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Květnovou abilympiádu obohatila výstava Kreativ,
úspěšnou premiéru měla Burza zaměstnavatelů
26. ročník abilympiády, národní soutěž řemeslných a volnočasových
schopností osob se zdravotním
postižením, uspořádala Česká abilympijská asociace (CAA) v pardubické Tipsport areně. V květnu
byla její součástí také výstava
Kreativ, premiéru měla Burza zaměstnavatelů osob se zdravotním
postižením, na které se pořadatelsky podílel i Úřad práce (ÚP)
Pardubice.
Záštitu nad dvoudenní akci převzali ministryně práce a sociálních
věcí v demisi Jaroslava Němcová, hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, primátor města
Pardubic Martin Charvát a ředitel
Krajského ředitelství Policie České
republiky Jan Švejdar.
Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada čestných hostů. Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková řekla:
„Vážím si organizátorů, že dokáží
udržet tak potřebnou akci, která je
velice důležitá, nejenom pro lidi
s handicapem, ale i všechny okolo.
Pravidelně se tu scházejí šikovní
lidé, kteří se prosazují svojí kreativitou, pracovitostí a pílí. Navazují se zde tolik potřebné kontakty
a vztahy, dochází k důležité výměně zkušeností. To vše slouží
handicapovaným k tomu, prosadit
se v běžném životě.“ Primátor
Martin Charvát ocenil, že při abilympiádě nejen dochází ke vzájemnému porovnání dovedností
a úspěchů, ale už samotná účast
na soutěžích podobného typu je
důležitá pro získání tolik potřebného sebevědomí. Jeho náměstek Jakub Rychtecký připomněl, že každoročně jsme svědky
úžasných výkonů a je rád, že letos byla abilympiáda propojena
i se zaměstnavateli osob se zdravotním handicapem.
Mezi hosty dále byli i pardubická
radní Ivana Dolečková, starosta
městského obvodu Pardubice 1 Jaroslav Menšík, Pavlína Králová
z ÚP Pardubice, místopředseda
představenstva Rozvojového fondu Pardubice Jiří Komárek a za

Zdeněk Troška
mezi lidmi
s postižením
Oblíbený filmař
baví i s mikrofonem
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Konfederaci zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů České
republiky Karel Rychtář.
Jaromír Krpálek, předseda CAA,
při slavnostním zahájení řekl: „Není jednoduché tuto akci uspořádat
a jsem rád, že se nám daří držet
tradici. Bez přízně řady sponzorů
a podporovatelů by to však nebylo
vůbec možné, všem proto patří nejen dík náš, ale zároveň i všech,
kteří každý rok do Pardubic tradičně a rádi jezdí a na abilympiádu
se těší. Velké ocenění zaslouží
i všichni dobrovolníci, kteří nám
s organizací pomáhají, velký kus
práce odvádějí naši pracovníci.“
K hlavním donátorům patřil Magistrát města Pardubic, Pardubický

kraj a dále např. firmy EOP, Farmax, Just CS, Mersen, Nedcon,
Svoboda TMS a celá řada dalších.
Slib závodníků při slavnostním
ceremoniálu přednesla Pavla Indrová, slib rozhodčích Zdeňka
Morchová.
Dvoudenní soutěžní program tvořilo 17 disciplín, proti loňsku chyběla malba na hedvábí. Do bojů
o vkusné dřevěné medaile se zapojilo 81 abilympioniků, což bylo
o tři více než v loňském roce. Největší zájem byl tradičně o fotografování (12 soutěžících), návrh
plakátu (11), keramiku (10) a aranžování suchých květin (9). Nejpočetnější reprezentaci s 12 abilympioniky vyslala do Pardubic

hradecká VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, která byla i nejúspěšnější výpravou (čtyři první, tří druhá
a jedno třetí místo). Obchodní akademii z Janských Lázní reprezentovalo devět soutěžících.
Více než dvě disciplíny absolvovalo šest přihlášených. Nejúspěšnějším byl Milan Ševčík, který
získal tři prvenství. Jedno první
a jedno druhé místo měly Pavla
Indrová a Jana Marková, Pavel
Stibůrek a Vladimír Zrna byli
dvakrát třetí. Abilympionikem roku
se stal Jan Wenemoser z Ledče
nad Sázavou, který letos vyhrál
elektromechanickou montáž a byl
čtvrtý ve fotografování.
Jaromír Fridrich

Sociální družstvo
NAŠE PÍLE
patří na výsluní
V hlavní roli
pedig, proutí a keramika
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Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu
Když si v hlavě promítnu zpětně 26. ročník abilympiády, napadá mě jako první obrovská
úleva, že celá akce proběhla v klidu, bez větších karambolů, a hned poté dobrý pocit, že
jsme zvládli během dvou dnů realizovat tolik zajímavých aktivit. A to díky mým výborným kolegyním a kolegům v Kosatci, bez kterých si
tuto organizačně velmi náročnou akci nedovedu vůbec představit.
Mám velkou radost, že se na organizaci podílí i naši dobrovolníci, ať už „ostřílení borci“, kteří jsou na abilympiádě poněkolikáté,
ale i nové tváře, které si akci užívají stejně
jako my.

Můj velký dík patří všem, kteří bez ohledu na
svoji pracovní dobu a povinnosti byli ochotni
od středy do soboty s úsměvem na tváři zvládat neustálé otázky, úkoly, pokyny a ještě byli
schopni si užít úžasnou atmosféru spolu se soutěžícími v rámci disciplín, doprovodného programu i společného večera v Kosatci. Kouzlo
vyhlášení pátečních disciplín s empatickou moderátorkou ve mně stále ještě vyvolává krásný
pocit, že se akce povedla, že vidím kolem sebe
spousty šťastných tváří, kteří i přes svůj hendikep umí posunovat své hranice až tam, kam
leckterý „zdravý“ ani nedohlédne…
Novinkou letošního ročníku byla Burza za-

městnavatelů osob se zdravotním postižením.
Z rozhovorů se zástupci zaměstnavatelů v Tipsport areně a ze zpětných vazeb, které nyní
dostávám, zjišťuji, že akce byla pro ně přínosem nejen v možnosti nabídnutí jejich činností a prezentace jejich firem, ale hlavně, že
měli možnost vidět lidi s hendikepem z jiného
úhlu pohledu, v zápalu soutěžení, v nápaditosti,
v obrovském snažení a solidaritě, která se arénou nesla po celou dobu abilympiády. To jsou
momenty, které zaměstnavatelé nemohou se
svými pracovníky jinak zažít.
(Pokračování na str. 2)

Pozvání na tradiční
Svatoanenské
slavnosti
Tahákem je výjimečný
koncert skupiny Nezmaři

str. 7

Strana 2

Zdeněk Troška umí pobavit nejen svými filmy
Navenek veselý, povídavý, vtipný a družný.
Ale v duši mívá i smutek a vnímavost k chaosu dnešního světa. Když oblíbený filmový
režisér Zdeněk Troška přemýšlí o své práci
nebo jede někam autem, poslouchá klasickou hudbu: Mahlera, Beethovena či Dvořáka. A k jeho nejoblíbenějším filmařům patří
Bergman, Tarkovskij, bratři Tavianiové či
Fellini – tedy tvůrci, kteří rozhodně netočili
prvoplánově zábavné snímky.
Pan Troška však své diváky hýčká a dopřává jim úlevu od starostí běžného života.
I proto byla beseda s ním na abilympiádě
velkým lákadlem. Pohodový robustní chlapík publikum nezklamal: předvedl se jako
skvělý bavič, navíc se každému ochotně podepsal, s každým se nechal vyfotit.
r Co vás přimělo k tomu, že jste se
rozhodl navštívit abilympiádu a pobavit
její účastníky?
Já hodně jezdím po různých charitativních
akcích, ať už jsou pro lidi zdravé, či hendikepované, pro děti, či dospělé. Často taky vystupuju v domovech důchodců nebo ve stacionářích. Proto jsem přijel velice rád i sem.

A myslím si, že tyhle lidi
si to zaslouží: Vždyť se
podívejte, jak jsou šikovní,
co udělali krásných věcí,
jak jsou bezvadní!
r Takže se dá říct, že se
vám tady aspoň trošku
líbilo?
Moc. Ne trošku, ale strašně
moc! Mám z téhle akce
velkou radost. Snad jsem
i já lidi potěšil.

Mě osobně jste překvapil tím, jak
výborný jste řečník. Je jasné, že máte
v zásobě spoustu historek nejen z natáčení filmů. Ale vy o nich taky dovedete
poutavě a vtipně vyprávět. Klidně byste
mohl mít v televizi svůj vlastní pořad...
No, možná jo. (smích) Ale vážně: o tom
jsem nikdy nepřemýšlel. Pro televizi nic nedělám.
r

r Na besedě jste prohlásil, že jste už
v páté třídě věděl, že se stanete filmo-

vým režisérem. Měl jste
tenkrát jasno i v tom, že
budete točit hlavně pohádky?
Ne. Sice jsem věděl, že pohádky určitě budu dělat, protože jsem je miloval. Hodně
jsem je četl a chodil na ně
do biografu: dodneška rád
vzpomínám třeba na sovětské kreslené filmy jako
Sněhová královna nebo
Koníček Hrbáček. Ale chtěl
jsem točit i jiné snímky,
a tak v mé tvorbě najdete třeba i rodinnou
komedii Bota jménem Melichar, historické
drama Poklad hraběte Chamaré nebo bláznivé komedie pro dospělé jako třeba Kameňák či Babovřesky.
r Zaujalo mě, že jste se na FAMU dostal hned napoprvé, nejspíš díky důkladnému přehledu o kinematografii, získanému intenzivní četbou mnoha knih...
Oni mě vzali hlavně kvůli obrovské zkušenosti, že jsem dlouho žil sám, bez rodičů,

Ohlédnutí za letošní abilympiádou
očima soutěžících

V košíkářství zaujala
i Bohdana Kratochvílová z Brna

Snad největším překvapením mezi disciplínami bylo
košíkářství. Solidní účast, obtížný úkol, výborné výkony a kvalitní finální výrobky – to byly letos jeho
typické rysy. Na zdařilé soutěži se podílela i Bohdana
Kratochvílová z Brna. Zvon, do kterého po radě své
dcery začlenila modrou barvu, vytvořila velmi rychle
a přitom z pohledu laika vypadal jako výstavní exponát.
„Absolvovala jsem v Brně několik kurzů. Práce s pedigem mě baví a vždycky mi šla od ruky. Věnuji se
jí deset let,“ vysvětluje usměvavá žena. A dodává:
„Učila jsem se to společně se zdravými lidmi a byla
jsem stejně dobrá jako oni. Jen jsem s těma postiženýma rukama byla pomalejší.“
Své výrobky paní Kratochvílová prodává na různých jarmarcích a trzích, kde zároveň předvádí své
dovednosti. „Chodím i do základních škol, kde si
pletení se mnou zkoušejí malé děti.“ Stánek se svými
výrobky měla i na abilympiádě. Vynikal mezi nimi
model dětského kočárku, který si záhy našel svého
kupce.
V Tipsport areně soutěžila podruhé. Těšila se
hlavně na setkání s ostatními košíkáři, na jejich vtipné
hecování. „Vím, že kluci jsou šikovní. A tak jsem byla
docela zvědavá, jestli během soutěže ukážou něco
inspirativního.“
V doprovodném programu ji nejvíc zaujala beseda
s filmovým režisérem Zdeňkem Troškou. „Na něj se

moc těším, je to pohodář, jsem jeho fanynka.“ Stejně
jako někteří další účastníci by i paní Kratochvílová
uvítala, kdyby na abilympiádu také druhý den zavítala
nějaká populární osobnost.
(pel)

