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který zatím díky aplikaci Záchranka a napojenému Mobilnímu Rozhlasu funguje
v Praze, Brně a v Plzni. Tento způsob krizové komunikace řídí vedení Integrovaného záchranného systému.
Více na www.fyi.cz.

První schválená terapie pro
léčbu primárně progresivní
roztroušené sklerózy
Lepší tarify pro zdravotně
postižené
Vodafone vylepšuje tarify pro osoby
se zdravotním postižením a zavádí speciální benefity pro své zaměstnance se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
V prosinci tak firma nabízí tarify pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a osoby závislé
na pomoci ve II., III. a IV. stupni. Pro ty,
kteří ke kompenzaci svého handicapu
a zkvalitnění života, spojení s blízkými
a k práci potřebují využívat data, připravil
tarif s 30 GB za necelých 550 korun. Zároveň pro své zaměstnance se zdravotním
znevýhodněním nebo postižením zavedl
nové benefity – k možnosti práce z domova, flexibilní pracovní době nebo úpravě
pracovního prostředí přidává také pět dnů
osobního volna navíc, jeden den placeného volna a navýšení benefitních bodů.
Více informací na www.vodafone.cz.

Taxíky Maxíky vyjedou
do ulic dalších čtyř měst
Senioři a handicapovaní v Českých
Budějovicích, Havířově, Šumperku a Vimperku se od Nového roku dočkají speciální zvýhodněné dopravy. Levně a bezpečně je k lékaři, na úřad, ale i za kulturou
nebo na setkání s přáteli dopraví Taxíky
Maxíky. Projekt sociální taxislužby je
výsledkem spolupráce Nadace Charty 77
(Konta Bariéry a projektu SenSen) a lékárenské sítě Dr. Max. Předání vozů provozovatelům proběhlo 2. prosince v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.
Taxíky Maxíky se poprvé rozjely do ulic
Liberce a Prachatic v roce 2016. Od té
doby se projekt rozšířil do celkem 12
měst ČR.

Co je Systém digitálního
varování obyvatelstva?
Efektivním způsobem, jak oslovit co
nejvíce lidí na daném území při ohrožení
povodní, požárem či uniklými zplodinami, je digitální komunikace. Prostřednictvím té lze předat klíčovou informaci
lidem přímo do jejich mobilních telefonů.
Díky okamžitému spojení je tak možné
eliminovat újmy na zdraví i na majetku.
Na to se spoléhá i nový Systém digitálního varování obyvatelstva, tzv. SDVO,

Od října je možné nemocným progresivní roztroušenou sklerózou hradit z veřejného pojištění terapeutický přípravek
této formy RS. Stává se tak jedinou léčebnou možností pro pacienty s relapsremitující formou roztroušené sklerózy.
Další informace najdete na stránkách
www.sukl.cz/modules/medication.

Prestižní certifikace pro
motolské centrum dystrofiků
Jako první v Evropě získala ČR certifikaci pro specializované centrum pečující
o pacienty se svalovou dystrofií. Certifikaci uděluje americká a světová organizace Parent Project a je potvrzením vysokého standardu péče a služeb pro pacienty
i jejich rodiny. Centra akreditaci získají
na pět let, během kterých je personál neustále vzděláván, účastní se pravidelných
telekonferencí i osobních setkání a má
přístup ke všem dostupným materiálům.

Těhotenství – nové možnosti
pro pacientky s RS
V přednášce MUDr. Evy Meluzínové,
vedoucí RS centra v Motole, se dozvíte
o nových možnostech léčby pacientek
s RS, které plánují těhotenství nebo již
jsou maminkami v očekávání. Přednáška
proběhla 16. listopadu 2019 v rámci konference „O RS (ne)jen pro rodinu”. Přednášky z konference si můžete stáhnout ze
stránek Aktuality na http://aktivnizivot.cz.

Konference INSPO 2019
v hodnocení účastníků
Již tradičně několik dnů po skončení
konference INSPO pořadatelé požádali
účastníky o vyplnění dotazníku spokojenosti. Obdrželi odpovědi od 150 účastníků a vystavovatelů. Celkové hodnocení
bylo velmi příznivé, 132 respondentů by
určitě doporučilo konferenci známým, 17
spíše ano a jen jeden by ji spíše nedoporučil. V odpovědích na volné otázky
se objevily i dílčí kritické připomínky
či náměty na další vylepšení, jimiž se
pořadatelé určitě budou zabývat.
A kdy proběhne INSPO 2020? Kongresové centrum závazně potvrdilo, že
v sobotu 28. března.
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Přílohy
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● VÁNOČNÍ POHLEDNICE UMÚN

