlo nezbytných úspor v ob-

jemu  financí  poskytovaných  ze 
státního  rozpočtu  a  zároveň  
aby  se  nezhoršila  životní  úro-
veň  lidí  s  postižením  a  osob  
o ně pečujících?

Domnívám se, že otázka není 
položena zcela správně. Není 
možné chtít zachovat životní úro-
veň těchto osob a nesnižovat 
úspory. Reforma by však měla 
zahrnovat celý komplex různých 
opatření, v němž by sociální dáv-
ky byly pouze jednou důležitou 
součástí.

Hospodářskou politiku je nutné 
zaměřit na podporu růstu, a niko- 
liv na restrikce. Jinak řečeno, re-
forma měla hlavně podpořit růst 
veřejných příjmů tak, aby nemu-
selo docházet k výrazným škrtům 
v sociální oblasti. Jestliže stát  
naopak neinvestuje, nepodporuje  
podnikatele, výstavbu bytů, silnic 
atd., tak nemají firmy dostatek  
práce a zaměstnávají málo lidí,  
což se projevuje na poklesu pří- 
jmů státu z daní a pojištění.

Podotýkám, že k sociální refor- 
mě jsme během její přípravy mě- 
li řadu konkrétních návrhů a při-
pomínek, ale ministerstvo většinu 
z nich neakceptovalo.             

(pel)

Pojistka, která se rozhodně vyplatí
Každý  člověk  se  může  kdykoliv  ocitnout  
v krizové situaci, z níž není schopen se sám 
dostat: velmi často to bývá  indispozice vy-
volaná  zdravotním  postižením  nebo  one- 
mocněním.  Stane-li  se  tak  ve  společnosti, 
pokaždé  se  v  ní  najde  osoba  ochotná  po- 
moci,  zdaleka  ne  vždy  ale  ví  jak.  Nedávno 
se  jako nová „krabička poslední záchrany“ 
pro  řešení  takových potíží  objevila  tzv.  kri- 
zová  karta.  Představuje  ji  osoba  nejpovo-
lanější, autorka nápadu Ivana Vodičková.

„Všechno jsem vlastně ‚způsobila’ já. Jsem to-
tiž astmatička, záchvat často nedokážu zvlád-
nout sama a okolí málokdy zareaguje adekvát-
ně, pokud vůbec… Na trhu jsem nenašla nic, 
co by mi pomohlo. A tak jsem začala uvažo-
vat – což takhle vymyslet nějaký jednoduchý 
informační materiál s nezbytně nutnými údaji 
pro člověka, který se rozhodl pomoci. No, a kri- 
zová karta měla po nějakém čase i svoji hma-
tatelnou podobu. Projekt původně počítal s tím, 
že kromě osob se zdravotním postižením (se 
záchvatovými stavy, výpadky paměti nebo ori-
entace, halucinacemi, pohybovými problémy 
apod.) bude karta určena už jen pro seniory. 
Netrvalo ale dlouho a bylo jasné, že rozsah je- 
jí využitelnosti bude mnohem širší.

A jak vlastně vypadá? Vše je řečeno slovem 
‚karta’ v jejím názvu: velikostí i použitým ma-
teriálem připomíná bankovní kartu. Kvůli dobré 
čitelnosti v nepříznivých podmínkách (slabší 
osvětlení, šero apod.) a osobám se zhorše-
ným zrakem je text vytištěn větším písmem na 

podkladu, jehož barevný odstín je vhodný pro 
zmíněná prostředí. Informace jsou přitom na 
obou stranách: z lícové cizí osoba zjistí, co po 
ní žádáte, na rubu jsou kontakty na příslušné- 
ho lékaře, příp. i na blízkou osobu, může tam 
být i diagnóza, dlouhodobě užívané léky nebo 
typy alergií. Nutno dodat, že každá karta je 
individuální, pro jeden účel a na jedno jméno. 
Ale i přes uvedené údaje není zneužitelná.

Podle účelu existují čtyři varianty, jsou možné 
i jazykové mutace. První verze upozorňuje na 
stavy ohrožující život nebo zdraví, na druhé 
je prosba o pomoc při stavech, které život či  
zdraví neohrožují. Na třetí prosí její držitel  
o pomoc, když se ztratí, čtvrtá je s údaji, které 
umožní ukázat cestu domů či na místo pře-
chodného pobytu.“

Co  všechno musí  udělat  člověk,  který  by 
kartu chtěl? A poskytuje se zdarma?

„Kartu lze objednat několika způsoby. Nej- 
snadnější je vyplnit online formulář přímo na 
stránkách www.krizovakarta.cz. Další možnos-
tí je stáhnout z uvedeného webu formulář ve 
formátu pdf, vytisknout ho a po vyplnění poslat 
poštou na adresu Krizová karta, Vratislavská 1, 
181 00 Praha 8. V případě, že zájemce, ani 
nikdo z jeho blízkých nemá přístup k internetu, 
zašleme formulář na požádání poštou. 

Cena karty bez poštovného je 260 korun. 
Zahrnuje i pouzdro s provázkem pro nošení na 
krku, pro rychlé nalezení karty v tašce, kapse 
apod. Stanovená cena vychází ze zpracování 
karty, které je vždy individuální.

Výjimkou, kdy je možné získat kartu zdarma, 
jsou akce, které pořádáme (pozn. aut.: tvůrci 
dále uvedeného portálu) – např. rekondiční 
pobyty u moře nebo týdenní pobyty v lázních.“ 

Pod autorstvím projektu Krizová karta jsou 
„podepsáni“ tvůrci webového portálu Svět 
jinak. Podrobnosti o projektu přináší zmíněný 
web. Dotazy i žádosti o zaslání formuláře 
volejte na telefonní čísla 774 674 276 nebo 
604 918 104, můžete je i adresovat na info@
krizovakarta.cz.                                 (mk)

Mistrovství, kde vyhráli všichni

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR vyzývá profesionální 
pracovníky z oblasti sociálních 
služeb, lékaře, zaměstnance ve- 
řejné správy na obecní i krajské 
úrovni apod., aby svými příspěv- 
ky mediálně podpořili pozitivní 
přínosy transformace sociálních 
služeb, která spočívá v přecho- 
du od velkokapacitních ústavních 
služeb do běžného prostředí,  
chce tedy umožnit lidem se zdra- 
votním postižením žít normální  
plnohodnotný život. 

Články by měly především změ-
nit stále časté negativní postoje  
i názory veřejnosti na tyto lidi:  
např. že nemohou být dobrými 
sousedy, protože se nevhodně 
chovají a jsou agresivní, nebo že 
nemohou žít v komunitní pobyto- 
vé službě, protože v ní nebudou 
mít dostatečnou péči. O potřebě 
transformace by měly přesvědčo- 
vat třeba články s tematikou 
osobních zkušeností s podmín- 
kami a životem v ústavní poby- 
tové službě, přechodu do života 
v novém prostředí s podporou 
sociálních služeb, vzdělávání dětí 
s postižením v běžných školách 
či zaměstnávání takových osob 
na běžném trhu práce, pozitiva 
jistě dodají i rozhovory s pří-
mými účastníky procesu transfor- 
mace. Autoři mají v zásadě je- 
diné omezení: příspěvky musejí 
být zaměřeny regionálně nebo 
celostátně mimo Prahu, která  
není do projektu zapojena.