Dala jsem přednost vlastnímu nápadu

Žiju v Havlíčkově Brodě, na abilympiádě jsem podruhé a znovu jsem soutěžila v keramice. Té se věnuju
od základní školy. Nyní studuji na obchodní akademii
v Janských Lázních, kde funguje keramický kroužek
a mají tam i velké vypalovací pece.
Pokud jde o blízkou budoucnost, ráda bych dokončila školu s maturitou. Potom bych chtěla dělat
asistentku pedagoga u nás v Jánkách, ovšem k tomu
potřebuju vystudovat speciální pedagogiku na vysoké škole.
Keramiku dělám pro své potěšení, a když se mi
povede nějaký hezký předmět, občas ho někomu
dám jako dárek. Letos byl na abilympiádě soutěžním
námětem vesmír. Předem jsem nic konkrétního nezkoušela, jen jsem včera večer přemýšlela, zda
budu něco dělat podle obrázku, nebo zvolím vlastní
inspiraci. A vyhrála fantazie – svůj nápad jsem si nakreslila v počítači.
Líbilo se mi loňské soutěžní téma Z pohádky do
pohádky, ale nejraději vytvářím keramické hrnečky
a misky. Uvidíme, co pro nás rozhodčí vymyslí příště.
Pavla Milichovská

Společenská prospěšnost v dnešní době:
klacky pod nohy versus píle a nezlomná vůle
Nezisková organizace, kterou si
založili sami zdravotně postižení
lidé, to má rok od roku těžší. Stát
i samospráva ji stále častěji kontroluje, nakládá jí ranec administrativních povinností a pro udělení
dotace opakovaně požaduje důkazy, že dělá práci, kterou dělala loni,
předloni či před deseti lety. V kancelářích pak přibývají lejstra a objemné šanony, ačkoli žijeme v digitální době, kdy počítače dokážou
uchovávat ohromné množství informací a dat.
Úředník se při kontrole nesoustředí na to, jak dobře nevládní neziskovka poskytuje osobní asistenci, provozuje stacionář nebo
zajišťuje sociálně terapeutickou
dílnu. Pro něho je klíčové, jak perfektně jsou tyhle aktivity vykazovány, jak vzorně je vedeno účetnictví. Média dokonce informovala
o případu, kdy byrokrat z úřadu
práce přiznal, že nějakou chybu
v dokladech najít musí, protože jinak by nedostal finanční odměnu!
Skoro bez nadsázky lze říci, že
bez úředního posvěcení realita
vlastně neexistuje. Na tristní situaci

náš komentář
se výrazně podílí nepřehledná, nejednoznačná a přebujelá legislativa. Složité účetnictví, povinné
zápisy do veřejných rejstříků, sáhodlouhé formuláře u žádosti o poskytnutí dotace, všelijaké hygienické či bezpečnostní předpisy...
V džungli zákonů, vyhlášek, nařízení a pokynů, kde se lecjaký paragraf či věta dá vyložit různě, se
ztrácejí i zkušení právníci. Razantní zjednodušení a srozumitelná
jednoznačnost práva v oblasti neziskového sektoru je přitom v nedohlednu. Podobně jsou na tom
další nutné reformy: třeba ve zdravotnictví, sociálních službách či
dávkách. Proč asi?
Ve společnosti navíc houstne
atmosféra nedůvěry a podezřívavosti k neziskovému sektoru. Spouštěcím mechanismem dozajista
byl „vítací přístup“ některých lidskoprávních organizací k imigrantům
z Blízkého východu a severní Afriky. Máme závažné problémy s hra-

zením pomůcek, léčiv a nákladných operací, s nedostatkem míst
v domovech pro seniory či třeba
se zadlužeností země. Ale zástupci Člověka v tísni nebo Organizace pro pomoc uprchlíkům za
nemalé podpory médií ovlivňují veřejnost tak, aby občané považovali za prioritu i pomoc tisícovkám
běženců ze zmíněného regionu.
Mnozí Češi tenhle nátlak odmítají. Odsuzují manipulaci novinářů
a kritizují neziskovky. Ty však házejí do jednoho pytle, ačkoli mezi
pomocí obyvatelům státu v obtížné životní situaci a imigrantům se
zcela odlišnou mentalitou, kteří
často nerespektují právní řád, je
nebetyčný rozdíl.
Velké uznání si proto zaslouží
každý, kdo se rozhodne ve špatných časech zaměstnávat lidi s těžkým postižením. A když si sociální
družstvo navíc zvolí název Naše
píle, působí to až starosvětsky naivně. Ale pokud píli podpoří nezlomná odhodlanost a palce podrží
Štěstěna, úspěch se jistě dostaví.
Současné mizérii navzdory.
Miloš Pelikán

ve Francii. Prostě hned poznali, že jsem
hodně „otrkaný“ životem. Pan režisér Kachlík dodneška říká, že za celou dobu, co učil
na FAMU, byli jen dva lidi, o kterých věděl,
že z nich budou režiséři, jakmile vstoupili do
místnosti: Miloš Forman a Zdeněk Troška.
To je pro mě obrovská pocta!
r Co vaše další plány?
Chystáme dvě pohádky podle téměř hotových scénářů a taky jedno historické drama.
Uvidíme, na co budou peníze.
r Nakonec jedna „pohádková“ otázka.
Kdybyste měl kouzelný prsten a mohl
na světě okamžitě změnit jednu jedinou
věc, která by to byla?
Zařídil bych, aby se lidé vzpamatovali. Aby
se poučili z historie, ze všech těch válek,
ze všech těch nepřátelství a podrazů, a začali žít v míru, přátelství a pohodě. Dneska
to nikde neklape: kdybyste se měl rozhodnout, kam budete emigrovat, tak si nevyberete. Všude jen samé průšvihy a problémy!
(pel)

Doprovodný program?
Velké nasazení a otevřené srdce

Abilympiáda měla i při svém 26. ročníku opět kvalitní a pestré doprovodné akce. Na Kreativu bylo 33 vystavovatelů, novinku – Burzu práce
spolupořádanou Úřadem práce Pardubice, absolvovalo dvanáct subjektů. Program našemu Zpravodaji přiblížila Iva Preussová, která má tuto oblast tradičně v organizačním výboru na starosti:
„Škála vystavovatelů byla pestrá – od nabídky protetických pomůcek
a vozíků společnosti Meyra přes kontrolní desku postavení těla až po
protetické pomůcky z Hamzovy léčebny. Bylo možné si pořídit léčivé bylinné čaje, překrásné šperky či ručně malovaná trička. Mezi vystavovateli bylo i mnoho stacionářů a speciálních škol, které nabídly výrobky
svých žáků či klientů, například Svítání, Cedr, Mirea, K2P, CAA, Charita Uherské Hradiště a mnohé další.
I letos bylo možné využít přibližně tuctu tvořivých dílniček, ve kterých se
malovalo, skládala origami, navlékaly korálky, vybarvovaly magnetky.
Dobrotami všechny zúčastněné zásobovaly střední škola potravinářství a služeb a mobilní část kavárny U tiskaře Brixe. S velkým ohlasem
se setkala obří mandala od Kateřiny Šímové, zájem byl o zážitkovou
trasu ve sběru razítek, ze které si vylosovaní výherci opět odnesli pěkné a hodnotné ceny.
Doprovodný program byl ve znamení pejsků. Mohli jsme se setkat
jak s policejními psy a jejich psovody z pardubické policie a s pejsky
ze Sdružení přátel vodicích psů, tak vyslechnout mnoho zajímavého
o cannisterapii od Terezy Němcové. Tahákem bylo skvělé vystoupení
filmového režiséra Zdeňka Trošky, jehož beseda o životě a natáčení
nebrala konce stejně jako autogramiáda a fotografování. Fascinující
byla barmanská show, stejně tak jako úžasný zpěv, ať už zájmových
Klíčenek či profesionálního sboru Bonifantes. K výborné atmosféře
přispěla bubenická show Mlima Jua ze školy Svítání, vystoupení tanečních skupin Lamia´h a stacionáře Slunečnice.
Potlesk diváků si zasloužily sportovní tanečnice u tyče ze Studia Intimate a dokonalý dospělý taneční pár z taneční školy Emotions Dance, kterému roste zdatná konkurence v Matyáši Novákovi a Lucii Kaletové,
kteří jsou ve své kategorii mládeže čtvrtí v Evropě. Za školy a zájmové
kroužky patří velký dík ZŠ Staňkova a DDM Alfa, bez jejichž vystoupení
už si abilympiádu neumíme představit.
Celá akce byla velice povedená, kromě zážitkové trasy si návštěvníci
mohli zahrát i obří šachy či si vyzkoušet simulátor nárazu.
Všem účinkujícím, vystavovatelům, organizátorům i dobrovolníkům
patří veliký dík, akce byla pohodová, klidná, o výrobky i vystoupení byl
veliký zájem a všichni svou práci dělali s velkým nasazením a hlavně otevřeným srdcem. Nebyl nikdo, kdo by nerozdával úsměvy a radost.“
(fr)

Poděkování patří všem, ...
(Dokončení ze str. 1)

V doprovodném programu jsme
žasli nad triky kouzelníka, skvělými
ukázkami výcviku psů, nad neuvěřitelnými výkony tanečních, divadelních nebo hudebních souborů,
obdivovali barmanskou show.
Čtvrteční odpoledne nám zpestřil
režisér Zdeněk Troška, který rozesmál naše tváře svými historkami
a trpělivě odpovídal na každou
otázku. Vyvrcholením pátečního
večera bylo zpívání s country kapelou Parťáci.
Při rekapitulaci dění v rámci abi-

lympiády cítím smysl celé akce
v potkání se lidí s hendikepem
i bez, kteří se chtějí pobavit, předat si své zkušenosti, ukázat své
dovednosti, navzájem se obohatit…
Ráda bych, aby náš spolek pokračoval v této zaběhlé tradici,
která odpovídá našemu poslání.
Nebráním se však ani změnám
a určitě se s organizačním týmem
budeme zamýšlet nad inovací akce a také nad možnostmi, jak abilympiádu udržet finančně.
Pavlína Potůčková,
hlavní manažerka abilympiády
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Letošní výstup na Sněžku přinesl malému Matýskovi
a dalším handicapovaným dětem přes milión korun!
Poslední květnovou sobotu
se konal už šestý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Letos se šlo pro malého
Matýska a výstup trhnul hned
několik rekordů – rekordní
byl počet účastníků, počet
prodaných benefičních triček
i celková vybraná suma. Na
Matýska a další handicapované děti se akcí Nadačního
fondu KlaPeto podařilo vybrat neuvěřitelných 1 105 000
korun! Úspěšná byla i premiéra hudebního festivalu
s názvem HandicapFest.

