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Vozíčkář Heřman Volf plnil v divadle
Archa sny handicapovaným dětem
V pražském Divadle Archa vyvrcholil čtyři roky trvající projekt handbikera Heřmana Volfa
(na levém snímku, vpravo záběr ze slavnostního předávání)
„Cesta za snem – Na handbiku
křížem krážem Evropou“. Po
cestách do Říma, Paříže a Banské Bystrice se čtyřicetiletý
sportovec, který se na vozíku
ocitl po úrazu na lyžích v roce
2006, rozhodl pro cestu do Norska. V létě na handbiku zdolal 2076 kilometrů z Prahy do
Osla a jednotlivé etapy věnoval postiženým dětem, kterým
tak plnil jejich přání.
„Byla to neuvěřitelná zodpovědnost, ale také velmi silná motivace. I když jsem byl někdy naprosto vyčerpaný, nemohl jsem
se vzdát. Jel jsem za konkrétní
dítě. To mě drželo nad vodou“,
popsal svoje pocity z cesty Heřman Volf.
Hlavním bodem programu slavnostního večera, který vznikl za
podpory agentury Roston a její
Nadace Úsměvy ve spolupráci
s divadlem Archa, bylo tedy předávání dětských přání. Ta byla
mnohdy velmi zajímavá. Napří-

klad Jirka Černohorský z Bolatic
snil o první dovolené u moře, Marek Hrnčál z Košumberka toužil
založit s kamarády kapelu, Hanička Silná z Opavy si přála
tandemové kolo a třeba snem
Marušky Večeřové bylo strávit
dva dny na safari v ZOO ve Dvoře

Králové, a to s celou svou třídou.
Obdarovaných dětí bylo nakonec
dvaadvacet místo původně plánovaných osmnácti. „Měli jsme
štěstí na výborné lidi, kteří se rozhodli pomáhat. Podařilo se nám
sehnat sponzory i pro děti, které
se původně do finální osmnáctky

nedostaly. Jsme rádi, že sny jsme
nakonec splnili všem přihlášeným dětem“, vysvětlila Aurin Nedbalová, ředitelka Nadačního fondu
Cesta bezpečí.
Spolupořadatelem projektu byla spolu s produkční společností
MILD production, která o všech

čtyřech cestách natočila velice
zajímavé celovečerní dokumentární filmy, také Česká abilympijská
asociace a její zástupci samozřejmě nemohli na slavnostním
večeru v divadle Archa chybět.
(Pokračování na str. 3)

Zasloužená ocenění: Duhová křídla letí z Kosatce do Svítání
Pět jednotlivců a zástupci pěti organizací byli za pomoc
zdravotně postiženým nominováni na Cenu hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo 2012. V Integračním centru
sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích předal hejtman
Radko Martínek spolu s náměstkem Romanem Línkem
a radním pro neziskový sektor Pavlem Šotolou hlavní cenu Speciálně pedagogickému centru Svítání a v jednotlivcích jeho vedoucí Janě Hanzlíkové.
V kategorii organizací se do finále dostaly Česká abilympijská asociace, výrobce ortopedických vozíků Kury,
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Speciálně
pedagogické centrum Svítání a TyfloCentrum Pardubice.
V kategorii jednotlivců byli nominováni Jana Hanzlíková,
vedoucí Speciálně pedagogického centra Svítání, Michal
Hašto ze Střediska rané péče v Pardubicích, Marcela
Kolmanová, ředitelka denního stacionáře MIREA v Pardubicích, Ladislava Morkusová ze Svazu postižených
civilizačními chorobami ve Svitavách a Zdeněk Pacík
ze Svazu postižených civilizačními chorobami v Lichkově

na Orlickoústecku.
Mimořádně byla
udělena i zvláštní
cena za celoživotní práci pro
osoby se zdravotním
postižením.
Tu získal Otmar
Cvrkal, místopředseda Pardubické
krajské rady zdravotně postižených.
„Žijeme ve skvělé době, kdy mají zdravotně postižení mnohem více možností, než bylo dříve,“ řekl
hejtman Radko Martínek a pokračoval: „Přesto jsou
ve velice složité situaci, kterou si těžko umí představit
ten, kdo to sám neprožil. Nestojí o náš soucit, ale o na-

Hlavní partneři:

ši podporu, aby mohli žít plnohodnotným životem.“ Nákaza může být někdy přínosná, a tak Roman Línek popřál všem, aby slavnostní ceremoniál nakazil co nejvíce
dalších lidí, kteří by mohli postiženým pomáhat. Pavel
Šotola pak parafrázoval skutečnost, že zdravá společnost
se pozná i podle počtu dobrovolníků. V Pardubickém kraji jejich počty neustále rostou.
Cena Duhové křídlo je určena těm, kteří se profesně
či osobně věnují a pomáhají lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek
a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér. V Pardubické krajské radě pro osoby se zdravotním
postižením se sešlo celkem 53 nominací.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnila stovka pozvaných
hostů, bez nároku na honorář oceněným i hostům zazpívaly Helena Vondráčková (na snímku Luboše Jeníčka,
fotoreportéra Pardubického deníku) a Leona Šenková,
akci moderoval herec Jiří Krytinář.
(mn+fr)
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Když to jde v Americe,
proč by to nešlo i v Česku?

Pranýř A chválíř
Jany Hrdé

Zuzana Daušová jako prvá v Evropě
vycvičila vodícího koníka

Příspěvek v rukou uživatele není zneužívání
„Tak nám zase dali míň v dotacích, nevím, z čeho máme ke konci roku platit lidi,“
stěžovala si ředitelka jednoho zařízení na jakési konferenci.
„Peněz pořád ubývá, místo aby jich bylo víc, když do systému už před pěti lety
přibylo pár miliard,“ přitakávala jí druhá.
„Čekali jsme, že nabereme další klienty, že rozšíříme služby, ale dřeme se, a nic.
Ještě snad budeme muset někoho propustit!“ hořekovala ředitelka.
„A máte nové klienty?“ tázala se druhá.
„Nějaké jsme přibrali, to víte, populace stárne, ale víc už nemůžeme, nestačí ani
personál ani peníze,“ odpověděla ředitelka. „To je těmi příspěvky na péči, že je dali lidem do ruky místo nám. Hrozně se to zneužívá!“
Jiří Horecký, předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, napsal
materiál nazvaný „Návrhy na změnu výplaty a použití příspěvku na péči“. V něm
tvrdí, že současný systém příspěvku je neefektivní a nefunkční oproti očekávání
a kalkulacím, jež se na něj kladly. A to proto, že nedošlo ke skokovému rozvoji
sítě sociálních služeb a ke zrušení dotací na sociální služby. Vysvětluje to chováním příjemců příspěvků na péči: ti se podle autora stali pouze kvazi zákazníky, neboť příspěvky na péči nepokryjí náklady na poskytování péče. A tudíž nemohlo
dojít k tržnímu chování příjemců příspěvku na péči ani poskytovatelů.
Mnohé uváděné skutečnosti jsou sice pravdivé, ale vysvětlení situace je
jiné. Příčinou pseudotržního chování příjemců je vskutku nedostatečnost příspěvků na péči. Nebyla opravdu navýšena koupěschopnost uživatelů péče, nýbrž
nadále docházelo k dvojímu toku státních peněz: k poskytovatelům a uživatelům.
Svědčí to o urážející nedůvěře státu k příjemcům příspěvku na péči a podivných pochybnostech o schopnostech poskytovatelů, že nedokážou obstát
ve volné soutěži, a je tedy třeba podporovat je dalším přísunem financí. Na
vině může být i systém posuzování nároku na příspěvek: vždyť kdyby připadl někomu, kdo jej ve skutečnosti nepotřebuje, došlo by skutečně k jeho zneužívání.
O skokovém rozvoji sítě poskytovatelů se v souvislosti s reformou sociálních služeb ani nehovořilo, k němu totiž došlo již po roce 1990. Avšak mělo dojít zejména
k racionalizaci sítě sociálních služeb poskytovatelů, zvýšení kvality poskytované péče a efektivity kompenzace sociálních dopadů zdravotního postižení a následků nemocí ve stáří tak, aby došlo k plnému zapojení osob do společnosti
(právě tento záměr se promítá do zákona o sociálních službách). O racionalizaci
sítě poskytovatelů služeb však kvůli dvojímu toku financí ve skutečnosti
nerozhoduje potřebnost klientů, nýbrž úředníci přidělující dotace.
Od zavedení příspěvku na péči se očekávalo především narovnání nespravedlností předchozích systémů zajišťování péče o osoby v sociální nouzi, v nichž byla
mnohým lidem poskytována péče v jejich domácnostech bez jakékoliv finanční
podpory státu. S finanční podporou státu se mělo dosáhnout důstojnějšího postavení jak osob se zdravotním postižením, a to možností volby způsobu péče
a jejich přesunem z pozice prosebníka do pozice zákazníka, tak pečujících osob
oceněním jejich práce.
Smyslem reformy bylo umožnit důstojnou a efektivní péči, a to institucionální
i neinstitucionální. Domnívat se, že finance vydané na příspěvek na péči se
mají vracet k institucionálním poskytovatelům péče, nebyl žádný důvod. Nebyl ani zájem poskytovatelů, aby příjemci příspěvku na péči nakupovali většinu
potřebné péče od nich, neboť na ufinancování by jim nestačily dotace. A nebyl
a není to ani záměr státu, neboť neformální péče je nesrovnatelně levnější.
Ve zmíněném materiálu se prý kvalifikovaně odhaduje, že se příspěvek na péči
zneužívá jako odškodnění za zhoršený zdravotní stav a jako kompenzace za čas
strávený zajištěním potřebné péče. Autor však neuvádí, kdo, kdy, kde a podle
jakých kritérií odhadoval. Korektní odhad předpokládá určení průměrného času
potřebného pro zajištění péče osobám v jednotlivých stupních závislosti. Na základě potřebného počtu hodin péče (tj. hodin, kdy musí zkoumanému příjemci příspěvku na péči v úkonech vyjmenovaných v zákoně pomáhat druhá osoba) je zapotřebí vyčíslit, kolik by taková péče stála od registrovaného poskytovatele. Porovnání
s výší příspěvku v daném stupni pak ukáže možný podíl „zneužívání“.
Dále se v textu píše, že péče v I. stupni je běžně zajistitelná rodinnými příslušníky. Tudíž prý lze navrhnout, aby v případě neformální péče byl v I. stupni u osob
starších osmnácti let příspěvek na péči 0 Kč a aby osoby, které dosud nevyužívaly
služeb registrovaných poskytovatelů, byly k tomuto chování motivovány snížením
příspěvku na péči o 20 %, kterážto částka by byla přesunuta k poskytovatelům.
Ve skutečnosti však péče v I. stupni (2 až 3 hodiny denně) není běžně zajistitelná rodinnými příslušníky, proto není přípustné u osob starších osmnácti
let navrhovat nulový příspěvek na péči. A dvacetiprocentní snížení by poškodilo všechny: příjemce (ztráta pocitu důstojnosti a nemožnost volby), neformální pečující (ztráta minimální kompenzace), formální (registrované) poskytovatele
(nutnost shánět finance na úhradu zvýšených nákladů péče) i donátory dotací,
na něž by se tlak ještě zvýšil.
Stručné závěry učiněné námi na rozdíl od Jiřího Horeckého na základě zkušeností po pětiletém fungování systému příspěvku na péči jsou následující. Tím, že
se k lidem s postižením na základě posouzení podle jasných kritérií dostal tento
příspěvek, došlo k částečnému narovnání nespravedlností minulých systémů
zajišťování péče. Přes nedostatky, které způsob poskytování příspěvku má,
lze konstatovat, že z hlediska jeho příjemců došlo k obrovskému posunu
směrem k jejich autonomii, k posílení jejich důstojnosti a k jejich integraci
do společnosti. Tyto přínosy jsou naprosto nenahraditelné.
Chválíme všechny pečující osoby, neboť jejich práce je těžká fyzicky i psychicky.
Navíc jejich námaha není zdaleka oceněna tak, jak by měla. Chválíme každého,
kdo se na pomoci osobám podílí, ať už jsou to ti, kdo pečují přímo, nebo kdo se
zoufale pro dobré sociální služby snaží zajistit podmínky. Chválu zaslouží formální
i neformální pečující, všichni totiž umožňují lidem s postižením žít.
A na pranýř dáváme účelové manipulování s fakty a krátkozrakost řešení, která
poškodí v důsledku všechny. Hledejme a preferujme řešení, jež povedou k efektivitě, zvýšení kvality života lidí s postižením a podpoře jejich lidské důstojnosti.
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