Doručené příspěvky, dosud ni-
kde nezveřejněné, s neomeze-
ným autorským právem, v čes-
kém jazyce a v rozsahu půl až  
pět normostran (900 až 9000  
znaků vč. mezer), budou hono-
rovány. Redakční rada nejdříve 
schválí všechny články z hledis-
ka tématu, poté je dále posoudí, 
a budou-li splňovat veškeré sta- 
novené cíle kampaně, zveřejní je 
odborné časopisy. Jejich zaslá-
ním autoři udělí vyhlašovateli 
výzvy svolení vydat a šířit je 
tiskem i elektronicky česky, příp. 
i v jakémkoliv cizím jazyce nejen 
na území našeho státu. 

Samozřejmostí je předpoklad 
pravdivého obsahu i věcné 
správnosti a neodklonění se od 
tématu. Vyhlašovatel si přitom  
vyhrazuje právo případných tex- 
tových úprav. 

Autorské příspěvky v elektronic- 
ké podobě musejí být zaslány 
do 30. ledna 2013 na e-mail 
transformace@remmark.cz. Autoři 
je musejí doplnit celým jménem  
a e-mailovým kontaktem na ně.

                                    (mk)

Na levém snímku jsou obě vítězky.
Marie Biedermannová s Almou Chuchelský háj plní 
jeden z úkolů speciální části mistrovství – přechod 
vozovky.                                       Foto: Jan Šimeček



„na ceně a kvalitě záleží“: firemní krédo společnosti Hovorka catering

Všichni naši čtenáři, kteří jsou  
zároveň příznivci luštění, mají od 
počátku letošního roku kromě  
zážitku ze zdolávání tajů ještě 
možnost získat za tuto chvilku 
soustředění některou ze zají- 
mavých cen od Měšťanského  
pivovaru  Havlíčkův  Brod, 
Nadace  pojišťovny  Generali  
a Nakladatelství Fragment. 
Podmínkou k zařazení do slo-
sování je zaslat do termínu 
uvedeného u každé křížovky na 
jeden z kontaktů správně zně- 
ní tajenky/tajenek (bude otiště-
no v dalším vydání), ve druhém 
případě se musí napsat i jejich 
čísla – např. 1. tajenka: ABI- 
LYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDU-
BICE. Dále je potřeba uvést 
poštovní nebo e-mailovou adre-
su, příp. číslo telefonu. Ceny se 
posílají poštou, o jiném způso-
bu se lze dohodnout na čísle 
telefonu 466 052 050.         (mk)

Kontakty pro zasílání: 

- e-mail: filip.novotny@caacz.cz, 
 do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,

- klasická pošta: Česká abilympij- 
 ská asociace, o.s., Filip Novot- 
 ný, Sladkovského 2824, 530 02 
 Pardubice, na obálku heslo 
  KŘÍŽOVKA.

chvilka soustředění:  
cena může být vašeKdyž v minulém vydání našeho Zpravodaje řekla ředitelka České abi-

lympijské asociace Ivana Dolečková, že s jubilejním ročníkem abilympiá- 
dy bude už natrvalo spojený neskutečný fenomén s názvem Korálkiáda,  
nevědomky mi tím nahrála na vytvoření křížovky s tajenkami věnovaný-
mi právě této akci.
Autorem jejího „scénáře“ byl internetový portál www.... (1. tajenka). Vý- 
znamný díl práce na ní coby spoluorganizátor odvedla také naše Asoci- 
ace. Projekt Korálkiáda vznikl kvůli pokusu o překonání světového re- 
kordu z kategorie kuriozit: nejdelší šňůry z navlečených korálků. Jeho 
hodnota byla dosud 6438,6 metru a jako země vzniku rekordu byla za- 
psána ... (2. tajenka). 
Několikaměsíční obrovská a nezištná pomoc stovky jednotlivců i kolek- 
tivů z celé republiky nakonec vedla ke zdárnému konci  – v sobotu  
26. května mohl v odpoledních hodinách zástupce pelhřimovské Agentu-
ry Dobrý den (vede databanku českých nej a vydává také Českou kni- 
hu rekordů) v ČEZ aréně Pardubice oznámit, že nový světový rekord má 
nyní hodnotu 14 805 metrů. 
Korálky ale v České abilympijské asociaci nezůstaly: pro svoje aktivity, 
mezi nimiž má v tomto případě výrazné postavení … (3. tajenka), je 
využijí různé chráněné dílny, ústavy sociální péče a podobná zařízení.
Podrobnosti o projektu Korálkiáda nabízí portál www.... (1.tajenka).cz. 

Vodorovně: A. 3. tajenka. – B. Peruánská metropole; jméno spisovatele 
Pavla; služební pořadí. – C. Podoba; planá núbijská bavlna; mravově- 
dec. – D. Řecký bůh lesů, lovců a pastýřů; sladkovodní ryba; náš dřívější 
herec – E. Mastná tekutina; lesklý nátěr; část chodidla. – F. Značka te-
luru; osoba v zajetí; který (zastarale) – G. Zkratka Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných; pobídka; dělostřelecká střela. – H. Biblická 
postava; francouzsky „přítel“; odtud (knižně). – I. Anglicky „krysa“; bud-
dhistická poloha při meditaci; značka lepenky.
Svisle: 1. Ženský zpěvní hlas; 1. tajenka. – 2. Bývalý italský fotbalista 
(Luigi); ženské jméno. – 3. Opak světla; nevědět.  – 4. Anglický šlechtický 
titul; zářivá. – 5. Vodní proud; jméno herce Racka; možná. – 6. Část 
cyklistického závodu; indická tanečnice. – 7. Antoušek; spisy; němec- 
ká i anglická předložka. – 8. Aromatický uhlovodík; sopečné sklo. –  
9. Šachová remíza; uhoditi. – 10. Říční delfín; slovenský národní park. – 
11. Dřívější ruský režisér; 2. tajenka.
Pomůcka: aren, ásana, Ekk, pemza, rat.                                             (mk) 

Pro chvíle oddechu

Termín pro tuto křížovku: 
sobota 20. října.

Vyluštění z čísla 2:       Ceny získávají (došlo 10 správných odpovědí):
1. tajenka: NEVIDOMÝ,            1. cena – Lenka Pumerová, Třemošnice,
2. tajenka: HLUCHÝ,             2. cena – Jana Studená, Kožušany-Tážaly,
3. tajenka: NĚMÝ.                              3. cena – Jiřina Hubáčková, Praha.

K  významným  partnerům  České  abilympijské  asociace  se 
díky dodávkám potravinářského sortimentu řadí pardubická 
rodinná  firma  Hovorka  catering.  Její  historií  i  současností  
nás provází jednatel Pavel Hovorka.

„Firmu jsme založili v roce 1989 jako velkoobchod s potra-
vinářským zbožím trvanlivého charakteru. Za rozhodující mezník 
dalšího podnikání považujeme rok 2002 – tehdy jsme se začali 
soustřeďovat na servis a služby v oblasti gastronomie. 

Uvedené motto nás provází od prvopočátků naší existence.  
Co to konkrétně znamená? Naši snahu udržovat dynamicky se 
rozvíjející firmu potvrzuje každoročně rostoucí obrat. Zájem o zá-
kazníky dokazuje snaha předat vždy potraviny ve vysoké kvalitě,  
v dohodnutém termínu a vlastními dopravními prostředky. Proto 
při jejich nákupu klademe hlavní důraz na vybranou jakost i vy-
váženost všech ingrediencí, při následném prodeji a zásobování 
zase na příznivou cenovou politiku, krátké dodací lhůty a po- 
skytování slev a bonusů. Nejlepší důkaz, že opravdu odvádíme 
kvalitní práci ke spokojenosti našich zákazníků, je velký počet 
těch, kteří nám zůstávají věrní.

Od roku 2009 navíc existuje privátní značka Hovorka, kterou lze 
najít již na šesti desítkách výrobků. Naši prestiž také zvyšuje  
a zákazníky zároveň ochraňuje certifikát jakosti ISO 9001:2001  
v oboru Servis a služby v oblasti gastronomie.