Šlo přes 2000 lidí

ných, ať už vyšli na Sněžku po
svých nebo s asistencí a vlastně všech, kdo se osobně
zúčastnili výstupu na Sněžku
pro Matýska. Společně jsme totiž vyšlápli rekordní sumu pro
těžce zdravotně postižené děti – 1 105 000 korun,“ dodává
Kateřina Klasnová. Jen benefičních triček s logem výstupu
se podařilo prodat okolo 3200,
zbytek vybrané sumy tvoří především dary od drobných anonymních dárců, ale také partnerů Nadačního fondu.

Šek na 165 000 korun

„Jsme pyšní na to, kolik se nám
každý rok daří vyhecovat lidí,
aby s námi šli pro dobrou věc
na vrchol nejvyšší české hory,“
říkají zakladatelé Nadačního
fondu KlaPeto Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš. V sobotu 26. května odstartovali šestý
výstup na Sněžku, na který se
vydalo přes dva tisíce lidí a byl
to opět den plný emocí. Tentokrát se akce konala pro rok
a půl starého Matýska Sivaka
z Bezdružic, který ve dvou měsících prodělal neznámé zánětlivé onemocnění a během
boje o život mu musela být amputována nožička a ručička. Autor charitativního projektu, handicapovaný atlet Jaroslav Petrouš zdolal vrchol Sněžky za hodinu,
59 minut a 58 vteřin, ale zdaleka to nebyl rekord dne. „Jsem hrdý
na Péťu Januše, pro kterého jsem šel na Sněžku před pěti lety,
aby se naučil chodit na protéze a kterého dnes beru jako svého
syna. Péťa to dal za hodinu a půl. Hned za prvním rohem mě ale
doslova předběhl 11letý Lukášek Kapko, kterému jsme předloni
přispěli na sportovní protézu. Sněžku vyšel za čas, který by mu
mohli závidět zdraví – za hodinu a 19 minut,“ popisuje Petrouš.
„Neskutečné ale byly výkony i všech ostatních handicapova-

Rodině Matýska Sivaka Nadační fond KlaPeto předal v Peci
pod Sněžkou symbolický šek
na 165 tisíc korun. Peníze poslouží Matýskovi na speciální
autosedačku, cvičení a zakoupení automobilu, aby s ním mohla rodina dojíždět za lékaři
a na rehabilitace.
„Ostatní peníze rozdělíme do
poslední koruny dalším handicapovaným dětem na slavnostní podzimní benefici. Všechny
děti představíme na webu a Facebooku KlaPeta. Máme obrovskou radost, že díky vybraným penězům můžeme opět
rozšířit naší KlaPeto rodinu.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! A už teď se těšíme na
další ročník – opět poslední květnovou sobotu 25. 5. 2019,“ uzavírá Klasnová s Petroušem.
Pořadatelé letos také poprvé spojili charitativní akci s hudebním
festivalem HandicapFest, na kterém vystoupil například Janek
Ledecký či skupina The Tap Tap. Účastníci výstupu se tak mohou
těšit na skvělé koncerty i příští rok!
Sbírka na handicapované děti stále běží a přispívat lze na transparentní účet NF KlaPeta 2001375049/2010. Na webu lze stále
zakoupit také benefiční trička a další benefiční předměty.
(zr)

Rozhovor s mladým hercem o jeho roli postavy s duševní poruchou

„Já i moji kolegové obdivujeme
silnou energii těchto lidí pro uskutečňování smělých plánů“
Ne pokaždé vystupují v televizních inscenacích, ve filmech nebo i v divadelních
představeních v rolích vozíčkářů skuteční
vozíčkáři, stejně tomu bývá i v případech
rolí s jakýmkoli typem zdravotního postižení. Matěj Vejdělek, člen souboru Městského divadla Kladno, v rozhovoru hlavně
odhaluje, jak se vyrovnal se ztvárněním
postavy s Aspergerovým syndromem v inscenaci současné izraelské černé komedie „Neúplní“; divadlo ji v české premiéře
uvedlo 10. února.
u Jak dlouho jste se vžíval do role
člověka se zdravotním postižením a co
bylo v té souvislosti nejtěžší?
Poměrně dlouho. Aspergerův syndrom je
hlavně psychické postižení, které až druhotně ovlivňuje zevnějšek. Bylo třeba se
pokusit pochopit, jak člověk s poruchou
autistického spektra myslí, jak reaguje na

Aspergerův syndrom, jedna z celoživotních poruch autistického spektra, způsobuje hlavně potíže v komunikaci a sociálním chování, naproti tomu intelekt
zůstává někdy i velmi nadprůměrný. Ze
známých osobností ho měl/má třeba
A. G. Bell, W. A. Mozart, A. Einstein,
B. Gates, B. Dylan nebo W. Allen. Lidé
s tímto syndromem mívají problém porozumět ironii, najít si přátele, jsou snadno
manipulovatelní. Na druhou stranu bývají
upřímní, bez problému porozumí psaným
pravidlům a mívají velmi dobrou paměť.
O pěti autistických dětech s neobyčejnými dovednostmi natočil v roce 2016
podle vlastního scénáře Miroslav Janek
dokument s příznačným názvem „Normální autistický film“.

Krásné prostředí,
ceny i počasí,
prostě všechno…

své okolí, jaké jsou jeho návyky, … Načítal
jsem si odborné články, díval se na rozhovory, sledoval slavné
herce, kteří ztvárnili
takto hendikepované
lidi. Ačkoli mi spousta
diváků řekla, že se jim
mé pojetí líbí, osobně
si myslím, že jsem dokázal pochopit jen zlomek z toho, co se děje
v hlavách lidí s Aspergerem. Snad se mi
ale povedlo ho dostatečně a přitom uctivě
ztvárnit na jevišti...

Snímek:
Tomáš Glasberger

u Změnila tato role váš pohled na život lidí, který omezují různé bariéry?
Kapitán, jak si klučina jménem Theo
(Theodor) říká, mi rozhodně ovlivnil vnímání lidí s hendikepem. Myslím, že mluvím i za zbytek souboru, když povím, že
všichni se díváme na lidi s postižením jinak. Na velmi krátkou chvíli jsme si zkusili,
jaké to vlastně je, mít pořád kolem sebe či v sobě nějakou bariéru, kterou musí
tito lidé překonávat, což je pro hendikepované často velmi náročné, mnohdy zábavné, mnohdy nebezpečné. Na zkouškách jsme se dojímali, jak jsou tito lidé
silní a plní tvořivé energie, se kterou si realizují své sny.
u Jak se díváte na situace, kdy představení sledují nejen vozíčkáři, ale třeba
i neslyšící?
Divadlo je plné nejen slov a pohybu, ale
také takové zvláštní energie, kterou může-

te pocítit, i když třeba nevidíte, a která vám
mnohdy řekne víc než hercův výraz, gesto
nebo slovo. Pro nevidomé a neslyšící se
tak může stát divadlo velmi nevšedním
zážitkem.
(mk)
Autorem veselohry z mafiánského prostředí je dramatik, režisér a herec Gur
Koren. Děj se točí kolem stálého problému klanu Giornů: nemůže propašovat již
několikátou zásilku drog v řadě. Zákazník
je pochopitelně nespokojený, dá proto
mafiánům poslední šanci. Rodina se rozhodne využít pro dodání „zboží“ ochotnický soubor „Fantastické divadlo“, který
nacvičuje na amatérský festival „Romea
a Julii“. Kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva mu ovšem zároveň hrozí, že nebude moci odjet. Divadelní ansámbl jsou
ale samí lidé „se zvláštními potřebami“ –
nevidomí, autisté, hluchoněmí i mentálně
hendikepovaní…

Už několik let mají dva navazující květnové týdny povahu „vrcholně abilympijských“: sobota
týden před dvoudenní pardubickou vrcholnou
soutěžní dovednostní přehlídkou osob se zdravotním postižením je totiž dnem abilympiády
pro děti a mládež. Od počátku se koná pod
patronátem České abilympijské asociace.
Posedmnácté se mladí abilympionici od šesti
do 18 let setkali v areálu Jedličkova ústavu a škol
na Vyšehradě 12. května. V celkem 14 disciplínách se vystřídalo 117 soutěžících z 11 speciálních škol, ústavů i podobných zařízení
z různých míst naší republiky. Osm jich bylo rozděleno na dvě věkové kategorie (6 až 12
a 13 až 18 let), v šesti soutěžila jen starší;
z 15 vyhlášených disciplín se nekonalo pouze
vyšívání. Největší účast už delší dobu vykazují hry na počítači, dost soutěžících nastoupilo také v malování nebo v keramice.
Sedmisté výročí narození Karla IV., 300 let od
narození Marie Terezie, připomínka výročí 100
let od založení Československa – už potřetí měla oblíbená akce v souvislosti s významnými výročími konkrétního roku určité tematické zaměření. To se týkalo i většiny disciplín, proto se
například maloval obrázek prezidenta Masaryka, zadáním korálkování byla výroba šperků
pro jeho ženu, v legu „se stavěl“ zámek Lány.
Sám prezident přivítal v doprovodu legionářů
a Sokolů při zahájení všechny přítomné. V rámci slavnostního vyhlašování výsledků dostal
každý soutěžící k medailím a hodnotným sponzorským dárkům také čestné řády TGM.
Stejné řády si odneslo jako výraz poděkování za obětavou práci při přípravě i vlastním
průběhu abilympiády šest desítek pořadatelů.
Velký podíl na jejím výborném hodnocení měli
znovu dobrovolníci, studenti oboru Speciální
pedagogika z Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy, nelze opomenout ani příznivé počasí.
Obrazový návrat do poloviny května nabízejí
weby www.abiprodeti.cz a www.nadaceju.cz.
(mk)