m Na ukázky doved-

ností
asistenčních
a vodících psů ze
sdružení Helppes už
si účastníci abilympiády zvykli. Někomu se
vaše show líbí víc, někomu méně. Ale pravdou je, že psi každý
rok předvádějí stejné
či podobné kousky.
Letos jste ale s sebou
přivezla i speciálně
vycvičeného koníka,
a překvapení bylo na
světě. Kde jste se inspirovala?
Ukázky jsou opravdu
každý rok podobné. Ale částečně se tady mění publikum
a navíc jde o oblíbenou podívanou. Máme sice v repertoáru
i psí pohádky, třeba Budulínka,
Červenou Karkulku nebo O kohoutkovi a slepičce, ale ty hrajeme pro děti, zatímco na abilympiádě převažují dospělí.
K vaší otázce. S výcvikem vodících koníků začali na konci
90. let ve Spojených státech
manželé Burlesonovi, profesionální trenéři koní. Založili také
nadaci a speciální školu, která
je dosud jedinou tohoto typu
na světě.
Miniaturní koník je k průvodcovství zrakově postižených
osob vhodný pro svou vysokou
inteligenci, schopnost volit pro
svého člověka nejbezpečnější
a nejefektivnější cestu a vyhýbat se překážkám a také pro
vyrovnanou povahu. Není lekavý, není závislý na lidské pozornosti a nenechá se snadno
vyrušit při práci.
m Proč jste se rozhodla zku-

sit to i v Česku?
Dostalo se mi do rukou dlouhé instruktážní video a zjistila
jsem, že takový výcvik je dost

cvičí koně a poníky
i pro film. Nejvíc mi
radila majitelka jezdeckého klubu Atrej
a taky herec Václav
Vydra, který má koňskou farmu.
Co všechno koník
zvládne?
Totéž co vodící pes.
Samozřejmě s několika výjimkami. Koník
třeba nenastoupí do
Katrijn se svou
vlaku s vysokými nácvičitelkou na abilympiádě
stupními schody, to je
pro něj velmi nebezpečné. A pro pohyb na
podobný tréninku psa. V té
chvíli to pro mě byla obrovská kluzkém povrchu musí dostat
výzva, zejména proto, že v Ev- botičky.
Sám jste mohl posoudit, co
ropě zkoušel neúspěšně vycvičit koníky pouze jeden trenér se kobylka naučila. Katrijn dobře zvládá běžné schody, esvodících psů v Německu.
kalátory, nástup do vozu v mem Jaký je hlavní rozdíl mezi tru nebo do tramvaje. Umí taky
podávat ze země drobnější
těmito zvířaty?
Mají odlišnou povahu. Obecně předměty, třeba peněženku,
pes je šelma a lovec, zatímco mobil nebo klíče – nedovedu
kůň je býložravec a potenciální však posoudit, zda bych tohle
kořist. Ale jejich základní moti- naučila i jiného koníka. Ani ve
vace je stejná: obě lze naučit Státech to zatím nikdo nerůzným dovednostem na zá- zkouší. Jen někteří špičkoví
trenéři dokážou přimět koně,
kladě odměny.
aby jim během show podal
m Kde jste sehnala koníka, třeba bičík…
kterému tleskali diváci tady
m Náklady spojené s výna abilympiádě?
Celý život pracuji se psy, cvikem jste si hradili sami.
koním moc nerozumím, sama Co kdyby si koníka chtěl
bych si ani netroufla nějakého pořídit zrakově postižený
vybrat. Dvouletý koník je z Ho- člověk?
Nevěřím tomu, že by na něj
landska, loni v dubnu ho dovezl pan Musil, chovatel koní. Pů- stát dal peníze, jako to běžně
vodně vytipoval dvě kobylky – dělá u vodících psů. Ale určitě
a trefil se výborně. Jednu jsme by se na výcvik našel sponzor.
zakoupili a provedli s ní testy in- Už proto, že by šlo o výjimečný případ: koníka by nespíš
teligence, které dopadly dobře.
Výcvik trval čtyři měsíce někdo chtěl jednou za někoa prováděla jsem ho hlavně lik let. Nemůže totiž být v bytě,
podle materiálů a pokynů do- musí mít výběh. A navíc se
stupných na internetu, nicméně dožívá 30 až 50 let.
Miloš Pelikán
pomáhalo mi několik lidí, kteří
m

Ministr, který vsadil na špatnou kartu

A je to tady. Jaromír Drábek
rezignoval na funkci ministra práce a sociálních
věcí. Dalo se to očekávat
od chvíle, kdy policie zkraje října zatkla jeho
prvého náměstka Vladimíra Šišku a obvinila
ho z uplácení. Právě on byl totiž pravou rukou
ministra při zavádění nového pojetí vyplácení
dávek nezaměstnaným, rodičům nebo lidem
s postižením.
Jedním z pilířů této změny byla a dosud je
karta sociálních systémů neboli sKarta. Její distribuce osobám pobírajícím nejrůznější dávky
ani nenabrala plné tempo, a už nadělala víc
škody než užitku.
Ministr novinku do poslední chvíle hájil, ovšem
některé jeho argumenty byly vyloženě chatrné. S vážnou tváří tvrdil, že i na vesnici je
karta jednodušší než složenka. Přitom v malých obcích nejsou bezbariérové bankomaty,
takže je třeba vozíčkáři nebo nevidomí lidé nemohou k výběru dávky použít. Drábek jim v médiích radil, ať pro peníze posílají třeba svého
asistenta nebo zdravého manžela. Jako by nevěděl, že každá banka i jeho ministerstvo důrazně nabádají své klienty, aby svůj PIN nesdělovali nikomu jinému...
Pokud někomu vyhovuje vyzvednutí peněz
přes poukázku na poště, snaží se mu prý
úředníci vyhovět. Pravdou však je, že tak
vstřícní jsou jen sporadicky: častěji na lidi naléhají, aby si kartu převzali, jinak prý nedostanou dávku.
Vyloženou drzostí bylo Drábkovo konstato-

Mediální partneři:

vání, že sami postižení a jejich organizace se mají domluvit s Českou spořitelnou, kde potřebují zřídit
upravené bankomaty. Nemělo právě tohle opatření být povinností jeho ministerstva, když už
si kartu vymyslelo a svéhlavě ji prosadilo do legislativy? Neměly bezbariérové bankomaty fungovat aspoň ve všech okresních městech dřív,
než se sKarta začala distribuovat?
Sociální reforma zahájená v lednu obsahovala
i další opatření, která lidem s těžkým postižením život rozhodně neulehčila. Nový způsob
posuzování míry soběstačnosti, koncepce příspěvku na mobilitu nebo třeba zrušení možnosti
souběhu příspěvku na péči a rodičovského
příspěvku – to vše si ministerstvo prosadilo
silou. Během loňského roku nebralo ohled na
závažné připomínky od zástupců organizací lidí
s postižením, kterým nepomohly ani veřejné
protesty a demonstrace. Právě proto lze odchod Jaromíra Drábka považovat za dobrou
zprávu v mizerných časech.
Naštvanost lidí nucených do používání elektronické karty spolu se zatčením jejího hlavního „vynálezce“ Vladimíra Šišky přinutily k činu
i samotného premiéra. Nechal se slyšet, že
nový systém poskytování dávek vláda přezkoumá. A zdravotně postiženým lidem možná
bude navrácena svoboda při rozhodování, zda
dávky dostávat složenkou, vyzvedávat na poště či vybírat v bankomatu.
Že by pro jednou vyhrál zdravý rozum?
Miloš Pelikán

náš komentář

Vozíčkář
Heřman Volf ...
(Dokončení ze str. 1)

