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Doprovodný program
se povedl
O zhodnocení letošního Kreativu jsme požádali Ivu
Preussovou, která měla tuto výstavu a samotný doprovodný program v organizačním výboru na starosti:
„Letošní Kreativ se opravdu vydařil! Navzdory velkému počtu akcí ve městě, které probíhaly souběžně, se můžeme radovat ze stejné návštěvnosti jako
v loňském roce. Zúčastnilo se ho 35 vystavovatelů,
kteří návštěvníkům nabídli 12 kreativních dílniček. Byli opravdu skvělí a někteří, třeba paní Sedláková, poskytovali dílničky především pro soutěžící zdarma.
Téměř všichni vystavovatelé nám již nyní přislíbili
účast jak na podzimním Kreativu v ČSOB Pojišťovně
(bude opět koncem listopadu – pozn. red.), tak na
26. ročníku naší abilympiády. Pestrý byl i náš doprovodný program, ve kterém si to svoje našel určitě
každý, ať do Tipsport areny přišel soutěžit, fandit nebo jen tak se dívat.“
A jak tedy vlastní doprovodný program vypadal?
Vystoupení mladých flétnistek a flétnistů Delta –
odloučeného pracoviště Domů dětí a mládeže Alfa
bylo oživením nejen slavnostního zahájení.
Už tradičním účastníkem programu byla působivá
bubebnická show Denního stacionáře Mirea. Potlesk
si vysloužila celá řada tanečních vystoupení – Svítání (skupina Amare, břišní tanečnice Lamia´h), tanečního kroužku ZŠ Staňkova, stacionáře Slunečnice,
Pohybového studia Hroch, Studia Intimate s tancem
u tyče a Fit Dance DDM Alfa. Své umění v latinskoamerickém tanci převedl dětský pár Lucie Kaletová
a Matyáš Novák.
Oživení a noblesu vnesla na plochu módní přehlídka Studia Petra, do předvedení jejich svatebních
a společenských šatů se opět s velkou chutí zapojilo i pět členek organizačního výboru letošní abilympiády.
Vystoupení plné napětí a překvapení předvedl
kouzelník David Kopecký a Pardubický klub kouzel
a magie, byla tu i Tereza Nováková s canisterapií.
Svoji premiéru si na letošním Kreativu a abilympiádě
odbyli psovodi pardubické policie, kteří se svými svěřenci předvedli působivé vystoupení např. při zadržení pachatele či objevování ztracených předmětů.
Velký zájem byl o dva požární útoky jednotky nejmenších hasičů SDH Doubravice, vedených Romanem Kaláškem, které se uskutečnily v prostoru před
hlavním vchodem do Tipsport areny. Tady byl dislokovaný i hojně využívaný nafukovací skákací hrad
a mnozí vyzkoušeli svoji sílu, šikovnost a odvahu
při zdolávání mobilní horolezecké stěny od firmy
Lezeto z Písku. Pozornost poutaly i ukázky policejní
a hasičské techniky. Zájem byl o míchané nápoje –
přímo na ploše je nabízela kavárna U tiskaře Brixe,
která se starala i o další občerstvení. Stravování k velké spokojenosti všech účastníků zajistila tréninková
kuchyň z Kosatce.
(fr)

Ani letos
nechyběl přepis
Tradiční a oceňovanou službou pro neslyšící
soutěžící je tlumočení prostřednictvím přepisu
mluveného slova, který se objevuje na plátně
umístěném v prostoru pro doprovodný program. Pořadatelům opět vyšla vstříc Česká
unie neslyšících a do pardubické Tipsport areny nominovala Zbyňka Cincibuse, který během
obou soutěžních dnů odvedl hodně důležité práce a pomohl nejen sluchově postiženým.
Devětadvacetiletý Brňák se přepisu věnuje
sedm let, studoval religionistiku a jeho koníček
se nakonec stal jeho zaměstnáním – je přepisovatelem na Masarykově univerzitě v Brně.
(fr)

Pátý výšlap
ozdobily
rekordy
Vybraná částka pomůže
téměř dvaceti dětem
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Kreativ s abilympiádou
nabídly dva dny
plné zajímavých akcí
a skvělých výkonů
Česká abilympijská asociace připravila 25. ročník abilympiády, národní přehlídky
pracovních a volnočasových
schopností a dovedností
osob s handicapem, která
byla opět součástí prodejní
a zážitkové výstavy Kreativ.
V pardubické Tipsport areně
se v osmnácti disciplínách
objevilo 78 soutěžících z celé země. Poprvé byla věková
hranice pro přihlášení snížena na 15 let. „Vzájemné propojení těchto dvou akcí se
nám v minulosti osvědčilo, je
potřebným oživením, a proto
jsme na tento model přistoupili i letos. Celý 25. ročník
budeme pečlivě analyzovat
a pak rozhodneme, co dál,“
řekl předseda CAA a ředitel
soutěží Jaromír Krpálek.

Kdo převzal záštitu?

Záštity nad akcí převzali místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jan Chvojka,
hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, primátor
města
Pardubic
Martin
Charvát a ředitel Krajského
ředitelství Policie ČR Pardubického kraje Jan Švejdar.

Podporu poskytly významné firmy jako např. Elektrárny
Opatovice, STENO CZ, K2P,
Dopravní podnik města Pardubic, Foxconn CZ a mnoho
dalších. „Bez jejich pomoci
a přízně celé řady dalších
bychom nebyli schopni takovou akci uspořádat. Vážíme
si toho, děkujeme za to.
Jsme vděčni za každou podanou pomocnou ruku a na
tyto podpory budeme spoléhat i nadále,“ svěřil se Jaromír Krpálek.
Na samotném slavnostním
zahájení 25. ročníku byla přítomna celá řada čestných
hostů: místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková,
radní Pardubického kraje Pavel Šotola, ředitel Krajského
ředitelství Policie ČR Pardubického kraje Jan Švejdar,
náměstek primátora města
Pardubic Jan Řehounek,
radní města Pardubic Ivana
Dolečková, starosta Městského obvodu I Jaroslav
Menšík, ředitel Úřadu práce
Pardubice Petr Klimpl, místopředseda představenstva
Rozvojového fondu Pardubice Jiří Komárek a prezi-

dent Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR Jan Wiesner.
Všichni hosté ocenili pravidelné pořádání abilympiády,
podpořili aktivity České abilympijské asociace a soutěžícím popřáli hodně zdaru v jejich disciplínách. Náměstkyně
ministryně práce a sociálních
věcí Jana Hanzlíková mj. řekla: „Těší mě, že je to významná tradiční akce s krásnou
atmosférou, na které může
veřejnost obdivovat úžasnou
šikovnost, kreativitu a nadšení lidí se zdravotním postižením, kteří tu jsou v roli
soutěžících. Její důležitost
a prospěšnost vidím hlavně
v tom, že si odtud lidé odvážejí nejenom medaile za vítězství, ale hlavně posílené
sebevědomí do běžného života, mnoho krásných zážitků
a třeba i nová přátelství.“
Slib soutěžících přednesl
Milan Šilar, slib rozhodčích
Dana Trtíková. O závěr slavnostního ceremoniálu se
postarali mladí flétnisté a flétnistky Delty Pardubice, odloučeného pracoviště Domu dětí
a mládeže Alfa.
(Pokračování na str. 7)

Takoví
normální
vozíčkáři
Film, který baví
nekorektním humorem
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Abilympionikem
roku byl vyhlášen
Jan Venzara
Rozhovor
se šikovným mladíkem
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Akce Na Sněžku pro Pavlínku vynesla více než milion korun!
Pátý ročník charitativního výstupu na
Sněžku, který uspořádal Nadační fond
KlaPeto, byl plný rekordů. Rekordní byla
účast zdravých i handicapovaných. Rekordní byl čas, za který autor projektu
Jaroslav Petrouš vyšlápl nejvyšší českou
horu. Rekordní bylo množství prodaných
benefičních triček a z toho všeho vzešla
celková částka – rekordních 1 042 823
korun.
Letos se na Sněžku šlo pro dvouletou
Pavlínku Josiekovou z Karviné, která v sedmi měsících prodělala s trvalými následky onemocnění způsobené meningokokem. Krásný slunečný den přilákal poslední
květnovou sobotu do Pece pod Sněžkou
na dva a půl tisíce lidí a většina z nich
se zúčastnila i samotného výstupu. Jubilejní
pátý ročník charitativní akce byl nabitý
emocemi.

Petrouš byl
rychlý

Handicapovaný
atlet Jaroslav Petrouš, který se před
pěti lety, krátce po
amputaci levé nohy nad kolenem,
rozhodl tuto akci
uspořádat, překonal vlastní rekord.
Na Sněžku vyšel
za pouhou jednu
hodinu a 41 minut.
„Jsem hrdý na to,
že se z výšlapu
pro pár přátel stala akce, která oslovuje tisíce lidí z celé republiky,“ řekl Petrouš.
„Největší odměna pro nás byla, když jsme
se na vrcholu Sněžky potkali s tolika ‚KlaPeto dětičkama‘, ať už se tam dostaly za

Muzeum loutkářských kultur
otevřelo terasy i pro vozíčkáře

pomoci svých blízkých nebo tam dokonce došly samy.
Byla jsem dojatá,
když jsem viděla,
jak se na vlastní
nohy, i díky naší
pomoci, postavily
děti s DMO nebo
po onkologické léčbě,“ popsala svoje
bezprostřední dojmy spoluzakladatelka KlaPeto Kateřina Klasnová.