KO N Č ÍME !
S politováním vám oznamujeme, že tištěný Abilympijský zpravodaj končí svou
existenci.
Jeho poslední číslo právě
držíte ve svých rukách.
Náš vydavatel učinil tento
krok z finančních důvodů.
Alespoň některé články
chceme zveřejňovat na webovkách www.caacz.cz.
(red)
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Závažná nemoc jako překážka ke zdolání
Upozorňujeme na zajímavou knihu Jsem rád, kterou předloni vydalo nakladatelství Flétna. Její
obsah výstižně naznačuje podtitul
O jednom životě s roztroušenou
sklerózou. Autor Libor Havlík, sám
dlouholetý pacient, nabízí v rozhovoru s Dagmar Kubíkovou a Jiřím Pokorným pohled na tuto
nemoc. A snaží se povzbudit všechny, jimž vstoupila do života.
Součástí knihy je odborná část,
kterou zpracoval fyzioterapeut
Mgr. Jakub Prášil.
Rozsáhlý rozhovor s panem
Havlíkem lze najít na internetu.
Kromě jiného v něm sděluje, že
patří k zakladatelům Kolpingova
díla v naší zemi – jde o mezinárodní organizaci postavenou na
křesťanských základech, aktivně
se hlásící ke katolické církvi, která
se angažuje hlavně v podpoře rodiny a výchově a vzdělávání mladých lidí. Její česká pobočka sídlí
ve Žďáru nad Sázavou.
Z inspirativního rozhovoru, původně zveřejněného v Katolickém
týdeníku, otiskujeme úvodní část.
l Bylo vám onemocnění dia-

gnostikováno v době, kdy už
jste měl rodinu?
Bylo to v období let 1998 až 2000.
Byl jsem tehdy ženatý a první dítě
se narodilo v roce 2000. To na mně
ještě nebyly vidět žádné známky
nemoci, zdaleka jsem neseděl na
vozíku. Diagnostikování trvalo déle, protože k němu bylo potřeba
podstoupit magnetickou rezonanci.

klást. Nebo spíš si ji teď kladu
trošku jinak. Určitě to má svůj
důvod. Co tím Pán Bůh sleduje?
Proč někomu „dá“ dopravní nehodu, jinému vozík a dalšímu nic?
Určitě s námi něco zamýšlí.
l Jak tedy dnes své onemoc-

V ordinaci jsem slyšel, jak sestra
říká: „Pane doktore, ten chlap je
tak tlustej, že se do toho tunelu
nevejde.“ Takže jsem musel zhubnout asi 60 kilo, až jsem se do
něj vešel. Teprve pak bylo onemocnění potvrzeno a bylo možné
nasadit medikaci.
l	Řada věřících se v takové si-

tuaci ptá Boha: Proč se to stalo zrovna mně? Bylo tomu tak
u vás?
I takové období jsem prožíval.
Ta otázka vás napadá jako první:
Proč zrovna já? Proč nemůžu tohle a tohle, a ostatní mohou? Ale
postupně, jak jsem nacházel pomoc, jsem si tuto otázku přestal

nění berete?
Je těžké dobrat se odpovědi, ale
vím, že je to překážka určená
k tomu, abych ji zdolal a ostatním
ukázal, že to jde – a nejen těm,
kteří mají fyzické trápení. Nejde
jen o to, najít cestu na záchod, ale
najít cestu životem. Nejde o jeden
schod, nýbrž o všechny překážky,
které nám ten nahoře dává a my
je musíme zdolávat.
Dnes je nemoc součást mého
života, mého já. A mnohem hůř
si už umím představit život bez
roztroušené sklerózy než s ní. Beru ji jako možnost nahlížet věci
jinak než předtím. A snažím se žít
plnohodnotný život.

l Z čeho čerpáte sílu?

Nejdůležitějším lékem je moje rodina, která mi velmi pomáhá. Bez
ní bych zvládl jen deset procent
věcí. Důležité jsou samozřejmě
i psychické záležitosti. Nejspíš by
bylo snadné se ráno vzbudit a být
naštvaný, že mám omezení, a bát
se, co se mnou bude. Ale co dál?
Je potřeba to celé vzít jako úkol.
Zdolávání překážek je i o tom, že
když budu chtít, budu mít kolem
sebe lidi, kteří mi pomohou.
(pel)

Zvýšení příspěvku na péči
v nedohlednu

Ta naděje sice neměla pevné kořeny, ale existovala. A upínaly se k ní
tisíce lidí: kdyby se totiž stala realitou, přinesla by dílčí novela zákona
o sociálních službách výrazné zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni.
Ten pobírají lidé s nejtěžším zdravotním postižením, kteří jsou zcela
závislí na celodenní pomoci druhé osoby.
S návrhem přišel loni na podzim Senát několik měsíců poté, co poslanci shodili ze stolu takzvanou velkou novelu zmíněného zákona. Horní
komora parlamentu tak reagovala na dlouhodobě nepříznivou situaci
v rodinách, kde kvůli nutné intenzivní péči třeba o zcela nehybného
člověka musel někdo odejít ze zaměstnání či přestat podnikat.
Současná výše příspěvku ve IV. stupni činí 13200 korun, což je vzhledem k současným, vyhláškou stanoveným cenám za poskytování
sociálních služeb zcela nevyhovující. Návrh novely obsahoval zvýšení dávky na 19200 korun pro osoby, o něž je pečováno v domácím
prostředí: jejich svízelnou situaci by sice nevyřešilo, ale citelně by
zlepšilo finanční poměry v rodině.
Senát návrh několika jeho členů v dubnu schválil, ale vláda v demisi
ho v květnu zamítla. Argumentovala tím, že jde o nesystémové řešení a že je zapotřebí komplexní revize dávkového systému pro lidi
se zdravotními postižením. Dalo se to čekat: noví ministři i vlády si
vyloženě libují ve vyhlašování všelijakých reforem a koncepčních
změn (které obvykle nestihnou připravit a uvést do života), místo aby takzvaně nesystémově, ale účinně pomáhali velké skupině lidí v nesnázích. Vždycky je totiž snazší dělat velká ramena a slibovat razantní změnu k lepšímu v sociální oblasti, než dílčími kroky pohotově zasahovat
tam, kde je to nutné.
A když se reforma dávek opět nepodaří a odloží? To politickým stranám
nevadí: aspoň bude zas co slibovat občanům. Vždyť se říká: Slibem
nezarmoutíš!
(pel)

Evropské „zettépko“
(zatím) uznává osm zemí

Jedinečná aktivita „žije“ díky
obětavým dobrovolníkům a přízni sponzorů

Chce-li se slyšící člověk zúčastnit přednášky, workshopu či jiné vzdělávací akce, stačí se na ni prostě
vydat. A to i v případě zahraničních lektorů, protože
tlumočení z/do cizího jazyka je jejich nezbytnou součástí. To ale v drtivé většině případů neplatí pro neslyšící účastníky. Přestože znakový jazyk je v podstatě
také „cizí“, není tlumočení do něj zajištěno, příp. odmítnuto s poukazem na to, že tlumočení přednášky
pro neslyšící se nepovažuje za sociální službu.
Proto se v roce 2015 rozhodl neslyšící Jan Wirth,
lektor znakového jazyka, založit s několika přáteli komunitní centrum Znakovárna. Tento jeho počin rozhodně rozšířil obzor osobám žijícím ve světě, kde se
mluví očima a rukama. Díky němu dostali totiž neslyšící příležitost k osobním setkáváním i k „rozhovorům“
ve znakovém jazyku. Znakovárna se přitom neuzavírá před slyšícími, které z různých důvodů zajímá
„svět ticha“.
Mezi nabídkou služeb najdeme především kvalitní

tlumočení do českého znakového jazyka i do mluvené češtiny a archivaci a sdílení pořádaných přednášek, workshopů nebo různých setkávání (např.
u deskových her, při společném vaření, na akcích pro
děti, apod.) prostřednictvím otitulkovaných videí. Loňský rok a letos se proto uskutečnily třeba přednášky
o diskriminaci neslyšících, o zbavení se prokrastinace
(chronická tendence odkládat plnění třeba psychicky
náročných a nepříjemných povinností na pozdější
dobu), o partnerských vztazích slyšících a neslyšících nebo i o indiánských znakových jazycích.
Je třeba zdůraznit, že veškerá činnost by se nikdy
nemohla realizovat, nebýt nezměrné obětavosti dobrovolníků a především 440 sponzorů, kteří přispěli
v již ukončené finanční sbírce celkovou částkou přes
240 tisíc. Proto bylo možno pořídit hlavně nezbytné
technické zařízení pro nahrávání a výrobu titulků.
Každý, kdo se chce o projektu Znakovárna dozvědět
více, nechť navštíví web www.znakovarna.cz. (mk)
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Najdete v nás
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vždy spolehlivého partnera
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u		 firma zaměstnávající více než 50 procent
		 osob se zdravotním postižením
u		 dlouholetá praxe se zaměstnáváním
		 zdravotně postižených
u		 nabídka služeb a zboží formou
		 náhradního plnění
u		 pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u		 správa a digitalizace archivů

Belgie, Itálie, Fisko, Estonsko, Kypr, Malta, Slovinsko a Rumunsko.
Vyjmenovaných osm členských
států Evropské unie se zapojilo do
pilotního projektu „Evropská karta
pro osoby se zdravotním postižením“ ((European Disability Card –
EDC).
Jeho zahájení v únoru 2016 především připomnělo skutečnost, že
jednotlivé unijní země stále neuznávají (případně to závisí na dobré vůli) průkazy obyvatel s handicapem z ostatních států EU při
uplatňování různých slev a výhod
zejména v oblasti dopravy, kultury
nebo sportu. Projekt se přitom dá
považovat za základ systému vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením pro
snadnější cestování v rámci Unie.
Novou kartu (na snímku je belgická – v této zemi byl projekt ofi-

ciálně spuštěn v říjnu 2017, ostatní
průkazy se liší jen zkratkou příslušného státu v modrém kruhu)
by tak měla bezproblémově uznávat uvedená osmička zemí a dále
všechny ostatní, rozhodnou-li se
do systému vstoupit. Účast v projektu je dobrovolná, hlavní slovo
má pochopiteně aktuální politická
reprezentace v jednotlivých zemích. Francie účast odmítla za bývalého prezidenta Françoise Hollanda, přestože on osobně
významně podporoval sjednocení
podmínek užití takových průkazů
pro všechny Evropany se zdravotním handicapem.
EDC přitom nemůže nikterak
ovlivnit případné změny vnitrostátních kritérií způsobilosti a pravidel
pro vydávání průkazů osobám se
zdravotním postižením konkrétní
země.
(mk)

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
Tel.: 466 304 366
Web: www.k2p.cz
E-mail: info@k2p.cz

AIRTEX styl SLATIŇANY

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.
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Auta z říše snů