To všechno nám umožnilo – po provizorním začátku se síd- 
lem firmy v rodinném domě jejího majitele – postupně vybudovat 

reprezentativní moderní areál s administrativní i skladovou  
částí, který splňuje veškeré potřebné výrobní i logistické pa- 
rametry.“

m	 	Co  vás  vlastně  vedlo  k  rozhodnutí  stát  se  významným 
partnerem České abilympijské asociace? 

„K partnerství jsme se rozhodli z jednoduchého důvodu: při-
spívat na dobrou věc a propojit vybraný kvalitní výrobek s dobře  
a prospěšně vedenou organizací. Po zvážení jsme zvolili sirup 
3 l Hovorka. Z každého kusu tohoto prodaného sirupu posílá- 
me jednu korunu na podporu Integračního centra sociálních 
aktivit v Pardubicích Kosatec. Jsme rádi, že můžeme tímto 
způsobem přispět na jeho provoz a podílet se tak na zapo- 
jování osob se zdravotním postižením do života širší spo- 
lečnosti. O této naší iniciativě se dozví každý, komu se dostane  
do ruky otištěný leták.“                                                             (PR)

Hovorka catering, s.r.o. 
velkoobchod potravin 

Terezy Novákové 1241
530 02 Pardubice

telefon/fax: 466 330 575
web: www.hovorka-catering.cz
e-mail: hovorkap@seznam.cz

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

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným
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Zde Je MíSTo PRo VašI ReKlaMu.
Inzercí v Abilympijském zpravodaji podporujete dobrou věc. 

Děkujeme!
Ceník inzerce spolu s dalšími informacemi získáte na adrese 

roman.pesek@caacz.cz.
telefon: 774 554 728



Letecká 214, 530 02 Pardubice
mobil: 603 230 060                             www.delfcz.cz

tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
tel.: 466 799 360

info@cettus.cz 
www.cettus.cz
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cHeSTaV cZ s.r.o.

elektrárny opatovice významně podporují zajímavé  
a zároveň prospěšné regionální aktivity: 

abilympiáda i Kosatec to bezezbytku splňují

Mezi nejvýznamnější partnery, kteří se už dlouhodobě svý-
mi finančními dary podílejí na aktivitách České abilympij-
ské  asociace,  patří  také  akciová  společnost  Elektrárny 
Opatovice (podrobněji viz www.eop.cz/ospolecnosti/firem- 
nidarcovstvi.php).  Nejen  soutěžní  dění  letošního  ročníku  
národní abilympiády sledoval v pátek 25. května z pozice 
přímého účastníka Petr Zadák, tiskový mluvčí společnosti.

o	 Pane Zadáku, na levém snímku jste při večerním benefič- 
ním koncertu na symbolický šek právě dopsal částku 95 000 
korun, což na vedlejším ředitelka České abilympijské asociace 
Ivana Dolečková dozajista kvituje slovy chvály a díků. Když  
se vrátíte na začátek spolupráce, jak byste ji doposud charak-
terizoval?  

„Jedním slovem jako výbornou. Ale to bych byl příliš stručný. 
Elektrárny Opatovice abilympiádu podporovaly řadu let, po-
slední dva roky se však spolupráce rozrostla. K této tradiční 
podpoře totiž přibyly úspěchy České abilympijské asociace  
v soutěži o finanční dary naší společnosti, kterou vypisujeme  
na podporu regionálních veřejně prospěšných projektů. V loň-
ském a letošním roce tak Asociace získala peněžní prostřed- 
ky na zakoupení výrobního a ostatního materiálu pro dílny  
a další prostory pro osoby se zdravotním postižením v par-
dubickém Integračním centru sociálních aktivit Kosatec.

Pokud budu hodnotit ony dva zmíněné úspěchy, pak pro mě 
bylo stěžejním hlediskem zaměření projektů do oblasti podpory 

zdravotně handicapovaných spoluobčanů ve smyslu jejich za-
členění do pracovního života. Zkrátka se mi líbí, když vznikají 
aktivity, které se snaží vytvářet podmínky a motivaci k tomu,  
aby tito lidé mohli získávat dovednosti a hlavně možnosti ke 
svému společenskému a pracovnímu uplatnění. A právě tré- 
ninková restaurace, truhlářská, keramická, výtvarná či šicí díl-
na v Kosatci takové věci umožňují.

Z obecného pohledu je naší snahou věnovat se programově 
podpoře nejrůznějších zajímavých a zároveň prospěšných regi- 
onálních aktivit. Už teď se proto těším, jaké zajímavé projekty 
Česká abilympijská asociace přihlásí do soutěže pro příští rok. 

Zároveň bych chtěl poděkovat všem jejím zaměstnancům za 
přístup, s jakým ke své práci přistupují. Ten se právě odráží ve 
velmi přátelské a vstřícné spolupráci s naší společností.

Rovněž mi dovolte ještě krátké zhodnocení letošní abilympiá-
dy z pohledu přímého účastníka. Její atmosféru jsem prožíval, 
byť jen částečně, již potřetí. Viděl i poznal jsem tak přímo na 
místě, v čem a jak si mohou osoby se zdravotním postižením 
zasoutěžit: že jednotlivá klání nejsou sportovní utkání, jak  
se možná mnozí domnívají, nýbrž přehlídka různých tvořivost-
ních a pracovních činností.

Je hezké, že organizátoři pamatují i na společenské vyžití 
účastníků abilympiády. To, že se poslední dva roky uskutečnily 
i tzv. benefiční koncerty, je bezvadné. A musím říci, že letošní 
koncert kapely Buty jsem si užil. Příjemné zážitky rozhodně  
přeji všem účastníkům i do budoucna.“                               (PR)

acTIWo 
Pardubice

aGeS Pardubice, 
geodetická kancelář 

Zde Je MíSTo PRo VašI ReKlaMu.

Inzercí v Abilympijském zpravodaji podporujete dobrou věc. 
Děkujeme!

Ceník inzerce spolu s dalšími informacemi získáte 
na adrese roman.pesek@caacz.cz.

telefon: 774 554 728

	 první ročník výstavy s tematikou zdravotního postižení a stáří
 prezentace firem nabízejících přístroje a pomůcky pro osoby s tělesným,  

  zrakovým, sluchovým, mentálním či jiným zdravotním postižením
 prezentace firem zabývajících se výstavbou bezbariérových objektů, jejich  

  úpravou a vybavením – výtahy, plošiny aj.
	 prezentace občanských sdružení, unií a jiných odborných subjektů a jejich aktivit 

  pro zdravotně postižené občany a seniory
 prezentace chráněných dílen spojená s prodejem jejich výrobků
 přehled možností pro aktivní stáří
 doprovodná interaktivní výstava „Oči nevidomých, uši neslyšících“,  

  kde je možnost vyzkoušet si, jak se žije s handicapem
 více informací na www.cerna-louka.cz 

  Otevírací doba                                                                                                 Vstupné
  pátek 12. a sobota 13. října: 10–18 hodin dospělí: 70 Kč
  neděle 14. října: 10–16 hodin důchodci, děti, studenti, ZTP: 50 Kč

Abilympijský zpravodaj je mediálním partnerem výstavy.

mr system



Několik  let  předchází  pardubic- 
ké národní  abilympiádě soutěž- 
ní  přehlídka  schopností  a  do-
vedností zdravotně postižených 
příslušníků  mladé  generace  ve 
věku od 6 do 18 let. 

Tuto českou abilympiádu pro dě-
ti a mládež organizačně zabez-
pečuje od roku 2002 z pověře- 
ní České abilympijské asociace  
a pod její záštitou pražský Jedlič- 
kův ústav a školy: koná se vždy 
v jeho areálu v sousedství sta-
roslavného Vyšehradu. 