Rekordní částka

Sbírka vynesla rekordních 1 042 823 korun
a prodalo se všech 2500 benefičních triček.
Rodina malé Pavlínky dostala od Nadačního
fondu KlaPeto nový vůz Opel Corsa. „Bylo

Město perníku opět
poskytne finance na bezbariérové úpravy
Pardubice nadále finančně přispívají na projekty, jejichž cílem
je odstranit ve městě bariéry
a pomoci zdravotně postiženým
lidem. Z Programu podpory bezbariérovosti, který existuje od
roku 2014, je letos vyčleněn
přes milion korun. Peníze budou
rozděleny mezi čtyři subjekty:
Pardubického partnera, TyfloCentrum Pardubice, Českou abilympijskou asociaci a Východočeské muzeum.

Muzeum
loutkářských
kultur
v Chrudimi otevřelo v závěru
května nový prostor určený návštěvníkům. Jde o terasy za Mydlářovským domem: výjimečné
místo k odpočinku i setkávání
s atmosférou italského Toskánska, odkud kdysi bohatý měšťan
Matěj Mydlář čerpal inspiraci pro
přestavbu svého domu.
V centru města si tak lidé mohou
zajít na kulturní akce pod širým
nebem. Děti i dospělí si na tera-

sách mohou taky hrát, číst knihu
nebo zblízka obdivovat zručnost
renesančních stavitelů. Téměř
středomořskou atmosféru kromě
olivovníků a celodenně svítícího
slunce pomáhá navozovat fontána s „kamennou loutkou“.
Terasy jsou bezbariérové, vozíčkáře k nim vyveze osobní výtah.
I oni se mohou těšit na páteční letní koncerty a divadelní představení, o nichž informují stránky
www.puppets.cz/aktuality.
(pel)

to pro nás obrovské překvapení a šok. Byli
jsme oba s přítelem dojatí, kolik lidí naší
Pavlínce pomohlo a kolik jich šlo spolu
s námi na Sněžku,“ svěřila se maminka Pavlínky Veronika. Auto rodina potřebuje na
jízdy k protetikovi a za lékaři.
„Díky obrovské částce ale budeme moci
obdarovat dalších zhruba 16 handicapovaných dětí a rozšířit tak naši velkou
KlaPeto rodinu,“ dodali Klasnová s Petroušem. Za předchozí čtyři ročníky se
podařilo vybrat celkem 2 298 000 Kč
a rozdat celkem 31 příspěvků na rehabilitace a kompenzační pomůcky, které nehradí pojišťovny.
Nadační fond KlaPeto předá symbolické
šeky dalším těžce zdravotně postiženým
dětem letos na podzim. Už nyní pořadatelé
všechny zvou na další ročník, opět poslední
květnovou sobotu – 26. května 2018.
(fr)

Pardubický partner hodlá vybudovat bezbariérový přístup k budově
pošty Pardubice 5. Náklady činí
450 tisíc korun, město přispěje
částkou 405 tisíc korun. „Do objektu pošty byl sice roku 1996
zajištěn bezbariérový přístup pomocí mobilní plošiny, ta je však
v současnosti za hranicí své životnosti a celková oprava je dost problematická. Služeb pošty pátého
městského obvodu využívají nejen
obyvatelé Dukly a Višňovky, ale
také klienti z bezbariérového bytového domu v Rokycanově ulici.
Působí zde navíc společnosti, jež
zaměstnávají tělesně či jinak postižené osoby,“ vysvětlil náměstek

primátora zodpovědný za sociální
politiku Jakub Rychtecký.
S žádostí o dotaci byla stejně jako loni úspěšná i Česká abilympijská asociace. Neziskovka získá
podporu ve výši 250 tisíc korun na
svá poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti. Přes 50 tisíc město investuje do projektu
TyfloCentra Pardubice a uhradí
i část nákladů na záměr Východočeského muzea, které plánuje zrekonstruovat toalety a zvýšit tak
komfort pro všechny návštěvníky.

„Ty stávající bohužel nejsou hendikepovaným lidem přizpůsobeny.
Samotný vstup do zámku bezbariérový je, návštěvníci mají k dispozici jak plošiny pro vozíčkáře,
tak výtah v zámeckém paláci.
Rekonstrukce toalet je ale nezbytná,“ řekl náměstek Rychtecký.
Pardubice jsou jedním z mála
měst v Česku, které takový program mají. Město jeho prostřednictvím podpořilo celkem 19 projektů, a to částkou zhruba 4,5
milionu korun.
(pel)

Svatoanenské zahradní slavnosti
lákají i na nové expozice

Duhová kočka, Milionový pes a vláda za všechny peníze
Pro omlazovací kúru si národní
abilympiáda nemohla zvolit příhodnější chvíli než půlkulaté jubileum
své existence. Ještě v půlce března to vypadala na fiasko: bylo
přihlášeno tak málo lidí, že Česká
abilympijská asociace uvažovala
o zrušení akce. Ale v dalších týdnech naštěstí došlo k obratu a bylo zřejmé, že se v různých disciplínách objeví asi dvacítka nových
tváří. Organizačnímu týmu se tak
vyplatilo snížení věku pro soutěžící
z 18 na 15 let; nováčci byli nejvíc
vidět v dřevořezbě, malbě na hedvábí či batice. Čerstvou energii
dvoudenní akci dodala i mladá moderátorka – vitální, výřečná, usměvavá a s dobrou schopností improvizace.
Doprovodný program lákal třeba
na ukázky zooterapie. Publikum zjistilo, že se k ní dobře hodí i krajta:
pomáhá odstraňovat psychické bloky a ulehčuje komunikaci s druhými
lidmi. Duhová kočka byla poprvé
hlavní atrakcí zážitkové a prodejní
výstavy: nešlo o exotickou šelmičku, nýbrž o stánek s deskovými
hrami a dalšími předměty od výtvarnice Lucie Ernestové. I její pohádkový svět plný fantazie a motivačních výroků přispěl k pocitu
svěžesti, s nímž se lidé vraceli
z abilympiády domů.
Svým pojmenováním klame i Milionový pes, který se narodil na

náš komentář
konci května. Neštěká, nekouše,
ale upozorňuje na nerovnoprávné
postavení asistenčních a vodicích
čtyřnožců. Z přesvědčivých argumentů, které tahle kampaň šíří,
vyberme tři: asistenční pes nahradí
druhého člověka 4 hodiny denně,
průměrně pomáhá těžce tělesně
postižené osobě 8 let a za tuto
dobu jí ušetří zhruba milion korun. Není to dostatečný důvod k tomu, aby stát proplácel jeho výcvik
stejně jako hradí trénink vodicích
psů?
Zahájení kampaně se zúčastnila
ministryně práce a sociálních věcí, jejíž úřad v prosinci přichystal vůbec první dotaci na výcvik
asistenčních psů. Za vstřícnost
v téhle věci budiž Michaela Marksová pochválena. Ale končící vláda si za svůj vztah ke zdravotně
postiženým lidem žádný kompliment nezaslouží. Prosadila totiž
jen dílčí změny, třeba sjednocení minimální mzdy či zvýšení příspěvku na péči. Zásadní kroky
slibovala, avšak neudělala je.
Pro příklady není nutné chodit
daleko. Tím nejpalčivějším je takzvaná velká novela zákona o sociálních službách, kterou ministryně
slíbila hned po svém nástupu do

funkce. Přípravy však nabraly takové zpoždění, že novelu vláda
schválila až letos v březnu. A parlament ji do podzimních voleb asi
nestihne projednat.
Dalším průšvihem je zákon o sociálním bydlení, který měl být
předložen vládě v roce 2015. A realita? I tenhle předpis schválil kabinet po zdlouhavých sporech až
v březnu a šance na jeho přijetí
je téměř nulová. Zákon o sociálním podnikání měl podle původního vládního plánu platit od letošního ledna. Ale je jasné, že jeho
návrhem se bude zabývat až příští
kabinet...
Světlou výjimkou je zákon o poskytování dávek, na kterém však
má hlavní zásluhu Národní rada
osob se zdravotním postižením.
Tento předpis částečně napravuje
drakonická opatření bývalého ministra Jaromíra Drábka a má
šanci, že ho stávající parlament
odsouhlasí.
Rozpor mezi původními sliby
a jejich nesplněním je zarážející. Nápravy se od vlády zřejmě
nedočkáme: politici budou pokračovat v hádkách a vzájemném
napadání. Vážné problémy vozíčkářů, nevidomých či třeba duševně nemocných lidí způsobené
mizernou legislativou pro ně zůstanou nepodstatné.
Miloš Pelikán

Domov sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku pořádá i letos Svatoanenské zahradní slavnosti. Benefiční
akce, jejíž výtěžek pomůže lidem s roztroušenou sklerózou, se
uskuteční v sobotu 22. července. Areál je bezbariérový, vstupné
činí 100 Kč pro dospělou osobu
a 50 Kč pro dítě do 15 let. Držitelé
průkazu ZTP a ZTP/P mají vstup
zdarma.
Opět se můžete těšit na příjemně
prožitý den poutního rázu a rodinného sdílení, s mnoha stánky lidových řemesel a chráněných dílen.
V opraveném zámeckém objektu
a přilehlém parku bude přichystán
bohatý program, jehož magnetem
jsou nové expozice zaměřené na
barokní žirečský areál a na historii
cyklistiky.
V parku vystoupí mladý písničkář z Hradce Králové Michal Horák
a folková skupina Chvíle z Hronova. Staročeskou atmosféru navodí
kapela Klapeto z Náchoda, spoustu fanoušků a hlavně fanynek jistě přiláká populární Michal Hrůza.
Závěr večera bude patřit Petru
Vondráčkovi s rock´n´rollovou kapelou Lokomotiva.
Dětem bude určena scéna na zámeckém nádvoří. Z Hradce Králové přijede Loutkové divadlo Kozlík,

pásmo písniček nabídne zpěvačka
Jana Rychterová. Známé melodie klasické a také filmové hudby
zahraje pardubické kontrabasové
kvarteto Bumblebass. V kostele
sv. Anny zahraje Divadlo MIMo
biblické příběhy, vystoupí kytarista a písničkář Jan-Matěj Rak.
Soubor dobové hudby Musica per
gaudium předvede pásmo Hudba
v labyrintu času a unikátní zvonkohru rozezní varhaník Václav Uhlíř,
který s sebou přiveze sopranistku
Hanu Medkovou.
Z dalších atrakcí stojí za zmínku
žonglérské kousky skupiny Alterna, malování na obličej, jízda na
ponících, dřevěný kolotoč na kliku, zvíře ze ZOO či skákací hrad.
Občerstvení zajistí třeba bylinková
kavárna Café Damián, ochutnávku
bylinných sirupů a likérů nabídne
zahradnictví Camellus.
Svatoanenské slavnosti tradičně
začnou v 10 hodin poutní mší svatou, kterou bude celebrovat královéhradecký biskup Jan Vokál. Poté
bude následovat slavnostní otevření expozice Barokní areál Žireč.
Akci podporuje Nadace Divoké
husy, mediálním partnerem je Katolický týdeník a záštitu převzal
Pavel Bělobrádek, místopředseda
vlády.
(pel)
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Staropramen
usnadňuje
vozíčkářům cestu