… onemocněním kostí a kloubů trpí
statisíce Čechů a mnozí z nich o své
diagnóze ani netuší? Rizika artrózy,
revmatu, artritidy nebo osteoporózy
přitom rostou s pozdním zahájením
léčby…
 Rozvoji kloubních a kosterních nemocí nahrává dědičnost, ale také obezita, špatné stravování a sedavý způsob života.
 Podle výsledků studie z roku 2014
je artrózou celoživotně zasaženo 11,5
procenta obyvatel mezi 25 až 64 lety
a s revmatoidní artritidou žije necelých pět procent dospělých Čechů. Pokud se neléčí, do několika let nemoc
vyústí v trvalou invaliditu.
 Extrémních čísel ve světové i české populaci pak dosahuje onemocnění
osteoporózou. Jak uvádí Státní zdravotní ústav, řídnutí kostí postihuje až
milion Čechů, ve věkové skupině nad
50 let trpí osteoporózou každá třetí
žena a pátý muž.
 V rámci prevence osteoporózy je
ideální jakýkoli pohyb ve vzpřímené
poloze proti gravitaci – běh, chůze,
populární nordic walking, tanec atd.
Zásadní je také úprava jídelníčku,
dostatečný příjem vápníku a vitaminu
D, omezení kofeinu, alkoholu, vyvarování se kouření a nadmíry stresu.
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Pro rodiče dětí, dospělé i seniory
Pro jednotlivce i organizace
Pro učitele i sociální asistenty
Pro školy i sociální odbory obcí
Pro rehabilitační ústavy
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Pestré informace z mnoha oblastí
Přehledně, čtivě, srozumitelně
Kontakty, odkazy, zdroje
Bohatý fotografický doprovod
Barevné provedení
64–72 stran A4, 4× ročně

Letem světem  zpravodajství  kronika
– inspirativní příběhy a počiny  sociální
služby  osobní asistence  zdravotnictví
 kompenzační pomůcky  organizace
tělesně handicapovaných  reportáže
z vašich akcí  pozvánky na vaše akce 
doprava  alternativní přeprava  motorismus  bezbariérové objekty  bydlení
 tipy na dovolenou, výlety a pobyty 
poradna  zkušenosti  naše tipy – knihy,
CD, DVD, internet  lidé, vztahy  myšlenky moudrých  napsali jste nám 
Vaříme s VOZKOU  vzdělávání  zaměstnávání  společenské akce  kultura
 sport  literární dílna  pro volný čas 
humor  inzerce.
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Ostravská organizace vozíčkářů, spolek

Poradenství, zkušenosti, tipy
Odborné a přehledové články
Zpravodajství, reportáže
Komentáře, názory
Rozhovory
Rubriky pro volný čas, čtenářská inzerce, firemní inzerce
Fotografie z vašeho života

Zemřel Pete Frates,
propagátor Kbelíkové výzvy
na pomoc lidem s ALS

Pete Frates
Foto: CNN
Ve 34 letech zemřel Pete Frates, jeden z největších propagátorů Ice
Bucket Challenge (kbelíkové výzvy)
na pomoc lidem trpící amyotrofickou
laterální sklerózou (ALS). Nemocí, při
které degenerují nervové buňky v mozku a míše, trpěl například Stephen
Hawking nebo Stanislav Gross. Profesionálnímu baseballovému hráči v roce
2012 lékaři diagnostikovali ALS. V následujících letech masivně zpropagoval
tzv. Kbelíkovou výzvu, které byl svého
času plný internet.
Kdo se nepolil kyblíkem plným ledové
vody, jako by nebyl. Nešlo však o pouhou
virální kratochvíli a zábavu na sociálních
sítích. Díky nápadu se podařilo vybrat
zhruba 220 milionů dolarů (pět miliard
korun) na výzkum nemoci ALS. Pete
Frates byl jakýmsi symbolem výzvy. Její
pravidla jsou jednoduchá – natočit video,
kde si dotyčný vyklopí kbelík ledové
vody na hlavu, sdílet video na internetu
a nominovat dalšího člověka. Ten má
možnost do 24 hodin natočit stejné video,
případně přispět na charitu. Nutno říct, že
mnoho lidí udělalo oboje.
Do výzvy, která pronikla i do České
republiky, se zapojilo mnoho známých
osobností. Kbelík na hlavu si mimo jiné
vylili třeba Bill Gates, Barack Obama,
Mark Zuckerberg, Cristiano Ronaldo či
Petr Čech.

Gabriela Koukalová darovala
trofej vozíčkáři
Bývalá biatlonová jednička České
republiky byla jednou z velkých favoritek letošního ročníku StarDance.
V předchozích řadách populární soutěže StarDance pokaždé došlo na charitativní akci pro Centrum Paraple, které
funguje na podporu vozíčkářů. Ani
v letošním, jubilejním desátém ročníku,
tomu nebylo jinak. Hlavní aktéři nacvičili choreografie s vozíčkáři, a navíc je

doplnili i účastníci dřívějších sezón.
Třicetiletá rodačka z Jablonce nad
Nisou Gabriela Koukalová ve spolupráci s Martinem Prágrem přivítala
vozíčkáře Libora Bohdaneckého a jejich společné vystoupení bylo ze všech
momentů nejdojemnější.