Vedoucím letošního 11. ročníku 
byl Jiří Janoušek, na zdárném 
průběhu se podílelo celkem zhru- 
ba 180 osob, zejména zaměst- 
nanců Jedličkova ústavu a škol 
a dobrovolníků – převážně stu- 
dentů Pedagogické fakulty Uni- 
verzity Karlovy. 

V rámci letošní abilympiády se 
uskutečnilo 13 disciplín (7 bylo  
rozděleno na mladší kategorii od 
6 do 11 let a starší od 12 do 18). 
Ze 121 přihlášených dívek a chlap- 
ců z 18 škol, různých zařízení 
sociální péče ze všech koutů 
republiky a několika jednotlivců 
jich soutěžní úkol zdárně dokon- 
čilo 105. Při závěrečném vyhláše- 
ní výsledků se díky přízni čet- 
ných partnerů a sponzorů mohli  
z cen těšit nejen ti nejlepší, ale  
i soutěžící, jimž se tolik nedařilo. 

Podrobnější informace o této  
stále oblíbenější akci jsou k dis- 
pozici na www.jus.cz v části  
Pravidelné aktivity a projekty. 

Příští, tedy 12. česká abilympi- 
áda pro děti a mládež, je pláno- 
vána na sobotu 18. května 2013. 
Proběhne v rámci oslav stole- 
tého výročí založení Jedličkova  
ústavu v Praze. 

Vítězové jednotlivých disciplín 
(v závorce za názvem soutěže je 
uveden její vedoucí)

Mladší kategorie:
hry na PC (Vladimír Knaust): 
Lukáš Peška (Jedličkův ústav Li- 
berec), 
keramika (Veronika Reichlová): 
Adam Němec (ZŠ Úvaly, okr. Pra-
ha-východ), 
lego (Kateřina Syrečková):
Václav Molo (ZŠ a OŠ Horšovský 
Týn), 
malování (Ivona Klausnerová):
Ondřej Pešina (Jedličkův ústav  
a školy Praha), 
malování  na  sklo (Eva Cafour- 
ková): 
z důvodu nízkého počtu přihláše- 
ných se sice konala, ale nehod-
notila, 
puzzle (Magda Stará): 
Lukáš Stavinoha (Speciální ZŠ  
a MŠ Kroměříž), 
studená kuchyně (Pavla Horská): 
Pavel Bařtipán (Exodus Třemoš-
ná, okr. Plzeň-sever).

Starší kategorie: 
aranžování květin (Martin Knapp): 
Lucie Krátká (ZŠ a OŠ Horšov- 
ský Týn), 
cukrářství (Tereza Marešová): 
Nikolas Pokoš (ZŠ a PŠ Arkadie 
Teplice), 
hry na PC (Vladimír Knaust):
Erik Čalkovský (MŠ a ZŠ Jana 
Broskvy Brno), 

keramika (Jana Vondráková):
Daniel Podrázský (Křesťanská  
ZŠ Jihlava), 
korálkování (Tamara Vránová):
Pavel Vela (ZŠP, ZŠS a MŠS  
Kladno), 
lego (Dáša Turnerová): 
Josef Kačmařík (ZŠ kpt. Vajdy  
Ostrava), 
malování (Dagmar Dolejšová): 
Anna Reineltová (Jedličkův ústav 
Liberec), 
malování  na  sklo (Eva Cafour- 
ková):
Daniela Lehmannová (ZŠ a OŠ 
Horšovský Týn), 
práce se dřevem (Petr Svoboda):
Jaroslav Felix (ZŠ a OŠ Horšov-
ský Týn), 
puzzle (Antonín Hermann):
Monika Kubíčková (Speciální ZŠ  
a MŠ Ústí nad Orlicí), 
studená  kuchyně (Miroslava Tá- 
borská): 
Anna Hemelíková (Speciální ZŠ 
a MŠ Ústí nad Orlicí), 
tkaní (hrábě) (Anna Džoganíková): 
z důvodu nízkého počtu přihláše- 
ných se sice konala, ale nehodno- 
tila,
vyšívání (Zuzana Nyčová): 
Vladimíra Červeňáková (ZŠ a OŠ 
Horšovský Týn).                     (mk)
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Připomínka abilympijského května

co se vám letos nejvíce líbilo, ptali jsme se organizátorů
Filip  Novotný: Příjezd handbikera Héři 
Volfa a cyklisty Mejly Doležala, kteří za 
sebou měli 120 km z Prahy, a vzhledem 
k tomu, že jsem s nimi byl po cestě  
v telefonickém kontaktu, vím, že to ne- 
byla žádná legrace. Pak také okamžik,  
kdy nám všem komisař Agentury Dobrý  
den z Pelhřimova Filip Vratišovský ozná- 
mil, že nový korálkový rekord je 14 805 
metrů.

Irena  Čáslavková: Pro mě to byly samo-
zřejmě korále. Tři dny od rána do večera. 
Vůbec jsem neměla šanci sledovat ostatní 
dění na ploše. 

Alena  Bělohlávková: Největším zážitkem  
byla možnost vyzkoušet si simulátor ná- 
razu, který přivezla Pojišťovna Generali. 

Klára  Hrdličková: Silných momentů pro  

mě bylo spousta, od potěšení z krásných 
výrobků, které soutěžící vytvořili, přes mož- 
nost vyšplhat na horolezeckou stěnu či 
poslechnout si hudební um skupiny Buty 
při benefičním koncertě. Úplně největším 
zážitkem však pro mě byla možnost vidět 
tu radost soutěžících, a to nejen z jejich  
vlastních úspěchů, ale především z úspě-
chů jejich kolegů a přátel.

Jan  Kubelka: Z abilympiády si odnáším 
jeden veliký zážitek, vědomí toho, že vše- 
chno vyšlo tak, jak jsme chtěli, a během 
toho jsme si užili velikou spoustu legrace.

Karolína Hronová: Horolezecká stěna a ten 
minikůň, ten mě zabil .

Roman Pešek: Horolezecká stěna, haptic- 
ký předmět a skutečnost, že se abilym- 
piádu podařilo zorganizovat již podvacáté...

Zdeněk  Špryňar: Pocit, že řadě lidí patří 
abilympiáda do jejich životů. Příjemné zjiš- 
tění, že soutěžení i samotná účast v Par-
dubicích obohacuje a naplňuje jak soutěží-
cí, tak pořadatele.

Andrea  Dolečková: Letošní abilympiáda  
se mi líbila celá, potvrdilo se, že jsme se-
hraný tým organizátorů.

Lukáš  Klokočník. Každá abilympiáda je 
svým způsobem originální. A každý rok je 
čím dál tím lepší.

Jaromír Fridrich: Byl to okamžik, kdy Bára 
Velehradská, sólistka Státní opery ve Vídni, 
zahajovala náš slavnostní ceremoniál  
a zpívala českou státní hymnu. Přiznám 
se, že mně šel mráz po zádech a připa- 
dal jsem si jak při slavnostním zahájení 
opravdové olympiády.

Miloš Bob Pelikán: Pro mě byla největším 
zážitkem lezecká stěna. Sám takovéhle 
atrakce vůbec nevyhledávám, adrenalin mi 
v životě prostě nechybí. Ale když stěna 
„přišla“ až za mnou do dějiště abilympiá-
dy, rozhodl jsem se, že se s ní poperu. 
Zvlášť když mě dva kamarádi z CAA opa-
kovaně hecovali a sami stěnu zdolali. Byl  
jsem taky úspěšný: spadnul jsem až pod 
finálním převisem, a to nejspíš kvůli těs-
ným kalhotám, které mi bránily v pohybu. 
A výsledný pocit stál rozhodně za tu ná-
mahu: místo adrenalinu mi totiž stouplo 
sebevědomí.