O nápaditém a hlavně užitečném projektu Festivaly
bez zábran jsme psali minule. Na konci května pivovar Staropramen oznámil, na kterých hudebních akcích bude s projektem přítomen. Jeho posláním je servis pro vozíčkáře: poslouží jim
vyvýšené plošiny pro kvalitní výhled na pódia, pojezdové pásy, chodníčky a nájezdy z recyklovaného plastu. Zkrátka bezbariérové prvky usnadňující
pohyb po festivalovém areálu (včetně toalet).
Protože tohle číslo Zpravodaje dostanete v době,
kdy některé „bezzábranové“ festivaly (třeba Rock
for People) budou minulostí, doporučujeme sledovat stránky http://festivalybezzabran.cz. Dozvíte
se tam například, že další zajímavé akce jsou
přichystány na září a vozíčkáři se na ně po registraci dostanou zdarma.
Nadále pokračuje sběr plastových víček a kovových korunek. Kdo se chce zapojit, najde potřebné informace na uvedených webovkách.
Na konci června bylo nasbíráno celkem 2250
kilogramů víček, což umožňuje navštívit Festival
bez zábran 63 vozíčkářům.
(pel)

Rozhovor o značce oceňující spolehlivost neziskovek

Cesta k získání není jednoduchá, ale každopádně se vyplatí
Rozsáhlost spektra aktivit, které připravují a uskutečňují četné organizace
neziskového sektoru, souvisí zásadní měrou s chvályhodným přístupem dlouhé
řady sponzorů a dárců. Ale také v tomto
případě je dobré pamatovat na úsloví:
„Důvěřuj, ale prověřuj.“ Ne vždy se totiž
dá navenek snadno poznat, co se skrývá
„pod slupkou“.
Významnou pomoc při rozhodování
komu, na co a kolik bez obav věnovat,
představuje Značka spolehlivosti. V rozhovoru ji blíže představuje Monika Jindrová, ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která se svou
činnosti podílí na vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.
u Co bylo vlastně „odrazovým můstkem“ pro vznik této značky?
Poptávka po nějakém nástroji, díky kterému by bylo možné rozpoznat skutečně
spolehlivě pracující neziskové organizace, existovala už dlouho, a to jak na
straně dárců, tak samotných neziskovek. Přímý impuls přišel na první valné
hromadě naší Asociace v roce 2011, kde
nás naši členové zaúkolovali přípravou
takové značky.

kromých dárců. Na druhou stranu se na
nás obracejí dárci, kterým se Značka
spolehlivosti líbí a chtějí se o ní dozvědět
více. Objevují se také první nadace
a nadační fondy, které ke značce přihlíží
ve svých grantových programech. (mk)

u Co vše je potřeba udělat pro získání
značky?
V prvé řadě nás kontaktovat. Metodika
hodnocení a celý postup je zveřejněn na
www.znackaspolehlivosti.cz. Neziskovka
musí nejprve splňovat vstupní kritéria,
pak následuje hloubkové hodnocení, které provádí odborný hodnotitel. Na základě
jeho zprávy pak nezávislá rada složená
z deseti renomovaných odborníků rozhoduje o udělení, či neudělení značky.
u Dá se říci, že Značka spolehlivosti

má skutečně tak významné postavení při rozhodování potenciálních
dárců?
Značka spolehlivosti je dosud na začátku
své cesty, neboť budování důvěry je
dlouhodobá záležitost. Už nyní však vidíme řadu pozitivních výsledků. Držitelé
značky získávají více peněz od sou-

Vládní výbor vyhlásil
publicistickou a fotografickou soutěž
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO)
v červnu vyhlásil soutěž o Ceny za publicistické práce.
Jejím záměrem je popularizovat život lidí s postižením
a příznivě ovlivnit postoj veřejnosti k nim. Soutěží se
ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové;
díla mohou být uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. října 2016 do
30. září 2017: elektronicky na e-mail novakova.petra@
vlada.cz nebo poštou na Úřad vlády ČR (sekretariát
VVZPO, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1).
Propozice lze najít na stránkách www.vlada.cz, konkrétně v oddílu Pracovní a poradní orgány. Na dotazy
odpoví Petra Nováková, tajemnice výboru, na telefonu
224 002 316 nebo zmíněném e-mailu.
Do XXIV. ročníku soutěže může dílo přihlásit sám
autor nebo jakákoli fyzická či právnická osoba s jeho
písemným souhlasem. Uzávěrka je 30. září: rozhoduje
razítko podací pošty nebo osobní doručení na podatelnu Úřadu vlády.
Zároveň byl vyhlášen II. ročník fotografické soutěže Úspěšný snímek z loňské soutěže. Foto: Jan Vostřák
téma Život bez bariér. Na e-mailovou adresu fotosoutez@vlada.cz lze poslat snímky, které nejlépe zachycují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením
do společenských aktivit. Zúčastnit se mohou amatéři i profesionálové z České republiky: od každého
autora budou přijata maximálně tři díla, výhradně ve formátu JPG a maximální velikosti 6 MB. Propozice
jsou zveřejněny na stejných webovkách jako v případě novinářské soutěže; kontaktní osobou je opět Petra
Nováková. Uzávěrka je 15. října.
(pel)

Velký význam hodnoty Značky spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace) dokládá i skutečnost, že počínaje jarem roku 2015
patří do Programu Česká kvalita. Její
zařazení by proto mělo každého ubezpečit, že splňuje nejpřísnější kritéria nezávislosti a objektivity.
V současné době ji má 22 veřejně
prospěšných organizací, jejich počet se
průběžně zvyšuje.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je jako správce značky též
členem mezinárodní asociace ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), která sdružuje podobné
značky ze 16 zemí světa.

Čísla, která
se mohou hodit
Webové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz umožňují v části Vydáváme stažení
elektronické verze publikace „Vybrané údaje o sociálním zabezpečení“ se základními informacemi za rok 2015 ze sedmi
vybraných oblastí sociálního zabezpečení včetně excelovských
tabulek.
Konkrétně se jedná o důchodové pojištění, nemocenské pojištění, dávky státní sociální
podpory a pěstounské péče,
dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na
péči, vybrané terénní a ambulantní sociální služby, zařízení sociálních služeb a Evropský systém jednotných statistik sociální
ochrany.
Jednotlivé kapitoly se člení na
analyticko-metodickou
textovou
část s grafy a na část tabulkovou.
Data za uvedený rok doplňují podle dostupných údajů také časové řady. Zveřejněná čísla mají
v případě kapitol ze sociálního
zabezpečení povahu informací
o celkových výdajích a počtech
příjemců či vyplacených dávek

s roztříděním podle jejich typů,
kraje bydliště příjemců, pohlaví
i jiných ukazatelů. Z kapitol zaměřených na sociální služby lze
mj. zjistit základní ekonomické
údaje a počty uživatelů/klientů
jednotlivých služeb. Přehledu o výdajích na sociální zabezpečení
podle mezinárodně metodicky
upraveného a srovnatelného systému jednotných statistik sociální ochrany se věnuje poslední
kapitola.
Vydavatel publikaci zpracovával
předně z údajů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Českou správou sociálního zabezpečení, které doplnil
informacemi z dalších datových
zdrojů.
Zároveň velmi přivítá, a to
hlavně od pracovníků ze sledované oblasti, kladné i záporné
poznámky ke zveřejněným číslům,
stejně jako náměty na vylepšení
těchto statistik – kontakty: Helena
Chodounská, Český statistický
úřad, odbor 63, Na Padesátém 81,
100 82 Praha 10; telefon 274 054
384; e-mail helena.chodounska@
czso.cz.
(mk)

Nájemní vrazi na vozíku baví nekorektním humorem

Premiéru měl na loňském festivalu v Karlových Varech. Tamnímu publiku se natolik
zalíbil, že byl favoritem na udělení Divácké
ceny. Do tuzemské distribuce se však
maďarský film Takoví normální vozíčkáři
nedostal. Zato je dostupný na internetu
a bývá na programu kabelových televizních
stanic. Cynická komedie nabitá akcí dokazuje, že na vozíku se dají obstojně zvládnout
i vraždy...
Je to analogie nikoli náhodná. Už v roce 1994 známý režisér Oliver Stone natočil
drama s podobným názvem Takoví normální
zabijáci. Oproti svým dřívějším filmům překvapil mírou brutality, klipovitě vyprávěným
příběhem, mícháním žánrů a zrušením hranice mezi realitou a rafinovanou stylizací.
Jednoduchý děj, kdy milenci coby štvanci na
útěku před policií zabíjejí skoro každého, na
koho natrefí, je pouhým základem pro svéráznou polemiku na téma násilí a jeho
manipulativního pojetí v médiích. Stone se
zjevně inspiroval stylem, s nímž se počátkem
90. let prosadil režisér Quentin Tarantino.