Ivana Dolečková: „Hned při vstupu jsem se cítila jako doma. Vládla tu pohoda, každý se usmíval,
všichni byli slavnostně naladění.
Všechno bylo rozzářené, takové
sluníčkové… Děti se moc těšily
na dárky, ale možná, že ty dárky
ani nebylo to úplně nejdůležitější.
Bylo znát, že všechny děti byly
šťastné už jenom proto, že tam
byly. Přehlédnout se nedala ani
hrdost rodičů, kteří byli očividně
rádi, že jejich dítě je důležitou součástí celé té slávy a že právě jejich potomek byl ten, pro kterého
Héřa tuhle náročnou cestu jel. Platí to i pro rodiče samotného Héři, kteří seděli hned vedle nás –
jsem přesvědčena o tom, že i oni
byli na Héřu pyšní. A to právem.
Dokázal velkou věc a věřím, že nezůstane jen u ní. On totiž sám Héřa říká, že cesty za sny nikdy nekončí… a tak se už teď těším, co
zase vymyslí na příští rok.“
Pavlína Potůčková: „Byl to úžasný zážitek naplněný emocemi, dojetím i radostí. Malí i velcí, zdraví
i handicapovaní, všichni jsme prožívali radost z naplněných snů,
z dárků, které měly pro obdarované nevyčíslitelnou hodnotu. Jsem
ráda, že jsem tam byla, a děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu Cesty. Velký dík patří Héřovi, který za to vše může.“
Slavnostní večer, kterým zkušeně a neotřele provázeli producent
projektu Miloslav „Mejla“ Doležal
z MILD production a Filip Novotný z České abilympijské asociace, osvěžila vystoupení nadějné
mladé zpěvačky Agáty Nedbalové, kapely Jazzoví kluci se zpěvačkou Anou Marií Almeidou
a čtyřicetihlavý pěvecký sbor
ASIHLASY.
(tp+fr)

Předvánoční setkání
Dárky, které udělají radost hned
třikrát, si můžete koupit na setkání
Pro Váš úsměv, které pořádá Liga
vozíčkářů. Výrobky z chráněných
dílen potěší totiž obdarovaného,
autora dekoračního předmětu, ale
i vás, pokud 14. a 15. prosince
zamíříte do středu Brna: na rektorát Vysokého učení technického v Antonínské ulici. Začátek je
v 10 hodin, těšit se můžete na
setkání obohacené hudbou, show
asistenčních psů, prodejem vánočních stromků v květináči nebo
soutěží o nejlepší cukroví. (pel)

Představení, které citově nevydírá, ale baví
Sugestivní představení, v němž se téměř
nemluví a v němž i vozíčkářka ladně tančí.
Dominuje nápaditá hudba a řeč pohybů. Tak
lze popsat podobu inscenace Simulante
Bande, která měla premiéru v dubnu v pražském Divadle Archa. A obsah? Autorky Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová ztvárňují ve svém hodinovém pásmu potíže, které
lidem zdravým i tělesně postiženým přináší
hledání cest ke vzájemnému soužití.
Jde o balet cílený hlavně na divákovy emoce, ale nečekejte od skupiny VerTeDance
těžkopádný patos či plačtivý sentiment. Hned
od úvodní scénky je přítomna hravost a mechanický vozík je zpočátku v koutě jako nepotřebná rekvizita. Mezi třemi ženami a mužem vznikají a rozvíjejí se vztahy zabarvené
náklonností, láskou, vstřícností, ale i nepochopením, ponižováním a rivalitou. Divák není
nucen k jednoznačnému náhledu na jednotlivé postavy: vnímá proměnlivost a někdy
i rozporuplnost jejich chování, prožívá s nimi
jejich tápání i chvíle sblížení.
Když se vozík „dostane ke slovu“, je až neuvěřitelné, co se s ním dá vyjádřit. Chodící
postavy i vozíčkářka (skvělá Alena Jančíková,
neprofesionální herečka) vtahují pomůcku do
představení. Slouží jim k překonávání pohybových limitů a k vystižení povahových
vlastností: třeba ponižování druhého člověka, ochoty pomáhat nebo životní vitality. (pel)

Netradiční balet Simulante Bande, na jehož
působivosti se výrazně podílí hudba skupiny
Dva, je letos v Divadle Archa na programu
ještě 10. a 11. prosince.

Zvýší změna právní formy
transparentnost neziskového sektoru?

„Zákon o změně právní formy občanského
sdružení na obecně prospěšnou společnost
uvolní ruce stovkám neziskových organizací,
které jsou s ohledem na současnou nepružnou legislativu nuceny obcházet zákon.“ Slova
Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně
prospěšných organizací, dostatečně vystihují
dosavadní situaci, kterou svou iniciativou hodlá napravit skupina koaličních i opozičních
poslanců. Právě oni totiž předložili návrh citovaného zákona, který neziskový sektor dlouhodobě prosazuje.
Tato legislativní norma má jednotlivým sdružením umožnit za podmínky souhlasu valné
hromady uvedenou změnu právní formy. Zástupci neziskovek velice kladně přijímají tu
část návrhu, která stanovuje, kdy lze nástupnický subjekt považovat za pokračovatele občanského sdružení, aniž to by „ztratilo
svou historii“. Pak totiž bude moci legálně
pokračovat ve své činnosti a v širším měřítku
také získávat finanční prostředky ze státních
zdrojů.
Podle stávající právní úpravy, která má ale
nejednotný výklad, mohou občanská sdružení poskytovat vykonávané aktivity pouze
svým členům. Různé názory na toto ustanovení zákona o sdružování potvrzují desítky,
možná i stovky případů subjektů, které neprovozují pouze např hospice, stacionáře pro
lidi se zdravotním postižením nebo které
pečují o vozíčkáře, ale pořádají také různé
trhy, workshopy i podobné akce a jejich so-

ciální, zdravotní i jiné služby „odebírají“ také
nečlenové.
Občanské sdružení může sice založit novou
obecně prospěšnou společnost i v současnosti, není to ale ani administrativně ani finančně jednoduchá záležitost. Obtíže vyjmenovává M. Šedivý: „Tento proces si nemohou
dovolit hlavně menší organizace – jde prakticky o vedení a řízení dvou právnických osob.
Založením nové obecně prospěšné společnosti navíc riskují ztrátu své historie i finančních zdrojů. Donátoři totiž často společně se
žádostí o dotaci vyžadují doložit minimálně
dvouletou historii. Mnoho organizací by mohlo
přijít také o víceleté zdroje z evropských fondů.“ V takové situaci se sdružení mohou především octnout, chtějí-li dále provozovat svou
činnost jako obecně prospěšná společnost.
Musí se zrušit a následně je třeba založit zcela novou organizaci, třeba i se stejným názvem, ale s novou právní subjektivitou.
Popisovanou transformaci upraví až nový
občanský zákoník, který má nabýt účinnosti
dnem 1. ledna 2014. Zákon má tak platit do
doby, než dojde k nabytí účinnosti zákoníku.
Poslaneckou iniciativu podpořily svým stanoviskem téměř tři desítky neziskovek. V jeho závěru mj. apelují na zákonodárce, „aby
umožnili rychlé schválení příslušného zákona
a ukončili právní nejistotu, v níž se zmíněná
občanská sdružení v České republice nacházejí. Přispějí tak k jejich efektivnější a průhlednější činnosti.“
(mk)
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Cyklostrategie pamatuje
i na lidi s postižením
V povědomí veřejnosti zatím není závažný dokument s názvem Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy. Jejím záměrem je jednak
vytvářet po celé republice optimální podmínky
pro používání kola jako přepravní, turistické či
rekreační pomůcky, jednak změnit myšlení lidí
ve vztahu k cyklistice. Strategii vytvořilo Centrum dopravního výzkumu z pověření ministerstva dopravy, v červenci 2004 ji schválila vláda. Během letošního podzimu se dokončuje
aktualizace tohoto významného dokumentu.
„Největší inspirací pro nás je Švýcarsko, kde
jsme byli předloni na týdenní exkurzi. Jejich
model se snažíme rozvíjet v naší zemi,“ uvedl
Tomáš Cach z pracovní skupiny, která se strategií zabývá. A dodal: „Mají tam dokonale promyšlený, uživatelský vstřícný systém, jak používat kolo, včetně veškerých služeb, systému
značení a provázanosti s veřejnou dopravou.“
Nejdůležitější však podle něj není tamní síť cyklostezek, ale účinný marketingový způsob, jak
možnosti použití kola komplexně nabízet lidem.
Pro úspěch strategie je klíčový rozvoj cyklodopravy v regionech. „Záleží hodně na samosprávě. Je nutné, aby tenhle záměr podporovala systémovými kroky a vhodnou osvětou,
třeba i ve spolupráci s neziskovými organizacemi,“ konstatoval Cach. Ideovým základem
je Uherskohradišťská charta zformulovaná loni v květnu, k níž se mohou připojovat
jednotlivá města. Od nich se pak očekává nejen
deklarování podpory cyklistické dopravě, ale
hlavně činy kompetentních politiků a úředníků. Kromě Uherského Hradiště se k chartě
už přihlásily třeba Pardubice, Olomouc a pražské Kbely.

Bezbariérovost samozřejmostí

Všechny cyklostezky, které se povede v Česku vytvořit, musí vyhovovat i vozíčkářům a dalším lidem s omezenou schopností pohybu. Takový je záměr, o který zmíněný pracovní tým
usiluje. „Je-li vše správně provedeno, pak je
výsledkem stezka pojatá stavebně jako samostatná cesta, která je bezbariérová – a to i pro
lidi se zrakovým postižením,“ vysvětlil architekt
Cach. K základním vlastnostem takové stezky
patří zpevněný, betonový či asfaltový povrch
a další parametry v souladu s legislativou,
které jsou ideální i pro vozíčkáře: třeba podélné a příčné sklony terénu či směrové oblouky.
V naší zemi už existuje řada lokalit, kde se
kvalitně provedené souvislé úseky vyskytují.
Asi nejznámější jsou stezky podél Labe či Vltavy. „V poslední době jsem navštívil dvě místa,
která se dají považovat za dobrý příklad. Jedno
je v Českém středohoří, od České Lípy směrem
na západ k Panské skále – čedičovému vrchu
nazývanému Varhany. Z bývalé železniční tratě
tam postupně vzniká zcela bezbariérová stezka, která je nyní dlouhá asi 10 kilometrů. Na
Moravě dobře funguje cyklostezka Bečva,“ uvedl Cach. Kvalitní informace pro cykloturisty lze
najít na stránkách www.ceskojede.cz; o strategii
si lze přečíst na portálu www.cyklostrategie.cz.
(pel)

Blokové čištění komunikací a vozidla s parkovacím průkazem O1

Zákon je zákon, realita něco jiného

Stejná situace – různé způsoby
řešení. Také tak lze krátce popsat každoročně se opakující
nezbytné úklidové práce v mnoha našich městech, které vždy
více či méně negativně ovlivní
silniční provoz. Mezi práva a povinnosti související s blokovým
čištěním, které vyjmenovává zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, patří také
právo vlastníka dotčené komunikace odstranit včas nepřemístěné vozidlo na náklady jeho provozovatele, neprokáže-li
ten závažné důvody znemožňující mu jeho odstavení. Pokud příčiny doloží, hradí náklady spojené s odstraněním
vozu druhá strana.
Z porovnání jednotlivých krajských měst vč. Prahy ale vyplývá, že současná praxe je
v uvedené oblasti dosti odliš-

ná. Týká se to i přístupu k majitelům vozidel označených parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením (O1).