Miloš  Kajzrlík: Zážitek z kategorie super 
snad žádný. Spíše jsem byl zvědavý na 
„psí“ pohádku, asistenčního poníka a také 
na to, zda ve svém věku pokořím (alespoň) 
částečně horolezeckou stěnu. Shrnuji –  
vše hodnotím kladně.                               (fr)

Na abilympiádě se dřív zaměřoval na počítačové  
obory, hlavně na grafiku a tvorbu webových stránek. 
Ty se však v posledních letech nekonají, protože  
o ně není dostatečný zájem. A tak Richard Bureš 
přesedlal na fotografování. „Soutěžilo nás hodně a já 
jsem žádný velký úspěch nečekal, už kvůli svému 
staršímu foťáku. Tušil jsem, že třeba nebude dělat 
momentky tak, jak bych chtěl.“ říká vozíčkář z Ratíš-
kovic na Hodonínsku. Lákalo ho téma: soutěžící mě- 
li pořídit výtvarné i dokumentární snímky typické pro 
Město Pardubice.

Někomu se možná zdá těch osm hodin, které byly  
na splnění úkolu vyhrazeny, hodně. „Je nutné si uvě- 
domit, že soutěžící se musel vydat do města a tam 
hledat vhodné náměty, zvažovat kompozici a taky  
čekat na stíny či odraz slunečních paprsků,“ vy- 
světluje Bureš. Finální fází pak bylo vytištění včetně 
eventuálních úprav fotek.

Vybral si historické budovy. Jeden z kostelů, dům  
na Pernštýnském náměstí, ale i známé krematori-
um, které je národní kulturní památkou. I když skončil  
až devátý, nepovažuje to za průšvih. „Mám postiže-
né ruce, a tak držím foťák obráceně, abych mohl 

ovládat spoušť. Ale člověk se zdravýma rukama to  
má stejně lehčí než já,“ zmiňuje důležitou okolnost, 
která zvýhodňuje některé jiné soutěžící.

Letos to Bureš chtěl zkusit i v počítačové editaci  
textu, ale ta bohužel kolidovala s fotografováním. 
Z doprovodných akcí se mu asi nejvíc líbila pohádka 
se cvičenými psy, kterou předvedla Liga vozíčkářů.  
„V pátek jsem ale nic neviděl, protože jsme celý den 
měli soutěž.“ Sobotní večer si užil jako většina účast- 
níků v centru Kosatec: posezení u muziky a opéka- 
ného selete si pochvaloval snad úplně každý.

Dvacetileté jubileum přimělo i Bureše k zamyšlení  
nad přínosem abilympiády. „Pro mě tahle akce zna-
mená šanci poznat nové lidi, získat nové zkušenosti 
a inspiraci do života. Uvedu příklad: kdysi jsem tady 
soutěžil v editaci textu, no a minulý rok jsem si trouf-
nul pracovat jako editor pro slepeckou knihovnu.“

Domů odjížděl pohodový muž, který podniká v ob- 
lasti webdesignu a počítačové grafiky, spokojený.  
Svědčí o tom i jeho příslib: „Znám několik lidí v našem  
regionu, kteří pracují s počítačem stejně či líp než  
já. Zkusím někoho přesvědčit, aby se sem příště  
vydal se mnou.“                                                    (pel)

„Jde mi hlavně o setkání s kamarády a zkušenosti,“
říká Richard Bureš, soutěžící z jižní Moravy

Kulatiny, které v květnu oslavila  
národní abilympiáda, jsou pozo- 
ruhodnou událostí. Během těch 
dvaceti let na ní soutěžili, nové 
kamarády našli a svou šikov-
nost i znalosti prokázali lidé 
se zdravotním postižením ze 
všech koutů republiky. Přehlíd- 
ka se konala na různých mís- 
tech Pardubic, rostl její význam 
pro město, střídali se oficiální 
hosté a kumštýři, kteří účastní- 
ky bavili ve volných chvílích.
Proměny abilympiády v proudu 
času zachycuje unikátní brožu- 
ra, kterou vydala Česká abilym-
pijská asociace. Bohatá mozaika 
vzpomínek, faktů a souvislostí  
je chronologicky uspořádána:  
každému ročníku je věnován  
souhrnný článek. Texty jsou  
vhodně doplněny fotografiemi (viz ukázková stránka), na kterých 
jsou k vidění úspěšní soutěžící, známí umělci, politici a také 
organizátoři: třeba Pavla Indrová, Milan Linhart, Jarmila Onderková, 
Helena Nejedlá, herci Pavel Nový, Zdeněk Srstka a Jan Potmě- 
šil, ministři Josef Lux, Jindřich Vodička a Vladimír Špidla, senátorka 
Jaroslava Moserová, členové přípravného týmu Jiří Venzara, Jaromír 
Krpálek, Vladimír Podnecký... 
Výroční publikace potěší hlavně ty, kteří jsou s dvoudenní akcí ně- 
jak spojeni. Ale zaujme i člověka, který ji nezná. Hned první stránka 
totiž shrnuje základní abilympijská fakta a ty následující přinášejí jed- 
nak dobové ohlasy abilympioniků, jednak výstižná slova ke dvacetile-
tému jubileu od současného ministra práce, hejtmana Pardubického 
kraje či pardubické primátorky.
Objednávat můžete e-mailem na adrese info@caacz.cz nebo telefo-
nicky na čísle 466 052 052. Šestapadesátistránková brožura je k do-
stání zdarma, uhradíte pouze poštovné.                                         (pel)

Brožura, která potěší  
nejen pamětníky

Jedenácté setkání zručných dětí a mládeže

Dětskou abilympiádu si nelze představit bez trhů chráněných dílen, které na 
hlavní přístupové cestě do centrální části historického Vyšehradu nabízejí  
v četných stáncích zajímavé drobnosti (nejen) ke zkrášlení domácnosti. 

Foto: Petr Hrubý



Na abilympiádu, která  je pro ni vrcholem  roku, se Helena Nejedlá  
z Krnova poctivě připravuje. Přemýšlí o  zadání,  zkouší si nápady.  
Nejspíš i proto je dvaapadesátiletá vozíčkářka stálicí: ve výsledko-
vých  listinách se objevuje  jen na medailové pozici.  Letos vyhrála 
v keramice a malování na kameny. Vynechala návrh plakátu i malbu 
na sklo, kde v minulosti rovněž patřila k nejlepším.

p Keramika je vaše silná disciplína dlouhé roky. Nepovažujete už 
abilympijskou medaili za samozřejmost?

Ne, soutěž je vždycky těžká. Letos jsme měli téma „zahrada a život  
v ní“. Opět jsem si to předem promyslela a do Pardubic jsem při- 
jela s jasnou představou. S vítězstvím nikdy nepočítám. Mám velkou  
konkurenci – a jak můžu vědět, že nebude někdo šikovnější nebo ná- 
paditější?

p Skvěle  vám  jde  i  malování  na  kameny.  Jak  dlouho  se  tím  za-
býváte?

Jen si to trochu zkusím v našem středisku Benjamín, než se vydám 
na abilympiádu. Zdobení kamenů mě moc nebaví, během roku se mu 
nevěnuju.

p Máte za sebou několik výstav, zejména u vás na Krnovsku. Lá- 
ká vás možnost představit své obrazy a keramiku v ČEZ aréně?