Pro chvíle oddechu

Stříbřitá robotická divná věc na kolech. Stříbřitý robot na čtyřech kolech
ve tvaru trapézy. Také takové stručné
popisy měl na stránkách tisku jeden
z futuristických exponátů na letošním autosalonu v Ženevě, který
vždy patří k vrcholným událostem automobilového roku.
Automobilka Renault na něm totiž seznámila odbornou i laickou veřejnost s vozem EZ-GO, prezentovala ho přitom jako velmi přístupnou alternativu pro velkoměsta s ulicemi přeplněnými auty. Vozidlo
s kapacitou čtyři osoby vydává při jízdě pouze tiché bzučení a pískot. Jeho jediné široké dveře, umístěné v přední části, se vysouvají
vzhůru, zadní spodní část se z důvodu snadnějšího ná/výstupu sklápí
dovnitř. Instalovaná plošina umožní bezproblémový ná/výstup vozíčkářům a lidem s berlemi, stejně tak i pasažérům s velkým kufrem na kolečkách nebo maminkám s kočárkem. Auto jezdí bez řidiče,
automatický pohyb obstará stisknutí tlačítka.
Interiér rozhodně nepřipomíná osobní automobil, spíše autobus
nebo tramvaj, případně dokonce i restauraci. Cestující sedí naproti
sobě na lavicích s krajními madly, do podoby půlkruhu je doplňuje
navazující pohovka pro další dvojici, k odložení (i k přepásání) drobných zavazadel slouží poličky, v prostoru lze samozřejmě i bezpečně
„zaparkovat“ vozík. Největší zajímavostí z pohledu materiálu tak je
dřevěná (!) podlaha.
Zda bude také pro vozíčkáře „přístupné“ i druhé futuristické auto,
představené na autosalonu, se nyní nedá s určitostí říci, informace
o něm ale rozhodně za zmínku stojí. Společný koncept výrobce letadel, karosárny a automobilky spojuje obří dron jako základní část
s automobilem se samostatnou kabinou a samostatným podvozkem,
majitel auta by vlastnil jen kabinu. Objednaný dron by s ním automaticky přeletěl do zvoleného cíle, „řidič“ by při cestě pouze klidně
seděl.
Na internetu lze nalézt několik videí, která toto „dronoauto“ představují v činnosti.
(mk)

pohled
do budoucnosti

1)
2)
3)
4)
5)

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

Tel.: 466 931 580–2
msoffice@mschneider.cz
www.mschneider.cz
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Bezpečnost & spolehlivost pro elektrickou energii

F

- Součást významné celosvětové skupiny podnikající v oblastech
zpracovatelského průmyslu, energie, dopravy, chemie, farmacie
a elektroniky.

G

- Výroba zařízení pro ochranu elektrických obvodů – výkonové
pojistky, pojistky pro ochranu polovodičů, horizontální i vertikální
pojistkové odpínače, laminované přípojnicové systémy, chladiče
výkonové elektroniky a přepěťové ochrany.

MERSEN CZ, s. r. o.
Pardubická 437
533 04 Sezemice

Pravidla soutěžní křížovky:
Vyluštění (při více tajenkách včetně jejich čísla – například 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do stanoveného termínu.
Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručovací adresu. Jiný
způsob převzetí nutno domluvit na uvedeném e-mailu.
Od května 2013 možno luštit také prostřednictvím Facebooku.
Jména výherců i správné řešení, podle prostoru také kompletně
vyluštěný obrazec příslušné křížovky otiskne následující vydání.
Před odesláním raději vícekrát překontrolovat napsané znění včetně
označení tajenek správným číslem.

- Výroba dílů k přenosu energie pro energetiku, elektrické točivé
stroje a trakci – uhlíkové kartáče, držáky kartáčů, sběrné kroužky,
sběrné lišty, zemniče, sběrače proudu.
- Prodej kompletního sortimentu skupiny v České republice, na
Slovensku a v Chorvatsku.

Česká abilympijská asociace děkuje za výraznou podporu svých aktivit, které významným způsobem přispívají
ke zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením.

PILA PIŠTORA
KOMÁROV
MR SYSTEM

ACTIWO
PARDUBICE

chestav

H
I

Jako pohyblivý svátek slaví …
(1. tajenka) každoročně od roku
1958 třetí neděli v září svůj … (2. tajenka) den; termín se často posouvá na celý víkend nebo i týden.
U nás se premiérově připomínal
v roce 2012 v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením. Organizátoři tohoto festivalu v něm prostřednictvím
četných akcí seznamují širokou
veřejnost zdaleka nejen s bariérami, které omezují život této
velké skupiny osob se zdravotním
handicapem.
Letos se oslavy připravují na
neděli 23. září a poprvé budou mít
dvojnásobnou sváteční příchuť.
Valné shromáždění OSN totiž
uvedené datum oficiálně schválilo
jako … (2. tajenka) den znakového jazyka, aby se tak lidstvu
připomněl stejný den roku 1951 –
tehdy to byla shodou okolností také neděle, kdy … (1. tajenka)
založili v italské metropoli svou
světovou federaci.
Vodorovně: A. Znaménko sčítání;
švédská váhová jednotka; část
stromu. – B. Ledvina (anatomicky);

porost louky; spojka. – C. Anglicky
„starý“; latinsky „svět“; kočkovitá
šelma. – D. Alkaloid v čaji; německy „jako“; úžlabina. – E. Zasklený
prostor ve stěně; zasévat; cestovní průkazy. – F. Ruský souhlas;
česká metalová kapela; zkratka
obchodní školy. – G. Svršková
useň; lisovaný tvrdý bonbon; černý
bez (lidově). – H. Český historik
umění; ženské jméno; nafoukanec. – I. 2. tajenka.
Svisle: 1. Prvotní pletivo vytvářející pokožku rostlinných orgánů. –
2. Noční pták; tučnolistá rostlina. –
3. Vodní víla; nerost kovového
vzhledu. – 4. Číslovka základní;
německy „sever“; ukazovací zájmeno. – 5. Francouzské město;
aromatický uhlovodík. – 6. Naše
rychlobruslařka. – 7. Hvízdání; pásovec. – 8. Planá núbijská bavlna;
listina obsahující písemný závazek; předložka. – 9. Představitel
rady Vacátka; vyvýšenina (nářečně). – 10. Jméno herce M‘Bareka; trikyslík. – 11. 1. tajenka.
Pomůcka: Arras, ass, Elyas, undina.
(mk)

Vyluštění z čísla 2:
1. DEKLARACE
2. ROZMANITÉ
Cenu získávají:
1. Jiří Vonka, Pardubice
2. Věra Vichrová, Ostrava
3. Thea Nevečeřalová, Pardubice

(mk)
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Kompletní
abilympijské výsledky
elektromechanická montáž
1. Jan Wenemoser (Ledeč nad Sázavou)
291 b., 2. Miroslav Šembera (MO STP Lanškroun/Lanškroun) 285 b., 3. Stanislav Svetlík (MO STP Lanškroun/Horní Třešňovec)
282 b., 4. Pavel Stibůrek (Prostějov) 186 b.
ENKAUSTIKA
1. Tereza Olexová (Effatha Krnov/Město Albrechtice, okr. Bruntál) a Libor Pavlík (Effatha
Krnov/Krnov) 285 b., 3. Blanka Cínová (Effatha Krnov/Krnov) 270 b., 4. Jaroslava Malafová 265 b., 5. Kamila Neplechová (ROSKA Brno/Brno) 240 b.

Aranžování suchých květin
1. Renata Nováková (Oblastní Charita [OCh]
Rokycany/Stupno, okr. Rokycany) 298 b.,
2. Jan Hajný 296 b., 3. Marcel Habžanský
291 b., 4. Leona Kulatá 278 b., 5. Marie
Doležalová 267 b., 6. Jana Némethová
265 b., 7. Petr Kruliš (všichni Vincentinum
Šternberk) 258 b.
batika
1. Milan Ševčík (Vícov, okr. Prostějov) 289 b.,
2. Denisa Braborcová (OCh Rokycany/Rokycany) 285 b., 3. Jaroslava Malafová
(D.R.A.K. Liberec/Liberec) 275 b.
Cukrářství
1. Pavla Indrová (Přerov) 295 b., 2. Pavel Zeman (VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ pro neslyšící [VOŠ
a SŠ] Hradec Králové/Nová Paka) 293 b.,
3. Jaroslav Ličman (Centrum 83 Mladá Boleslav/Mladá Boleslav) 283 b., 4. Věra Lebdušková (OA, OŠ a PŠ [OA] Janské Lázně/
Chrudim) 281 b., 5. Valerie Honců (OA Janské Lázně/Vrchlabí) 277 b., 6. Michal Kebort
(VOŠ a SŠ Hradec Králové/Trutnov) 268 b.,
čestné uznání Věra Lebdušková

Fotografování
1. Jana Marková (VOŠ a SŠ Hradec Králové/
Pardubice) 395 b., 2. Radka Kratochvílová
(Plzeň) 385 b., 3. Vladimír Zrna 355 b., 4. Jan
Wenemoser 350 b., 5. Jaroslav Wojnar (Palkovice, okr. Frýdek-Místek) 340 b., 6. Pavel
Michalík (Praha) 330 b., 7. Jakub Litrbacký
(VOŠ a SŠ Hradec Králové/Holice) 320 b.,
8. Milan Šilar (Letohrad) 310 b., 9. Richard Bureš (Ratíškovice, okr. Hodonín) 300 b., 10. Jaroslav Ličman 290 b., 11. Patrik Krúpa (VOŠ
a SŠ Hradec Králové/Černilov, okr. Hradec
Králové) 270 b. 12. Vojtěch Doležal (VOŠ
a SŠ Hradec Králové/Hradec Králové) 260 b.
Keramika
1. Milan Ševčík 295 b., 2. Helena Nejedlá
(Benjamín Krnov/Krnov) 290 b., 3. Pavel Stibůrek 255 b., 4. Zdeňka Ksandrová (VOŠ
a SŠ Hradec Králové/Olešnice v Orlických
horách, okr. Rychnov nad Kněžnou) a Vladimír Zrna 250 b., 6. Pavla Milichovská (OA
Janské Lázně/Knyk, okr. Havlíčkův Brod)
245 b., 7. Tereza Olexová 230 b., 8. Eliška
Štěpánová (OA Janské Lázně/Hradec Králové) 220 b., 9. Libor Pavlík a Vítězslav Krejčí (Effatha Krnov/Město Albrechtice) 215 b.,
čestné uznání Vladimír Zrna

Drátování
1. Blanka Svetlíková (místní organizace Svazu tělesně postižených [MO STP] Lanškroun/
Horní Třešňovec, okr. Ústí nad Orlicí) 223 b.,
2. Milan Ševčík 213 b., 3. Vladimír Zrna (Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé [PRRS] Praha/Žamberk) 211 b.