Vozidla zůstávají na místě

Hlavní město Praha: s těmito vozy „se pohybuje“ pouze při tzv.
technických úkonech. Je to např.
situace, kdy je potřeba pročistit
kanálovou vpusť, nad kterou stojí
auto – firma zabezpečující úklid
ho zvedne a po ukončení operace vrátí zpět.
Karlovy Vary: většinou se neodtahuje, okolní prostranství a prostor pod auty se čistí podle místních možností. Ovšem při větším
nepořádku se odvážejí všechna
auta bez výjimky. Doloží-li osoba
s průkazem O1, že auto použila
k cestě k lékaři, zaplatí náklady
související s odtahem a vrácením
město; zdejší úředníci mají ale

neblahé zkušenosti se zneužíváním tohoto průkazu.
České Budějovice: strojový úklid
a ruční dočišťování kolem neodstavených vozidel a případně
i pod nimi se provádí při jarním
blokovém čištění.
Hradec Králové: vozidla s průkazem O1 se odtahují pouze
v krajních případech a až jako zcela poslední. Poté jsou z odstavného parkoviště zdarma vrácena na
původní místo. Provedený odtah
je ovšem pro každého zpoplatněn částkou 1600 korun.
Jihlava: místa s neodstavenými
auty zůstávají neuklizena. Ale stává se, že majitel – a to i vyhrazeného parkoviště – si tento prostor
uklidí sám.
Ostrava-centrum (v tomto městě
si popisovanou činnost zajišťují
úřady jednotlivých městských částí: čistí se strojově i ručně.

V zásadě totožně s přihlédnutím
k místním podmínkám se úklid
organizuje také ve Zlíně, Liberci
a Olomouci.

Ostatní města

Plzeň: od poplatku je osvobozen
každý majitel neodstaveného vozu, když hodnověrně prokáže
svoji nepřítomnost v době označení příslušné ulice dopravními
značkami kvůli čištění, jinak platí
kdokoliv.
Ústí nad Labem: za odtah i vrácení stanovilo v obou případech
jako maximální cenu 2500 korun, prakticky ji ovšem nevyužívá. Případný finanční postih se
ovšem týká všech majitelů vozů.
Pardubice: za vrácení se účtuje
poplatek 1500 korun, tato částka
se ale může osobám se zdravotním postižením prominout, úhrada

se ale platí z městského rozpočtu.
Brno: platí shodná pravidla pro
všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích. Každé vozidlo, jehož majitel nerespektuje
dopravní značení v době blokového čištění, je proto odtaženo
na příslušné odstavné plochy. Přitom je účtována cena za odtah
a parkovné za jeden den. Vozidla
se vrací na dohodnuté místo pouze na základě zájmu a požadavku
jeho provozovatele, celková cena
se pak zvýší o částku stejnou jako za odtah.
V této souvislosti je dobré připomenout, že z hlediska zákona
je v zásadě každé neodstavení
vozidla při blokovém čištění komunikací považováno za přestupek, který může řešit příslušná
městská policie.
(mk)
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Být v rodině Rebela
znamená být v dobré rodině

V kavárně U tiskaře Brixe v Integračním
centru sociálních aktivit Kosatec, kde
Česká abilympijská asociace připravuje
a částečně i realizuje svoje aktivity, si
mohou hosté objednat také alko i nealko
nápoje s logem Rebel. Celkem tři druhy
piv a limonády s několika příchutěmi
této značky dodává Měšťanský pivovar
Havlíčkův Brod, jeden z významných
partnerů Asociace. Více nejen o tomto
partnerství přináší rozhovor s Michalem
Šimkem, vedoucím prodeje pivovaru.
 Nejprve nám prosím krátce popište
historii vaření piva v Havlíčkově Brodě,
zajímavá bude ale jistě i současnost…
Tak to je hodně obšírná otázka, proto raději řeknu webový odkaz, kde je podrobně
popsána až po současnost: www.hbrebel.cz/
o-pivovaru/historie-pivovaru. Přesto zmíním
alespoň některé klíčové okamžiky.
Právo vařit pivo, tzv. várečné právo, získala
tehdejší osada Německý Brod v roce 1333
od krále Jana Lucemburského. Pivo se ale
v těchto místech vařilo a prodávalo již v dávných dobách. Pivovar s názvem Rebel byl
založen jako malý ruční pivovar 18. října
1834. Zvyšující se poptávka po zlatavém
moku byla důvodem první rozsáhlé rekonstrukce, ukončené v říjnu 1880. V roce 1995
byl navrácen potomkům původních majitelů, kteří založili akciovou společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. V současnosti patří náš pivovar díky technologické
vybavenosti mezi nejmodernější v republice
a značka Rebel se poslední tři roky drží na
špici nejoceňovanějších tuzemských piv.

Proč jste se k tomu rozhodli vy a proč
právě také Česká abilympijská asociace?
Vaše Asociace se snaží podpořit postižené lidi a ulehčit jim život. Dobře si uvědomujeme, co to všechno obnáší: aktivity
směrem k bezbariérovosti, vyhledávání pracovních příležitostí, osobní asistence nebo
různé akce zaměřené na rozvíjení dovedností. Toto všechno si určitě vyžaduje spoustu energie, času, ale i financí. Není nám
jedno, jak se lidem s handicapem žije, i proto jsme se rozhodli alespoň malou částí
podpořit dobré úmysly lidí, kteří jsou do
projektu zapojeni.
Partnerství s Českou abilympijskou asociací si vážíme i z toho důvodu, že nám
dává možnost poznat také jiné stránky
života a podpořit oblast, která není pro pivovarníky tak obvyklá. Tato spolupráce je
pestřejší, dlouhodobá a skýtá ještě mnoho dalších a zajímavějších možností, jak
být prospěšný.
 Unikátním způsobem podpory jsou
ve vašem případě tzv. „benefiční kelímky“. Můžete nám přiblížit, co se pod
tímto tak trochu záhadným názvem skrývá?
Benefiční kelímky jsou kelímky s logem
havlíčkobrodského piva Rebel, ale také se
samolepkou s informací, jak poslat dárcovskou DMS právě na konto České abilympijské asociace. Kromě toho jsme se
také rozhodli, že z prodeje každého takto
polepeného kelímku věnujeme Asociaci
5 korun. Nedávno jsme tuto akci realizovali
na našich I. Svatováclavských trzích s Rebelem v areálu pivovaru.
(PR)

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

fax: 469 696 164
bohunek@agrometall.cz

			
Inženýring
			
Účetnictví  
Hronovická 2699, 530 02 Pardubice
tel.: 603 467 022
IČO: 44433182 e-mail: petr.kotynek@post.cz

Tak vidí
Kosatec ptáci

zajímavost

 Ne každý pivovar zaměřuje svoji podporu do oblasti neziskového sektoru.

Není to dlouho, co dal web www.seznam.cz
svým uživatelům pěkný dárek: v části Mapy
nahradil zhruba z jedné poloviny dosavadní
záběry pořízené leteckým snímkováním pohledy aktuálními.
Dočkaly se i Pardubice, kde dosud nebylo
možné najít při zvolení leteckého pohledu
na adrese Integračního centra sociálních ak-

tivit Kosatec, nového sídla České abilympijské asociace, tuto budovu. A tak si nyní
může – kromě ptactva a lidí v letadlech,
příp. i zatoulaného rogalisty – po zadání
adresy Sladkovského 2824, Pardubice prohlédnout z výšky Kosatec i jeho nejbližší
okolí také kdokoli doma u počítače. Pro
tápající: budova je uprostřed snímku. (mk)

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

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

I vozíčkáři mohou „v pohodlí“ cestovat za přírodními krásami, na návštěvy,
k lékaři...

Pro chvíle oddechu
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Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární
keramiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních
materiálů.

pondělí–pátek2 8–18 hod.

