
Česká abilympijská asociace už pilně při- 
pravuje AbiFest 2020, svou stěžejní akci, na 
které se v Pardubicích potkávají lidé z ce- 
lé republiky. Na přání většiny účastníků se  
vrátí z letošního června do měsíce května.  
Hlavní součástí festivalu zůstává národní  
abilympiáda: už 28. přehlídka profesních 
a volnočasových dovedností lidí starších  
15 let se zdravotním postižením.

Dvoudenní událost se uskuteční v pátek 22.  
a sobotu 23. května opět v moderní hale, kde  
hrávají extraligoví hokejisté, nově nazvané  
enteria arena. Zájemci o abilympijské soutěže- 
ní si budou moci vybírat z více než 30 disciplín 
z oblasti pracovních aktivit a ručních doved- 
ností: od aranžování květin přes studenou ku-
chyni až třeba po ubrouskovou techniku.

Po letošní premiéře se znovu uskuteční Abi 
pro NÁS, pohodová zkouška jednoduchých do- 
vedností určená hlavně lidem s postižením  
z Pardubicka, kteří si ještě netroufají na účast  
v samotné abilympiádě. Nebudou v ní rozhodu- 

jící výsledky, ale nabytí sebedůvěry, spo- 
lečenský kontakt a uspokojení z před-
vedeného výkonu.

Zábava a osvěta pro každého
Zkrátka nepřijdou ani zdraví návštěvníci 
AbiFestu. Dospělí i děti si budou moct vy- 
zkoušet některé manuální činnosti vhod- 
né pro volný čas: nejspíš půjde o dráto- 
vání, práci s korálky či tvorbu keramiky. 
Pro všechny účastníky bude samozřej- 
mě přichystán bohatý doprovodný pro- 
gram, tentokrát s výraznou koncepcí.  
Zatímco pátek nabídne zajímavá vystou- 
pení organizací zajišťujících bezpečnost 
silničního provozu a integrovaný zá- 
chranný systém, sobota bude patřit zábavným 
aktivitám pro rodiče s dětmi.

Uskuteční se taky autogramiáda známých par-
dubických sportovců, jarmark se stánky nabí- 
zejícími originální rukodělné výrobky či show  
speciálně vycvičených psů. Chybět nebudou  
četná hudební a taneční vystoupení. K návštěvě 

AbiFestu bude podruhé zvát venkovní zážitková 
stezka se stánky: v blízkém okolí haly lidé 
vyplní jednoduché úkoly a získají tak povědomí 
o ergoterapii, muzikoterapii či antistresových 
omalovánkách.

Zasoutěží si i zástupci firem
Programovou novinkou bude Abi pro firmy. Bu- 
dou na ní soutěžit zaměstnanci firem, aby svou 
přičinlivostí přispěli k pohodové atmosféře. Pro 
všechny lidi s hendikepem, kteří hledají práci, 
bude opět lákadlem burza zaměstnavatelů. Bě-
hem daného časového úseku totiž dostanou 
šanci promluvit si se zástupci firem a dohodnout 
si další schůzku.

Rádi jsme přijali pozvání navštívit AbiFest 2019. 
Mohu říci, že jsme byli velmi mile překvapeni 
rozsahem celé akce a pozitivní, přátelskou atmo- 
sférou, jež ji provázela. Rozhodně nesmírně rádi 
přijdeme znovu a budeme se alespoň trošku po-
dílet na příštím AbiFestu.
René Peška, 
tiskový mluvčí BK JIP Pardubice

O další nápady, jak zpestřit AbiFest, nemá 
Česká abilympijská asociace nouzi. O výsledku 
jejího snažení se ostatně můžete přesvědčit  
sami: Přijďte či přijeďte v květnu do Pardubic  
pobýt, zasoutěžit si, poznat fajn lidi a třebas i na- 
jít šanci k profesnímu uplatnění!

Další informace jsou zveřejňovány na strán- 
kách www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity.

                                        Miloš Pelikán
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AbiFest 2020 bude tradičně v květnu 
a skončí v sobotu

„Prostě jsem si chtěla zkusit něco nového,“ 
říká Blanka Svetlíková z Lanškrouna, 
která zvládla čtyři soutěžní disciplíny

l	 Jste pro mě tak trochu raritou. Na abilympiádě se  
moc často nevidí, aby se někdo vrhnul do několika 
disciplín, ve kterých nikdy nesoutěžil. I když samozřej-
mě vím, že jste chtěla vyjít vstříc pořadatelům, kteří 
museli rychle řešit nedostatek soutěžících. Kde v sobě 
berete tu kuráž?
No, ona je to spíš troufalost, prostě jsem si chtěla vyzkoušet 
něco nového. Dneska to byla batika, včera ubrousková 
technika: činnosti, které jsem nikdy nedělala. A k nim jsem  
si přibrala aranžování suchých květin, které sice trochu  
znám, občas si doma připravím vázu s květinami, ale nikdy  
jsem v téhle dovednosti nesoutěžila.

l	 Hovoříme spolu ve chvíli, když už máte tři soutěže za sebou. Jak jste dopadla?
V aranžování a ubrouskové technice jsem byla druhá, batika nedopadla dobře. No a dneska od-
poledne mě ještě čeká malování na kameny: v něm už jsem na abilympiádě soutěžila... Nejvíc 
nervózní jsem byla v dekupáži, kde třeba používané laky pro mě byly naprostou novinkou.

(pokračování na str. 2)

Vítězné keramické dílko Milana Ševčíka z Prostějovska.



Zatímco využití psa nebo koně v terapii je v naší zemi 
běžné, ve světě se v roli pomocníka pro lidi se zdravotním 
postižením prosazují i další zvířata. Včetně těch, u kterých 
by to laik nečekal. I proto se v češtině zabydluje souhrnný 
výraz „zooterapie“, napovídající, že v roli léčitele duše nebo 
těla člověka si lze představit i tvory vyloženě exotické. Třeba  
krajtu královskou ‒ hada, kterého mimochodem na zážitko-
vém semináři předvádí Česká abilympijská asociace.

Je pravda, že zooterapie za pomoci slona, lamy nebo ty-
gra u nás není příliš rozšířena. Přesto málokoho překvapí, 
že v zahraničí patří k nejvyužívanějším živočichům delfín, 
respektive delfín skákavý a obecný. Kromě vysoké inteligen-
ce jsou tihle kytovci pověstní schopností komunikovat s lid-
mi a snahou pomáhat jim třeba při rybaření. Není divu, že 
si je oblíbili už Řekové a Římané v době antiky. Delfíni hráli 
důležitou roli v jejich mytologii a dodnes vystupují v příbězích 
předávaných z generace na generaci, ve kterých vozili ma- 
lé děti na hřbetě jako koně a zachraňovali tonoucí.

Zbytečné tedy jsou občasné debaty o škodlivosti drezúry 
delfínů v mořských zábavních parcích nebo o jejich údajně 
vrozené nevyzpytatelné povaze. Dostatečně výmluvný je 
nejen pohled do starověku, ale i ryze současný příběh ma-
lého Jakuba.

V hlavní roli delfíni Elvis, Ice a Lucky
Jedenáctiletý chlapec trpí vzácnou formou dětské mozkové 
obrny, která se na něm projevuje špatnou motorikou, ex-

presivní poruchou řeči a středně těžkou retardací. Nedávná 
delfinoterapie v turecké Antalyi na něj měla vyloženě bla-
hodárné účinky, které lze shrnout takto: posílení jemné mo-
toriky, uvolnění šlachám, psychické zklidnění díky stimulaci 
doteky a zlepšení řeči. Maminka Gabriela Pantlíková, která 
s manželem syna v Turecku každý den doprovázela, k tomu 
říká: „Kuba lépe a tvrdě spí, je v klidnějším rozpoložení, víc  
se zajímá o věci okolo sebe. Déle udrží pozornost, spo-
lupracuje na logopedii a postupně se mu zlepšuje jemná 
motorika.“

Kuba miluje vodu a společné chvíle s delfíny si velmi užíval. 
První dny mu pomáhal terapeut, ale nejšťastnější byl, když  
s nimi mohl plavat jen sám. Elvis, Ice a Lucky jsou především 
hvězdami show a terapii dělají proto, že je baví. Kuba měl 
k dispozici jednoho či dva kytovce najednou a českého 
terapeuta. „Delfinoterapie není o cvičení, ale o polohování. 
Delfíni vibrují, komunikují svou řečí a nikdo přesně neví, co 
se v bazénu děje. Hned první lekci mezi nimi bylo zvláštní 
spojení a Kuba začal delfína hladit, objímat a plácat. Při 
plavání se ho někdy Kuba držel za ploutve a jindy si na něj 
položil nohy, aby uvolnil namáhané Achillovy šlachy. Po 
správně provedeném úkolu následovala odměna pro delfína 
i pro Kubu – dostal od delfína pusu,“ vypráví paní Pant-
líková. A dodává, že delfinoterapii vždy zakončoval zklid-
ňující pobyt na vibračním lehátku, někdy za doprovodu re-
laxační hudby.

Chlapec doma chodí okolo fotek a na dálku posílá pusinky 
svým vodním kamarádům. Jejich náklonnost a pomoc pro  
něj byly silným zážitkem. Pro další pokrok v léčbě by měl  
nákladnou delfinoterapii absolvovat aspoň jednou ročně ‒  
tu podzimní podpořila částkou 30 tisíc korun pražská Na-
dace Agel.

Stojí za zmínku, že do Turecka za delfíny se Češi vydávají 
od roku 2010. Ve zmíněné Antalyi s nimi pracuje prvý 
český delfinoterapeut Oldřich Bureš. Komplexní informace 
o velmi atraktivním způsobu terapie obsahují stránky www.
delfinoterapie.cz.                                                             (pel)

Jak informovala média, ty paragra- 
fy mají být hotové a vládě předlo-
žené až koncem příštího roku. Kdo 
jen trochu vnímá bytovou nouzi 
v Česku a neschopnost politiků s ní něco dělat, má 
pádný důvod k mrzutosti: už včera bylo totiž pozdě. 
Legislativní úprava bydlení pro chudé lidi je odkládá-
na nehorázných čtrnáct let!