Budu ráda, když se to povede. Vím, že na abilympiádě svou tvor- 
bu už předvedlo několik zdravotně postižených výtvarníků. A mě by  
zajímaly názory lidí, kteří tady opakovaně soutěží, na to, co dělám.

p Na  co  se  ráda  
podíváte,  když  nesou- 
těžíte?

Strašně se mi líbí 
aranžování květin. Jsem 
v tomhle oboru vyuče- 
ná, ale nikdy jsem  
v něm nesoutěžila, pro- 
tože mám alergii na 
pyl a taky astma.  
A vždycky se těším na 
sobotní společenský ve- 
čer, na příjemné setká- 
ní s kamarády.

p Jste  pamětnice,  na  abilympiádě  jste  byla  poprvé  před  deseti 
lety  v  Salesiánském  středisku  mládeže.  Můžete  ho  porovnat  se 
současným dějištěm?

Hala je bezbariérová a všechno, doprovodné akce i soutěže, se ode- 
hrává na jednom místě. To je dobře. U salesiánů museli vozíčkáři po-
užívat výtah, aby se dostali do patra, kde se některé disciplíny konaly 
v místnostech – a tam se nevešlo moc diváků. Takže hala je lepší.

Ukázky z tvorby Heleny Nejedlé, která se v roce 2009 stala Abilym- 
pionikem roku, jsou k vidění na stránkách www.helanejedla.wz.cz.

                                                                                                         (pel)

Enkaustika. To slovo zní cizokrajně a záhad- 
ně. Skrývá se pod ním jednoduchá zábava, 
kterou si může vyzkoušet kdokoli: malování 
horkým voskem. Ten se na papír či kartón 
nanáší žehličkou. I malé dítě dokáže vytvá-
řet působivé abstrakce: jde o hravou činnost,  
k níž nejsou nutné umělecké znalosti ani do-
vednosti.

Zájem účastníků abilympiády to potvrzoval. 
Během pátku si enkaustiku vyzkoušely desít- 
ky lidí, mezi nimi i autor těchto řádek, který 
rozhodně nemá výtvarnické sklony. Vše pod- 
statné vysvětlovala a malování předváděla 
Oldřiška Jiroudková.

„K téhle činnosti jsem se dostala před pár 
lety, na jednom kurzu na pražské výstavě 

Kreativ. Strašně mě to chytlo, doma jsem 
hned vyndala staré vosky a žehličku a za- 
čala jsem zkoušet,“ říká pohodová žena 
z Pardubic. Její obrázky se líbily, a to roz- 
hodlo. Nejčastěji vytváří přáníčka pro své  
známé a kamarády – a má s nimi úspěch. 
„Každý kousek je originál, pod rukama vám 
vždy vznikne něco jiného. Na obrázcích se 
samozřejmě odráží nálada i povaha autora,“ 
sděluje paní Jiroudková své zkušenosti, kte- 
ré se dají zobecnit.

Malířská technika antického původu je dnes 
levným koníčkem. Postačí voskovky, kartón či 
lesklý papír z nástěnných kalendářů a běž- 
ná elektrická žehlička. Při malování lze snad- 
no vrstvit nátěry a smazávat nepovedené 

tahy. Nic se nedá vyloženě zkazit a fantazie 
autora může být bezbřehá. Začátečnické po- 
kusy samozřejmě nebývají tak zdařilé jako 
třeba obrázky paní Jiroudkové, ale píle a tr- 
pělivost zákonitě přinesou zlepšení.

Je pravděpodobné, že se enkaustika objeví 
mezi disciplínami vyhlášenými pro příští abi- 
lympiádu. Najdou se aspoň tři lidé, kteří se 
rozhodnou v téhle málo známé dovednosti 
soutěžit?                                                     (pel)

Ideální zábava pro volný čas, když je venku nečas
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Kdysi důležité řemeslo, dnes hlavně záliba

desetiletku oslavila vítězstvím v keramice a malování na kameny ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 4 – září 2012).
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Nejdřív bylo ukázkovou dovednos-
tí, a protože o něj byl zájem, 
udělali z něj organizátoři soutěžní 
obor. Řeč je o drátování, které na 
abilympiádě už několik let před- 
vádí Aleš Kulhánek.

„Jsem rád, že se to mezi lidmi 
s postižením ujalo. Třeba paní 
Indrová, vozíčkářka z Přerova, si 
poprvé drátování zkusila právě  
zde. Ukázal jsem jí základní tech- 
niky, a ona se za rok přihlásila  
do soutěže. A patří k favoritům,  
své výrobky by klidně mohla pro- 
dávat,“ říká čtyřiatřicetiletý muž, 
který má v Pardubicích dobovou 
řemeslnou dílnu a obchůdek.

Na jarmarcích a trzích jsou nej- 
častěji k vidění odrátované krasli- 
ce, keramika nebo obyčejné kame- 
ny. Tedy vesměs menší předměty. 
Možná i proto lidé tuhle doved- 
nost chybně nazývají drátková- 
ním. „Drátkují se parkety. Ale to- 
hle řemeslo se správně nazývá  
drátování: původně se tak opra- 
vovaly keramické nádoby, za po- 
užití dvou tří silných drátů,“ vy-
světluje Kulhánek.

Drát se k opravám nádob použí-
val už ve starověku. Moderní tra-
dici založili nádeníci z chudých 
koutů Slovenska, hlavně z kraje 
kolem Púchova, Žiliny a z Kysuc-
ka, kteří se nechávali najímat na 
různou jednodenní práci. „Někdy 
v 18. století začali drátovat rozbi-
té hrnce a nádoby, protože jejich 
oprava byla levnější než zakou- 
pení nového výrobku. A taky vy- 
tvářeli věci z drátu: třeba nabě- 
račku na halušky nebo košík na 

brambory. Chodili po celé Evro- 
pě.“ Řemeslo se postupně roz- 
šířilo tak, že živilo tisíce sloven-
ských rodin.

Největšího rozkvětu dosáhlo  
drátenictví na přelomu 19. a 20.  
století, kdy už se opravovaly ne- 
jen keramické, ale i plechové,  
smaltované či skleněné nádoby.  
A dráteníci navíc běžně vyráběli 
předměty z plechu. „Třeba v Pol- 
sku si jeden nechal patentovat  
sterilizační buben, který vypadá 
úplně stejně jako ten dnešní,“ 
zmiňuje Kulhánek kuriózní zají-
mavost.

V současnosti mají lidé povědo- 
mí hlavně o dekorativní podobě 
kdysi důležitého řemesla. V sou- 
ladu s tím je i drátování na 
abilympiádě: soutěžním úkolem 
bývá vytvořit šperk, obrázek na 
zeď nebo ozdobný trojrozměrný 
předmět. A porotě se letos nej- 
víc líbil nápaditý motýl Pavly 
Indrové... Vzhledem k zájmu zdra- 
votně postižených lidí o dráte- 
nický stánek lze očekávat, že 
příště se mezi soutěžícími obje- 
ví nějaký nováček.

„Drátěné věci sbírám, mám třeba 
devět druhů pařáku na kned- 
líky. Ve svém krámku je mám 
rozvěšené po stěnách,“ říká 
Kulhánek. A dodává, že jednou  
chce otevřít drátenické muzeum.  
V Pardubicích by se tak objevila  
atrakce, která u nás zatím exis- 
tuje jen ve Hvožďanech na Pří-
bramsku.

Aleš Kulhánek si oblíbil i další 
dobová řemesla. Předvádí i výro-

bu svíček, šperkařství, ražbu min- 
cí, hrnčířství či zdobení perníku. 
Další informace o něm lze najít  
na stránkách www.dratenik.info. 