Košíkářství
1. Jan Výlet (Pchery, okr. Kladno) 300 b., 2. Jaroslav Wojnar 285 b., 3. Anton Kozák 255 b.,
4. Edita Komárková (oba PRRSPraha/Praha) 250 b., 5. Bohdana Kratochvílová (Brno)
235 b., 6. Jaroslav Aleš (TJ Zora Praha/Roudnice nad Labem) 205 b., čestné uznání
Alojz Giňa (Chrast u Chrudimi)

DŘEVOŘEZBA
1. Jan Venzara (VOŠ a SŠ Hradec Králové/
Holice) 261 b., 2. Vít Kment (VOŠ a SŠ
Hradec Králové/Praha) 225 b., 3. Radek
Šmída (VOŠ a SŠ Hradec Králové/Lázně
Bohdaneč) 195 b.

MALBA NA SKLO
1. Milan Ševčík 290 b., 2. Miroslava Becková
(OCh Rokycany/Rokycany) 260 b., 3. Dominik Sadovský (OCh Rokycany/Hrádek, okr.
Rokycany) 257 b., 4. Andrea Lacinová (OA
Janské Lázně/Medlovice, okr. Vyškov) 250 b.,

5. Barbora Stejskalová (OA Janské Lázně/
Vrchlabí) 233 b., čestné uznání Beáta Fakačová (Hradec Králové)
Malování na kameny
1. Jan Vlček (Centrum pobytových a terénních sociálních služeb [CPTS] Zbůch, okr.
Plzeň-sever) 285 b., 2. Milan Ševčík 280 b.,
3. Beáta Fakačová 255 b., 4. Eva Dvořáková
250 b., 5. Zdenek Šebesta (oba CPTS Zbůch)
230 b., 6. Marek Hylský (OA Janské Lázně/
Provodov-Šonov, okr. Náchod) 215 b., 7. Eduard Kopelent (CPTS Zbůch) 205 b.
Návrh plakátu
1. Ondřej Holubec (VOŠ a SŠ Hradec Králové/Liberec) 287 b., 2. Jana Marková 282 b.,
3. Pavel Finger (CPTS Zbůch) 279 b., 4. Lenka Korbelová (Effatha Krnov/Krnov) 276 b.,
5. Jitka Filipcová (Centrum Kociánka Brno/
Brno) 268 b., 6. Jiří Kolbe (Benjamín Krnov/Slezské Rudoltice, okr. Bruntál) 265 b.,
7. Zdeňka Ksandrová 257 b., 8. Patrik Krúpa
230 b., 9. Vojtěch Doležal 212 b., 10. Jakub
Litrbacký 172 b., 11. Silvie Volfová (Benjamín
Krnov/Heřmanovice, okr. Bruntál) 165 b.
Počítačová editace textu
1. Kamila Neplechová 254 b., 2. Radka Kratochvílová 237 b., 3. Pavel Stibůrek 211 b.,
4. Richard Bureš 192 b.
Studená kuchyně
1. Pavel Zeman 299 b., 2. Pavla Indrová a Pavel Michalík 296 b., 4. Kateřina Pichrtová
(OCh Rokycany/Nýrsko, okr. Klatovy) 286 b.,
5. Josef Vozobule (VOŠ a SŠ Hradec Králové/Velká Jesenice, okr. Náchod) 273 b.,
6. Michal Kebort (VOŠ a SŠ Hradec Králové/Trutnov) 260 b.

Ubrousková technika
1. Kateřina Sárkányová (Remedia Plus Břeclav/Břeclav) 298 b., 2. Martina Gajdová
(Remedia Plus Břeclav/Ladná, okr. Břeclav)
297 b., 3. Lukáš Rozsypal (Remedia Plus
Břeclav/Břeclav) 287 b., 4. Pavel Michalík
268 b., 5. Pavla Indrová 263 b.
Vyšívání
1. Barbora Klucká (OA Janské Lázně/Radvanice, okr. Trutnov) a Jana Studená (Kožušany-Tážaly, okr. Olomouc) 280 b., 3. Martina
Šrámková (Centrum Kociánka Brno/Brno)
250 b., 4. Hana Křivanová (Centrum Kociánka Brno/Kuřim) 235 b., 6. Kamila Neplechová 195 b., 7. Marie Teichmannová (MO
STPLanškroun/Horní Třešňovec) 165 b.
Abilympionik roku
Jan Wenemoser

(mk)

Poděkování rozhodčím
Jménem České abilympijské asociace vám velmi děkuji za příkladné zvládnutí důležité
role, bez níž by se soutěžní disciplíny nemohly uskutečnit.
Svým chvályhodným přístupem jste výrazně přispěli k pohodovému průběhu soutěžní
části abilympiády.
Zároveň mě stále velice těší vaše ochota věnovat svůj volný, ale i pracovní čas právě
celorepublikové soutěžní přehlídce schopností a dovedností osob se zdravotním
postižením a podpořit tak snahu o jejich integraci do většinové společnosti.
Věřím, že se Česká abilympijská asociace bude moci i nadále s důvěrou spolehnout
na vaši ochotnou spolupráci.
Alena Krpálková

Soutěžní statistika
Letošní (stejně jako loňský rok) si mohli abilympionici vybrat ze 35 dovednostních řemeslných i volnočasových disciplín. Ve dvoudenním soutěžním programu jich nakonec
bylo vzhledem k přihláškám 17, oproti loňsku chyběla malba
na hedvábí. První den – čtvrtek – se jich uskutečnilo 8, polovina z nich byla rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku. Z 9 pátečních se jako celodenní konala jen 1 disciplína. Obecně lze konstatovat, že už delší dobu přetrvává
větší zájem o soutěžní disciplíny z oblasti volnočasových
zájmů.
Při porovnání počtu soutěžících za poslední dva ročníky se
výsledné hodnoty liší jen nepatrně: letos nastoupilo 81 abilympioniků, loni 78. I nadále tak zůstane rekordním, možná
i superrekordním, rok 2008 se 16. ročníkem: 140 soutěžících,
25 uskutečněných disciplín.
Po domluvě s organizátory absolvovalo více než 2 disciplíny
celkem 6 dlouholetých abilympioniků. Mezi 15, kteří se představili 2x, bylo také několik nováčků. Nejúspěšnějším „sběratelem“ medailí byl všeuměl Milan Ševčík, Pavla Indrová
a Jana Marková (nováček) si odvezly po 1 „zlatu“ a „stříbru“,
Pavel Stibůrek a Vladimír Zrna získali 2 „bronzy“. Ve skutečnosti se jednalo o vkusné dřevěné medaile, které dostali
na krk i loňští nejúspěšnější soutěžící.
Fotografování je jediná disciplína, která se už řadu let koná
v exteriéru se stále stejným tématem „Město Pardubice“:
úkolem soutěžících je vytvořit výtvarné i dokumentární fotografie. Zároveň to také pravidelně bývá jedna z nejpočetněji
obsazených soutěží – letos pořizoval po městě zajímavé
snímky maximálně možný počet účastníků, tj. 12. Vysoká
účast byla zaznamenána také v návrhu plakátu – 11, keramice – 10 a v aranžování suchých květin – 9 soutěžících.
Pouze 3 abilympionici soutěžili v batice a shodně jako loni
v drátování a dřevořezbě.

Při pominutí bodování ve fotografování si zapsal plný počet
300 bodů toliko vítěz v košíkářství (loni se tak stalo v 5 disciplínách včetně košíkářství), 1 bod k maximu chyběl nejlepšímu ve studené kuchyni, 2 pak v aranžování suchých
květin a v ubrouskové technice.
Drátování/223 bodů a počítačová editace textu/254 bodů
byly soutěžní disciplíny, kde získali vítězové nejméně bodů. Loni tomu bylo také tak, lišil se jen počet získaných
bodů. Nejmenší rozdíl mezi 1. a 2. místem – 1 bod – byl
v ubrouskové technice, v aranžování suchých květin a cukrářství činil 2 body. Největší bodové rozdíly byly dosaženy
v dřevořezbě – 36 a v malbě na sklo a vyšívání – 30.
Stejné jméno vítěze jako v loňském ročníku se objevilo v 5 disciplínách – aranžování suchých květin, batice, dřevořezbě,
keramice a ve vyšívání. V keramice se navíc opakovalo loňské bodové ohodnocení, druhá uvedená vítězka vyšívání obsadila v minulém roce 2. příčku pořadí. Jméno vítězného
dřevořezbáře se přitom nemění od roku 2014; při své premiéře v roce 2012 (následující rok se nesoutěžilo) skončil na
2. místě. V keramice byl stejný vítěz oceněn potřetí za sebou.
Na základě shodného bodového ohodnocení se muselo
v souladu s obecnými pravidly dělit pořadí. V enkaustice
a ve vyšívání k této situaci došlo na 1. místě; u prvně uvedené disciplíny navíc společně vyhráli reprezentanti stejného zařízení. Ve studené kuchyni se udělovaly 2 „stříbrné“
medaile, v keramice se tak stalo dokonce 2x. Kromě toho
dostali 4 soutěžící, z toho 3 nevidomí, čestné uznání (2 nevidomí se přitom zúčastnili poprvé).
Disciplína dřevořezba se pokaždé koná jako „mistrovství
jednoho zařízení“, přesněji jedné speciální školy, navíc většinou – a bylo tomu tak i letos – pouze s mužskou účastí. Povahu „téměř domácího mistrovství“ mělo i aranžování su-

chých květin – všechny soutěžící „ve stejném dresu“ ale
porazila jediná soutěžící „odjinud“ s kombinovaným zdravotním postižením včetně zrakového.
V disciplínách fotografování a návrh plakátu absolvovali obě
disciplíny 4 soutěžící. Jasnou „jedničkou“ mezi nimi byla vítězka ve fotografování: její výkon v návrhu plakátu na téma
„Čistá voda znamená život“ jí totiž zabezpečil 2. místo.
Jen muži předváděli svoje schopnosti ještě v elektromechanické montáži, kde prokazovali nezbytné schopnosti montérů v malých až středně velkých provozech, naopak pouze ženy se přihlásily do disciplíny vyšívání. V drátování
a v počítačové editaci textu porazily ženy muže.
Nejpočetnější reprezentaci s 12 abilympioniky vyslala do
Pardubic speciální škola pro neslyšící z Hradce Králové,
obchodní akademii z Janských Lázní reprezentovalo 9 soutěžících.
V nejednom případě se bydliště vítězných reprezentantů
zúčastněných subjektů odlišovala od místa jejich sídla, ostatní startovali „sami za sebe“. Podle bydliště tak získaly 3 prvenství Pardubický a Olomoucký kraj, Plzeňský, Královéhradecký, Jihomoravský a Moravskoslezský zvítězily 2x,
Středočeský, Liberecký a Vysočina zaznamenaly po 1 vítězství. Bydliště v Pardubicích uvedla 1 vítězka, jinak členka týmu královéhradecké speciální školy. S přihlédnutím
k adresám vysílajících škol, dalších zařízení či organizací se
s 5 prvenstvími stal nejúspěšnějším Královéhradecký kraj,
2x si připsaly vítězství Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj a Pardubický 1 prvenství.
V přihláškách soutěžící nejčastěji uváděli různé formy mentálního postižení, často také sluchové a tělesné, několikrát
i kombinované.
(mk)
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Svatoanenské slavnosti ozdobí výjimečným koncertem Nezmaři
V sobotu 21. července v areálu Domova sv. Josefa v Žirči
proběhnou tradiční Svatoanenské
zahradní slavnosti aneb Slavnosti
bez bariér. Hlavním záměrem benefiční akce je odstranění bariér
mezi světem lidí zdravých a hendikepovaných. Návštěvníci mohou také nahlédnout do prostředí,
v němž žijí klienti s roztroušenou
sklerózou. Výtěžek je určen na
zajištění odborné a cílené rehabilitační péči pro osoby s tímto
vážným onemocněním.
Svou účast v zámeckém parku
přislíbili David Kraus s kapelou,
písničkář Pavel Helan, folková kapela Fukanec z Nového Města
nad Metují či gospelová hudební
skupina Good Work.
Čtyřicet let existence oslaví oblíbená jihočeská kapela Nezmaři.
Během vystoupení zazní písničky od počátků skupiny až po
současnost: například Ráno bylo
stejný, Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál, Písek nebo Růže. Díky videoprojekci publikum navíc
uvidí spoustu fotografií z historie
Nezmarů.
Pro starší děti bude na nádvoří
přichystán příběh o svatém muži