Malý a neúplný výlet do minulosti, jen pro připo-
menutí. Že zákon o sociálním bydlení vláda připraví, je 
například uvedeno v koaliční smlouvě z roku 2014. 
Tehdejší premiér Sobotka prohlašoval, že to považu-
je za prioritu. Přesto zákon doputoval z ministerstva 
práce do parlamentu o dva roky později, než sliboval: 
na jaře 2017. Kvůli závažným chybám ho zkritizovali 
poslanci a dál se nestalo nic. Vypukla totiž vládní 
krize, která se přenesla i do sněmovny, a projedná- 
vání legislativních návrhů přestalo politiky zajímat.  
Blížily se totiž parlamentní volby...

Střecha nad hlavou za přijatelné peníze je však pro 
každého, kdo nebydlí ve svém, naprostou nutností. 
Možná tehdejší ministryně Marksová nebo kompe-
tentní úředníci očekávali, že problém se dočasně vy- 
řeší, když se zamete pod koberec. V tom případě  
byli naivní: za posledních šest let se počet občanů  
v bytové nouzi ztrojnásobil. V současnosti jde o 83 
tisíc lidí včetně 20 tisíc dětí.

Špatná vizitka pro dnešního premiéra
Situace se nezměnila ani po posledních volbách. Že 
citelně chybějící legislativa v dohledné době nevznik-

ne, bylo jasné už loni, když premiér 
zastavil projednávání věcného zá- 
měru zákona o sociálním bydlení. 
Přitom ho ministerstvo pro místní 

rozvoj připravilo v souladu s programovým prohláše-
ním vlády! Ale všeználek Babiš dal před systémovou 
změnou přednost programu zvýhodněných úvěrů  
a dotací pro obce, nazvanému Výstavba.

Jde o špatné rozhodnutí. Program se totiž vztahuje 
nejen na matky samoživitelky, seniory, mladistvé 
opouštějící dětské domovy nebo těžce zdravotně po- 
stižené lidi, kteří končí nechtěně na ulici či v předra-
žené ubytovně. Nově také zahrnuje dostupné bydlení 
pro nedostatkové profese. Jinak řečeno, zmíněný pro-
gram možná pomůže učitelovi, hasiči nebo lékaři. Ale 
určitě ne lidem v existenční nouzi: i kdyby měly obce  
o zmíněné dotace zájem a čerpaly je v plné výši, če-
kali by na důstojné bydlení desítky let.

O nepromyšleném záměru vypovídají i čísla. Původ-
ně mělo do téhle oblasti jít 4,5 miliardy korun ročně, 
pak premiér slíbil na dotace a úvěry aspoň miliardu. 
Jenže o nabízené finance prý není zájem, a tak se 
program na rok 2020 ztenčil na pouhopouhých 290 
milionů. Za tyhle peníze lze při dnešních cenách sta-
vebních prací zajistit odhadem 150 bytů...

Bytová nouze tedy pokračuje a nešťastníků doufa-
jících, že jim stát pomůže, přibývá. Skoro to vypadá, 
jako by dobře živení politici a úředníci chudým lidem 
nepřímo vzkazovali, že když mají židli či vozík na 
sezení, nemůžou si stěžovat. 

Miloš Pelikán

Kdo má vozík nebo židli, 
ten už prostě bydlí

náš komentář
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Proč máme rádi zvířata, nejen ta chlupatá či nohatá

l	 Co jste v ní měli za úkol?
Vytvořit něco na vánoční téma. To bylo ve- 
lice vtipné, protože já doma nenašla jedi- 
ný ubrousek s tímhle námětem. A tak jsem 
šla do papírnictví, kde mně řekli, že už je 
léto. (smích) Ale naštěstí mě zachránily ba-
bičky, které měly vhodné ubrousky schova-
né doma.

l	 Nejen vy, ale celá výprava z Lan- 
škrouna má moje sympatie. Objevujete 
se na abilympiádě pravidelně, na trič- 
kách dáváte najevo lásku ke zmíněnému 
městu, nebojíte se vyzkoušet nové věci. 
AbiFest je však novinkou úplně pro kaž-
dého, kdo sem do Pardubic jezdí. Jak na 
vás tahle premiéra působí?
Posun směrem k festivalovému dění se mi 
líbí. Je fajn, že abilympiáda nestagnuje a hle- 
dá nové cesty. Snad jen kdyby tady bylo 
víc kreativních dílniček, kdyby byla větší 
propagace a kdyby soutěžilo víc lidí! Aby 
se nemusely rušit soutěžní disciplíny kvůli 
nedostatku zájemců.

Původně nás z Lanškrouna mělo přijet dva- 

cet, ale nakonec je nás tady jen sedm: 
pořadatelé totiž museli zrušit drhání, výrobu 
šperku, zdobení kraslic, háčkování nebo 
drátování. Je to škoda, protože i my jsme 
potom museli zklamat členy naší organiza-
ce (jde o místní organizaci Svazu tělesně  
postižených Lanškroun ‒ pozn. red.), kteří 
se sem těšili. Přitom jsme od sponzorů  
a města sehnali dostatek peněz na cestu 
 a účastnický poplatek.

l Nakonec poprosím o souhrnné zhod- 
nocení. Nakolik jste spokojená s podmín- 
kami, které vám zajistila Česká abilym-
pijská asociace?
Já myslím, že tahle akce je organizačně 
velmi dobře připravená. Soutěžní disciplíny 
se střídají bez zbytečných průtahů a člověk 
musí počítat s tím, že když se do nějaké 
přihlásí, nestihne se podívat na všechno, co 
ho tady zajímá. Z ostatních oborů se mi moc 
líbilo cukrářství a studená kuchyň.

Pořadatelům bych asi vytknula jen jídlo,  
třeba rizoto k večeři za moc nestálo. A taky 
mi připadalo nedůstojné, že jsme seděli  
kdesi ve velké chodbě, a ne v klasické re- 
stauraci jako ještě před několika lety.  

Miloš Pelikán

(dokončení ze str. 1)

„Nejvíc mě tady zaujala burza práce,“ 
říká Danuše Trtíková ze Zašové

Možná vás při čtení těchto novin zamrzelo, že se o činnosti Centra 
Kosatec a České abilympijské asociace dozvídáte jen příležitostně 
a po dlouhé době. Můžete to snadno změnit. Asociace totiž vydává 
newsletter, který rozesílá e-mailem zdarma každému zájemci. Na- 
pište si o něj na adresu bobpelikan@seznam.cz, a příští číslo doputu- 
je i do vaší e-mailové schránky!                                                         (pel)

Chcete se o Kosatci a Asociaci 
dozvídat častěji?

Pardubická abilympiáda patří do mého života víc než 
dvacet let. Začala jsem na ni jezdit, ještě když se 
konala v Černé za Bory. Tehdy jsem pravidelně sou- 
těžila v háčkování, vyšívání a pletení. Během času se 
tyhle disciplíny dostaly na okraj zájmu lidí se zdra- 
votním postižením, což je škoda. Ale já jsem si našla 
jinou parketu: poslední roky tady působím jako 
rozhodčí, třeba v malování na kameny, košíkářství či 
ubrouskové technice.

Hlavně v košíkářství letos byly soutěžní výkony na 
vysoké úrovni. Ostatně říkají to i někteří návštěvníci 
AbiFestu... Z dalších oborů mě nejvíc zajímá malba  
na hedvábí, kde mentálně postižení lidé, s nimiž se  
člověk ani nedomluví, mají úžasné nápady a dokážou  
vytvořit nádherné věci.

Mám to do Pardubic z Valašska dost daleko, ale 
jezdím sem ráda. Vždycky se těším na setkání s ka- 
marády. A líbí se mi pohodová atmosféra, která tady 
je. Z letošního programu bych vyzdvihla burzu prá- 
ce: všimla jsem si jí poprvé, bylo na ní hodně rušno. Nápad propojit lidi s postižením, kteří 
hledají uplatnění, se zástupci firem, které by je mohly zaměstnat, je skvělý! Abilympiáda 
se tak vrací k původnímu zaměření: propaguje pracovní dovednosti lidí bez ohledu na typ 
postižení.

Pořadatelům držím palce, jsem velkou příznivkyní téhle akce. A doufám, že se jim příště 
povede přilákat víc návštěvníků i soutěžících.

 (pel)

„Prostě jsem si chtěla 
zkusit něco nového,“ ...



Letos na jaře jsme se rozhodli „jít s dobou“ a během modernizace 
stránek www.centrumkosatec.cz založili internetový obchod eshop@
centrumkosatec.cz. Do té doby jsme dekorativní a užitkové výrobky  
z našich dílen (šicí, keramické a truhlářské) prodávali v Kosatci, na tr- 
zích a jarmarcích ve východních Čechách nebo na akcích pořádaných 
městem Pardubice, Pardubickým krajem a našimi partnery z oblasti 
neziskového sektoru či komerčních firem.

Díky e-shopu můžeme oslovit mnohem víc potencionálních zákazníků. 
Dnes se každý, kdo má o výrobky zájem a chce nás jejich zakoupením 
podpořit, může kdykoli v klidu podívat na aktuální nabídku a objednat si 
je. Za pozornost však stojí i dárkové poukazy ve čtyřech variantách na 
stále oblíbenější zážitkové semináře, které pořádáme již 15 let. Nedávno 
jsme zásadně změnili jejich koncepci.

Oč jde? Zážitkový seminář je osvětový program pro širokou veřejnost, 
během kterého si účastníci vyzkoušejí na vlastní kůži a zábavnou for- 
mou, jak se cítí lidé s různým hendikepem v reálných životních situa-
cích. Čeká je třeba pohyb na mechanickém vozíku, slepecká trať, 
zvukové a hmatové pexeso, sebeobsluha jednou rukou či pohyb pomo- 
cí francouzských holí. Součástí semináře, kterého se vždy účastní ně-
kteří zdravotně postižení zaměstnanci Kosatce, jsou i praktické ukázky 
canisterapie a zooterapie.