Attila Till, rodák z Budapešti,
zase využil zkušenosti ze své
dobrovolnické práce s tělesně
postiženými lidmi. Ale jeho snímek je zároveň očividnou variací na zmíněný americký film.
I v něm hlavní postavy, mladí
vozíčkáři, přebývají na okraji
společnosti a touží po lepším
životě. A když začnou pracovat
jako nájemní vrazi, o krveprolití
není nouze.
Na Zabijáky odkazují Takoví
normální vozíčkáři i formálně.
Opět jde o mozaiku scén sycených černým humorem,
v nichž se prolíná realita
s divokou fantazií. Že kromě
rychlého auta prchají dvacetiletý Zoli a bývalý hasič i na vozíku, je podružné.
V uznávané Česko-Slovenské filmové
databázi získal Tillův snímek vysoké hodnocení 79 %. Tělesně postižení gangsteři,
kterým chybí zázemí běžné pro zdravé lidi,

si tedy získali sympatie fajnšmekrů. Jistě
zaujmou i běžné diváky televizních stanic,
protože neškemrají o soucit. Takoví normální vozíčkáři jsou naopak drsní a vtipní.
A hlavně velmi věrohodní.
(pel)
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Cesta za poznáním bohaté geologické minulosti

V roce 2008 zaznamenal náš turistický seriál tehdejší
významnou událost na Slovensku – oficiální návštěvu
britské královny. Bylo to v souvislosti s tím, že Alžběta II.
také zavítala do Vysokých Tater, kde odhalila na začátku
první místní stezky z projektu „Tatry bez bariér“ upravené
pro bezpečný pohyb vozíčkářů mezi Hrebienkom a Rainerovou chatou pamětní desku. Stejné číslo Zpravodaje také
jmenovaný projekt v základních rysech popsalo.
Od té doby už proteklo tatranskými říčkami a potoky moře
vody i napadlo a roztálo velké množství sněhu, proto nebude vůbec od věci se k němu opět vrátit, tentokrát
konkrétněji. Následující řádky proto představí nejvýchodnější ze sedmi tatranských „vozíčkářských“ tras, která
všechny turisty bez výjimky kromě úchvatných pohledů
při pěkném počasí především blíže seznámí s tím, jak se
vlastně Tatry „rodily“.
Trasa v Belanských Tatrách o délce zhruba dva kilometry
s převýšením jen 75 metrů spojuje po modré a zelené
turistické značce malou obec Tatranská Javorina a hájovnu
(horáreň) Podmuráň. I přes velmi mírné stoupání by se
vozíčkáři měli na túru po zpevněném povrchu (štěrk, asfalt)
především po levém břehu říčky Javorinka vydat raději
s doprovodem. Bezpečným průvodcem při cestách po všech
trasách citovaného projektu je navíc nepřehlédnutelné
označení, které je otištěné v mapce.

Na výlet se vychází od nejvýznamnější místní památky, kostela
sv. Anny. Po krátkém silničním
úseku začíná za mostem turistické
značení (na rozdíl od nás se na informačních tabulkách neuvádějí kilometrické, ale časové údaje). Kroků řídkou „civilizací“ není mnoho,
brzy následuje zalesněná Javorová
dolina, která je dlouhá deset kilometrů. Její pojmenování má spojitost s javory, které dříve v okolních
lesích hojně rostly, nyní je ovšem
jejich zastoupení minimální.
K říčce Javorinka s nezbytnými
obrovskými balvany v řečišti, která pramení pod Javorovým štítem
zhruba 2020 metrů vysoko a protéká Žabím Javorovým plesem ve
výšce 1878 m n. m., se turisté dostanou v půli putování a na dohled
ji budou mít až k hájovně na pasece za mostem. Nad ní se tyčící
hora Muráň, resp. její zadní strana
s Kopským sedlem, odděluje Belanské a Vysoké Tatry.
Vyvrcholení cesty, tedy navýsost
zajímavá i poučná návštěva ojedinělé geologické expozice ve volné
přírodě, je právě v těchto místech.
Naučná geologická plocha Podmuráň, kterou zpřístupnili v roce 2005,
představuje vzorky hornin utvářejících zdejší horskou krajinu. Každý
umístěný kámen má tabulku se svým názvem i informacemi o původu, stáří a konkretizaci části Tater, která je
z příslušné horniny budovaná. Navíc je malá část každého
kamene zbroušená kvůli jasné viditelnosti jeho struktury.
Prohlídkový okruh doplňuje několik panelů s fotografiemi
a podrobným popisem vzniku Tater, způsobu a časového
období jejich vyzdvihování i jejich tvarování do dnešní
podoby. Netřeba se přitom obávat odborného textu:
geologický výrazový slovník je „přeložen“ do „laické“ řeči.
K bližšímu rozpoznání vrcholů, které odtud lze spatřit, poslouží instalovaná panoramatická fotografie s doplněnými
názvy jednotlivých štítů.
Do Tatranské Kotliny se dá ze známých středisek na jižní
straně pohoří (Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranská Lomnica
ad.) přijet pouze po silnici číslo 537, která tato místa dopravně spojuje, a dále po silnici číslo 66 přes obce Tatranská
Kotlina a Ždiar. V prvně uvedené láká k neobvyklé návštěvě Belanská jeskyně, jediné zpřístupněné tatranské podzemní prostory – podrobné informace na webu www.ssj.sk/sk/
jaskyna/2-belianska-jaskyna. Rázovitá obec Ždiar je známá především díky goralskému nářečí, kterým mluví většina jejích obyvatel. Silnice končí na nedalekém hraničním
přechodu Lysá Poľana, nejbližší spojnici s městem Zakopane, největším sportovním a turistickým střediskem na polské straně.

Štíhlý tmavohnědý katolicky kostel sv. Anny, patronky lesních
prací, v Tatranské Javorině je jeden z mnoha dřevěných kostelíků v regionu východního Slovenska. Postavit ho dal v roce
1903 šlechtic evangelického (!) vyznání, kníže Christian Kraft
von Hohenlohe-Öhringen, tehdejší majitel místních lesů a luk.

Dominantu Naučné geologické plochy Podmuráň představuje
navršená kamenná kupa. Symbolizuje morénu dotlačenou ledovcem do údolí.

Na všech sedm tatranských bezbariérových tras (ve skutečnosti jich je osm, ta poslední je ale v Pieninském
národním parku) se mohou všichni turisté vydat v zásadě
celoročně, vozíčkáři ovšem musí pamatovat na ztížený
pohyb při sněhové pokrývce či nepříznivých povětrnostních
podmínkách. Veškeré značené cesty ve vyšších partiích
jsou vždy nepřístupné od 1. listopadu do 15. června – toto
upozornění je uvedeno i na turistických mapách.
Brožura „Tatry bez bariér“ s potřebnými informacemi nejen
pro turisty se zdravotním postižením je ve formátu pdf ke
stažení na webu www.lesytanap.sk/tatry-bez-barier/aktuality.
Web pomůže mj. také v souvislosti s aktuální schůdností
a bezpečností daných tras.
Vše o Vysokých Tatrách přinášejí např. webové adresy
www.tatry.sk nebo www.tanap.org, potřebné informace lze
najít ale i na jiných webech.
(mk)

ACTIWO PARDUBICE
STENO CZ s.r.o.
Mikulovice 304
530 02 Pardubice
Tel.: 466 885 111
info@steno.cz
www.steno.cz

CHESTAV
prodejna
pondělí–pátek: 7–15.30 hod.
Tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

Firma podnikající v oboru instalatérského a sanitárního zboží
a zahradních doplňků
se jako významný dlouholetý sponzor aktivit České abilympijské asociace
řadí mezi její nejvěrnější partnerské organizace.
Za dobu své dosavadní více než dvacetileté existence si na trhu
ve svém oboru zajistila přední postavení v rámci celé ČR.
Kromě centrály a tří středisek v Praze, Liberci a Brně
založila na Slovensku v Banské Bystrici dceřinou společnost.

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

AIRTEX styl
SLATIŇANY

PILA PIŠTORA
KOMÁROV
MR SYSTEM

Firemní prodejna s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi
v centrále v Mikulovicích u Pardubic má v nabídce
široký sortiment testovaných výrobků od prověřených dodavatelů.

Holandská 34, 533 01 Pardubice 21
Telefon: 467 002 111
E-mail: info.cz@nedcon.com
Česká abilympijská asociace velice děkuje
za dlouholetou podporu aktivit
pro osoby se zdravotním postižením.
Loni firma věnovala regály pro potřeby archivace.
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Pro chvíle oddechu
Pravidla soutěžní křížovky o zajímavé ceny:
1) Vyluštění (v případě více tajenek včetně jejich čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat
do stanoveného termínu.
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručovací adresu. Jiný způsob převzetí nutno domluvit
na uvedeném e-mailu.
3) Od května 2013 možno luštit také prostřednictvím Facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení a podle prostorových podmínek i kompletně vyluštěný obrazec příslušné křížovky otiskne následující vydání.
5) Před odesláním raději vícekrát překontrolovat napsané znění včetně označení tajenek správným číslem.
6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail:
milos.kajzrlik@caacz.cz;
předmět – heslo KŘÍŽOVKA,
– klasická pošta:
Česká abilympijská asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice;
obálka – heslo KŘÍŽOVKA.
1
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přehlídky … (3. tajenka) let. S nabídkou výrobků
osob se zdravotním postižením pokaždé obohacují abilympijské dění také chráněné dílny.
Vodorovně: A. 3. tajenka; z jakého důvodu. –
B. Anglicky „dub“; janinský paša; pracovati
s pluhem. – C. Pěna ušlehaná z vaječných bílků; povinná sázka hráčů před rozdáním karet v pokeru; černý pták. – D. Kožní
nemoc; americký herec (Gregory); kterýžto (zastarale). – E. Vymřelý kočovník; 2. tajenka. –
F. Francouzská řeka; opékané plátky syrových
brambor; značka osmia. – G. Přivlastňovací
zájmeno; lupen; popravčí. – H. Evropani (slovensky); nádoba na mísení těsta; část lodi. –
I. Vydávat kohoutí zvuk; tekutý kov.