František blázen v podání herce
Jana Horáka. Malé děti pobaví
Loutkové divadlo Smiřice s představením Kašpárkův cirkus a kouzelník Waldini, který na závěr
svého vystoupení rozdá balónky
rozmanitých tvarů.
V kostele bude sloužena poutní
mše svatá za účasti pomocného
biskupa královéhradeckého Josefa Kajneka s barokním hudebním

doprovodem. Pak vystoupí herec
a režisér Ondřej Kepka s pásmem
poezie umocněné hrou na kytaru,
následovat bude folkrocková kapela v čele s kytaristou, zpěvákem
a skladatelem Jindřichem Černohorským. Chybět nebude Václav
Uhlíř, který rozezní varhany a zvonový klavír; přiveze s sebou
houslistu Jiřího Kuchválka.
Celým dnem bude provázet Josef

Mádle, vycházející moderátorská
hvězda televizní stanice Prima.
Hlavně děti potěší poníci, skákací
hrad, hravý kouzelnický seminář,
workshop Safari parku ZOO Dvůr
Králové, dřevěný kolotoč nebo
malování na obličej. Lákadlem pro
dospělé bude ochutnávka sirupů
Camellus a ochutnávka českých
vín z Kutné Hory. Otevřená bude
i kavárna Café Damián.
Mnoho návštěvníků jistě přiláká
loni otevřená Expozice historie cyklistiky ve špýcharu v zámeckém
parku. Uskuteční se komentované
prohlídky bezbariérové Bylinkové
zahrady Josefa Kamela, kostela
sv. Anny, Domu sv. Josefa a Domu sv. Damiána. Na konci prohlídky posledního zmíněného objektu
bude pro zdravé lidi připravena
modelová situace, v níž si vyzkoušejí, jak roztroušená skleróza
znesnadňuje běžný život.
Trh lidových řemesel zahrne
i stánky chráněných dílen a sociálních podniků. Občerstvení bude
zajištěno zčásti sociálním podnikem Pro-charitu.
Nad akcí převzal záštitu předseda KDÚ-ČSL Pavel Bělobrádek.
(pel)

Ombudsmance pomáhá nový poradní orgán
V souvislosti s plněním úkolů, které uvádí Úmluva OSN o právech
osob se zdravotním postižením, jmenovala v úterý 22. května veřejná
ochránkyně práv Anna Šabatová svůj sbor poradců.
Členové tohoto jedenáctičlenného poradního orgánu bez funkce předsedy – ve skutečnosti jich je dvanáct, ale poslední dva jmenovaní mají
jeden společný hlas, disponují dlouholetými zkušenostmi z různých
oblastí života osob se zdravotním postižením, případně mají sami nějaký zdravotní handicap. Poradci byli vybráni ze 101 kandidátů, které
nominovala regionální setkání se zástupci uvedené skupiny osob
a s organizacemi hájícími jejich práva. Budou od nich získávat podněty, náměty apod. pro činnost úřadu ombudsmanky, na základě toho
pak stanovovat priority a systémová témata se zvýšenou pozorností
zájmu, budou také připomínkovat právní předpisy vztahující se k příslušné problematice. Ustavující jednání (orgán se bude scházet minimálně 4x ročně) se věnovalo plánu aktivit a tématům, na která by
se ombudsmanka měla po zbytek roku soustředit. I přes existenci
nového specializovaného poradního týmu mohou osoby se zdravotním
postižením samozřejmě i nadále nejen kvůli svým stížnostem kontaktovat přímo veřejnou ochránkyni práv.
Podrobné profesní údaje o jednotlivých členech zveřejňuje web www.
ochrance.cz v části Monitorování práv lidí se zdravotním postižením,
příp. také příloha Informace č. 42–2018 na adrese www.nrzp.cz.

Složení poradního orgánu
-

Ivana Recmanová se zabývá problematikou žen se zdravotním
postižením,
Pavlína Spilková je prezidentkou Asociace organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel,
Agáta Zajíčková pracuje v neziskovce Fokus s aktivitami na
podporu lidi s duševním onemocněním,
Petr Špaček pracuje ve stejné organizaci,
Alena Jančíková je ředitelkou České asociace paraplegiků,
Jan Uherka vykonává funkci místopředsedy Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR a je členem Vládního výboru pro
osoby se zdravotním postižením,
Jiří Černý se věnuje podpoře zaměstnávání osob se zdravotním
postižením,
Pavla Baxová je ředitelkou organizace Rytmus pro obhajobu práv
lidí s mentálním postižením a poskytování sociálních služeb,
Helena Plachá je členkou Asociace zaměstnavatelů zdravotně
postižených ČR,
Milena Urbanová je ředitelkou společnosti Auticentrum poskytující
sociálně aktivizační a odlehčovací služby pro osoby s autismem,
Camille Latimier je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením,
Marek Richter zastupuje skupinu lidí s mentálním postižením.
(mk)

NAŠE PÍLE to s pedigem a proutím skvěle umí,
proto patří na výsluní
S národní abilympiádou souvisejí leckteré příběhy. Aktéry těch nejzajímavějších jsou lidé,
kteří v Pardubicích úspěšně soutěží nebo rozhodují o výsledcích. V košíkářství, které letos
možná bylo vůbec nejzdařilejší disciplínou,
opět nechyběl zrakově postižený Jan Výlet.
A právě on je zakladatelem družstva s malebným názvem Naše píle. Vzniklo předloni na podzim se záměrem poskytnout profesní uplatnění nevidomým a slabozrakým košíkářům
a keramikům.
Často se stává, že člověk přijde o zrak až v dospělosti, po úrazu nebo kvůli nemoci. Práce s vrbovým proutím či pedigem patří společně s masérstvím, keramikou a kartonáží k oborům, kde
se nejlépe může uplatnit. Potřebné znalosti a dovednosti získává v rekvalifikačních kurzech.
Pan Výlet s nimi má bohaté zkušenosti: řadu let
byl instruktorem v pražském středisku pro nevidomé Dědina. „Absolvovat úspěšně nějaký kurz
je samozřejmě důležité, ale je to jen začátek.
Mnozí lidé pak neseženou ve svém oboru práci a zůstávají doma mezi čtyřmi stěnami. My
jim chceme dát šanci,“ říká pohodový chlapík
s velmi dobrými organizačními schopnostmi.

Družstvo založil Jan Výlet (uprostřed), pravidelný účastník pardubické abilympiády.

Své výrobky i záměry Naše píle představila
12. června na společenském večeru v nádherném prostředí barokní Písecké brány. Nejprve zahrálo České filharmonické kvarteto,
potom o zajímavostech z dějin Prahy a prapůvodu košíkářského řemesla vtipně pohovořil známý knihkupec, spisovatel a sběratel
kuriozit Vratislav Ebr. Na pódiu se na chvíli objevil i pan Výlet, který se sympatickou skromností, ale i rozhodností zmínil, o co se Naše
píle snaží.

„Začátky bývají těžké, naše sociální družstvo
není výjimkou. O tom, co dovedeme vyrobit
a co nabízíme, se zatím málo ví, a proto jsme
uspořádali tohle neformální setkání,“ vysvětluje předseda družstva. A všechny lidi v sále
vzápětí vyzve k malému vinnému koštu: lahodný nápoj různých druhů a chutí dodalo
vinařství Spielberg.
Pokud chtějí pomoci dobré věci, měli by si
pozvaní hosté vzít k srdci radu pana Senjuka,
šéfredaktora časopisu Zora, že nejlepší reklamou a propagandou je šuškanda. Když každý
poví svým kamarádům a známým o velmi
hezkých a zároveň praktických košících, mísách, ošatkách, chlebnících, kolíbkách či dárkových obalech z Naší píle, pomůže zrakově
postiženým šikulům víc než mohutná mediální
kampaň.
Nakonec dobrá zpráva pro obzvlášť náročného zájemce. Kdo si nevybere z bohaté nabídky na stránkách www.nasepile.cz, může se
spolehnout na příslib Jana Výleta: „Pokud máte
vlastní nápad, obraťte se s ním na nás. Rádi
přijímáme nové výzvy k uspokojení zákazníka
i k rozšíření sortimentu.“
(pel)

Recepty
z Kosatce

Otištěný recept z tréninkové
kuchyně České abilympijské asociace je na chutné hlavní jídlo
s rybím masem.

Kapr po mlynářsku
se zeleninou

Suroviny na 4 porce:
1 středně velký kapr (nebo podobná sladkovodní ryba), 1 lžíce citronové šťávy, 50 g hladké
mouky, 2 lžičky koření na ryby,
bílý mletý pepř, sůl, olej na smažení, 200 g mraženého hrášku,
200 g mražené karotky, 1 lžíce
másla, 100 ml zeleninového vývaru, plátky citronu a petrželka
na ozdobu.
Postup přípravy:
Kapra zbavíme šupin, omyjeme
a osušíme. Potom stáhneme kůži.
Pomáháme si nožem, kterým kůži od masa lehce odloupáváme.
Opět jen krátce opláchneme, abychom maso zbytečně nevyluhovali, a nakrájíme porce.
Pokapeme je citronovou šťávou,
osolíme a necháme chvíli odležet
v chladnu. Mouku smícháme s rybím kořením a s bílým mletým
pepřem.
Jednotlivé porce obalíme v mouce.
V rozehřátém oleji je pak po obou
stranách dozlatova opečeme.
Podáváme s vařenými bramborami nebo s kroketami a zeleninovou směsí podušenou na másle
a podlitou vývarem.
(mk)
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zaostřeno
na ...

rekordy pro dobrou věc
a obdivuhodné výkony lidí s handicapem

Koncem září se na knižním trhu objeví další „rekordní kronika“
neboli Česká kniha rekordů 6. Z přemíry nevšedních výkonů
z řady všemožných oborů lidské činnosti si tento díl seriálu
„o čemkoliv“ všímá některých ze dvou kapitol s úzkým vztahem k problematice života osob se zdravotním postižením.