Nevšední zážitky pro děti, vysokoškoláky i zaměstnance
Nabídka je nyní rozdělena podle věku cílové skupiny. Máme speciální 
program pro mateřské školy, první i druhý stupeň základních škol, pro 
střední a vysoké školy, ale též pro jednotlivce nebo páry ze široké veřej-
nosti. Pro firmy jsme přichystali zážitkový seminář ve dvou verzích: mo- 
hou si vybrat mezi variantou nevšedního zážitku pro své zaměstnance, 
kterým ho poskytnou jako benefit, a variantou „více vzdělávací“, zamě-
řenou na komunikaci s lidmi s hendikepem a praktické využití získaných 
zkušeností v rámci zaměstnání.

Seminář se může uskutečnit v bezbariérovém Centru Kosatec uprostřed 
Pardubic nebo můžeme přijet do jakékoli školky, školy nebo firmy. Umí-
me ho také připravit „na míru“, podle specifických přání zájemce.

Další informace vám sdělí a na dotazy odpoví Tomáš Cipra (mobil: 730 
581 606, e-mail: tomas.cipra@centrumkosatec.cz) nebo Hana Stieranková 
(mobil:777 303 730, e-mail: hana.stierankova@centrumkosatec.cz).   (pel)
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Podívejte se na našich webovkách, 
co všechno v Kosatci umíme!

„Ve Francii jsem si uvědomila, 
že je nutné vytvořit 

legislativu pro sociální podnikání,“
říká Pavlína Potůčková, místopředsedkyně České abilympijské asociace

V sobotu 16. května se pode- 
vatenácté sjedou do pražského  
vyšehradského areálu Jedličkova 
ústavu a škol mladí abilympioni- 
ci od 6 do 18 let na soutěž  
dovedností nejen v ručních ře-
meslech. 

Opět se bude možné přihlásit do 
jedné z více než deseti disciplín  
s obvyklým rozdělením na „mlad-
ší” (6 až 12 let) a „starší” (13 až 
18 let) kategorii. Většinou se při- 
tom jedná o stejné soutěže jako 
v Pardubicích, pochopitelně ne- 
chybějí ale ani typické dětské 
(puzzle nebo lego). Odpolední čas 
vyplní doprovodný kulturní pro-
gram, vrcholem bude jako vždy  
vyhlášení výsledků s předáním 
dárků od řady sponzorů všem  
soutěžícím.

Organizátoři přijímají přihlášky 
do pátku 17. dubna do 9 hodin,  
doporučujeme ale s případnou  
přihláškou neotálet.

Vše potřebné včetně přihlašo- 
vacího formuláře postupně uve- 
řejňuje web http://abiprodeti.cz/, 
část Pro účastníky. V další části 
připomíná několik posledních roč-
níků bohatá fotodokumentace.

Přední tuzemské zařízení pro vý- 
chovu a vzdělávání dětí se zdra-
votním postižením pořádá stále 
oblíbenou jednodenní akci od její 
premiéry v roce 2002 z pověře-
ní České abilympijské asociace  
a pod jejím patronátem.         (mk)

V květnu
budou soutěžit

i chlapci a děvčata

u	 Nedávno jsi byla týden služebně ve Francii. Kdo tvořil vaši  
expertní skupinu a co bylo účelem cesty?
Jela jsem tam se skupinou, kterou organizoval Pardubický kraj a vedl ji 
Pavel Šotola, radní pro sociální oblast. Ve Francii byl pracovně už ně-
kolikrát, pokaždé s sebou bere jiné lidi. Cesty jsem se zúčastnila jako 
zástupce zaměstnavatelů osob s hendikepem. Dál byli ve skupině tře-
ba zástupce pardubické univerzity – učitel, který se zabývá diagnosti-
kou v sociálních záležitostech; zaměstnankyně CzechInvestu – nestátní 
organizace, která propojuje sociální ekonomiku a komerční podnikání; 
zástupce Koalice nevládek Pardubicka nebo ředitelé jiných neziskovek 
v našem kraji.

Po příletu do Paříže jsme jeli autobusem do Orléansu, kde jsme během 
několika dní mohli porovnávat vzdělávání lidí, kteří pracují s hendikepo-
vanými osobami, a seznámili jsme se s fungováním sociální ekonomiky 
ve Francii. Jinak řečeno, chtěli jsme zjistit, jaká je situace ve zmíněné 
zemi, a získat informace pro vytvoření vhodné legislativy u nás. Nutno 
podotknout, že pan Šotola byl se stejným záměrem také v Gruzii či Spo-
jených státech, proto může porovnávat a hledat optimální cestu pro so-
ciální podnikání v Česku – což je mimochodem termín, který ve Francii 
nemají: tam používají výraz „sociální ekonomika“.

u	 Tvoje role ve skupině ale nebyla vymezena jen zaměstnáváním... 
To vyplývá z rozsahu aktivit našeho Centra Kosatec. Jinými slovy: zastu- 
povala jsem neziskovku, která nejen zaměstnává lidi s hendikepem, ale 
taky sociálně podniká a ještě poskytuje sociální služby lidem se zdravot-
ním postižením. Momentálně jsme jediní v Pardubicích, kdo má takový 
rozsah aktivit. A jsme taky největším zaměstnavatelem lidí s hendikepem  
ve městě.

u	 Které poznatky z cesty považuješ za nejdůležitější?
Uvědomila jsem si, jak moc v Česku chybí kvalitní legislativa, o kterou 
bychom se mohli opřít. Ukázalo se to i na příkladu české firmy Ergotep, 
která rovněž měla svého zástupce v naší výpravě. Ta sice zaměstnává 
lidi s hendikepem, ale podle francouzského práva není sociálním podni-
kem, a nemohla by proto využívat jím garantované výhody. 

Samozřejmě jsme v Orléansu a okolí navštívili právě podniky se za-
městnanci s hendikepem. Ve Francii pro ně mají legislativně zakotven 
statut sociálně ekonomické firmy, zatímco u nás ve stejném významu  
používáme pojem „sociální podnik“. Ten, jak už jsem řekla, existuje  
i v zemi galského kohouta, ale má mnohem širší obsah než u nás: za-
městnávání lidí s postižením je tam pouze okrajovou částí celé sociální 
ekonomiky.

Právě naše Česká abilympijská asociace by ve Francii mohla fungo-

vat jako sociální 
podnik. Z jed- 
noho klíčového 
důvodu: naši za- 
městnanci jsou 
zároveň členy 
spolku a podílejí 
se na jeho řízení. 
Zatímco zmíně- 
ný Ergotep své 
zaměstnance ve  
vedení nemá,  
a tak podle fran- 
couzské legisla- 
tivy nemůže být 
sociálním podni- 
kem... Dalším dů- 
ležitým prvkem 
tamního práva  
je povinnost vra- 
cet část zisku 
z podnikání zpět 
do spolku. I tu- 
hle podmínku  
naše Centrum  
Kosatec splňuje. 
V této souvis- 
losti je vhodné 
zmínit, že my  
sociálně podni- 
káme v truhlář-
ství a přípravě 
eSvačinek.

u	 Jak daleko pokročily přípravy zákona, který v naší zemi tak ci-
telně chybí?
Teď nikdo neví, co se do legislativy dostane. Vládní návrh zákona 
v parlamentu neprošel, takže původní záměr ministerstva, aby za-
čal platit od ledna 2020, byl shozen ze stolu... Rozhodně je dobře, 
že náš krajský radní Pavel Šotola jezdí po různých zemích a získává 
vhodnou inspiraci. Své poznatky a návrhy pak předává na Úřad vlády 
ČR. Příští rok asi začnou práce na úplně nové verzi zákona o sociál- 
ním podnikání.                                                                         (pel)

Kongresové centrum Praha (sta-
nice Vyšehrad na trase metra C) 
bude v sobotu 28. března dě-
jištěm 20. ročníku konference 
INSPO. Přítomní z řad laické  
i odborné veřejnosti se na ní 
jako ve všech předcházejících 
letech dozvědí množství novi-
nek z oblasti informačních a ko- 
munikačních technologií urče- 
ných především uživatelům se 
specifickými potřebami
Pořadatel, BMI sdružení, chystá 
opět velmi bohatý program 
s množstvím témat; měl by 
přitáhnout doslova každého se 
vztahem k projednávané pro-
blematice. Nezbytnou součástí  
se už stalo vyhlašování výsledků 
a předávání ocenění literární  
soutěže Internet a můj handicap: 
tato akce se uskuteční pošest-
nácté.
V letošním roce byl zaznamenán 
rekordní počet 521 účastníků, 
díky četným organizačním novin- 
kám se předpokládá jeho výraz-
né překonání. Zájemci o účast 
by proto měli bedlivě sledovat 
webovou adresu www.inspo.cz. 
Komu účast z jakéhokoliv důvo-
du nevyjde, přesto nebude díky 
Středisku Teiresiás o průběh 
ochuzen: bude ho moci sledovat 
online na internetu.
Podrobné informace ke konfe-
renci postupně přináší uvedený 
web; jsou na něm samozřejmě 
také připomenuty minulé roč- 
níky. (mk)

Jubilejní 
„počítačová“
konference

Hlavně pro děti je na zážitkovém semináři lákadlem živý had.

Ve Francii je sociální podnikání pojem se širším 
obsahem než v Česku: netýká se jen zaměstnávání lidí 
se zdravotním postižením.



Okolo Františkových Lázní
Na první trasu na území Karlovarského kraje z charitativního projektu Klubu českých 
turistů Turistika pro všechny, v celkovém pořadí čtrnáctou, se mohl poprvé kdokoli 
vydat loni počátkem července. Od té doby tak slouží nejen výletníkům s tělesným po- 
stižením k poznávání centra i okrajové „přírodní“ části architektonicky jedinečného 
„mladého“ města: založil ho totiž až v roce 1793 císař František I. jako první slatinné lázně 
na světě. 

Na výběr jsou dva okruhy. Delším „městským“, zhruba  šestikilometrovým s převýšením 
40 metrů, provází turisty modrý vozíčkář – jedná se tedy o nejlehčí výlet z tříčlenné 

stupnice obtížnosti. Vede většinou po zpevněných komunikacích, někdy i po pěšinách. 
Při déletrvajícím dešti může být průchodnost některých úseků obtížnější, není ale problém  
je obejít. Na začátku/konci trasy u vlakového nádraží, na rozcestí u Slatinného potoku, 
kde začíná „červený“ okruh, a před dvojím podejitím železniční trati (nedaleko od opě- 
tovného vstupu do městské zástavby) stojí informační tabule.