C
D
E
F
G
H
I

Bez doprovodného programu by abilympiáda nebyla
dozajista „to pravé ořechové“. Za čtvrtstoletí její
existence zhlédli účastníci obrovské množství uměleckých vystoupení, ve kterých se představili oblíbení zpěváci, hudebníci nebo … (1. tajenka). S velikým zájmem byla vždy také kvitována přítomnost
známých sportovců nebo jedinečná možnost vyzkoušet si i méně častá volnočasová lákadla. Nelze
samozřejmě zapomenout ani na dospělá i dětská …
(2. tajenka) vystoupení, která dlouhodobě nechybí
mezi doprovodnými akcemi.
Odborná výstava ABI-REHA s expozicí z oboru zdravotní, kompenzační a rehabilitační techniky patřila
k neodmyslitelné součásti tradiční pardubické soutěžní

Česká abilympijská asociace velice děkuje uvedeným městům
a obcím za dlouholeté partnerství a pomoc při organizování
širokého spektra aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
Pardubický kraj: Dolní Ředice, Dříteč, Hlinsko, Horní
Jelení, Horní Ředice, Chrudim, Jankovice, Kočí,
Mikulovice, Moravany, Nasavrky, Rabštejnská
Lhota, Ráby, Rybitví, SEZEMICE, Slatiňany, Srnojedy,
Staré Hradiště, STARÉ ŽDÁNICE, Valy, Veselí, Vlčí
Habřina.
Královéhradecký kraj: Lično.
Středočeský kraj: Poděbrady.

Svisle: 1. Dobový dopravní prostředek pro přepravu cestujících a pošty. – 2. Slabý vítr; ženské
jméno; nemocniční oddělení. – 3. Slovensky
„jací“; tisková agentura Nigérie; elegantní. –
4. Pře dložka; 1. tajenka; citoslovce drnčení. – 5. Domácké ženské jméno; planetka; etylalkohol. – 6. Prvek
značky Sn; nelibý čichový vjem; obec u Komárna. –
7. Ukazovací zájmeno; míčový sport; SPZ okresu
Klatovy. – 8. Domácí učitel. – 9. Korýš; označení
dřívější československé měny; hmyzožravec (básnicky). – 10. Mužské jméno; souhlas; naše vysoká
umělecká škola. – 11. Nebo; spořádat jídlo; kéž.
Pomůcka: ante, Peck, tinea, Vance.
Termín pro tuto křížovku:
neděle 20. srpna.

(mk)

Vyluštění z čísla 2:
1. SEKRETÁŘ
2. VELVYSLANCI
3. PROJEKT
Cenu získávají:
1. Jan Pavelka, Pardubice
2. Božena Píšová, Pardubice
3. Pavel Třísko, Pardubice
4. Jan Ryvola, Pardubice
5. Věra Jírová, Nové Město pod Smrkem (okr. Liberec)
V letošním roce se zatím počet zaslaných vyluštění pohybuje kolem čísla 50.
Bude zajímavé sledovat, zda se přiblíží
k dosavadnímu rekordu, tj. devíti desítkám, či ho dokonce překoná...
Špatné znění poslal jediný luštitel. (mk)

ul. Gen. Svobody 335, 533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440

Mob.: 606 080 770

Sortiment:
- průmyslové hadice pro chemii, petrochemii, potravinářství a zemědělství
- vzduchotechnické hadice
- hadice pro automobilový průmysl
- příslušenství – hadicové spony, rychlospojky, šroubení a koncovky
- pryžové desky a podlahoviny
- hadice a komponenty pro hydrauliku

www.batextour.cz

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

E-mail: pardubice@gms.cz
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Výsledková listina
Aranžování suchých květin
1. Renata Nováková (Stupno, okr. Rokycany/Oblastní Charita Rokycany) 294 b., 2. Jana
Némethová (Vincentinum Šternberk) 281 b., 3. Jarmila Onderková (Praha) 267 b., 4. Leona
Kulatá 266 b., 5. Petr Kruliš 259 b., 6. Jan Hajný 257 b. (všichni Vincentinum Šternberk),
7. Veronika Kašparová (JÚ Liberec) 256 b., 8. Marie Doležalová 252 b., 9. Marcel Habžanský
(oba Vincentinum Šternberk) 244 b.
batika
1. Milan Ševčík (Prostějov) 290 b., 2. Jaroslava Malafová (Liberec/D.R.A.K. Liberec) 285 b.,
3. Denisa Braborcová (Rokycany/Oblastní Charita Rokycany) 280 b., 4. Lenka Malíková
(Kuřim/Centrum Kociánka Brno) 260 b., 5. Pavel Stibůrek (Prostějov) 240 b., 6. Lenka
Petrlíková (Liberec/D.R.A.K. Liberec) 205 b.
Cukrářství
1. Monika Červeňáková (Rokycany/Oblastní Charita Rokycany) 250 b., 2. Šárka Hříbalová
(Zbiroh, okr. Rokycany/Oblastní Charita Rokycany) 195 b., 3. Jaroslav Ličman (Mladá
Boleslav/Centrum 83 Mladá Boleslav) 185 b.
Drátování
1. Vladimír Zrna (Žamberk/PRRS Praha) 243 b., 2. Pavla Indrová (Přerov) 241 b., 3. Krasava
Šerkopová (Rudoltice, okr. Ústí nad Orlicí/MO STP Lanškroun) 211 b.
DŘEVOŘEZBA
1. Jan Venzara (Holice) 280 b., 2. Radek Šmída (Lázně Bohdaneč) 230 b., 3. Pavla Sýkorová
(Čestice, okr. Rychnov nad Kněžnou/všichni VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ pro neslyšící Hradec
Králové) 180 b.
elektromechanická montáž
1. Miroslav Šembera (Lanškroun/MO STP Lanškroun) 260 b., 2. Vladimír Zrna 248 b.,
3. Stanislav Svetlík (Horní Třešňovec, okr. Ústí nad Orlicí/MO STP Lanškroun) 239 b.
ENKAUSTIKA
1. Blanka Cínová 300 b., 2. Václav Špaček (oba Krnov/Effatha Krnov) a Jaroslava Malafová
290 b., 4. René Horváth (Krnov/Effatha Krnov) 285 b., 5. Helena Nejedlá (Krnov/Benjamín
Krnov) 270 b.
Fotografování
1. Pavel Michalík (Praha) 95 b., 2. Jan Wenemoser (Ledeč nad Sázavou) 93 b.,
3. Jaroslav Wojnar (Palkovice, okr. Frýdek-Místek) 92 b., 4. Vladimír Zrna 85 b., 5. Richard
Bureš (Ratíškovice, okr. Hodonín) 78 b., 6. Ladislav Vítek (Hradec Králové/OA, OŠ a PŠ
Janské Lázně) 76 b., 7. Jaroslav Ličman 71 b., 8. Milan Šilar (Letohrad) 69 b., 9. Tereza
Hawerlandová (Kostelec u Jihlavy/DTS Jihlava) 52 b., 10. Radka Kratochvílová (Plzeň)
48 b., 11. Pavla Sýkorová 46 b.
Keramika
1. Milan Ševčík 295 b., 2. Pavel Stibůrek a Helena Nejedlá 260 b., 4. Vasil Demeda (CSP
Litoměřice) 245 b., 5. Pavla Milichovská (Knyk, okr. Havlíčkův Brod) 225 b., 6. Zdeňka
Ksandrová (Olešnice v Orlických horách, okr. Rychnov nad Kněžnou) 201 b., 7. Jana
Marková (Pardubice/všechny OA, OŠ a PŠ Janské Lázně) 199 b., 8. Radek Jaroš 168 b.,
9. Vítězslav Krejčí (oba Město Albrechtice, okr. Bruntál/Effatha Krnov) 167 b., 10. Zdeněk
Böhm (Pardubice/OA, OŠ a PŠ Janské Lázně) 154 b.
Košíkářství
1. Edita Komárková (Praha) 300 b., 2. Anton Kozák (Praha/oba PRRS Praha) a Jan Výlet
(Pchery, okr. Kladno) 280 b., 4. Jaroslav Wojnar 270 b., 5. Ondřej Farkas (Brno/Centrum
Kociánka Brno) 255 b.
Malba na hedvábí
1. Eliška Fáberová (Praha/Oblastní Charita Rokycany) 295 b., 2. Petra Horáčková (JÚ
Liberec) a Miloš Popelka (Mladé Buky, okr. Trutnov/OA, OŠ a PŠ Janské Lázně) 275 b.,
4. Kateřina Marková (JÚ Liberec) 260 b., 5. Simona Rýdlová (Chrudim) a Eliška Štěpánová
(Hradec Králové/obě OA, OŠ a PŠ Janské Lázně) 240 b.