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.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

Letošní rok ukázková disciplína, příští rok už
soutěžní – tak lze v souvislosti s národní abilympiádou pohlížet na nedalekou minulost i budoucnost enkaustiky. Ale jakou schopnost či dovednost budou muset případní soutěžící vlastně
předvést?
Slovo „enkaustika“ pochází z řečtiny a označuje
malířskou techniku antického původu – ... (tajenka). Používala se mj. kolem let 100–300 n. l.
v Egyptě na pohřební portréty (jeden z nich je
na obrázku), při malbě četných raných ikon,
v 17. až 19. století takto vytvářeli svá díla
příslušníci domorodého kmene z filipínského
ostrova Samar. Enkaustické umění si ve své
tvorbě ale oblíbili i umělci ve století dvacátém,
např. Američan Jasper Johns či Fernando Leal Audirac z Mexika.
Zvýšený zájem nastal zhruba před dvaceti lety,
kdy se začaly používat elektrické žehličky, varné plotýnky, vyhřívaná enkaustická pera na různé povrchy, destičky, papír a dokonce i keramika.
Vodorovně: A. 1. část tajenky; mezinárodní kód letiště Zhob v Pákistánu. – B. Symetrála; hloupá žena (hanlivě); značka praček. – C. Zjišťovat
nosem; řečník. – D. Upravit tkaním; rychlé občerstvení. – E. Italský vítr;
indický šachista; řadová číslovka. – F. Znělka; šedozelený polodrahokam. – G. Prudce pohybovat nohama; doprovod. – H. V esperantu „počínaje“; silný provaz; thajské platidlo. – I. Čínské mužské jméno; nízký.
Svisle: 1. Tekutina vylučovaná ledvinami; 3. část tajenky. – 2. Největší
světadíl; Cikánka. – 3. Ploutvonožci; předložka. – 4. Jiná; alken. –
5. Dout; Staroslovan; spojka. – 6. Slovenský souhlas; úder ve stepu;
roztavená hmota. – 7. Velbloudí kříženec; zkratka bývalého slovenského zákonodárného sboru; vidiny. – 8. Persie; švýcarské zimní středisko. – 9. Předložka; středověký italský básník (Torquato). – 10. Dokázat;
mravovědec. – 11. 2. část tajenky; slovensky „jaký“.
Pomůcka: Ánand, ekde, lik, prasem, PZH.
(mk)
Termín pro tuto křížovku: sobota 15. prosince.
Vyluštění z čísla 4: 1. tajenka POTVOR, 2. tajenka KANADA, 3. tajenka
ARTETERAPIE.
Cenu získávají: (všech 8 luštitelů zaslalo správná znění)
1. cena – Květoslava Bičíková, Pardubice; 2. cena – Martina Novotná,
Oslavany; 3. cena – Dagmar Dědková, Otrokovice.

u pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u správa a digitalizace archivů
u zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Nejmladší speciálně
značená trasa pro vozíčkáře
Abilympijský zpravodaj má tu čest představit jako
jedno z prvních neturistických periodik v pořadí šestou trasu Klubu českých turistů (KČT) značenou
speciálním symbolem vozíčkáře, které od roku 2009
vznikají v rámci projektu Turistika pro všechny. První výletníci, a to nejen vozíčkáři, se na ni totiž vydali 22. září při jejím slavnostním otevření za účasti
předsedy KČT Jana Stráského.
Tuto druhou vozíčkářskou trasu na Moravě (první
a vůbec první z projektu je v Mariánském údolí v Brně) značkaři KČT vyznačili ve Vizovicích. Jedná se
o okruh dlouhý zhruba 5,5 kilometru, s propojovacím úsekem (na mapě čárkovaně) měří 7 kilometrů
a z větší části prochází severozápadním okrajem
města podhůřím Hostýnských vrchů. Její převýšení
dosahuje 124 metrů; nejvyšší bod je v nadmořské
výšce téměř 400 metrů.
Proto se musí vozíčkáři či osoby s omezenou
mobilitou připravit na větší sportovní výkon, s doprovodem dvou asistentů ho zvládnou zdatnější vozíčkáři, lépe se s ním vypořádají terénní elektrické
vozíky. Na druhou stranu tyto turisty jistě potěší,
že se budou pohybovat po asfaltových komunikacích s minimálním provozem. Kladem je určitě také
existence několika odpočinkových míst vybavených
vkusně řešenými dřevěnými lavičkami, nechybějí
zde ani velkoplošné mapy a směrové šipky s časovými i místopisnými údaji. A k tomu všemu se
stezka pyšní jedním primátem: je to první vozíčkář-

ská trasa s tzv. tagglisty. Tuto novinku, interaktivní
a mobilní alternativu informačních tabulí, může využít každý, kdo vlastní „chytrý mobil“.
Oficiální počátek trasy je na parkovišti za Domem
kultury na levém břehu říčky Lutoninky. Po přejití
mostu a odbočení doleva se dojde Nábřežní a Slušovskou ulicí na křižovatku pěti ulic, kde stojí architektonicky zajímavá velká budova sokolovny s fasádou vyzdobenou malbami a sgrafity. Dole za
konečnou stanicí lokálky z Otrokovic je vidět objekt
známé likérky, kde mohou exkurzi absolvovat i vozíčkáři – podrobnosti na www.rjelinek.cz/distillery-land/exkurze.
Z křižovatky putování po téměř pravoúhlém odbočení pokračuje Tyršovou ulicí (sídlištěm Tyršova) ven
z městské zástavby, cesta – nyní už ulicí Čamínka –
se postupně přiblíží k pravému břehu Čamínského
potoka. Po jeho překročení v nejvzdálenějším místě okruhu začíná zpáteční úsek s ostrým zabočením
doprava u usedlosti Čamínka. Do města se vstoupí Zahradní ulicí, která končí u křižovatky s Chrastěšovskou ulicí, poslední metry výletu zavedou turisty
přes most zpět k parkovišti.
Vozíčkářům nepřístupné informační centrum na
Masarykově náměstí (nedaleko parkoviště) má pro
návštěvníky města, v němž se mimochodem narodil
i současný „valašský král“ Bolek Polívka, množství
propagačních materiálů vč. skládačky o popisované
stezce, map i upomínkových předmětů.
(mk)

Luštěte … a třeba vyhrajete
Od letošního ročníku Abilympijského zpravodaje se luštění „jen tak
pro radost“ stalo zároveň luštěním s možností získat některou ze
zajímavých cen, které poskytly Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod,
Nadace pojišťovny Generali a Nakladatelství Fragment.
Každý, kdo chce být zařazen do slosování, musí do termínu uvedeného u příslušné křížovky zaslat na jeden z kontaktů správné znění tajenky (v případě více tajenek vč. jejich čísla – např. 1. tajenka:
ABILYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE). Nezbytné je také připsat
poštovní nebo e-mailovou adresu, příp. číslo telefonu.
Před odesláním e-mailem doporučuji řešitelům, kteří mají aktivovanou funkci automatických oprav, aby si ve vlastním zájmu raději několikrát přečetli napsaný text vč. správného očíslování více tajenek.
Výhercům, jejichž jména budou (stejně jako správné vyluštění) otištěna v následujícím čísle, se ceny posílají poštou. Na čísle telefonu
466 052 050 si ale lze domluvit i jiný způsob předání.
(mk)
		
		
		
		
		
		
		
		

Kontakty pro zasílání:
e-mail:
filip.novotny@caacz.cz,
do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
klasická pošta:
Česká abilympijská asociace, o.s., Filip Novotný,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice,
na obálku heslo KŘÍŽOVKA.

Jedno z odpočinkových a zároveň i vyhlídkových míst
trasy.
Foto: Petr Jaroň

Zde je místo pro Vaši reklamu.
Inzercí v Abilympijském zpravodaji podporujete dobrou věc.
Děkujeme!

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč
CHestav CZ s.r.o.

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

mr system
Inmont v.o.s.

ACTIWO Pardubice

telefon: 774 554 728
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Abilympijská
připomínka
Jako upomínku na dvacetiletí
soutěžních přehlídek řemeslných i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením vydala Česká
abilympijská asociace DVD.
Obsahuje nejen záznam letošního jubilejního ročníku, ale také
obsáhlou fotogalerií a brožuru
20 let abilympiád 1991–2012.
Cena včetně poštovného a balného je 150 Kč. DVD se zasílá
na dobírku, objednat ho lze na
adrese Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824,
530 02 Pardubice nebo na
e-mailu: info@caacz.cz.
Na stejných kontaktech je možno objednat také 56stránkovou
tištěnou verzi brožury. Ta podrobně informuje o jednotlivých
ročnících, autoři nezapomněli
např. také na vzpomínky účastníků, texty vhodně doplňují fotografie.
Posílá se zdarma, adresát uhradí
pouze poštovné.
(mk)

Geniální vozíčkář oslavil sedmdesátiny
Letos oslavil sedmdesátiny jeden z nejznámějších
vozíčkářů, astrofyzik Stephen Hawking. Rodák z Oxfordu, který je od mládí zcela ochrnutý, se zabývá především studiem černých děr a jeho asi nejprodávanější
knihou je Stručná historie času z roku 1988.
Narůstající pohybové problémy začal pociťovat během
studií na Oxfordské univerzitě. Na začátku roku 1963
podstoupil vyšetření, která u něj prokázala chorobu
pohybových neuronů, tzv. amyotrofickou laterární sklerózu. Nemoc rychle postupovala a prognóza lékařů
předpokládala, že Hawking ani nedokončí svá studia.
Mladík propadl depresi, začal pít a na studium neměl ani pomyšlení. Naštěstí se v té době seznámil se
svou budoucí ženou Jane a změnil dosavadní přístup
k životu.
V letech 1965–1970 se Hawking zaměřil na základní
zákony, kterými se řídí vesmír. Kooperace s Rogerem
Penrosem vyústila na začátku 70. let v rozpracování
teorie velkého třesku. Jejím východiskem je, že vesmír
na svém počátku obsahoval singularitu; veškerá hmota celého vesmíru byla stlačena do jednoho bodu. Po
velkém třesku následovalo prudké rozpínání. Hawking
později popsal také první okamžiky po vzniku vesmíru
a v souvislosti s tím se vyjádřil: „Není nutno se odvolávat na Boha jako toho, kdo nastavil počáteční podmínky
pro stvoření vesmíru. Ale jestliže to někdo udělá, pak
by bůh musel jednat prostřednictvím fyzikálních zákonů.“
Ve stejném období se Hawkingova řeč stala nesrozumitelnou. V polovině 80. let prodělal tracheotomii
a zcela ztratil schopnost mluvit. Začal používat speciální software, který mu umožňuje hovořit s lidmi pomocí
počítače s řečovým syntezátorem. Ovládá ho jediným pohyblivým prstem. Na přednáškách vozíčkáře obvykle
doprovází asistent, který opakuje jeho „zvuky“, aby jim posluchači rozuměli.
V roce 1975 učinil svůj největší objev. Popsal chování černých děr, které vznikají za splnění určitých podmínek na konci života hvězd. Hawking získal mnoho čestných doktorátů, cen, medailí a dalších ocenění.
Od roku 1974 je členem Královské společnosti (The Royal Society) a členem Americké národní akademie věd
(US National Academy of Sciences). V roce 1977 se stal profesorem gravitační fyziky v Cambridge. Od roku 1979 je nositelem titulu Lucasiánský profesor matematiky v Cambridge (obdržel ho např. Isaac Newton).
Přes své zdravotní potíže pokračuje Hawking ve výzkumech a přednáškách. Letos na sebe upozornil i jako člen elitní skupiny vědců spojené s časopisem The Bulletin of The Atomic Scientist. Skupina je oprávněna hýbat ručičkami hodin Doomsday Clock na budově univerzity v Chicagu, které od roku 1947 symbolicky
ukazují čas do zničení světa. Dne 10. ledna byly po dvou letech posunuty o minutu dopředu na za pět dvanáct. Odborníci své rozhodnutí zdůvodnili rostoucím mezinárodním napětím, havárií jaderné elektrárny v japonské Fukušimě a nečinností lidstva, pokud jde o změnu klimatu.
O významu geniálního vozíčkáře pro komunitu lidí se zdravotním postižením svědčí jeho přítomnost na
slavnostním zahájení londýnské paralympiády. Tisícovkám diváků a postižených sportovců Hawking vzkázal:
„Dívejte se ke hvězdám, ne dolů k nohám. Buďte zvídaví.“
Slavný fyzik má tři děti a tři vnoučata, objevil se i v animovaném seriálu Simpsonovi a jeho hlas použila
v jedné skladbě kapela Pink Floyd. Oficiální webové stránky jsou v angličtině na adrese www.hawking.org.uk.
                          (pel)