Středně obtížný „červený“ kratší lesoparkový okruh k velkému rybníku Amerika pře- 
konává na délce 2,7 kilometru převýšení jen šest metrů. Úvod k rybníku kopíruje zna- 
čenou cyklotrasu, zpět na „modrou“ trasu kousek od výchozího bodu se vrací po pěšinách  
se zpevněným povrchem. Na okruhu jsou vybudovány tři odpočinkové přístřešky.

Vrbenské rybníky
V září téhož roku rozšířila rodinu těchto tras patnáctá, 
druhá v Jihočeském kraji. Turisty při 5,6kilometrovém 
okružním putování s možností zkrácení na tři kilometry 
podrobněji seznamuje s přírodou na severním okraji 
Českých Budějovic.

Východiště „červené“ trasy s celkovým převýšením 
15 metrů, třemi informačními panely a dvěma odpo- 
činkovými přístřešky (třeba ke sledování ptactva) se 
nachází před areálem Centra Arpida, zařízení pro re- 
habilitaci osob se zdravotním postižením. Většinou je 
shodná s průběhem naučné stezky „Po hrázi Vrben- 
ských rybníků“, i v tomto případě se kvůli velkému po-
čtu cyklistů doporučuje zvýšená pozornost. Povrch ko- 
munikací s minimálním/žádným provozem je převážně 
zpevněný (písčito-oblázkový), zbytek prochází okrajem 
velkého sídliště Vltava. Na výlet je vhodnější se vydat 
ve směru hodinových ručiček. 

Dokončuje se první vozíčkářská trasa v Ústeckém kra- 
ji ve městě Krásná Lípa, centru Českého Švýcarska, 
a v jeho nejbližším okolí. (Je možné, že před vydá- 
ním Zpravodaje se již uskutečnilo její slavnostní 
otevření.) Ve stádiu přípravy je ještě jedna – na 
opačném konci republiky, a sice v ostravské městské 
části Bělský Les; bude to třetí taková stezka v Mo- 
ravskoslezském kraji.

K finacování značení vozíčkářských tras z uvedené 
chvályhodné aktivity se používají částky, které se vy-
berou při každoročním celorepublikovém zahájení tu-
ristické sezony s názvem Novoroční čtyřlístek.      (mk)

KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o.
Jsme výrobním závodem japonské společnosti 
KYB. Od roku 2013 sídlíme v průmyslové zóně 
v Chrudimi a vyrábíme pružiny pro automobilový 
průmysl. Od ledna 2020 rozšíříme své působení 
a staneme se dodavateli součástí automobilo-
vých tlumičů pro naši sesterskou společnost se 
sídlem ve Starých Čívicích u Pardubic. Klademe 
důraz na tradici a kvalitu.

V současné chvíli dáváme práci více než 70 zaměstnancům a v novém roce očekáváme nárůst 
o dalších 20–50 kolegů. Uplatnění u nás naleznou kvalifikovaní strojaři, kteří obsluhují stroje 
na výrobu pružin stáčených za studena. Kandidáti z ostatních oborů jsou důkladně zacvičeni  
a obsluhují další výrobní procesy. Výrobu podporuje oddělení skladu, kvality, údržby a v nepo- 
slední řadě administrativní část.
Vážíme si našich zaměstnanců, budujeme firemní kulturu, navyšujeme mzdy, vylepšujeme balíček 
zaměstnaneckých benefitů. Dokážeme spojit stabilitu silné zahraniční společnosti a atmosféru 
rodinné firmy. Ceníme si upřímnosti, dodržujeme pravidla a respektujeme životní prostředí. 
Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci odvádí kvalitní práci a společnost vykazuje dlouhodobě 
zisk, můžeme podporovat různé projekty v oblasti kulturní, sportovní a sociální, a to v Chrudimi 
i v Pardubicích. 
„Pracuji zde již více než 5 let a oceňuji individuální přístup vedení společnosti a možnost rozvoje,“ 
usmívá se David Volf, kvalifikovaný operátor lakovny. 
„Právě jsem dokončil zkušební dobu a práce, na kterou jsem byl přijat, mi nevyhovovala. Během 
pár dní jsem dostal možnost přestoupit na jinou pozici, kde probíhá další zácvik. Po ukončení 
zácviku se mohu přesunout do skupiny nového projektu,“ říká Jiří Abraham, operátor výroby.
„Já jsem tu od úplného začátku, prošel jsem si několika pozicemi ve výrobě a od letošního roku 
své zkušenosti předávám z pozice interního výrobního trenéra všem kolegům, kteří nově na-
stupují. Je fajn vidět tu práci zase očima začátečníka,“ prozradil Lukáš Vrtal, technik a trenér.
„Situace na trhu práce se během působení naší společnosti v Chrudimi rapidně změnila. Už tu 
nestojí zástupy zájemců o práci, a proto se těším na spolupráci s Centrem Kosatec, kde spojíme 
síly při náboru našich zaměstnanců, prezentaci naší společnosti a současně podpoříme dobrou 
věc,“ říká Michaela Černá, vedoucí personálního oddělení.
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Vozíčkářské trasy 
nadále přibývají 

ACTIWO PARDUBICE

Česká abilympijská asociace velice děkuje uvedeným městům a obcím za významný podíl na jejích aktivitách také v letošním roce.



NEJEN KOSATCI, PArduBICKé JHV POMáHá I JINdE 
Před pár měsíci oslavila rodinná firma JHV-ENGINEErING jubilejních 20 let  
a i při této příležitosti se rozhodla pomoci. 
Novorozeneckému oddělení Pardubické nemocnice věnovala, za účasti paní 
senátorky Miluše Horské, finanční prostředky na nákup klokánkovacího křesla 
pro předčasně narozené děti. Sbírka probíhala jak charitativní dražbou mezi 
zaměstnanci, tak další část darovalo JHV. 
Pomoc z JHV už dříve putovala např. pro nadační fond Veroniky Kašákové nebo 
na pomoc Adámkovi Vyčítalovi, který po banální operaci skončil s vážným po- 
škozením mozku. Dlouhodobě JHV podporuje Východočeské divadlo, Atletiku 
bez bariér, basketbalový tým Pardubice a studentskou formuli eForce, kde 

mohou studenti rozvíjet a aplikovat svoje teoretické 
znalosti při konstrukci a výrobě elektrické formule, 
se kterou pak každoročně soupeří s týmy z celého 
světa na mezinárodní soutěži Student Formula. S cí- 
lem podpořit technické myšlení a rozvoj talentu už 
i u menších dětí, vznikl spolu s uskupením UTesla 
další projekt – TECHNECIUM – Rozvojové volno- 
časové centrum, které najdete v prostorách JHV. 

 „Líbí se mi atmosféra, kterou ve firmě udržuje její za- 
kladatel a hlavní vedení. Ochota, lidský přístup a do- 
bré vztahy, které náš zakladatel Míra Hvížďala 
udržuje nejen ve firmě, ale i se zákazníky a doda- 
vateli už přes 20 let, se pak vrací. Že se jeho firmě 

daří čím dál lépe, však bere s ohromnou pokorou a učí nás všechny vážit si 
toho, co máme, právě tím, že se o to umíme podělit i s těmi, kteří to potře- 
bují o něco víc než my, za což ho velmi obdivuji. Kluci u nás dělají úžasné 
stroje a jsou vždy náležitě pyšní, když předávají další nový stroj zákazní- 
kovi. Ale je pravda, že ještě lepší pocit máme všichni ve chvíli, kdy díky 
naší práci můžeme navíc i pomáhat. Po svých pracovních zkušenostech 
z veřejného i soukromého sektoru, ze startupu i práce pro menší podnikatele, 
kde všude panuje ohromná rivalita a pomáhá se jen naoko kvůli PR, mi ko- 
nečně dává moje práce mnohem větší smysl. A přesně proto je JHV mojí 
srdeční záležitostí,“ říká Lucie Chládová, Digital Content Specialist.   
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Pravidla soutěžní křížovky:
1) Znění obou tajenek s uvedením příslušné křížovky posílejte do 
 konce ledna příštího roku. Doporučuji před odesláním provést  
 bedlivou kontrolu napsaného znění včetně požadovaného doplnění.
2) Ze správných vyluštění budou poté vylosováni tři výherci, kteří ob- 
 drží jako cenu výrobek z našich chráněných dílen. 
3) Ceny se zasílají poštou, proto připište doručovací adresu. V přípa- 
 dě jiného způsobu převzetí se domluvte prostřednictvím zmíněného 
 e-mailu.
4) Kontakty pro zasílání:
 – e-mail: milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz (předmět: Křížovka)
 – klasická pošta: Česká abilympijská asociace, Sladkovského 2824,
    530 02 Pardubice (obálka: heslo KŘÍŽOVKA)                          (mk)

Pro chvíle oddechu

Premiéra festivalu zážitků a bourání bariér představovala pro pořadatel-
skou Českou abilympijskou asociaci nejvýznamnější akci končícího roku. 
Proto si zaslouží i netradiční připomínku touto soutěžní dvojkřížovkou.
AbiFest byl každopádně velkou neznámou. Nasnadě byly hlavně dvě 
otázky: Bude připravený program pro účastníky zajímavý? Přijde hodně 
návštěvníků?... Očekávání ale nakonec dopadlo velmi příznivě.
Pro hlavní manažerku Pavlínu Potůčkovou znamenal sice dlouhodobý 
stres, ale zároveň velkou radost. To ostatně potvrzuje i její hodnocení no- 
vinky zařazené do programu abilympiády: „Jsem moc ráda, že se na  
zkoušku uskutečnila soutěž Abi pro NÁS. Nápad, který se mi zrodil v hla- 
vě už v minulých letech, ale nevěděla jsem, jak ho realizovat. Nevěděla 
jsem, do čeho jdu, nevěděla jsem, co klienti zvládnou. Nevěděla jsem, jak 
nastavit pravidla. Byl to krok do neznáma a z mé strany vyloženě … 
(tajenka horní křížovky), když jsem oslovovala poskytovatele sociálních 
služeb na Pardubicku. Mile mě překvapila jejich reakce a dokonce i na-
bídky pomoci.“
Druhý ročník v květnu 2020 už pomalu získává obrysy. Ani tentokrát 
nebude chybět novinka, soutěž s příznačným názvem … (tajenka dolní 
křížovky). Týmy zaměstnanců z partnerských organizací se v jejím rám-
ci představí ve dvou vybraných abilympijských disciplínách. 