MALBA NA SKLO
1. Milan Ševčík 300 b., 2. Jitka Filipcová
(Brno/Centrum Kociánka Brno) 285 b.,
3. Pavel Finger 264 b., 4. Jan Vlček 255 b.,
5. Eva Dvořáková 248 b., 6. Zdenek
Šebesta (všichni CPTS Zbůch, okr. Plzeň-sever) 234 b.
Malování na kameny
1. Blanka Svetlíková (Horní Třešňovec/
MO STP Lanškroun) 300 b., 2. Milan
Ševčík 265 b., 3. Pavla Indrová 255 b.,
4. Lenka Petrlíková a Zdeněk Čurda
(CSP Litoměřice) 235 b.
Návrh plakátu
1. Jiří Kolbe (Slezské Rudoltice, okr.
Bruntál/Benjamín Krnov) 285 b., 2. Jana
Marková 270 b., 3. Eliška Fáberová 267 b.,
4. Zdeňka Ksandrová 255 b., 5. Martin
Košař (Rokycany/Oblastní Charita Rokycany) 248 b., 6. Tereza Olexová (Město
Albrechtice/Effatha Krnov) 243 b., 7. Libor
Pavlík (Krnov/Effatha Krnov) 228 b.
Počítačová editace textu
1. Radka Kratochvílová 246 b., 2. Richard
Bureš 243 b., 3. Pavel Stibůrek 240 b.,
4. Lucie Rašková (Třinec) 145 b.
Studená kuchyně
1. Pavla Indrová 275 b., 2. Pavel Michalík
255 b., 3. Šárka Hříbalová 240 b.,
4. Monika Červeňáková 195 b., 5. Vladimíra
Vlasáková (Počaply, okr. Pardubice) 25 b.
Ubrousková technika
1. Lukáš Rozsypal (Remedia Plus Břeclav) 300 b., 2. Pavla Indrová 292 b., 3. Antonie
Aichlmanová (CSP Litoměřice) 277 b.
Vyšívání
1. Barbora Klucká (Radvanice, okr. Trutnov/OA, OŠ a PŠ Janské Lázně) 295 b., 2. Jana
Studená (Kožušany-Tážaly, okr. Olomouc) 285 b., 3. Martina Šrámková (Brno/Centrum
Kociánka Brno) 280 b., 4. Emilie Vobořilová (CSP Litoměřice) 230 b., 5. Hana Křivanová
(Kuřim/Centrum Kociánka Brno) 215 b., 6. Dagmar Šopová (Choceň) 200 b., 7. Lenka
Petrlíková 140 b., 8. Dobroslava Uhlířová (CPTS Zbůch) 115 b.
Abilympionik roku
Jan Venzara
Dobrovolník roku
David Hejna
Vysvětlení zkratek:
CPTS Zbůch = Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
CSP Litoměřice = Centrum sociální pomoci, sociálně terapeutické dílny Cestou integrace
DTS Jihlava = Denní a týdenní stacionář
JÚ Liberec = Jedličkův ústav
MO STP = místní organizace Svazu tělesně postižených
OA, OŠ a PŠ Janské Lázně = Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola
PRRS Praha = Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
(mk)

Statistické soutěžní ohlédnutí za jubilejním ročníkem
4 Z vyhlášených disciplín se jich nakonec

uskutečnilo 18, tedy polovina z vypsaných,
které byly ve srovnání s rokem 2016 stejné. Více se jich konalo v pátek – 10, z toho
3 ve dvou blocích. Ze zbylých 8 sobotních
byly ve dvou blocích také 3.
4 Oproti loňsku organizátoři připravili o 2

soutěže více. Loni neproběhly batika, elektromechanická montáž, malba na hedvábí
a malba na sklo, naopak letos nebyl dostatečný zájem o výrobu svíček a zdobení
kraslic. Lze konstatovat, že už delší dobu mají „navrch“ disciplíny volnočasových schopností a dovedností před řemeslnými.
4 Prezentovalo se 78 abilympioniků; loňská
nejmenší účast za dobu několika let se tím
pádem navýšila o 20. Na základě domluvy
s organizátory 2 abilympionici, „všeumělci“
Milan Ševčík a Pavla Indrová, nechyběli
v žádném soutěžním bloku, zúčastnili se
tedy 4 disciplín. Z dalších vícenásobných
se k soutěžním stolům posadili 3x 2 muži
a 1 žena, dvojnásobnou účast si připsali
4 muži a 9 žen.
4 Pomyslný primát nejúspěšnějšího soutěžícího „čtvrtstoleté“ abilympiády patří
M. Ševčíkovi za 3 vítězství a 1 „stříbrnou“

příčku, P. Indrová 1x vyhrála, 2x skončila
na 2. místě a 1x obsadila 3. místo. Z trojnásobných účastníků dosáhl – stejně jako
loni – nejlepších výsledků nevidomý Vladimír
Zrna: 1., 2. a 4. místo.
4 Nejvíce soutěžících nastoupilo ve stále
oblíbeném fotografování – 11 (loni se stejným číslem druhé nejpočetnější), keramice –
10 a aranžování suchých květin – 9. V 5 disciplínách – cukrářství, drátování, dřevořezbě,
elektromechanické montáži a ubrouskové
technice, bojovali o vkusné dřevěné medaile a diplomy 3 abilympionici, tj. minimální
možný počet k uspořádání disciplíny.
4 Jedinou podstatnou novinkou ve znění
obecných pravidel bylo snížení možnosti přihlásit se do soutěže na minimální věk 15 let.
Nejen proto se letos v Pardubicích do soubojů zapojilo dost nováčků. Některým se
výkon tak vydařil, že si hned při svém premiérovém vystoupení připsali vítězství, příp.
skončili na předních příčkách pořadí.
4 Rozhodčí mohli maximálně udělit 300 bodů. Této hodnoty dosáhli nejlepší v 5 disciplínách – enkaustice, košíkářství, malbě na
sklo, malování na kameny a ubrouskové
technice.

4 Nejméně bodů na zisk vítězství stačilo
(při pominutí fotografování) v počítačové editaci textu a v drátování – 246, resp. 243. Podle bodového ohodnocení výkonů v jednotlivých disciplínách byl nejmenší rozdíl
mezi 1. a 2. místem v drátování – 2 body,
v počítačové editaci textu činil 3 a v batice
5 bodů. Největší rozdíly byly dosaženy
v cukrářství, dřevořezbě, keramice a malování na kameny – 55, 50, v posledních dvou
disciplínách to bylo 35 bodů.
4 Stejné jméno vítězů jako loni se objevilo
ve 4 disciplínách – drátování, dřevořezbě,
keramice (loni se ovšem prvenství dělilo)
a studené kuchyni. Nejlepší dřevořezbář si
drží svoje výsadní postavení od roku 2014;
při svém premiéře o dva roky dříve (v roce
2013 se nesoutěžilo) obsadil 2. místo.
4 V 5 disciplínách došlo kvůli stejnému
bodovému zisku k dělení pořadí. V enkaustice, keramice, košíkářství a malbě na
hedvábí byly předány 2 „stříbrné“ medaile.
V poslední uvedené soutěži se navíc dělilo
5. místo, stejná situace nastala ještě v malování na kameny na 4. místě.
4 Jedinou disciplínou s čistě mužskou
účastí byla elektromechanická montáž, na-

opak pouze ženy soutěžily ve vyšívání. Pro
ocenění za vítězství v košíkářství si přišla
jediná žena mezi přihlášenými.
4 Ne všichni soutěžící, které na abilympiádu vyslalo určité zařízení, měli stejnou
adresu bydliště, jakou uvedlo příslušné zařízení jako svoje sídlo. S přihlédnutím k bydlišti pak zůstala 4 vítězství v „domácím“
Pardubickém kraji, Plzeňský a Praha si připsaly 3, Olomoucký a Moravskoslezský 2
a Královéhradecký s Jihomoravským po 1
prvenství. Podle „týmových dresů“ byl nejúspěšnější Plzeňský kraj se 3 výhrami, Pardubický, Královéhradecký, Praha a Moravskoslezský dosáhly 2, Jihomoravský kraj
získal 1 vítězství.
4 S výpravou Benjamínu Krnov (součást
Slezské diakonie) přijeli jako asistenti 2 mladí zahraniční účastníci – Španělka Marina
a Němec Leon. Bylo to v souvislosti s jejich ročním pobytem v tomto zařízení v rámci programu „Rok mezinárodním dobrovolníkem“ (INVY = International Voluntary
Year), který Diakonie realizuje již od roku
2004; loni se takto dostala na abilympiádu
ve stejné roli mladá Italka. Letošních zahraničních dobrovolníků je v Krnově 26, svoji
misi zahájili v září 2016.
(mk)
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Kreativ s abilympiádou ...
(Dokončení ze str. 1)

Největší zájem soutěžících byl o fotografování, keramiku, aranžování
suchých květin a vyšívání. Abecední seznam uskutečněných disciplín: aranžování suchých květin
(9 soutěžících), batika (6), cukrářství (3), drátování (3), dřevořezba (3),
elektromechanická montáž (3), enkaustika (5), fotografování (11), keramika (10), košíkářství (5), malba
na hedvábí (6), malba na sklo (6),
malování na kameny (5), návrh
plakátu (7), počítačová editace textu (4), studená kuchyně (5), ubrousková technika (3), vyšívání (8).
Soutěžilo se o nápadité dřevěné
medaile a hodnotné ceny.
Milan Ševčík, vyhrál batiku,malbu na sklo a keramiku, ve které
obhájil loňské prvenství. To se podařilo i Janu Venzarovi v dřevořezbě, Vladimíru Zrnovi v drátování a Pavle Indrové ve studené
kuchyni.
Abilympionikem roku 2017 byl vyhlášen Jan Venzara z Holic, který soutěžil za VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
pro žáky se sluchovým postižením
z Hradce Králové a který v loňském roce reprezentoval na 9. mezinárodní abilympiádě ve francouzském Bordeaux. Dobrovolníkem
roku 2017 se stal David Hejna.
Ukázkovou disciplínu nazvanou
macramé, což je starodávná textilní technika dříve hojně využívaná
např. pro výrobu domácí provázkové dekorace, předvedla vozíčkářka Alena Malotínská z Prahy.