Středověký předchůdce vozíku

Leonardo da Vinci je považován za
dosud největšího génia, jaký kdy
chodil po světě. Ale zdaleka nejen
on vymyslel, zkonstruoval i prakticky vyzkoušel vynálezy, které mohly
zrealizovat a dovést k dokonalosti
teprve technologie posledních století. Ještě dávno dávno před ním přišli s jedinečnými nápady také starověcí Egypťané, Číňané či Arabové,
opomenout nelze ani antické Řeky
a Římany. Stejné „dary“ ale „věnovali“ budoucnosti i středověcí myslitelé.
Málokterá osoba používající vozík
by patrně správně zodpověděla dotaz, kdože je vlastně prapůvodcem
této kompenzační pomůcky. Pro odpověď se musíme vrátit o více než
šest století, do Itálie roku 1400.
Tehdy lékař Giovanni Fontana popsal ve svém spisu De rebus peracis „vozík pro nemocné a invalidy“,
který díky jím navržené vyspělé
technologii změnil historii. Tento vynález, de facto kombinace vozíku,
bicyklu a nosítek, totiž předznamenal

éru, v níž člověku usnadňuje jakýkoliv pohyb nějaký stroj.
Podle nákresů v uvedeném spise
vytvořili současní vědci „životaschopný“ model. Proto mohli dokázat, jak
„pojízdné křeslo“ fungovalo: sedící
osoba tahala za provazy, které prostřednictvím kladkostroje otáčely osami vozíku, ty následně otáčely koly.
Díky tomuto převodovému systému
nemusel tedy „vozíčkář“ zařízení „pohánět“ ručně.
O tomto úžasném vynálezu (ale zdaleka nejen o něm) vypráví díl dokumentárního seriálu Starověké objevy
s názvem Auta a letadla, který lze
na internetu zhlédnout na http://dokumentarnifilmy.cz. Mezi čtyřmi stovkami
různě tematicky zaměřených dokumentů si prostřednictvím šestidílného
seriálu Vesmír Stephena Hawkinga
přijdou na své i příznivci či obdivovatelé tohoto těžce tělesně postiženého
anglického významného vědce, který
se nejvíce proslavil v oblasti kosmologie, kvantové gravitace a v problematice tzv. černých děr.
(mk)

Čtyřnohý „promovaný“
asistent „na třetí“

Slyší na jméno Monty. Je to úspěšný absolvent náročného
studia Vysokého Učení Helppsího, katedry Asistenčních psů,
ročníku 2011/2012. Ale proč „asistent na třetí“? Svoje asistenční schopnosti a dovednosti bude totiž využívat při poskytování pomoci v rodině jedenáctiletých čtyřčat. Tři z těchto
slečen jsou odkázány na vozíček a právě jim bude Monty pomáhat s běžnými, ale pro ně obtížnými úkony: při oblékání
a při podávání různých předmětů.
Za přítomnosti osobností z oblasti hudební a filmové scény
i veřejného života (patronem jmenovaného zlatého retrívra se
stal Karel Gott) si svého nového čtyřnohého pomocníka kromě
těchto dívenek převzalo také dalších 10 osob se zdravotním
postižením.
Tyto slavnostní okamžiky tvořily nejdůležitější součást 10. ročníku Super dne, spojeného s oslavou 11. narozenin občanského sdružení Helppes, které se specializuje na výcvik psích
pomocníků pro usnadnění života osob s různými typy zdravotních handicapů.
Všichni návštěvníci akce se mohli těšit na velmi zajímavý
celodenní program. Z něj stojí
za to vyzdvihnout dvě netradiční
ukázky výcviku asistenčních psů.
V jedné se představil malý knírač
Benží, první asistenční signální
pes u nás, který absolvoval, coby
pomocník šestileté diabetičky, výcvik unikátní metodou založenou
na pachové práci psa. Tato metoda byla vyvinuta ve spolupráci s Policií České republiky za
významného přispění Bc. Stanislava Beníška, odborníka v oboru
kynologie.
Druhým předvedeným „asistentem“
byla vodící kobylka Katrijn, která ve společné ukázce se psem
předvedla, že dokáže základní
prvky asistence stejně dobře jako
on. Diváky přesvědčila, že zvládne
na výbornou např. podávat různé
předměty z různých materiálů nebo
pomáhat při svlékání oblečení či
rozepínaní zipu.
(mk) Foto: Jan Šimeček

Neobvyklá
vítězná cena:
zaměstnání
Příběh (osud člověka se zdravotním postižením). Názor (blog – co
si myslím o sociální reformě).
Tvorba (umění slova – básně,
povídky, fejetony a další literární
útvary). Tyto tři kategorie tvoří
publicisticko-literární soutěž pro
osoby se zdravotním postižením
bez omezení věku i stupně či typu handicapu „Napiš, co je život“,
kterou vyhlásilo občanské sdružení Dobré místo, provozovatel
portálu Lidé mezi lidmi.
Každý autor může soutěž obeslat nejvýše třemi pracemi v každé kategorii. Každá musí mít maximálně 5000 znaků vč. mezer, tj.
délku zhruba 2 3/4 normostrany.
Příspěvky se přijímají od 1. září
2012 do 30. ledna 2013 v některém z formátů .doc, .docx, .rtf,
.txt nebo.odt na e-mailové adrese soutez@lidemezilidmi.cz. Kromě názvu díla a uvedení příslušné kategorie musí zásilka navíc
obsahovat kontaktní údaje – jméno a příjmení, adresu, telefon,
e-mail. Zaslání automaticky znamená autorův souhlas se zveřejněním, které ale není honorováno.
Hlavní cenu, pracovní místo redaktora uvedeného portálu, může
ovšem získat výhradně osoba se
zdravotním postižením (tedy osoba s invalidním důchodem bez
ohledu na jeho stupeň). Pokud ji
odmítne, nemůže místo toho požadovat žádnou finanční či hmotnou
náhradu. Pro tři nejlepší autory
v každé kategorii budou připraveny zajímavé věcné ceny.
Veškeré zaslané příspěvky posoudí v průběhu února 2013 pěti až sedmičlenná porota; její
konkrétní členové budou vybráni
v listopadu, nebo v prosinci. Desítku nejlepších z jednotlivých kategorií postupně uveřejní jmenovaný web, případně také další
spolupracující média se sociální
a zdravotní tematikou.
Webový portál Lidé mezi lidmi
(www.lidemezilidmi.cz) si především všímá života a problémů
osob se zdravotním postižením.
Tito lidé se ale zároveň mohou
jeho prostřednictvím také publicisticky nebo výtvarně apod. prezentovat. To je ostatně i důvod
vyhlášení soutěže „Napiš, co je
život“, jak potvrzuje šéfredaktor
portálu Josef Gabriel: „Touto soutěží chceme dát lidem se zdravotním postižením impulz k tomu,
aby se vyjádřili k dnešní situaci,
ať už na základě své vlastní
zkušenosti nebo zkušenosti lidí
ze svého okolí a současně uplatnili svůj publicistický nebo literární talent.“
(mk)
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Smrtka v roli dohazovačky
Přes všechny průšvihy, z nichž
se nakonec vyklubaly spíš legrácky, se můj život nevyvíjel nijak
utěšeně. Zdraví bylo v háji a v podstatě jsem neměl šanci, že by se
někdy zlepšilo. Přesto jsem stále
věřil ve svou šťastnou hvězdu.
A štěstí v neštěstí se kupodivu
opět dostavilo. Tentokrát v podobě docenta Hrbka, který nastoupil
v nemocnici na neurologické oddělení. Hrozně mi pomohl, jako lékař i jako člověk. Díky jeho povzbuzování jsem podstoupil operaci
hlavy, díky jeho umění dopadla
dobře. Odstranil mi veškerou sraženou krev kolem mozku, která
působila většinu záchvatů. Zlepšila se rovněž moje rovnováha.
A já konečně začal zase trochu
normálně žít. Především jsem doháněl všechno, co jsem kvůli úrazu zameškal.
Kromě cvičení se ve čtení a psaní jsem samozřejmě chodil po
zábavách a plesech. Kluci z Loučan i nedaleké Senice mi moc
pomáhali. Vozili mě všude autem,
bránili před lidmi, kteří si příliš dovolovali. Někdy jsem se ale ubránil i sám.
Jednou se mi na jakési zábavě
udělalo zle a já vyšel ven a sedl
si na lavičku, abych se trochu
nadechl čerstvého vzduchu. V hrsti
jsem pevně svíral klíče, protože
jsem se bál, že bych je mohl při
záchvatu ztratit. A záchvat se jako
naschvál dostavil. Ven vyšel nějaký podnapilý mladík. Viděl mě na
lavičce a připadalo mu asi, že