Horní křížovka
Vodorovně: A. Barel; jeden ze smyslů; snížený tón. – B. Skandál; ví-
cebarevná. – C. 2. část tajenky; zkratka rychlostní zkoušky. – d. Pcháč; 
latinský zápor; element chůze. – E. Patřící starostovi velkého města. –  
F. Krev bohů. – G. Německý spisovatel. – H. Tyče.
Svisle: 1. Ovocná zahrada; tropičtí savci; římskými číslicemi 1050. –  
2. Neidentifikovaný létající objekt; obec u Pardubic; zkratka abampé- 
ru. – 3. Delší dobu; elektricky nabitá částice. – 4. Špička; malé dítě. –  
5. Nejasná. – 6. Indický chléb; otec (zastarale). – 7. Výhra na tři čísla. –  
8. Možná; značka kryptonu. – 9. Druhová číslovka. – 10. Polní plošná 
míra; hrob. – 11. 1. část tajenky.
Pomůcka: ape, ichor, Srch.  

dolní křížovka
Poznámka: Opačně umístěné označení jednotlivých řádků a sloupců ne-
má žádný vliv na obvyklé vpisování výrazů.
Vodorovně: A. Obec na Prachaticku. – B. Starořekové. – C. Terénní 
závod. – d. Tajenka. – E. Součást obleku; běloveská kyselka; chobotna-
tec. – F. Zkratka kusu; ostražitost. – G. Schéma; ubytovací zařízení pro 
motoristy. – H. Značka španělského auta; cizokrajný dravý pták; čidlo 
zraku.
Svisle: 1. Starořecký měch na tekutiny. – 2. Hluboký zpěvní hlas; 
zvratné zájmeno. – 3. Pravoslavný obraz svatých. – 4. Předložka; znoj. –  
5. Slovensky „bystřina“. – 6. Předložka; bývalý šachový mistr světa. –  
7. Zemědělská usedlost. – 8. Strom tomel; svázané obilí. – 9. Jednotka 
tlaku; hra s čísly. – 10. Cizí předložka; etiopská řeka; šermířský úder 
ostřím zbraně. – 11. Čínská váhová jednotka; člen rodiny; prkenný  
strop.
Pomůcka: askos, kaki, riava, ši.                                                        (mk) 

Společnost enteria a.s., český stavební holding, 
je seskupení menších a středních firem. Vznikla   
v roce 2008. V současné době se jedná o 11 spo- 
lečností (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se 
svým sportovním a relaxačním centrem Hcent- 
rum ve Starém Hradišti, KVIS a.s., Instav a.s., 
Marhold a.s., Hroší stavby Morava a.s., Hrocho- 
stroj a.s., Obalovna Týniště a.s., Duchcovská 
svařovna a.s., Toramos, s.r.o., Systémové bed-
nění, s.r.o.) s více než tisícovkou pracovníků  
a výrobním potenciálem 3 až 4 miliardy korun.
Dceřiné firmy holdingu působí ve všech oblas- 
tech stavebnictví a nabízí širokou škálu služeb 
ve všech fázích stavby – od formulace záměru 
přes zpracování projektové dokumentace až 
po vlastní realizaci. V portfoliu tak lze nalézt 
komplexní služby podpořené profesionalitou zkušeného týmu a dlouhodobou tradicí na stavebním trhu s důrazem na 
budovy a pozemní stavby, železniční stavby, mosty a propustky, silniční stavby, inženýrské sítě, projekční a inženýrskou 
činnost.
Společnost enteria se snaží být pomocí své filozofie firmou lidí pro lidi. Vytváří podmínky pro své lidi, podporuje zaměstna-
nost v regionu, investuje do technologií, tím se z celého uskupení stává silný hráč na českém stavebním trhu, nejvíce pak 
v rámci Pardubicka.
Jak je patrné, na prvním místě ve společnosti stojí člověk. enteria je navíc stabilní a osvědčený zaměstnavatel s dlouhodo-
bou tradicí. Lidé zde pracují rádi a díky neustálému růstu je zde možné najít řadu pracovních příležitostí. Platí se za práci –  
a nutno říct, že za poměrně náročnou práci. Pracovat ve stavebnictví a být v podstatě celou pracovní dobu a celoročně 
venku, není žádný med. Přátelská podniková kultura, široká škála benefitů, mzda a další příplatky tvoří celkem zajímavé 
finanční ohodnocení práce pracovníků holdingu. Zároveň vytváří lidem podmínky k jejich seberealizaci a profesnímu  
růstu. I přes velmi nízkou fluktuaci stejně jako celou řadu jiných firem i společnost enteria trápí nedostatek pracovních sil. 
Chybí především řemeslníci, zedníci, zámečníci, strojníci, stavbyvedoucí, stavitelé… Prostě odborníci všech stavebních 
oborů.
Že se společnost stále snaží jít dopředu, dokazuje i nový personální projekt, do něhož jsou zapojeni všichni zaměstnanci, 
kteří měli zájem. Jedná se o revizi stávajícího personálního programu. Zaměřil se na tři oblasti – nábor, kariéru a regene-
raci. V tomto projektu se vedle sebe potkávají kolegové z výroby, řemeslníci, technici z přípravy, logistici a samozřejmě  
i zkušené personalistky. Od tohoto projektu si slibují zkvalitnění personální práce a nové nápady v oblasti získávání 
nových lidí – například jak přesvědčit žáky, aby šli studovat více technické obory, jak nastartovat kariéru smysluplnou  
a užitečnou pro obě strany. V neposlední řadě se zaměřují i na to, jak neztratit kolegy, kteří pro firmu odvedli již kus práce,  
a vytváří jim prostor pro předávání zkušeností dalším nováčkům. A to jsou věci, které mají smysl.



Sociální podnikání u nás zatím 
není legislativně upraveno, ale 
čile se rozvíjí. Neziskovky pomá- 
hající lidem se zdravotním po-
stižením díky sociálnímu podni- 
kání můžou získávat peníze na 
financování svých prospěšných 
aktivit: třeba pracovní rehabili- 
tace či zážitkového semináře. 
V Česku se stalo fenoménem 
posledních let a jeho právní za-
kotvení je jen otázkou času.

V pardubickém Centru Kosatec 
nyní fungují tři bezbariérové by- 
ty určené pro nácvik soběstač- 
nosti a nouzový dočasný pobyt 
člověka s postižením. Všechny 
jsou permanentně obsazeny 
a Česká abilympijská asociace 
(CAA) si uvědomuje naléhavou 
potřebu dalších. Proto chce zís- 
kat nový bytový objekt. V sou- 
časnosti má hotovou projektovou 
dokumentaci a jedná o financo- 
vání výstavby s různými donáto-
ry, firmami a bankami.

Naznačená situace vedla k ná- 
padu, jak propojit bydlení se so-
ciálním podnikáním. Vytoužený 
dům se 14 tréninkovými, vesměs 
nízkonákladovými byty má totiž 
vyrůst na Višňovce vedle tru- 
hlářské dílny patřící CAA. Nájem- 

ník by ze svého bytu byl v prá-
ci za několik minut, což by 
hlavně pro vozíčkáře byla v zim- 
ním období trefa do černého.  
Další pracovní místa mají vznik- 
nout díky prodejně, kterou chce 
Asociace zřídit v přízemí domu.

Neziskovka navíc může pro 
svůj záměr využít příznivé okol-

nosti. Jednak sama patří k vel- 
kým sociálním podnikům v regi- 
onu, jednak je Pardubický kraj 
v téhle oblasti průkopníkem 
a ty další by se od něj mohly 
inspirovat. Už pátým rokem zde 
například funguje krajský dotač-
ní program na podporu sociální-
ho podnikání...

V současnosti je ale mnohem 
důležitější poshánět finance na 
výstavbu a zajistit nezbytná po-
volení a razítka od úřadů. Jak 
informovala místopředsedkyně 
CAA Pavlína Potůčková, v těch-
to týdnech probíhá jednání o sta- 
vebním povolení.                   

(pel)

- Za pomyslný počátek lze považovat rok 2000, kdy Evropská unie založila instituci zabývající se 
sociální ekonomikou „CEP-CMAF“. Ta v roce 2002 vydala Chartu sociální ekonomiky. Instituce pak 
byla v roce 2008 přejmenována na „Social Economy Europe“.

- Sociální podnikání je chápáno v různých státech odlišně a existuje mnoho přístupů k jeho de- 
finování, což komplikuje jeho výzkum a možnosti mezinárodního srovnávání. Každopádně dnes 
zahrnuje nejen dobročinné aktivity korporací, ale stává se středovým proudem podnikání.

- Obecně jde o podnikatelství prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hraje důležitou ro- 
li v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením či sociál-
ním znevýhodněním. Zvýšení veřejného prospěchu je pro něj stejně důležité jako dosahování zisku.

- V naší zemi už působí desítky sociálních podniků a zřizují je i neziskové organizace. V České 
abilympijské asociaci jsou „sociálně podnikatelskými“ činnostmi truhlářství a výroba eSvačinek; 
celostátně patří k běžným výdělečným aktivitám provoz kavárny, výroba mýdla, keramika, zahrad- 
nictví, úklidové práce nebo administrativní činnost. Souhrnné informace lze najít na stránkách  
https://ceske-socialni-podnikani.cz, obsahujících i adresář sociálních podniků a kontakty na experty  
a lokální konzultanty z ministerstva práce a sociálních věcí.

Třicáté výročí listopadových událostí, které vedly k pádu 
komunistického režimu a následné cestě ke svobodě 
a demokracii, se během podzimu těší velkému zájmu mé- 
dií, politiků i veřejnosti. Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že 
šlo o sametovou revoluci. Avšak zároveň přibývají hlasy, 
že se na sklonku roku 1989 odehrálo „vyjednané předání 
moci“, jak tvrdí třeba bývalý český premiér Petr Pithart.