(pel)

Velice nevšední propagaci zajiš-
ťuje od května abilympijskému ju- 
bileu (potažmo celému hnutí) sa- 
mozřejmě ne pouze mezi turisty 
výroční turistická známka číslo 
1076. 

Tyto především sběratelské 
kulaté plakety ze dřeva o průmě-
ru šest centimetrů s vypálenou 
grafikou představují zajímavou  
památku či připomínku nejen na 
oblíbené dálkové pochody, vy- 
brané festivaly, výročí měst, ob- 
cí nebo i památkových objektů  
a jubilea osobností, ale právě  
také na různé významné akce re- 
gionálního i celostátního charak-
teru. 

Jak vidno z otištěných fotografií, 
známka uvedeného čísla jednak 
připomíná, a to „kulaté“ výročí 
soutěží schopností a dovedností 
osob se zdravotním postižením. 
Zároveň ale také představuje – 
a sice nové sídlo České abilym-
pijské asociace.  

Chcete mít doma tuto nezvyklou 

památku na vaši přítomnost na  
20. ročníku abilympiády, kterou  
jste si v Pardubicích zapomněli či 
nestihli koupit? Anebo jste snad 
někomu blízkému slíbili zajímavý 
dárek z této akce? Výroční turis- 
tická známka s číslem 1076 ale  
určitě ještě chybí také ve většině 
sbírek tohoto suvenýru...

K jejímu získání máte hned ně-
kolik možností. Můžete napsat na 
adresu Česká abilympijská aso-
ciace, o.s., Sladkovského 2824, 
530 02 Pardubice, na e-mail filip.
novotny@caacz.cz, případně mů-
žete zavolat na telefonní číslo 466 
052 052. 

Pokud se dostanete do Ko-
satce v pracovních dnech, lze ji 
zakoupit od 8 do 20 hodin v re- 
cepci. 

Abilympijská výroční turistická 
známka stojí 30 korun, při zaslání 
na dobírku se k částce připočte 
poštovné a balné. Výtěžek z pro- 
deje poslouží na podporu osob  
se zdravotním postižením.     (mk)

Připomínka abilympijského května
neobvyklý suvenýr

Oldřiška Jiroudková na abilympiádě několikrát  
působila jako rozhodčí. Odmalička vyšívá, háč-
kuje a plete, baví ji též korálkování, floristika, 
košíkářství či patchwork.

Při příležitosti 20 let abilympiád vy- 
dává Česká abilympijská asocia- 
ce DVD se záznamem jubilejního  
20. ročníku. DVD je doplněno roz-
sáhlou fotogalerií a brožurou 20 let 
abilympiád 1991 – 2012. 

DVD za cenu 150 Kč (vč. poš- 
tovného a balného) lze na dobírku 
objednat na adrese Česká abilym-
pijská asociace, o.s., Sladkovské-
ho 2824, 530 02 Pardubice, nebo  
e- mailu: info@caacz.cz.          (fn)

„Jubilejní“ DVD



I letos se můžete zapojit do soutěže o Ceny za publicistické 
práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Pořádá ji 
podevatenácté Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Hlav- 
ním záměrem je oživit pozornost médií k danému tématu a pozi- 
tivně ovlivnit postoj veřejnosti vůči lidem s postižením.

Vyhlášeny jsou tři kategorie: televizní, rozhlasová a tisková. Práce  
mohou být uveřejněny i na internetu. Přihlásit je lze do 30. září:  
rozhodné je datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně  
Úřadu vlády ČR. Propozice soutěže jsou na stránkách www.vlada.cz 
v položce Pracovní a poradní orgány. Na dotazy odpoví Martina  
Jelínková, tajemnice výboru, na telefonu 224 002 316 či e-mailu 
jelinkova.martina@vlada.cz.                                                           (pel)

     OP
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Partneři:

Bezbatour – nová cestovka, 
které mohou vozíčkáři důvěřovat

Tradiční soutěž 
má uzávěrku na konci září

Tentokrát opět nabízím  
dva recepty na tzv. rych-
lovky.  U prvního je jednou 
z ingrediencí celozrnná  
hořčice, recept na koláč- 
ky  obsahuje tři suroviny.  

Salát z pekingského 
zelí s medem  
a hořčicí  (2 porce)
½ hlávky menšího 
pekingského zelí
2 lžíce oleje
2 lžíce medu
1 lžíce celozrnné 
hořčice
pepř

Zelí opereme a na- 
krájíme na nudličky.  
Polijeme olejem a promícháme. Do malé misky nebo 
hrníčku dáme med a rozehřejeme ho až k bodu va- 
ru v mikrovlné troubě. Přidáme hořčici, trochu pepře  
a promícháme. Nalijeme na zelí a dobře promíchá-
me. Ihned podáváme jako přílohu k hlavnímu jídlu.

Takto si můžete připravit i jiný salát. Já třeba dělám 
takto míchaný salát třeba z toho, co doma mám.  
Nakrájím zbytek zelí, papriku, rajče, okurku, řapíkatý  
celer. Prostě co chcete. Takto upravený salát je ta- 
ké výborný z mražené zeleniny, kterou jsme nechali  
v mikrovlnné troubě rozmrazit.

Upozornění – tuto zálivku dáváme do jakéhokoliv 
salátu těsně před podáváním.

Pokud necháme nějakou dobu salát stát, pustí 
hodně šťávy a není už tak křupavý.

Sýrové koláčky  
na sladko i slano
250 g tuku Hera
250 g hladké mouky
100 g smetanového  
sýra (Apetito, …)
na sladko – mletý 
cukr, marmeláda, 
na slano – sýr Niva

Tuk necháme změk- 
nout. V misce vypra- 
cujeme z tuku, mouky 
a smetanového sýra vláčné těsto. Zabalíme do fólie 
a necháme půl hodiny v lednici odležet. Potom na 
pomoučněném vále utvoříme váleček a rozkrájíme. 
Z každého kousku uděláme kuličku, dáme na plech 
vyložený pečícím papírem a prstem do každé kulič- 
ky vytlačíme důlek. Pečeme ve vyhřáté troubě na 
180 °C do růžova. Ihned po vytažení, pokud děláme 
na sladko, dáme do každého koláčku kousek mar- 
melády a ihned obalíme v cukru. Pokud děláme na 
slano, taky ihned po vytažení dáme na horký ko- 
láček kousek sýru Niva. Může být i pikantní kozí 
sýr, nebo kousek tvarůžku – kdo co má rád. Koláčky, 
nesníte-li je hned, vydrží několik dní vláčné a měkké. 

Přeji Vám dobrou chuť!!!

Gastronomický koutek Pavly Indrové

Když se chce vozíčkář 
vydat v Česku někam  
na dovolenou, obvykle  
si nechá poradit od ně- 
koho, kdo také sedí na 
vozíku. Během posled- 
ních patnácti let se si- 
ce vyskytly pokusy pro- 
zkoumat, vyhodnotit a nabídnout 
informace o bezbariérovém uby- 
tování v některých regionech, 
ale vesměs zanikly či zastara- 
ly. Údaje na internetu nebývají  
hodnověrné: leckterý penzion či 
kemp uvádí částečnou či na- 
prostou bezbariérovost, ale ná- 
vštěvníka tam čekají schody, úzké 
dveře či nedostupné WC. Jindy  
samotný člověk s tělesným po- 
stižením uvede do nějakého se-
znamu naprostou bezbariérovost, 
ale ta se ve skutečnosti týká  
jen osoby na mechanickém vo-
zíku...