V hlavní roli
nadšení a radost

V areálu pražského Jedličkova
ústavu a škol se 13. května už pošestnácté uskutečnila abilympiáda
pro děti a mládež. Pro 125 mladých
soutěžících ve věku od 6 do 18 let
ze 13 různých zařízení z celé republiky připravilo 60 pořadatelů
a 40 dobrovolníků z Pedagogické
fakulty UK za významného přispění řady sponzorů znovu 14 oblíbených disciplín (na snímku je
tkaní na hrábích – jedna z mála,
kterou neznají dospělí soutěžící
v Pardubicích) i zajímavý doprovodný program. Ten byl po loňské
připomínce sedmi set let od narození Karla IV. tentokrát koncipován
jako připomenutí třísetletého výročí narození císařovny Marie
Terezie – termín konání abilympiády se totiž kryl s tímto datem.
Netrpělivě očekávané bylo vyvrcholení této organizačně výborně
zvládnuté akce – vyhlášení výsledků a předání cen všem soutěžícím,
čehož se ujala císařovna s manželem Štěpánem Lotrinským.
Bohatou fotogalerii z akce, nad
kterou má od počátku patronát
Česká abilympijská asociace, přinášejí weby www.abiprodeti.cz,
www.nadaceju.cz a www.jus.cz.
A příznivá zpráva na konec jak
všem soutěžícím, tak jejich rodinám, doprovodům i přátelům.Už
se připravuje příští ročník: „Jedle“
otevře své brány 17. abilympiádě
v sobotu 19. května 2018.
(mk)

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě i vlastním
provedení organizačně náročné
akce. Velmi dobrá byla spolupráce
s dobrovolníky, kteří odvedli velké
penzum práce, dík patří i skautskému oddílu Cassiopea pod vedením Vojtěcha Vorla.

Co bude dál?

„Při přípravě tohoto ročníku jsme
zaznamenali menší zájem o účast
na abilympiádě, proto jsme snížili
věkovou hranici soutěžících na 15
let a snažili se osobním kontaktem
oslovit stacionáře a školy po celé
republice. Vyrostla nová generace, která o abilympiádě neví,“ svěřil
se Jaromír Krpálek a dodal: „Naší
snahou je abilympiádu udržet, myslím, že má významné místo v životě handicapovaných a je dobrou
prezentací toho, co dokáží, navíc
má už pětadvacetiletou tradici.
Pokud by však zájem o ni klesal,
museli bychom soutěžení redukovat na jeden den a uspořádat ho
v menších prostorách.“
Jednou z cest, jak abilympiádu
více propagovat, je již zmíněné
propojení se zážitkovou a prodejní
výstavou Kreativ a tradičně bohatý doprovodný program. Letošním
tahákem bylo kolorování dvou velkých mozaikových obrazů výtvarnice Lucie Ernestové, pěkné ceny nabídla i tombola a opět bylo
příjemné sobotní posezení v Kosatci při dobrém jídle a pohodové
muzice, o kterou se postarala hudební skupina Rocketa.
(fr)

Jan Venzara ví, co chce dokázat,
a je na dobré cestě

Půjdu na Soukromou vyšší odbornou školu podnikatelskou
v Ostravě. Rád bych skloubil
řezbařinu a podnikání. Mým
snem je založit si malou firmu,
kterou bych řídil. Vyráběli bychom na soustruhu hlavně
užitkové předměty.

Na pardubické abilympiádě
patří Jan Venzara už několik
let k nejlepším soutěžícím
v dřevořezbě. Nenápadný
mladík letos končí studium
na střední škole pro sluchově postižené v Hradci Králové a má jasnou představu
o své budoucnosti. A nejen
to: má i dostatek odhodlání
a trpělivosti, aby svůj záměr
uskutečnil.

p Rád se díváš na ostatní
soutěžní disciplíny. Kdyby
ti kouzelná víla slíbila, že tě
za jedinou noc naučí nějakou dovednost, kterou by
sis vybral?
Asi košíkářství. Zůstal bych
u materiálu ze stromu... Už
jsem uvažoval o tom, že si
zkusím něco uplést z proutí
nebo z pedigu.

p Na abilympiádě jsi tradičně soutěžil v dřevořezbě
a počtvrté jsi vyhrál. Jaké
jsou tvoje pocity?
Vítězství mi nezevšednělo,
pokaždé z něj mám radost.
Nikdy s ním dopředu nepočítám, vždycky jsem překvapený. Za rok budu určitě
soutěžit znova.
p Letos byl prý úkol dost
těžký...
Byl opravdu náročný. Během stanovené doby jsem nestihl udělat
všechno, co jsem chtěl. Ten reliéf
dívčí tváře bych podle nákresu určitě udělal tak, aby byl plastičtější,
aby měl jemnější rysy.
p Díky své šikovnosti a výsledkům na pardubické abilympiádě jsi loni byl členem českého
týmu ve Francii. Na co z týdne
prožitého v Bordeaux nejvíc
vzpomínáš?
Rozhodně na vycházky po městě

a výlet až k Atlantiku, k zátoce
Arcachon. Velkým zážitkem pro
mě samozřejmě byla i soutěž:
v dřevořezbě byla velká konkurence a byli tam skuteční mistři
svého oboru. Uvědomil jsem si, že
to chce víc cviku a že toho ještě
musím hodně zvládnout, abych
se dostal na jejich úroveň.
p Tvou výhodou je však mládí.
Máš spoustu času na to, aby
ses dál zlepšoval. Nyní tě čeká
maturita, co budeš dělat dál?

Atraktivní razítková soutěž lákala hlavně děti
Přes deset let byla součástí nabitého doprovodného
programu abilympiády ABI-REHA, výstava novinek
rehabilitační, kompenzační a zdravotní techniky. Letos v něm ale chyběla a uvolněná místa obsadili
někteří prodejci či vystavovatelé velké výstavy Kreativ. Jedno ale s jejím koncem přetrvalo – soutěž ve
sbírání razítek u vybraných stánků s možností vyhrát při závěrečném losování vskutku zajímavé i hodnotné ceny.
Organizátoři z České abilympijské asociace (CAA)
ji částečně inovovali a zatraktivnili tak, aby byla
přitažlivá hlavně pro malé návštěvníky dvoudenní pardubické přehlídky osob se zdravotními handicapy.
Nejzásadnější změnou oproti dřívějším pravidlům
byla značná redukce počtu razítek pro zařazení do
losování. Bylo sice třeba mít ve své kartě všechna, na druhou stranu to ovšem představovalo
projití „pouhých“ osmi zastávek, pět z nich u vy-

stavovatelů na Kreativu. Další dvě zastávky měly
zážitkovou povahu: každý musel kvůli získání
razítka absolvovat chůzi se slepeckou holí a jízdu
na vozíku. Poslední razítko čekalo u „top zastávky“
trasy – vymalování části obřího mozaikového obrazu
Lucie Ernestové; její vedlejší stánek Duhová kočka
byl stále ve středu zájmu dětí i dospělých.
Napětí dostoupilo vrcholu v sobotu 20. května kolem 14. hodiny, kdy se z téměř stovky kartiček losovalo deset výherců cen z oblasti elektroniky věnovaných jedním z nových partnerů CAA. Štěstí
v podobě mobilu se nakonec usmálo na mladého,
devítiletého muže.
Nebylo to ale jediné losování sobotního odpoledne.
Po něm totiž ještě následoval losovací akt o deset
cen od stejného partnera, do které byli zařazeni
všichni soutěžící z abilympijských disciplín.
(mk)

„Macramé je pro mě rehabilitací i zábavou,“
říká Alena Malotínská

m Pořadatelé možná příště
macramé vyhlásí jako soutěžní
abilympijskou disciplínu. Nechtěla byste být členkou poroty?
Já nemůžu být rozhodčí, protože vidím každou chybu a jsem
puntičkář. Ale moc ráda budu
soutěžit: při porovnání s ostatními chci zjistit, nakolik macramé
opravdu umím.

Téměř každý rok se na abilympiádě objeví nějaká nová dovednost, kterou si můžou vyzkoušet
i úplní začátečníci. Letos to bylo
macramé: technika vázání nití
a provázků do užitečných či dekorativních předmětů. Předváděla
ho vozíčkářka Alena Malotínská
z Prahy.
m Ve slovnících včetně Wikipedie je uvedeno, že macramé
znamená totéž co drhání. Je to
tak?
Drhání je hrubší, jde o větší úplet,
používají se silnější provázky
a vznikají větší výrobky. Macramé je naopak jemnější dovednost.
Pracuju s půlmilimetrovými provázky a vytvářím menší ozdobné předměty: šperky nebo krajky.
m Proč jste si vybrala právě
tuhle činnost?
Jde o výbornou rehabilitaci. Udržuju si tak motoriku v rukách, které mám oslabené – mojí nemocí

je myopatie. A samozřejmě mě to
baví. Bižuterii se věnuju devět let
a kladu na sebe stále vyšší nároky.
Pořád hledám něco nového, obtížnějšího. Zajímavé vzorky jsem
našla na internetu, kde je i několik videoukázek. A k téhle inspiraci přidávám svoji fantazii. Jsem
ráda, že můžu své výrobky nabízet
lidem: pokud mi to zdraví dovolí,
chodím v Praze dvakrát týdně na
farmářský trh.