Ať už je pravda jakákoli, lidé dobré vůle a otevřené hla-
vy se shodují, že to byly pozitivní události, které se staly 
důležitou součástí dějin naší země. Ale ve stínu demokra- 
tických voleb, svobodného tisku či zbourané železné opo-
ny zůstaly dodnes nepotrestané zločiny a nenapravené 
křivdy. Komunisté se jich dopouštěli po celá desetiletí pře-
devším na obyčejných lidech, kteří s nimi odmítali být na 
jedné lodi.

Jistě, mnohé pachatele už si odnesla zubatá a četné  
nespravedlnosti jsou dávno promlčeny. Přesto se dosud 
najdou oběti totality, které se v pokročilém věku rozhodnou 
pomstít se, místo aby jen přihlížely neodsouzenému zlu. 
A nezabrání jim v tom ani vozík a vážné zdravotní problé-
my. Fiktivní příběh o nich vypráví česko-slovenské drama 
Staříci. Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička (viz foto) skvě-
le hrají dva politické vězně, co chtějí popravit komunistic-
kého prokurátora, který je bezdůvodně poslal do žaláře. 
Vypátrají ho v domě důchodců v Sokolově... Zda má tak 
pozdní a násilná odplata smysl, nebo dnes nutně půso- 
bí jako děsivá absurdita, to si musí ujasnit divák sám.

Film se právě hraje v kinech a stal se cenným příspěv-
kem do debaty o cestě, kterou naše společnost urazila za 
oněch třicet let. Že je klikatá, trnitá a místy plná bahna, 
o tom není pochyb. Rozhodně to není cesta do ráje na 
zemi – ale nevede ani do horoucích pekel. Musíme po ní 
jít dál, svobodni v přemýšlení a rozhodování, s odvahou 
nést odpovědnost za naše činy. Jinou perspektivní trasu 
totiž neznáme. Navíc musíme pamatovat na příští gene-
race, aby nás jednou neproklínaly... Jinými slovy, i cestu  
je nutné chápat jako vytoužený cíl.             

Miloš Pelikán

Sociální podnikání v kostce
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Byty v pardubickém Kosatci nestačí, 
Asociace chce ty další spojit se zaměstnáváním lidí s postižením

Sametová revoluce 
a Staříci na vozíku 

prahnoucí po pomstě

Tréninkové byty v Kosatci jsou určeny hlavně  
k nácviku soběstačnosti lidí, kteří se musí 
učit žít se zdravotním postižením. Slouží také  
k jejich dočasnému nouzovému pobytu.

Je to už dlouhých 15 let, ale pořád 
mám pocit, jako by to bylo teprve včera. 
Přestože jsem se s ní setkal ten den ve  
škole, po návratu domů na mne čekala 
tajemná obálka. Bylo to neskutečné. Na 
ústech jsem ještě cítil chuť jejích polib- 
ků a teď mě ovanul z otevřené obálky 
její parfém. Ten parfém, který jsem to- 
lik miloval.

Nebylo pochyb. Byl to dopis od ní. Jen-
že jak je to možné? Vždyť přeci neumí 
Braillovo písmo, blesklo mi hlavou. Ale 
plný očekávání jsem se pustil do čtení 
dopisu s její vůní. A pak jsem všechno 
pochopil.

Celé měsíce se tajně učila slepecké 
písmo, abychom si jednou mohli i my 
dva posílat zamilovaná psaníčka. Do-
konce si i vypůjčila Pichtův psací stroj, 
aby se naučila rychle a bezchybně psát. 
A dělala to jen proto, abychom si mo-
hli být ještě blíž než doposud. A dobře 
věděla, jak velkou radost mi tím udělá. 
Ona, premiantka, krásná studentka, kte-
rá mohla mít jakéhokoli kluka, na které- 
ho by si jen vzpomněla. A vybrala si mě. 

Slepce, kvůli kterému neváhala oběto- 
vat hodiny a hodiny svého času...

Dodnes si vážím těchto draze vykou-
pených písmenek lásky. Je ale něco 
takového ještě možné i v dnešní uspě-
chané době plné sociálních sítí, elek-
tronické pošty a všudypřítomných doty-
kových mobilů?

Díky internetu mám dnes tisíce přátel 
a reaguji na desítky emailů, které pak 
nenávratně mizí v koši, ze kterého se 
časem vysypou a nezůstane po nich ani 
stopy. Mám taky úžasný vše zvládající 
telefon, bez kterého si život už nedoká-
žu představit. Jenže nebyla ta doba do-
pisů a hmatatelných vyznání šťastnější? 
Jsou dnešní hromadná přání plná vzlet-
ných frází či ty tuny řetězových emailů 
opravdu upřímné? Nebyl kdysi jeden je- 
diný konkrétně adresovaný pohled či do- 
pis daleko opravdovější a srdečnější?

Ano, internet možná překlenuje oceá-
ny, díky němu mizí kdysi nepřekonatel-
né vzdálenosti a na jedno kliknutí se člo- 
věk může spojit prakticky s kýmkoliv, ať 
už je kdekoliv. I jazykové bariéry pře- 

stávají být překážkou. Ale není to všech-
no tak nějak lidsky ochuzující?

Kdysi se kvůli slůvkům „Miluji Tě“ mu-
sela jedna duše mořit celé hodiny, než 
je dokázala vyjádřit tak, aby se z nich 
mohla druhá duše radovat a aby zůsta-
la uchována už navždy. Musela je tedy 
myslet opravdu vážně, když pro ni ne-
byla spousta času překážkou. A dnes? 
Stačí jedno pouhé kliknutí a měsíce se 
mění v milisekundy, z obálky, známky  
a cesty na poštu je dnes jen virtuální tla-
čítko s popiskem „odeslat“.

A tak se ptám. Mají dnešní uspěchaná 
slůvka lásky stejnou cenu jako ta minu-
lá? Vždyť se nedají nahmatat, fyzicky 
neexistují, a tím pádem se nedají ani ni- 
jak zkrášlit, jako tenkrát třeba kapkami 
milované vůně. Vždyť po nich často 
nezůstane ani těch pár bajtů v podobě 
emailové zprávy.

Ale ten upřímný 15 let starý dopis 
ukrývající lidské city, ten dopis, který do- 
dnes nese její stopy v podobě parfému, 
ten mi zůstane už navždycky. 

radek Žalud

Voňavá vzpomínka s příchutí lásky

Jednou z mála evropských zemí s delší abilympijskou 
tradicí je Polsko. Zdejším centrem pořádání soutěž-
ních přehlídek pro osoby se zdravotním postižením je 
zhruba 85tisícové město Konin v jeho centrální části. 
23. ročník se konal od pátku 28. do neděle 30. červ- 
na v jedné z místních škol. Pro 180 soutěžících (49 tý- 
mů) z celé země organizátoři připravili 15 disciplín, 
namátkou malování sádrových odlitků nebo papírové 
mozaiky. Na rozdíl od naší se uskutečnily i tři týmo- 
vé soutěže: moje město, maskot abilympiády a eko- 
módní přehlídka (přehlídka modelů z recyklovaných 
materiálů). Abilympiáda vyvrcholila výstavou výrobků 
a výtvorů, které vznikly v jednotlivých disciplínách. 
Další se uskuteční příští rok.

Od roku 2015, kdy ministerstvo vnitra vydalo schvalovací posudek, fun-
guje v Česku oficiálně sexuální asistence pro lidi s postižením. Jedna ho-
dina potěšení stojí 1200 korun, cenu si určily samy asistentky. Vynikající 
souhrnný článek o tématu je od května na stránkách www.heroine.cz/
spolecnost.                                                                                         (pel)

I cena za sex může být bariérou



Od otevření bezbariéro- 
vého Centra Kosatec, 
sídla České abilympijské 
asociace, v září 2011  
byla tréninková kavárna 
U tiskaře Brixe vždy 
vděčným odpočinkovým 
místem. Její pojmenová- 
ní připomínalo skuteč- 
nost, že v dřívějším ob-
jektu provozovala mimo 
jiné soukromou tiskárnu 
rodina Brixů.

Kvůli většímu „přiblíže- 
ní“ široké veřejnosti se 
spolek už delší čas 
prezentuje jako Centrum 
Kosatec, respektive Kosatec. Proto vy- 
měnila svoje původní pojmenování také 
kavárna. Ale v jejím případě to není 
jediná výrazná změna.

Počínaje letošním zářím je vedoucím  
provozu Ondřej Calta, prodloužila se také 
otevírací doba – v pracovní dny od 9. do 
19. hodiny. Rozšířený sortiment nealko 
i alko nápojů i občerstvení určitě nezkla- 
me chuťové buňky zákazníků. Těmi nej- 
podstatnějšími novinkami jsou jiný druh 
kávy a sjednocení nabídky vín.

Příznivce kávy čeká vskutku úžasný 
provoněný zážitek z čerstvě pražené  
zrnkové kávy značky Lizard Coffee TWO 
POINT (vybraná směs 80 procent arabiky 
a 20 procent robusty); čerstvost zaruču- 
je pražení po malých množstvích. 

Dřívější nabídku vín různých značek, 
jakostí i producentů nahradily jedinečné 
nápoje z vinařství Baláž. Tato rodinná 
firma z Dolních Dunajovic pod Pálavou na jižní Moravě se specializuje  
na pěstování kvalitních bílých vín, mezi jinými také odrůd Ryzlink vlaš-
ský, Rulandské bílé nebo Ryzlink rýnský. Kdo je ochutná, jistě se setká  
s neopakovatelným pocitem. 

Na nápojovém lístku je i několik druhů domácí limonády nebo čaje. 
Pochutnat si lze ale také třeba na medovníku, jablečném i jiném štrúdlu, 
zmrzlinových pohárech nebo nanucích, nově dokonce i na polévce. Ka-
várna má status tréninkového pracoviště (stejně jako kuchyně, ze které 
pochází část nabídky), proto zákazníky obsluhují lidé se zdravotním 
postižením.  

Kromě „hlavní funkce“ zajišťuje případný catering pro akce konané ve 
víceúčelovém sálu. Její stěna slouží jako ideální prostor pro výstavy 
obrazů, fotografií i jiných uměleckých děl; zhruba měsíc co měsíc se ob- 
měňují. Hodí se pro pracovní apod. jednání, přátelská setkání, scházejí  
se v ní maminky s malými dětmi v kočárcích. Lze si ji také pronajmout 
třeba pro svatební hostinu a vzhledem k vedlejší zahradě s herními do- 
plňky také pro dětské narozeninové oslavy. A pozor: vychovaným čtyř-
nohým členům domácnosti je vstup povolen!