ukázka z knížky
Papíry na hlavu
bych mohl být snadná kořist. Přišel ke mně a začal mě šacovat.
Jak jsem se probíral ze záchvatu,
nějak jsem sebou cukl a praštil
chudáka pod oko. Rukou, ve které jsem držel klíče. Měl tam monokl tři týdny. Já jsem se v duchu
trochu radoval, protože nebýt záchvatu, kdoví jak by to dopadlo.
V bdělém stavu bych si nejspíš
netroufl se bránit.
Často jsme s kamarády vyhledávali maškarní plesy, ty byly
naší nejoblíbenější zábavou. Záhy jsem se naučil obstojně tancovat a v maskách bylo dovoleno dělat si beztrestně legraci
z lidí, kteří něco provedli. Jednou jsme se převlékli za funebráky a já byl smrtka. Na tankistický oblek mi kluci latexem
namalovali kostru. Takto vystrojeni jsme vyrazili na šibřinky. Zábava byla náramná, takže když
jsme se v noci vraceli domů,
dost mě bolely nohy. Z tancování i z dlouhé cesty na vlak.
Nedaleko hřbitova jsme si proto
sedli na chvíli na lavičku.
Když jsme vstávali a chtěli pokračovat v cestě, jel kolem trabant, který řídila paní učitelka ze
školy. Ve tmě viděla jen světélkující kostru. A přestože to byla
žena vzdělaná a na strašidla nevěřící, uprostřed noci se vyděsila
a havarovala: skončila ve stromě.
Moc nás to mrzelo a rychle jsme
vyrazili shánět pomoc. Nějak jsem
přitom úplně zapomněl, co mám
vlastně na sobě. Kvůli tomu spad-

psalo se na internetu

ly z kola tři ženy, které jsem potkal, jak jely krmit do kravína. Pomoc jsme nakonec sehnali a paní
učitelka (Lída se jmenovala) se
brzy uzdravila. A co víc: naše setkání se jí tak líbilo, že jsme pak
spolu jeden a půl roku chodili.
A jak bylo kuriózní seznámení,
tak byl kuriózní i náš rozchod. Líbali jsme se v průjezdu, a najednou na nás nějaká starší dáma
začala křičet: „Puberťáci, co si to
dovolujete líbat se v mém průjezdě!“ Lída mi šeptala do ucha:
„Neotáčej se,“ ale já jsem to ječení nemohl vydržet a zahulákal
jsem: „Babo, co se staráš?!“
Dostal jsem facku, až se mi spustila krev z nosu. A nádavkem k tomu zaječení: „Lído, domů!“ Byla
to totiž její babička, která ještě
dodala: „S tím flákačem okamžitě skončíš!“ A skončila. Babička
i Lídiny kolegyně ze školy si totiž myslely, že jsem opravdu flákač, který nic nedělá, protože
jsem přijel, kdykoli si Lída zamanula. Opomněla jim říct, že
jsem v invalidním důchodu a mám
času dost.
Rostislav Kuchař
Knížka Papíry na hlavu stojí
150 korun a objednat si ji
můžete přímo u autora na telefonu 739 504 524 či e-mailu
kucharrosta@seznam.cz. Letos Kuchař vydal novou sbírku
příběhů Uklízeč a ředitel, o níž
se dočtete v příštím Abilympijském zpravodaji.
(pel)

Incident, který se před časem odehrál v jednom městě na severu Itálie, má v základních rysech své předchůdce prakticky kdekoli na světě
a bude mít samozřejmě i řadu následovníků. Pouze ne vždy a všude s tak razantním řešením...
Regionální zástupce jedné politické strany a šéf jednoho z odborů na
místní radnici zaparkoval svoje drahé vozidlo na stanovišti určeném
pro osoby se zdravotním postižením. Toto místo chtěl za chvíli k zaparkování použít těžce tělesně postižený řidič. Proto politika požádal,
aby přeparkoval. Ten ale odmítl a následovala hádka. Ochrnutý muž přivolal policii, která politikovi uložila pokutu ve výši 80 euro (zhruba 2000
korun) a nařídila mu odjet.
Po půlhodině byl ale zpátky a nožem (podle svých slov ho s sebou
nosí pořád) propíchal na vozíčkářově autě pneumatiky. Vůbec ho přitom nezajímalo, že ho z kanceláří sledují lidé a že jeho počínání natáčejí pouliční kamery.
Po předvolání na regionální stranické vedení čin omlouval „technickou chybou zapříčiněnou momentálním návalem vzteku.“ Marně. Přestože nesouhlasil, musel z veřejných funkcí odstoupit a navíc byl i vyloučen ze strany.
Podle jedněch novin prohlásil, „že jsou lidé, kteří dělají mnohem
horší věci a že parkovací místo pro invalidy používá tři roky.“ Tisku,
který mu mj. dal nálepku „šampióna nepřekonatelné arogance“, si také postěžoval, že podle jeho názoru neměla aféra spojitost s politickou kariérou a neměl o ni být proto připraven.
(mk)

Hluchoslepí tvůrci převzali
Ceny Hieronyma Lorma

Tvůrčí osoby z řad hluchoslepých
přebraly ocenění za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků
4. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma se konalo ve Vyškově. Hlavní cenu odborné poroty,
krásnou sošku anděla, převzala
za 1. místo v kategorii poezie
Václava Turková (snímek vlevo)
za báseň Hledání. V kategorii próza porota udělila 1. místo Františku Hynkovi (snímek vpravo) za
povídku s názvem Zimní boty.
Vedle Ceny odborné poroty byly vítězům předány na základě
hlasování, které po celé září
běželo na webu www.lorm.cz,
i Ceny veřejnosti. Největší počet
elektronických hlasů v kategorii
poezie získala báseň Drahý můj
paní Marie Doležalové, v kategorii próza mělo u veřejnosti největ-

I neslyšící potřebují být finančně gramotní
Jiné bariéry omezují život člověka s tělesným postižením, jiné se zrakovým, jiné trápí
zase sluchově postiženého. Stejné je ale
to, že takovíto lidé se často vůbec nedostanou ke spoustě důležitých informací,
mnohdy i základního charakteru, které jsou
zdravým lidem většinou jasné. Musí proto
být dvojnásob ostražití, aby se nedostali
např. do vážných finančních problémů.
A v takové souvislosti jsou samozřejmě
vděční za každý dobrý nápad, který jim
alespoň trochu pomůže.
Naši neslyšící a nedoslýchaví spoluobčané
proto velice uvítali, když jedním z bodů Týdne
komunikace osob se sluchovým postižením
(v četných místech republiky ho uspořádalo
občanské sdružení Orbi Pontes s aktivitami
snažícími se propojovat světy slyšících a neslyšících – www.orbipontes.cz) byl pražský pilotní seminář o finanční gramotnosti nejen pro
tuto širokou část populace.
Seminář vymyslel a také na něm vystoupil Lubomír Piko, finanční poradce České pojišťovny.
A proč právě neslyšící a nedoslýchaví? „Finanční poradenství pro zdravé a sluchově

postižené lidi se v ničem neliší. Loni jsem se
začal učit znakový jazyk, a tak jsem nahlédl
,pod pokličku‘ této skupiny obyvatel. Chci svou
prací pomoct někomu, kdo se bez kvalifikované pomoci sám neobejde. Minimalizovat riziko, že se tito lidé stanou snadnou kořistí
podvodníků. Naše pojišťovna je velká a silná
firma, která má udávat trendy a která chce
pomáhat,“ vysvětluje svůj krok.
Díky tlumočníkům znakového jazyka přítomným nejen vysvětlil základní pojmy z oblasti
finančního poradenství či jak se sestavuje
finanční plán, objasnil důvody, proč je vhodné
využít služeb finančního poradce, ale také
jim poradil, jak rozeznat dobrého poradce od
špatného.
Protože v jeho skupině finančních poradců
pracuje také žena s velmi těžkou nedoslýchavostí, setkává se L. Piko se světem sluchově
postižených prakticky každodenně. Pro tuto
poradkyni znamenají jejich společná jednání
s neslyšícími klienty neocenitelný vklad do
budoucna: „Ideální je, když neslyšící klient
při schůzce s finančním poradcem využije
služeb tlumočníka znakového jazyka. Až budu mít pocit, že mohu poskytnout profesio-

Když se
plebs ozve...

nální služby, povedu schůzky s klienty sama
v českém znakovém jazyce.“ L. Piko při svém
porovnávání situace se slyšícími klienty zdůrazňuje: „Rozdíl je hlavně ve stupni finanční
gramotnosti a v tom, že neslyšícímu klientovi
je třeba někdy vysvětlovat základní pojmy.
Část lidí se sluchovým postižením totiž ovládá pouze znakový jazyk a výrazům, které se
běžně používají v češtině, nerozumí. Pro poradce je to proto náročnější.“
Neslyšící poradkyně nyní musí zvládnout řadu školení, tréninků a závěrečných zkoušek.
Tato část přípravy na budoucí povolání je pro
ni náročná, ale nezbytná: „Pokud jde o celodenní maraton, není to nic lehkého. Poslouchat a zároveň odezírat celých osm hodin,
byť jsou prokládány pauzami, je únavné a leckdy ke konci školení již ztrácím pozornost.
Nicméně oceňuji vstřícný přístup ke mně –
veškeré mé požadavky týkající se komunikace firma zohledňuje. Samozřejmě nemohu
hned očekávat ideální stav, to ani nejde. Je
třeba začít od celé společnosti. A její přístup
k neslyšícím i k jiným skupinám osob se
zdravotním postižením se v posledních letech
přece jen mění.“
(mk)

ší úspěch dílo s názvem Řidičský
průkaz paní Dagmar Proškové.
Do elektronického hlasování se
zapojilo přes 120 osob. „Letos došlo při hlasování k zajímavým
výsledkům, odborná porota i veřejnost u poezie vybraly na první
tři místa stejná díla, jen autoři se
na těchto pozicích umístili v přeházeném pořadí,“ komentuje výsledky Petra Zimermanová, ředitelka občanského sdružení LORM,
a dodává: „František Hynek si domů odvezl hned tři ceny za báseň a povídku, které byly vysoce
hodnoceny jak odbornou porotou, tak veřejností.“
Soutěž byla pořádána pod záštitou Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška. Letos poprvé soutěž podpořila i Nadace člověk člověku.
(red)
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Gastronomický koutek Pavly Indrové