m Jak na vás zapůsobila pardubická soutěžní přehlídka?
Na abilympiádě jsem poprvé
a doufám, že ne naposledy. Dozvěděla jsem se o ní teprve nedávno. Sice jsem právě skončila
s maroděním, ale říkala jsem si,
že si tuhle akci nemůžu nechat
ujít... Líbí se mi tady, jsou tady fajn
lidé. A klobouk dolů před výrobky, které jsou tady k vidění na
stáncích! Ráda se podívám i na
některé soutěže: nejvíc mě láká
malba na hedvábí.
(pel)

p Doma jistě máš vystavené některé své výrobky.
Který sis nejvíc oblíbil?
Nejraději mám vysoustruženou malou vázu, do které jsem
vyřezal několik ornamentů. Namořil jsem ji, vystínoval hadrem
namočeným ve vodě a nakonec
nalakoval.
p Pořadatelé tě vyhlásili Abilympionikem roku. Jsi zřejmě
nejmladší držitel tohoto ocenění.
Nesmírně si toho vážím. Byl jsem
mile překvapený. A vlastně mám
o důvod víc, abych tady příště
zase byl mezi nejlepšími.
(pel)

Poděkování

Vážení přátelé České abilympijské
asociace,
opět jste zvládli na výbornou
ten nelehký úkol rozhodčího či
dobrovolníka na letošní abilympiádě.
Velmi si vážíme času, který opakovaně věnujete celorepublikové
soutěži osob se zdravotním postižením, a také velmi děkujeme za
vaši odvedenou práci. Uvědomujeme si, že jste svým přístupem
k této soutěži přispěli nemalou měrou k pohodě, která se nesla dějištěm po oba soutěžní dny.
Nic z toho by nebylo možné bez
vás a vaší podpory, za kterou vám
velice děkujeme.
Alena Krpálková
abilympijský zpravodaJ
(číslo 3 – červen 2017).
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zaostřeno na ...

známky a platidla s tematikou
zdravotního postižení

Jsou filatelisté, kteří mají ve své sbírce poštovní známky bez ohledu na velikost, tvar, tematické zaměření, stát/
region/světadíl, časové období apod. Jiní se ale vyloženě zaměřují na některou z uvedených oblastí. Všichni
se ale dozajista shodnou v tom, že pro ně představují totéž, co pro milovníka obrazů návštěva některé významné světové galerie. Oblast života se zdravotním postižením možná není zrovna dvakrát v jejich ohnisku zájmu,
ale pro mnohé je to naopak zajímavé téma. Stejný přístup bychom našli také u numismatiků, tj. sběratelů
platidel.
Prohlédněte si tedy naši malou galerii známek z celého světa, které se týkají života osob se zdravotním postižením.

OP

P.P.
982507-0663/2017
530 02 Pardubice 2

Výročí „velkého“ nevidomého muže

V roce 2009 uplynulo dvě stě let od doby, kdy se ve Francii narodil Louise Braille, významná osobnost se
zrakovým postižením, autor celosvětově rozšířeného a používaného systému psaní pro nevidomé. Zároveň
to byla ideální příležitost připomenout si tohoto muže prostřednictvím známkové tvorby. Většina následujících
známek byla vydána právě v uvedeném roce, výjimku tvoří první tři – objevily se v roce 1975, příp. 1976, jako
připomínka 150. výročí jeho narození.
Výročí „Guttenberga slepců“ připomněly i pamětní mince, a to ne pouze ve státech našeho kontinentu. V roce
2009 vydaly pamětní dvoueurové bimetalové (měď a nikl) mince s různými motivy dvě země: Belgie v počtu
pěti milionů kusů, v Itálii to byly dva miliony kusů. Stříbrný americký pamětní dolar z téhož roku vyšel v nákladu 400 000 kusů, 10 dolarů z každé prodané mince přitom získala Národní federace nevidomých (the National
Federation of the Blind). O rok později se přidalo Chorvatsko se zlatou mincí v hodnotě 10 kuna, byla vydána
v počtu 5000 kusů.

Neslyšící,
o kterých je hodně slyšet
Znakový jazyk v britském parlamentu

Za přelomový krok lze považovat vystoupení labouristické poslankyně
Dawn Butlerové. „Hovořila“ totiž v britském znakovém jazyce (British Sign
Language – BSL) a navíc požadovala zařazení jeho právního postavení
na úroveň angličtiny, velštiny, kornštiny a skotské gaelštiny.
Předsedovi sněmovny Davidu Lidingtonovi položila otázky, zda souhlasí s uvedením 18. března jako dne 14. výročí od uznání BSL vládou
Spojeného království a zda již nenastala doba k přiznání stejného
právního postavení jako zmíněným jazykům. Její řeč vystřídal dlouhý
potlesk všech přítomných. Interpelovaný předseda v odpovědi mj. ocenil
existenci BSL pro osoby se sluchovým postižením.
Britské ministerstvo práce a penzí provádí průzkum o míře poskytování služeb uvedené skupině obyvatel s postupným řešením několika
stovek podnětů od lidí. Pro neslyšící je potěšující, že se nebrání zařazení BSL do jejich vzdělávání v ostrovním království.
Poslankyni samotné adresovala Britská asociace neslyšících (British
Deaf Association – BDA) pochvalu za používání BSL i za zdůraznění
boje za jeho rovnoprávnost. Předseda BDA po jejím parlamentním vystoupení věří, že sněmovna vezme požadavek D. Butlerové na vědomí
a zařadí ho mezi priority.
Před jmenovanou poslankyní stejným způsobem v parlamentu „mluvil“
Tom Levitt jako jeho člen od roku 1997 do roku 2010.

Německá inženýrka se prosadila za oceánem

Odshora odleva:  Argentina, Peru, Uruguay, Čína (Macao), USA, Makedonie, Slovensko, Španělsko, Slovinsko, Černá
Hora, Česká republika, Bělorusko, Vatikán, Polsko, Řecko.

Na známkách jsou nejen vozíčkáři

Často se lze setkat i se známkami, které nepředstavují jenom známé osobnosti se vztahem k tématu zdravotního
postižení. Také „exotičtější“ známkové země vydávají poštovní ceniny s vozíčkářem při určité činnosti nebo
alespoň s jeho nezbytnou přesunovou pomůckou. Ale objevují se pochopitelně i známky s dalšími náměty
z uvedené oblasti. Jako příklad lze uvést singapurskou sérii pěti poštovních známek s názvem „Pozdrav ve
znakovém jazyce“.
Vděčným námětem samozřejmě bývají vrcholné soutěže handicapovaných sportovců, především letní a zimní
paralympijské hry.
Filatelisté (ale mnohdy nejen oni) bedlivě hlídají také termín prodeje obálky prvního dne vydání (FDC), což
je příležitostná obálka s obrázkem vydaná k určité akci s razítkem téhož dne, kdy vyšla příslušná známka. Přitažlivou akcí bývá třeba paralympiáda, jak potvrzují dvě ukázky.
(mk)

Známky odshora odleva:  Itálie (liga pro hluchoslepé), Čína, Indonésie, Singapur, Bangladéš, Nizozemské Antily, USA, Finsko, Dánsko.

Pro Johannu Luchtovou byl život v zemi jejího narození kvůli závažnému sluchovému postižení velmi obtížný. Ve škole měla kromě vyučovacích předmětů problémy i se znakovým jazykem. „Pod kůži“ se jí
dostala pouze matematika, kterou pochopila jako první a hned si ji také zamilovala. Americký znakový jazyk a po něm i angličtinu zvládla ve
věku devíti let. Po pozdějším přestěhování do USA s většími možnostmi studia pro neslyšící se rozhodla pro informatiku. Při studiu přišla
nabídka ke stáži od NASA, což v prvních okamžicích stále nechápala...
Její úvodní kroky v této vládní agentuře ji zavedly do výzkumného a inženýrského oddělení v Armstrongově leteckém výzkumném středisku
v Kalifornii. V tomto zařízení se podílela na aplikaci mobilní verze systému, který má piloty upozornit na nebezpečný terén. NASA patřičně
ocenila její talent a schopnost efektivně a analyticky reagovat na výzvy:
nedlouho po ukončení stáže dostala nabídku pracovat na plný úvazek.
Nyní zodpovídá za sledování a vyhodnocování údajů GPS a navigačních systémů letadla a za analýzu údajů z letů. Přitom jí je stále nablízku
tlumočník do znakového jazyka v počítači s nezbytnými technickými
znalostmi: splnit tuto nutnost bylo pro NASA přece jen obtížnější... (mk)

zajímavost z konce světa

Mužem, který dobytím jižního pólu
14. prosince 1911 odstartoval objevování Antarktidy, byl norský polárník Roald Amundsen. Do dlouhé
řady jeho následovníků se zhruba po jednom století zařadil také
švédský paraplegik Aron Anderson: 21. prosince 2016 dorazil na
tento bod na sitski, tj. lyžích, kde
se k odrážení místo hůlek používají ruce.
Dobrodruh tělem i duší, který mj.
zdolal také nejvyšší švédskou ho-

Splněný sen
dobrodruha

ru Kebnekaise (2103 m n. m.) nebo zvládl náročný 90kilometrový
Vasův běh, uskutečnil svůj obdivuhodný počin hlavně kvůli získání peněz pro nadaci podporující
léčbu rakoviny dětí.
Jeho věrným průvodcem na 300
kilometrů dlouhé cestě v mrazivých podmínkách za průměrné
teploty okolo -22 °C byl zkušený americký polární dobyvatel
Douglas Stoup. Dvojice původně
plánovala absolvovat cestu od
pobřeží k pólu o délce 640 kilometrů, vzhledem ke zdravotním
důvodům a únavě musela nakonec trasu upravit. „Zdolat jižní pól
bylo velmi, velmi těžké, ale také
velmi krásné,“ vystihl A. Anderson
putování liduprázdnou a sněhobílou krajinou.
Antarktidu i jižní pól samotný čtyři roky před ním pokořil i americký
vozíčkář Grant Korgan.
(mk)