Pro podrobnější informace o Kavárně Kosatec navštivte webovou 
adresu www.kavarnakosatec.cz.                                                        

(mk)

Příměstské tábory jsou stále 
oblíbenější formou celodenního 
hlídání dětí s přitažlivým pro-
gramem. rodiče lákají zvláště za 
situace, nedokážou-li jim z růz- 
ných (převážně ale pracovních) 
důvodů zajistit péči po celý den. 
Od klasických „stanových“ se  
liší tím, že děti v táborech ne- 
přespávají, mají pouze zajištěný 
program, stravování a v určitou 
hodinu si je vyzvedne rodič / jiná 
oprávněná osoba.

K organizátorům této vyhledáva- 
né volnočasové aktivity se letos při- 
dala také Česká abilympijská aso- 
ciace. V rozhovoru tábory přibližuje 
vedoucí marketingu, PR a fundrai- 
singu spolku Tomáš Cipra. 

s	 Co bylo vlastně popudem 
k rozhodnutí rozšířit naše čin-
nosti o pořádání příměstských 
táborů?  
Prvotním úmyslem bylo rozšíření 
benefitů pro naše zaměstnance 
o takové tábory v rámci letních 

prázdnin. Až poté padlo rozhod-
nutí připravovat je i v dalších 
prázdninových termínech během 
celého školního roku s možností 
účasti také „nezaměstnaneckých“ 
dětí. Ve spojitosti s tím je dobré 
připomenout, že děti lze přihlásit 
také pouze na určité dny. 

Náš tábor se poprvé uskutečnil 
jako velikonoční v dubnu, zúčast-
nilo se 22 dětí. Do konce roku 
se konaly ještě dva týdenní letní 
turnusy a potom dvoudenní o pod- 
zimních prázdninách. Místem ko- 
nání je přitom naše kompletně 
bezbariérové sídlo Centrum Ko-
satec. 

s Popište prosím typický den 
takového tábora. A je na něm 
přesto něco netypického? 
Nevím, zda lze vůbec mluvit o ja- 
kémkoli typickém táborovém dnu… 
Ale z obecného pohledu – v pro-
gramech našich táborů kombinu-
jeme pohybové aktivity na zahradě 
Centra, případně ve velkém sále,  
s kreativními činnostmi. Nezname- 

ná to ovšem, že děti zůstávají 
pouze v areálu. 

Abych byl trochu konkrétnější: 
při letních táborech se mimo jiné 
plavily motorovým člunem po La- 
bi, navštívily jedno místní sportov- 
ní centrum se širokým spektrem 
nabídky nebo se vyřádily ve Spor-
tovním parku Pardubice. S ohle-
dem na počasí a věk přihlášených 
dětí vždy připravujeme více akcí.  

A jestli je „kosatčí“ táborový den 
něčím netypický? Ano, zařazuje- 
me zážitkový seminář v podobě  
přitažlivé pro táborníky. 

s Jste připraveni na to, kdyby 
se mezi dětmi objevil vozíčkář 
nebo jinak těžce tělesně posti-
žený kluk či holka? 
Jak už jsem řekl, budova Kosatce 
je zcela bezbariérová: dítě se 
zdravotním hendikepem by tedy 
nemělo být problematická okol-
nost. Zatím jsme ale žádné takové 
v kolektivu neměli.  

Pro účast přece jen jednu  
podmínku máme – dítě musí být 

soběstačné. A zúčastnit se po-
chopitelně může i v případě, že 
používá asistenta. 

s Přestože se uskutečnily te- 
prve čtyři tábory, jistě už máte 
nějaká hodnocení, návrhy na 
úpravy programu i jiná vyjá-
dření…  
Ano, zatím jsme se pokaždé se-
tkali s pochvalou od dětí i od rodi-
čů. Pro nás je to dobré znamení  
i výraz poděkování za to, že jsme 
se tímto naším příspěvkem k ak- 
tivnímu trávení volného času rato-
lestí vydali správnou cestou.  

s Kde se rodiče dozvědí veš-
keré potřebné informace?        
Detailní popis včetně nezbyt-
ných formulářů uvádí web www.
centrumkosatec.cz v části Aktivity/
Příměstské tábory. Kontaktní oso-
bou je Hana Stieranková (mobil: 
777 303 730 – od pondělí do pátku 
7.30 až 17 hodin, e-mail: tabory@ 
centrumkosatec.cz). 

(mk) 

Po celý letošek jsme zkoušeli náš Kosatec otevřít, víc přiblížit veřejnosti. Hlavně zajímavými akcemi: 
zmiňme degustace vín moravských vinařů, charitativní bazary oblečení, divadelní představení, cestopisné 
přednášky nebo tematické jarmarky. Jsme moc rádi za pozitivní ohlasy lidí i partnerů České abilympijské 
asociace na naši snahu.
Kalendářní rok zakončíme stylově: zveme širokou veřejnost na Vánoce v Kosatci. Během této akce, která 
se uskuteční od pondělí 9. do středy 11. prosince, chceme návštěvníky naladit na sváteční období spojené 
s klidem, rodinným štěstím a rozdáváním dárků.
Kosatcem se budou linout nejen koledy, ale i známé vánoční melodie českých i zahraničních interpretů. 
Naše kavárna přichystá speciální nabídku pro hosty: vánoční punč, svařené víno, linecké cukroví, ko- 
kosové suky nebo mandlové čokoládové koule jistě potěší nejen gurmány. Po všechny tři dny se může  
kdokoli podílet na vytváření vánočního řetězu přání tím, že napíše na barevný papír své přání či prosbu 
a vytvoří tak jeho nový článek. Řetěz pak ozdobí interiér kavárny nebo předzahrádku, podle výsledné 
délky.
Velkým lákadlem bude prodejní výstava keramických výrobků, hraček a polštářů z našich tréninkových 
dílen. V pondělí 9. prosince se od 9 hodin ve vestibulu uskuteční workshop Zdobení vánočních perníčků.  
V úterý a středu si lidé budou moci vyrobit figurku pro náš zbrusu nový betlém, který chceme každým 
rokem rozšiřovat o další a další postavičky.
Pokud předchozí řádky vzbudily váš zájem, splnily svůj účel. dveře dokořán budou o Vánocích v Ko- 
satci otevřeny od 9 do 19 hodin. Jste srdečně zváni!                                    

Miloš Pelikán

„Kosatčí“ kavárna 
se změnila k nepoznání
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Původně zaměstnanecká výhoda, nakonec aktivita i pro veřejnost

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí: 
v Centru Kosatec začnou už 9. prosince

Prostory kavárny si zvolil basketbalový tým  
BK JIP Pardubice (také partner naší Asociace)  
k uspořádání předsezonní tiskové konference – 
uskutečnila se v dopoledních hodinách v úterý 
1. října. 

Kompletně nové „oblečení“ 
dostane také  interiér.
Dosti originální doplněk získa- 
jí podle návrhu architekta ka-
várenské stolky: staré knihy se 
po provrtání nasunou na stře-
dovou tyč.

Od 1. září nabízí Česká abilympijská asoci-
ace (CAA) nejen svým podporovatelům a fa- 
nouškům možnost stát se členem Klubu 
Kosatec: znamená to řadu zajímavých slev 
 a výhod. 

Každý jeho člen má tak coby držitel klubové karty 
například při účasti na stále oblíbenějších zážitkových 
seminářích nárok na slevu dvacet procent, patnác-
tiprocentní platí mimo jiné pro příměstské tábory 
nebo workshopy, veškeré výrobky nabízené na re-
cepci Kosatce jsou levnější o deset procent. Díky 
kartě lze také přednostně zarezervovat účast dětí  
na příměstských táborech (více o nich pojednává 
spodní článek) nebo na akcích, které se konají v bu- 
dově Centra Kosatec. Navíc umožňuje využívání ur- 
čitých výhod také u některých partnerů CAA. Za  
formu benefitu se dá přitom považovat i skutečnost, 
že karta je přenosná – může se s ní tedy prokázat 
více lidí.

Nezbytností pro nárok na všechny benefity je člen-
ská karta a zaplacení ročního členského poplatku  

29 korun. Letošní členství má platnost až do 
příštího prosince, od roku 2021 bude členství 
skutečně roční – vždy od ledna do ledna 
následujícího roku. 

Pro její získání stačí jen vyplnit příslušný 
formulář a poté ho odevzdat na recepci Centra, karta 
se musí převzít osobně. Pokud ji někdo ztratí, recep-
ce mu zdarma vystaví novou, 20 korun se ale zaplatí 
při opakované ztrátě.

Členství lze pochopitelně kdykoliv zrušit – informa- 
ci o tom dostane dotčený člověk prostřednictvím 
e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Kartu je po-
třeba v recepci vrátit, z databází Kosatce se odstraní 
příslušné osobní údaje, zaplacený členský poplatek 
se ovšem nevrací. 

Kompletní potřebné informace včetně zmíněného 
přihlašovacího formuláře uvádí webová adresa  
www.centrumkosatec.cz/kosatec-klub. Sdělí je také 
Hana Stieranková (mobil: 777 303 730, e-mail: hana.
stierankova@centrumkosatec.cz.) 

(mk)

Členství ve věrnostním klubu 
přináší četné benefity



Nemáte ještě pohromadě všechny 
vánoční dárky? Je mezi lidmi, které 
chcete pod stromečkem potěšit,  
i náruživý čtenář? Pokud ano, zvaž- 
te náš redakční tip: knižní novinku 
Literáti na trati.

Jde o kolekci drobných próz od 
desítek známých i neznámých au-
torů často jezdících vlakem. Všichni 
mají hlubší vztah k železnici, daný 
profesí, láskou či obojím. A dove- 
dou poutavě vylíčit prchavé oka-
mžiky, nevšední příhody i příběhy  
s nádechem exotiky, které by se  
bez pražců a kolejí nestaly.