Jedním z našich národních
jídel je tak zvané vepřo,
zelo, knedlík. V každé domácnosti se toto jídlo vařilo, vaří a bude vařit. Někdy
se ale stane, že maso se
sní a zbude zelí a knedlík.
Ale co s tím? Jedna možnost je připravit další maso, ale já vám dnes nabídnu
něco jiného. Již od dětství, co si pamatuji, jsme tomu
říkali kočičák. Jednoduchá a rychlá příprava, třeba
k večeři. A o co jde?
Kočičák
dušené zelí,
houskový knedlík,
vejce, sádlo, sůl, pepř
Knedlík nakrájíme na
kostičky a na sádle
osmažíme do růžova.
Přidáme zelí a prohřejeme. Do této směsi
rozklepneme vejce (na
jednu porci jedno), osolíme, opepříme a necháme v zelí zdrcnout.
Dalším jídlem, které je u nás v oblibě, je bramborový salát. Je mnoho způsobů přípravy, jen se zeleninou, s vejci, se salámem, s majonézou i bez ní,
a tak bych mohla pokračovat a pokračovat. My si
dneska ale připravíme teplý bramborový salát. Je to
trochu neobvyklý salát, ale výborný ke smaženému
vepřovému řízku.
Teplý bramborový
salát
salátové brambory,
mrkev, sterilované
okurky, vejce, cibule,
petrželová nať, olej,
cukr, ocet, sůl, pepř
Brambory uvaříme ve
slupce, vejce natvrdo
a mrkev také uvaříme.
Do kastrolku dáme vodu, ochutíme solí, octem
a cukrem na sladkokyselo. Přidáme cibuli (asi pěti-

nu množství brambor) nakrájenou na půlkolečka
a dáme vařit, až cibule změkne a zesklovatí, ale
nerozvaří se. Mezitím ještě horké brambory oloupeme a nakrájíme do mísy na kolečka, větší na
půlkolečka. Přikrájíme také ještě teplou mrkev nakrájenou na kolečka, okurky a vejce. Osolíme, opepříme, pokapeme olejem a trochu promícháme. Vlijeme
horkou cibuli i s trochou nálevu. Přidáme nakrájenou
petrželku a důkladně promícháme, nejlépe rukou,
aby se brambory nerozbily. Pokud je salát sušší, přilijeme ještě trochu nálevu z cibule. Salát podáváme
teplý, ale je výborný i studený.
A na závěr něco sladkého – kynuté koláčky bez kynutí.
Tvarohové koláčky
bez kynutí
500 g hladké mouky,
250 ml mléka, 60 g
cukru, 1 vejce,
1 žloutek, 1 kostka
droždí, ½ prášku
do pečiva,
1 vanilkový cukr, 60 g
rozpuštěného másla,
sůl, tvarohová náplň,
povidla, drobenka,
máslo na potření
Nejprve si připravíme tvarohovou náplň. Tvaroh,
žloutek, trochu mletého cukru a rozinky smícháme
dohromady. Na drobenku smícháme po jednom díle polohrubou mouku, cukr a máslo. Dále si uděláme kvásek. Do trochy vlažného mléka dáme cukr,
rozdrobíme droždí a posypeme trochou mouky. Do
mísy nasypeme mouku, přidáme ostatní ingredience, vlijeme kvásek a vymícháme hladké těsto. Mícháme tak dlouho, až se nelepí na vařečku a mísu.
Ihned těsto odkrajujeme lžící a na pomoučněném
vále bochánky těsta rukou rozděláme na větší kolečko. Doprostřed dáme vrchovatou lžičku tvarohu
a zabalíme do kuličky. Koláčky klademe na vymazaný plech, do každého uděláme rukou důlek
a do něho rozetřeme povidla. Posypeme drobenkou a okraje ještě pomastíme. Pečeme ve vyhřáté
troubě do zlatova. Upozornění: koláčky zdvojnásobí svůj objem. Po vychladnutí pocukrujeme.
Přeji vám všem dobrou chuť.

Do konce roku můžete podat nominaci na cenu Mosty 2012
Až do 31. prosince mohou úřady
veřejné správy, instituce, neziskovky, firmy, média a také jednotlivci podávat návrhy na udělení ceny MOSTY 2012. Stejnojmennou
soutěž pravidelně pořádá Národní
rada osob se zdravotním postižením ČR, aby upozornila veřejnost
na mimořádné činy, projekty a aktivity ve prospěch těchto občanů.
Pro nominaci je určen formulář
zveřejněný na stránkách www.
nrzp.cz. Ten je zapotřebí odeslat
poštou na adresu NRZP, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo elek-

tronicky na adresu nrzp@nrzp.cz.
Pro zařazení návrhu poslaného
poštou do soutěže je rozhodné
podací datum na zásilce.
Další informace poskytne a na
případné dotazy odpoví Michal
Dvořák, ředitel organizačního odboru NRZP, na telefonu 266 753
433 či e-mailu m.dvorak@nrzp.cz.
Ceny Mosty 2012 budou uděleny na slavnostním večeru, který
se uskuteční příští rok v březnu ve
Žďáru nad Sázavou. Záštitu nad
soutěží opět převzala manželka
prezidenta Livia Klausová.

Vyhlášené soutěžní kategorie:
- Cena pro instituci veřejné
správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením;
- Cena pro nestátní subjekt za
mimořádnou aktivitu nebo čin ve
prospěch osob se zdravotním postižením;
- Cena pro osobnost hnutí osob
se zdravotním postižením;
- Zvláštní cena za mimořádnou
aktivitu nebo čin ve prospěch osob
se zdravotním postižením.
(pel)

Jubilejní přehlídku navštívil i australský vítěz Jiří Antonín
Dvacátá národní abilympiáda byla
výzvou k bilancování. Organizátoři zaslali pozvánku mnoha osobnostem z abilympijské minulosti,
avšak do ČEZ arény jich zavítalo
jen několik. Potěšil bývalý ředitel
pardubického divadla Miloslav Kučera, který kdysi pro účastníky
připravil kulturní večer a letos
se na chvíli ujal předávání cen
vítězům. Mezi hosty byli i Michal
Hašto, někdejší šéf sdružení
T-Atlas, pořádajícího abilympiádu
v 90. letech, a Jana Filáčková,
která přehlídce zajišťovala přízeň
ministerstva práce a sociálních
věcí. Z veteránů se dostavil třeba
Jiří Antonín, jehož disciplínou bylo až do roku 2001 řízení automobilu. Ochotně mi odpověděl na
několik otázek.
r Pamatuješ úplně první národní abilympiády, kde jsi vždy
patřil k nejlepším v řízení auta. V téhle disciplíně už se nesoutěží, a tak jsi v ČEZ aréně
vůbec poprvé. Jak na tebe hala
působí?

mám někdy přihlásit. Ale teď je mi
jasné, že ne. (smích) Zajímá mě
i cukrářství, ve kterém se bude
soutěžit za chvíli. Nenechám si
ujít ani košíkářství.
A jsi z něčeho naopak zklamaný?
Mrzí mě, že jsem tady nepotkal
moc starých známých, se kterými jsem se dřív na abilympiádě
pravidelně vídal. Jezdíval jsem do
Pardubic soutěžit proto, že jsem
byl zvědav, jestli je mezi lidmi
s postižením někdo stejně dobrý
jako já. A samozřejmě jsem přitom poznal príma lidi, kteří tady
ale letos nejsou.
r

Je asi vhodnější než učiliště
v Černé za Bory nebo salesiánské středisko. Je tady hodně
prostoru, lidé se mohou volněji
pohybovat. Myslím, že abilympiáda jde v těch šlépějích, v jakých
má jít.
Co se ti líbilo, co tě zde zaujalo?
Rád jsem se podíval na studenou kuchyň. Dřív jsem si pohrával
s myšlenkou, zda se do ní ne-

r

Vždycky jsi byl skvělý řidič,
což jsi prokázal i vítězstvím na
mezinárodní abilympiádě v Austrálii. Využíváš tuhle svou dovednost v zaměstnání?
Jo, vozím lidi s tělesným postižením. Ale nedělám to pravidelně,
jen vypomáhám. V Havířově jezdím pro sdružení Apropo. A samozřejmě mě to pořád baví! (pel)

r
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Olympiáda, která propojila dva světy

Na atletickém stadionu TJ Slezan
Frýdek-Místek se 21. září konala
16. olympiáda v lehké atletice pro
mládež s mentálním postižením.
Zúčastnilo se jí 110 sportovců
z celé republiky a tradičně i členové dvou družstev z Polska. Tribunu zaplnilo až 1500 diváků –
žáků základních a středních škol
frýdecko-místeckého okresu, kteří
připravili atletům bouřlivou atmosféru.
Závodilo se jako vždy v běhu na 50
a 400 m, hodu kriketovým míčkem,
skoku do dálky, štafetě 5 x 80 m
a přetahování lanem. Vyhrálo družstvo Praktické školy z Nového Jičína, stříbro vybojovalo družstvo
ze Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením Bruntál
a třetí skončilo družstvo Střední,
Základní a Mateřské školy logopedické Růžovka z Frýdku-Místku.
Autorem integrační akce je ředitel Školy života Günther Kuboň,
který za svou záslužnou činnost loni obdržel cenu města Frýdku-Místku.
(pel)

Návrat do Ostravy
se dvěma zlatými

Tenhle málomluvný šikovný muž
přijel na abilympiádu až z Ostravy. Představil se a zvítězil ve
zdobení kraslic. „Jezdím sem s rodinou už několik let, líbí se mi
atmosféra téhle akce,“ říká o své
hlavní motivaci Jiří Bareš (na
snímku). A dodává: „Letos je to
slabší než jiné roky. Zdá se mi,
že je tady míň soutěžících než
dřív.“
Vejce zdobí voskovou batikou
už asi patnáct let. „Zkoušel
jsem to doma s mými dcerami.
A s jednou z nich jsem u toho
zůstal.“ Své zálibě se samozřejmě nejvíc věnuje před Velikonocemi. Většinu kraslic rozdá, několik jich prodá.
O pátečním koncertu kapely
Buty, která pochází ze stejného
města, sice pan Bareš věděl, ale
nezašel si na něj. „Navštívili jsme
s manželkou večer dceru, která

žije tady v Pardubicích. Právě ona
má stejného koníčka jako já,“ vysvětluje.
Sluší se dodat, že na abilympiádě byla velmi úspěšná i jeho
manželka. Také Věra Barešová
zvítězila, a to v jedné z nejobtížnějších disciplín: v paličkování. Stejně jako loni.
(pel)