Situaci chce změnit cestovní 
agentura Bezbatour, založená  
1. dubna v rámci dvouletého pro- 
jektu a financovaná z Evropské- 
ho sociálního fondu a rozpočtu 
města Prahy. „V říjnu otevřeme 
webový e-shop, v listopadu za- 
čneme nabízet pobyty,“ slibuje 
Michal Prager, její ředitel. Dů- 
věryhodné informace, naprostá  
bezbariérovost, přijatelná cena. 
Právě tyhle vlastnosti má cestov- 
ka v pomyslném erbu. Její za-
městnanci v současnosti objíždě- 
jí a prověřují vytipovaná zařízení,  
aby mohl vzniknout nabídkový 
katalog. „Jde o Třeboňsko, Šu-
mavu, Jizerské hory a Krkonoše, 
zvažujeme i České Švýcarsko.  
Tedy regiony, kde už je mož- 
nost bezbariérového ubytování  
a kde jsou i stezky, trasy a zají- 
mavá místa dostupná pro vozíč-

káře,“ vysvětluje Pra- 
ger. Do katalogu chce 
cestovka zahrnout 
všechny kraje a samo- 
zřejmě i Prahu; zamě- 
ří se také na zahra- 
niční pobyty.

Vozíčkáře má přilákat 
zmíněný e-shop, v němž budou 
zveřejňovány pouze ověřené 
údaje. Nejpřesvědčivější ale bu- 
dou fotografie. „Na každém mís- 
tě pořizujeme bohatou fotodoku- 
mentaci, aby si zájemce mohl 
prohlédnout třeba vchod do budo- 
vy, pokoj, toaletu či výtah,“ infor- 
muje ředitel cestovky. A dodává: 
„Zaměřujeme se i na detaily, 
aby se návštěvník našich webo- 
vek dověděl i to, jak vysoko je 
postel, jaká je v ní matrace ne- 
bo zda se dá pod lůžko zajet se 
zvedákem.“

Stojí za zmínku, že Bezba- 
tour umožňuje profesní uplatnění  
hlavně lidem s těžkým tělesným 
postižením. Právě oni totiž mo- 
hou své poznatky a zkušenosti 
zúročit jak při mapování bezba-
riérovosti a jednání s provozova-
teli ubytoven, motelů, penzionů 
či hotelů, tak při komunikaci se 
zákazníky. „Během dvou let za-
městnáme 23 lidí, všechny na tré- 
ninkových pozicích. Půjde  o ma- 
nažery, IT pracovníky, prodejce, 
správce databáze a administra- 
tivní pracovníky. Těm nejlepším  
dáme šanci pokračovat v naší 
agentuře,“ uzavírá Prager.

Informace o nové cestovní  
agentuře lze najít na stránkách  
www.bezbatour.cz. Na dotazy od- 
poví její ředitel na e-mailové adre- 
se michal.prager@bezbatour.cz.

  (pel)

„Ahoj Michale, omlouvám se, že 
jdu pozdě.“
„No ahoj, hrozně rád tě zas vi-
dím. Teda musím říct, že vypadáš 
až podezřele dobře. Maj tady vy-
nikající kapučíno, dáš si taky?“
„Jo, třeba.“
„Pane vrchní, ještě jednou to 
kapučíno. No tak povídej. Když  
jsi mi volala, tak jsem nevěřil  
svým uším.“
„Budu stručná. Můj život se obrá-
til vzhůru nohama. A za všechno 
opět může sex. Ty víš, že ho pros- 
tě zbožňuju a že jsem od roz- 
chodu s Markem s nikým nic ne- 
měla. Už nejsem puberťačka  
a opravdu k tomu nepotřebuju  
nehynoucí lásku. Tak jsme s ka- 
marádkou zadaly inzerát na jeden 
webík s prostým textem ‚Jsem  
vozíčkářka, hledám sex, ne pe- 
čovatele‘. A dala jsem tam tu 
hezkou fotku, co se ti líbila.

Začala mi chodit neuvěřitelná  
spousta nabídek. Pochopila jsem, 
že tihle pánové raději pošlou fot- 
ku svého přirození než svého obli-
čeje. Fakt jsem koukala. Víš, jak 
jsem na tom byla v počítačích. 
Uměla jsem maximálně zavolat 
někomu přes skype. Najednou  
jsem trávila hodiny a hodiny na 
kompu. Učila jsem se ovládat 
tu stránku, je tam milión funkcí,  
a později jsem si dokonce úplně 
sama nainstalovala webkameru!“
„No teda... Sexem proti počítačo-
vé negramotnosti.“
„Naučila jsem se vyhledávat, po-
sílat fotky emailem, instalovat icq 
a navíc o moc rychleji píšu. Ale 

těch nadávek, než jsem se nauči-
la stahovat fotky z foťáku! Hrozně 
mi to všechno zvedlo sebevědo-
mí. Celé noci jsem ťukala, někdy 
i dost peprné odpovědi, alespoň 
na některé nabídky. Asi po měsíci 
jsem si domluvila první setkání 
s borcem, který se zdál být sym-
patický. Docela dlouho jsme si 
psali a já mu upřímně řekla, co  
mi je, a taky všechny instrukce,  
jak se mnou zacházet.“
„A to ses nebála? Nevíš, kdo mů-
že přijít.“
„To víš, že bála. Než měl zaklepat 
na dveře, klepala jsem se jako 
osika. Vůbec jsem nevěděla, co 

mu mám říct, co budu dělat, 
kdyby… Ale přišel dobře obleče-
ný, prošedivělý pán a jediné, co 
řekl, bylo: ‚Ahoj, tak půjdem do 
pelíšku?‘ Pak mě chytl do náručí, 
položil na postel a udělal mi to  
tak, že jsem ještě týden přemýšle-
la, co se vlastně stalo. Psal mi, 
že je na mě krásně vidět, jak si  
to užívám. No, bodejť ne, po šesti 
orgasmech!
Pak se to trochu zvrtlo, protože 
jsem se do něj strašlivě zamilo-
vala. Po pár týdnech se stáhl 
a přestal chodit. Nakonec se 
přiznal, že takovýchto milenek  
má víc. Byla jsem hrozně zkla- 
maná, potřebovala jsem to nějak  

přejít, a tak jsem napsala další- 
mu.“ „No, pěkně ses rozjela. He- 
le, neuraž se, ale proč si vybírali 
vlastně tebe?“
„Mně to taky furt nešlo do hlavy. 
Říkali, že se jim líbí má upřímnost, 
s jakou do toho jdu. A taky to, že  
se mnou můžou mluvit otevřeně 
nejen o sexu. Vůbec jsem nevěřila, 
jak moc jsou chlapi rozdílní. By- 
li tací, co mě měli jenom jako 
zvláštnost ve své sbírce zářezů, 
někteří se mou profilovou fotku 
chlubili v práci. Jeden u toho řval, 
jako by měl v další vteřině umřít. 
Druhej mě v půlce zfackoval, dal- 
ší chtěl být mým otrokem a je- 
den mi chtěl dokonce platit!“
„A ten přítel, co s ním teď chodíš?“ 
„Mirek je strašně hodnej a něžnej, 
nikdy jsem nic podobného neza- 
žila. Jsem úplně bláznivě zamilo-
vaná. Vypadá to, že spolu budeme 
bydlet, a já myslím, že to vše-
chno byla jen cesta k němu. Profil 
jsem smazala, klukům jsem to  
vysvětlila, a už nedivočím. Většina  
to pochopila a jsme kamarádi.  
Občas někam zajedeme na výlet 
nebo na víno. Díky jednomu  
z nich  budu mít možná teď i práci.  
Ptali se mě, jestli umím na počí- 
tači.  Řekla  jsem: ‚Jasně, jsem pře- 
ce dobře proškolená.‘“           

Michael Vidura

Sexem proti počítačové negramotnosti

Jeden ze zdařilých textů
letošní literární soutěže 
Internet a můj handicap