Knížka, stylově pokřtěná ve vlád-
ním salónku na pražském hlavním 
nádraží, je už šestým kamínkem 
v dlouhodobě vznikající mozaice. 
Jejím tvůrcem je dvaapadesátiletý 
František Tylšar, básník a textař, 
který na sebe prozradil: „Jsem lite- 
rát na trati! A to doslova a do pís- 
mene, protože železnice mě pro- 
vází od útlého dětství až dodnes, 
kdy vozím lidi po těch nejkrásněj-
ších jihočeských tratích modrými 
vlaky Českých drah.“

Když před sedmi lety dostal ná- 
pad vytvořit prvou antologii píšících 
železničářů a cestujících, vůbec  
ho nenapadlo, že je na počátku 
něčeho tak originálního. Knížka  
má pokaždé jiné motto: v říjnu vy- 
daná novinka dostala název Literá- 
ti na trati VI aneb Vlak plný prózy. 
Sešlo se v ní neuvěřitelných 69 au- 
torů z celé republiky i jejího blízké-
ho či vzdálenějšího okolí.

Jedním z nich je Rostislav Kuchař 
z Olomouce. Vitální chlapík, který 
se v životě pere s kombinovaným 
zdravotním postižením, už má za 
sebou několik sbírek autobiogra-
fických příběhů plných kousavého 
humoru. Často jezdí vlakem, a pro-
tože je všímavý, mohl pro Literáty 
na trati zužitkovat své pasažérské 
postřehy.

Stojí ještě za zmínku, že pan Tyl-
šar, předseda Jihočeského klubu 
Obce spisovatelů, vytvořil také 
sazbu i obálku knížky. Jedinečná 
kolekce od známých i neznámých 
prozaiků v dobře rozjetém mezi-
národním expresu má 337 stran 
a vydalo ji nakladatelství Epika. 
Objednat si ji můžete na mobilu 
776 582 331 či e-mailu frantisek.
tylsar@seznam.cz.                 (pel)

Jiří Žáček
První den prázdnin

Kanafas oblohy se vzdouvá ve vánku. 
A žloutek slunce už se smaží.
Léto mi posílá svou pozvánku
na ranní koncert na nádraží.

Dnes všecky vlaky jedou na prázdniny
a nevrátí se nikdy zpět

a Květy, Blanky, Libuše a Niny
jsou všecky moje. Naposled.

Čas mi je volný jako dres,
dres vytahaný od častého praní.

Ó vlaky, v kterých duní jazz
a z jejichž oken vzlétá hejno dlaní!

Mašinka?
(ukázka z knížky Literáti na trati VI  
aneb Vlak plný prózy)

rok 2306

Studentský pokoj místní univer- 
zity – rozhovor dvou bratrů.

„Hmm, ty si věříš, dvacet pět tisíc 
let… Není to moc? Myslíš, že se 
nerozpadne na prach? Nebo že ji 
nenajde někdo dřív než my? Víš, 
že už se to párkrát stalo…“

„Jo, vím, Toníku. Další záhada 
lidstva, návštěvy mimozemšťanů, 
propisky v době ledové. Některé 
věci pochopíme, až na ně sami 
přijdeme.“

„Jasně. Já jen, že vím, jak máš tu 
mašinku rád, Jindro,“ zvedl Toník 
stroj se stolu a v kontrastu se svou 
procítěnou větou nadhodil model  
lokomotivy Katušky ke stropu a ješ- 
tě stačil dvakrát tlesknout, než ji  
bezpečně chytil. Jindra jen hekl  
a řekl: „Ty seš ale!“ Toník se usmál: 
„Já vím. Nerozmyslíš si to ještě?“

Jindra zavrtěl hlavou: „Ne. Katuš-
ka ve své době jezdila padesát let 
po kolejích, tak teď se projede po 
časové ose trochu dýl. Zítra bude 
přenosová digestoř volná, už mám 
zamluvenou fázi.“

„Jak daleko od Brna ji pošleš, mám 
před zkouškou, nemůžu strávit hle- 
dáním celý den. A někam, kde by- 
la a bude hlína nebo písek, ať se 
nestrháme… A ne moc hluboko, 
tyhle ručičky znají práci jen z lite- 
ratury a ústního podání rodičů!“

„Neboj, zohlednil jsem schopnosti 
svého bratra a mou nedočkavost.“

„Stejně je to paradox,“ zamyslil 
se Tonda. „Ještě jsi tam tu mašinku 
neposlal, a už tam leží, neleží… 
Jako ta kočka.“

„Bude tam ležet, až ji pošlu,“ od-
tušil Jindra a ještě se naposledy 
zadíval na dokonale vypracovanou 
maketu železniční lokomotivy zva-
né KATUŠKA. A v myšlenkách se 
vrátil k počátkům oblíbené hry Hle-
dači pokladů.

Začalo to zcela vědecky, testo-
vání cestování v čase a prostoru, 
zatím pouze kilových zásilek. Čím 
delší časová vzdálenost, tím těžší 
bylo vybrat vhodné místo „doruče- 
ní pošty“. Stabilní krajina a chová- 
ní člověka v ní, to byl hlavní před-
poklad, aby se poklad na svých 
souřadnicích našel. Pokud ho ne- 
objevili náhodou během doby naši 
předci. Na dějiny lidstva, jak zná- 
mo, tyhle příhody neměly však zá- 
sadní vliv. Cílem tohoto experi-
mentu bylo ale něco jiného. Přece 
mezihvězdné cestování.

Nad sítí železnic se téměř tři sta  
let už přesouvají jen rychlovzná-
šedla v šesti úrovních, zjednoduše- 
ně dole osobáky, nahoře rychlíky. 
Nic zvláštního.

„Tak pojď, připravíme mašinku na 
cestu,“ přerušil ticho Tonda a po-
dával bratrovi keramplastové pou-

zdro přiměřené velikosti. Jindra do 
něho vložil lokomotivku, zaklapl ví- 
ko a malým otvorem na špici na-
pustil dovnitř speciální roztok, kte- 
rý se postupně měnil v gel. Po 
naplnění se otvor sám uzavřel. 
Druhý den Jindra stříbřité pouzdro 
s Katuškou položil do speciální 
digestoře a pak cestovaly atomy 
z přítomného času a prostoru do 
Jindrou určených souřadnic a mo- 
mentálně už by se měly nacházet 
někde poblíž Brna. Měly, ale ne-
byly tam.

rok 2032

Danielovi pomalu končila směna. 
Kručení žaludku to jen potvrzovalo 
a on si představil plný talíř. Ještě 
nebyl rozhodnut čeho, ale „U Tří 
čiperek“ je dobré všechno. Lžíce 
bagru mechanicky ukrajovala ze-
minu svahu. Povede tudy nová 
cesta k zámku. Pro vozíčkáře. „Tak 
ještě dvakrát hrábnu a pro dne-
šek končím,“ pomyslel si Daniel. 
A vzápětí vykřikl: „Co to Je?“ Po-
dezřele pravidelný předmět se ješ-
tě kutálel po zemi, jak vypadl ze 
lžíce. „Není to granát? To by mně 
ještě tak scházelo,“ myslel si, když 
slézal z bagru dolů a prohlížel si  
tu věc. „Raději zavolám šéfa, ať se 
stará, já mám padla!“

Na tu „věc“ se nejdříve přijel po- 
dívat šéf stavby, pak policie s py-
rotechnikem a poté putovala do 
státní instituce s bezpečnostním 
posláním. Jejím novým posláním  
bylo zjistit, co je „věc“ zač. Odkud 
se tam vzala? Co ukrývá? Mohou 
ji otevřít? Prosvítili tu nádobu ze 
všech stran vším možným a zjis-
tili, že je v ní nějaký stroj. Po 
roce výzkumů a průzkumů obal 
otevřeli. Gelová hmota se začala 
na vzduchu odpařovat jako jód. 
Stroj se ukázal v celé kráse. Stál 
a nehýbal se. Připomínal něco, co 
všichni znali, ale ještě si to netroufli 
říct nahlas. „Věc“ přestala být věcí 
a získala nový název ‒ Mašinka. 
Záhada původu zůstala, vždyť ta-
ková lokomotiva nikde na světě 
nejezdí!

Zatímco si odborníci lámali hlavu, 
ve stejný čas jeden strojní inženýr 
právě dokončil svou práci. Odstou-
pil od výkresu a zadíval se na svůj 
výtvor. Lokomotiva nové genera-
ce byla na světě. „Rok přemýšlení  
a měsíce práce, ale stojí to za to,“ 
s uspokojením si pomyslel Zde- 
něk. „Zbývá ji jen pojmenovat, ale 
to je to nejjednodušší. Bude mít 
jméno po mé sestře, Katuška.“

Jarka Homolová
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Obálku vytvořil František Tylšar s po- 
užitím ilustrace Bohuslava Fultnera.

Pokud sháníte dárek pro milovníka poezie, doporučujeme knižní „dvojče“ 
s názvem Literáti na trati VI aneb Vlak plný poezie. Mezi 62 básníky je 
i oblíbený Jiří Žáček (viz ukázka). Autorem obálky i sazby je opět pan 
Tylšar, který také vyřizuje objednávky.

Prózy vonící dálkami cest – příběhy zrozené v kupé, 
na kolejnicích a pražcích

Perla

Jedna ústřice promluvila ke své sousedce: „Nesu v sobě velkou bolest. Je tak těžká a kulatá, a já velmi trpím.“
Druhá ústřice odpověděla s nadutou samolibostí: „Budiž pochváleno nebe i moře, neboť já nemám žádné 
bolesti. Je mi dobře, uvnitř i navenek.“
V té chvíli procházel kolem krab a obě ústřice zaslechl. Nato pronesl k ústřici, která byla zdravá: „Ano, zdá se,  
že se ti daří dobře. Avšak bolest, kterou snáší tvá sousedka, je způsobena perlou neobyčejné krásy.“

Chalíl Džibrán, 
libanonský malíř, básník a spisovatel (1883–1931)

Mezi akcemi, které 
už si v Kosatci zís-
kaly oblibu, je vin-
ný košt. Kromě 
ochutnávky k němu 
patří i poutavý vý- 
klad someliéra  
o nabízených odrů- 
dách vína, drobné 
pohoštění a také 
prodej  převádě-
ných značek.