OP

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

Dobročinnost a charita

V sobotu 22. září 2012 se celkem 214 slyšících i neslyšících
osob postaralo na pěší zóně Anděl v Praze o rekord nejvíce lidí v bílých rukavičkách tleskajících ve znakovém
jazyce. Organizátorem akce byla ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejích přátel, „potlesk“,
který má v jazyce neslyšících podobu třepotu rukou nad hlavou, trval 2 minuty.
Allianz pojišťovna realizovala v průběhu roku 2015 charitativní rekord nejvíce zaměstnanců jedné firmy načítajících audioknihu pro nevidomé. Konkrétně se jednalo
o 179 zaměstnanců, 76 hodin čistého času a 222 známých
i méně známých úsloví zařazených do populárně naučné
knihy pro Nadaci Leontinka „Co je to, když se řekne“.
Na benefiční akci „Méďa pro charitu“ na podporu Domova
sv. Anežky České, kterou uspořádala v sobotu 12. září 2015
berounská Farní charita, vytvořilo 12 evidovaných dobrovolníků a velký počet přihlížejících za 3 hodiny největší
mozaiku z plyšových medvědů ve tvaru medvěda. Na
mozaiku vysokou 682 a širokou 398 centimetrů se použilo
1528 plyšových medvědů. Následným prodejem všech prostřednictvím benefičních obchodů Charitka a webu www.
medaprocharitu.cz se utržilo zhruba 15 tisíc.

Handicapovaní hrdinové

První vozíčkářkou, která absolvovala za pomoci 6 profesionálních hasičů jako těžce handicapovaná sportovkyně
prvovýstup na rozhlednu na Fajtově kopci (557 m n. m.)
u Velkého Meziříčí, se stala v neděli 27. září 2015 Michaela Zdráhalová z TJ DS (Dětské středisko) Březejc. Hasiči
při vynášení dívky sedící ve schodolezu, který plnil funkci
nosítek, překonali za 2:11,53 minuty 160 schodů na vyhlídkovou plošinu do nadmořské výšky 589 metrů. Výstup
ale začal až na spodní plošině rozhledny: překonání všech
175 schodů na vrchol by bylo z objektivních důvodů –
turnikety ve vstupním prostoru – technicky složité. Železná
rozhledna ve tvaru šroubovice DNA je 36 metrů vysoká,
vyhlídka je o 4 metry níže.
Miluše Hrnčířová z Hněvic, obci na levém břehu Labe naproti pravobřežnímu městu Štětí, má po úrazu pouze tři
prsty na jediné ruce. Přesto vytvořila dámské šaty zdobené
největším počtem korálkových hvězdiček. Obsahují celkem 182 osmicípých hvězdiček, každá je ze 128 korálků
navlečených na drátku. Rekordmanka použila 23.296 korálků a 91 metrů drátu, jednu hvězdičku vyráběla 1,45 hodiny,
čistý pracovní čas kompletního zhotovení unikátních šatů
jí zabral přibližně 17 dní. Široká veřejnost je poprvé uviděla
v sobotu 11. června 2016 v rámci 26. ročníku mezinárodního festivalu „Pelhřimov – město rekordů“, poté se staly
součástí expozice místního Muzea rekordů a kuriozit.
V rámci připomínky 25. výročí Tyfloservisu se v neděli
13. listopadu 2016 uskutečnil v bazénu říčanského Centra
Na Fialce nejpočetnější ponor nevidomých potápěčů.
Ve stejném okamžiku se jich pod hladinu s dýchacím přístrojem potopilo 25, s instruktory tam vydrželi 11,45 minuty
čistého času.
Pentaplegik (stav po ochrnutí dolních i horních končetin
a navíc také bránice s nutností napojení na plicní ventilátor)
Pavel Hejhal z Milevska zvládl od poloviny července do poloviny listopadu 2014 promyslet a vytvořit unikátní dřevěný
betlém malovaný ústy. Jeho rozměry jsou 150 x 75 centimetrů, výška 90 centimetrů, kromě chléva, pozadí a ostatních doplňků je v něm umístěno 11 lidských postav (Svatá
rodina, Tři králové, anděl a pastýři) a 19 figur zvířecích –
svatý Josef je vysoký 19, velbloud 26,5 centimetru. Oficiálně
se jedinečný výtvor zapsal do České databanky rekordů
v sobotu 26. listopadu 2016 v Sedlčanech na akci „Den pro
dětskou knihu“.
Paraplegik Dušan Petřvalský z obce Žeravice na Kyjovsku
je v databázi uveden za rekordní výkon v hodinovce na
handbiku. Na trenažeru handbiku s nastavenou zátěží
číslo 4 („těžká“/velký odpor) ujel v sobotu 21. ledna 2017
v putovní expozici pelhřimovského muzea na veletrhu cestovního ruchu „Regiontour“ na brněnském Výstavišti 37,1
kilometru při maximální rychlosti 50,1 km/h. S pokusem
o rekord začal ve čtvrtek, kdy překonal vzdálenost 34,2 kilometru, v pátek se zlepšil na 36,4 kilometru.

Oslavte netradičně stoleté výročí republiky!

Až do konce září se mohou i osoby se zdravotním postižením aktivně zapojit do nevšedního rekordního příspěvku
k oslavě 100. výročí vzniku naší republiky: téměř 2000
kilometrů dlouhé cyklistické, výletní a poznávací akce „Po
lví stopě kolem Česka“. Velcí i malí, občasní i častí cyklisté, „polykači“ kilometrů, … zkrátka každý, kdo projede třeba jen jednu ze sta připravených tras, společně na kolech
nakreslí přes celou republiku obrovského českého dvouocasého lva.
Vše potřebné k akci postupně uvádí web www.lvistopa.cz
i Facebook.
(mk)

Když se noc rozsvítí pro lidi,
kteří žijí ve tmě
Přes dvě stě stránek reprezentativní obrazové publikace ke 100. výročí samostatné republiky s doporučenou cenou 399 korun seznámí čtenáře prostřednictvím dvou tisíc hesel a více než tisícovky
fotografií s novými rekordy i dosud nepublikovanýmiNEJ, pozoruhodnostmi jednotlivých oborů, se
„zlatými“ ručičkami řemeslníků nebo lidových tvůrců, s architektonickými skvosty, nabídne také nové
kapitoly a mnoho dalšího zajímavého čtení.
Veškeré podrobné informace o své činnosti zveřejňuje Agentura Dobrý den Pelhřimov na svém
webu www.dobryden.cz.

„Mistr betlémář“ Pavel Hejhal si na
počátku svého unikátního nápadu
předkreslil všechny objekty ústy na
papír. Následovalo přenesení jejich obrysů na osmi-, případně
desetimilimetrovou překližku,
pak vypálení pájkou drženou také ústy a dobarvení
jednotlivých ploch vodou
ředitelnou lazurou.
Kvůli jeho těžkému
zdravotnímu postižení
mu s vyřezáním postav
a dalšími technickými
záležitostmi museli pomoci členové rodiny.

Miluše Hrnčířová je ještě – jak potvrzuje fotografie
z pelhřimovského „rekordování“ z roku 2011 – autorkou největší kolekce květin a obilných klasů
z korálků vyrobených postiženou osobou. Na
soubor 105 květin o výšce rostliny 15–20 centimetrů a obilných klasů spotřebovala 297 tisíc korálků,
výroba jednoho kusu jí přitom trvala až 24 hodin
čistého času práce. Stonky rostlin omotala vyšívací
bavlnkou, zlatý klas tvoří 80 oček po 14 korálkách. Kolekce je v evidenci rekordů od 11. června
téhož roku, její část je v expozici místního specializovaného muzea.
Snímky: archiv Agentury Dobrý den Pelhřimov

Většina rekreačních
běžců se vydává na
svoje pravidelné kilometry z různých důvodů
raději za tmy a sami. Ale
už šest let se v několika
našich městech jednou
za rok scházejí z důvodu velice chvályhodného naráz stovky běžců
s čelovkami na akci
„Běh pro Světlušku“. Nemá sice povahu závodu, ale i tak v něm platí
coubertinovské heslo:
Snímek: David Sedlecký
„Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“. Proto
jsou vítáni i „chodci“, kteří si zvolenou trasu projdou třeba i s kočárkem.
Doprovodný program obstarávají především hudební vystoupení.
Punc prospěšnosti akci dává jedna podstatná odlišnost od obyčejných
běhů „pro zdraví“: každý totiž před vyběhnutím zaplatí určité startovné.
Tímto svým příspěvkem tedy pomůže alespoň částečně „rozsvítit“ nelehký život našim nevidomým spoluobčanům nebo lidem s těžkým zrakovým postižením.
Vůbec poprvé se „světluškově“ běhalo v Praze. Letos se rekordní počet účastníků přesahující číslo 7000 vydal za příjemného bezdeštivého
počasí na okruhy od poloviny března do začátku května. Prvním městem
v pořadí byla Plzeň – zde se navíc jednalo o premiérový běh, následovaly Praha, Brno, Olomouc a Jihlava. Rekordní byla také hodnota vybraného startovného – celková výše dosáhla částky 2,8 milionu korun.
V předchozím ročníku „vyběhalo“ 6500 příchozích zhruba o 200 tisíc
méně.
Charitativní aktivitu organizuje jako součást projektu „Světluška“ (trvá
už 15 let) Nadační fond Českého rozhlasu za výrazné podpory četných
sponzorů a partnerů z různých oborů podnikání, každoročně vykoná
obrovský kus práce i množství dobrovolníků.
Pěti jarními nočními běhy projekt na zbytek roku „nezhasíná“. Proto
kdokoliv od 16. května mohl a stále ještě na různých místech naší země může nastoupit do nepřehlédnutelného, symbolicky černého autobusu, kde se ukrývá unikátní „Kavárna POTMĚ“ s nevidomou obsluhou.
Prvním stanovištěm autobusu bylo Ústí nad Labem, v Praze „parkoval“
plné dva týdny (od 4. do 21. června) na náměstí Republiky, závěr turné
obstará od 14. do 16. září jeho účast na multikulturním festivalu „Jičín – město pohádky“. Termíny, místa a časy zbývajících zastávek uvádějí zmíněné webové adresy.
Informace o jednotlivých bězích i vše ostatní o zmiňovaném projektu
přinášejí weby www.behprosvetlusku.cz, www.svetluska.net, případně
také Facebook.
(mk)