Ilustrační foto
www.stardanceproparaple.cz
Legenda ženského biatlonu si získala
srdce televizních diváků zejména ve chvíli, kdy svému novému tanečníkovi předala
trofej, kterou získala během své bohaté
sportovní kariéry. Pro Libora Bohdaneckého, který ke Koukalové dlouhé roky
s obdivem vzhlíží, to byl naprosto neopakovatelný zážitek. Zprvu ani nemohl uvěřit, že se nejedná o vtip. Naštěstí k němu
přispěchal moderátor Marek Eben, aby
potvrdil, že si cenu může samozřejmě nechat i po skončení vysílání. Gabriela Koukalová všem fanouškům znovu dokázala,
jak velké má srdce.

Dětská obrna ji upoutala
na vozík, přesto je
světoběžnicí

Ludmila a Marie Harcubovy ve Švýcarsku
Zdroj: aktuálně.cz, archiv Marie Harcubové

Marie Harcubová se narodila předčasně a její mozek zasáhla dětská mozková obrna. Nemoc jí sice paralyzovala
tělo, ale mozek zůstal plně funkční.
Díky obětavé péči matky vystudovala
obchodní akademii a získala práci.
Dnes cestuje po světě s vozíčkem a šíří
myšlenku, že ani handicap není překážkou pro to, aby se kdokoli podobně postižený stal cestovatelem.
„Když bylo Marušce deset let, byla
na třech těžkých operacích, protože jí vy-

padl kyčelní kloub z jamky. Za čtyři měsíce pobytu v nemocnici zažila tolik bolesti, že nám skoro umřela,“ vypráví její
matka Ludmila. Marie se bez její pomoci
neobejde už 35 let.
Ludmila Harcubová se však rozhodla
s postižením svojí dcery poprat a dopřát jí
co nejběžnější život. Kromě obětavé péče
a boje o zařazení do normální školní docházky se před dvaceti lety také rozhodla
vydat se s ní na roční pobyt do některé
z anglosaských zemí, aby se naučila perfektně anglicky.
„Dřív jsme jezdily s různými organizacemi k moři na rehabilitační pobyty,
třeba do Chorvatska, Itálie nebo Řecka.
Marušky bratr pak byl rok a půl v Londýně jako au-pair, kam nás jednou na týden pozval. Když jsem slyšela, jak dobře
Tomáš mluví anglicky, přála jsem si, aby
takhle mluvila a rozuměla i Maruška,“ vypráví Ludmila.
A tak napsala asi 60 dopisů na všechny
nadace a organizace, aby jí se studiem
dcery pomohly. Říkala si, že když bude
umět perfektně anglicky a zvládne práci
na počítači, má šanci se sama v životě
uplatnit. Tehdy sedmnáctiletou dceru nakonec přihlásila na studijní pobyt do americké Virginie a v roce 2001 se do Spojených států vydala i s ní.
„Byla jsem ve třídě u skvělé speciální
pedagožky Doris T. Hayesové, která měla
se mnou obrovskou trpělivost. Ale protože jsem byla v posledním ročníku střední,
studovala jsem všechny předměty, takže
v angličtině dějepis, zeměpis, přírodopis,
nebo matematiku,“ říká Marie. „Mamka
se mnou ve třídě seděla v lavici a psala,
co jsem jí diktovala. Mám kvůli obrně
chromé i ruce.“ V USA zůstaly celý rok.
„Po téhle americké zkušenosti jsme si
uvědomily, že když člověk zvládne žít
v USA, zvládne všechno,“ uvádí Ludmila.
Zároveň dodává, že právě Spojené státy
jsou pro handicapované cestovatele zdaleka nejsnazší destinací, a to díky bezbariérovým obchodům, památkám, kavárnám i MHD.
Americký pobyt Marii Harcubové také
otevřel cestu k ideální práci, dlouhá léta
se živila překládáním motivačních knížek
z angličtiny do češtiny.
Když nakladatelství, pro které pracovala, uzavřeli, oslovil ji zakladatel webové stránky Disway Jiří Maule. Ta pomáhá
handicapovaným cestovatelům plánovat si
trasy a aktivity, aby pro ně byly co nejschůdnější. Zároveň je administrátoři chtějí
motivovat, aby se ježdění do světa nebáli.
Marie pro děčínskou společnost Good
Sailors, která stránku spravuje, pracuje
na plný úvazek z Harrachova, kde žije
s rodiči. A sama se svou matkou navštívila už pět kontinentů a 37 zemí.


Podnět Ostravské organizace
vozíčkářů Českým drahám
ke změně přístupnosti
speciální čekárny
Vážené České dráhy,
na začátku listopadu jsme získali informaci od člena naší organizace, který
na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov
čekal na spoj. Protože se citelně ochladilo, zazvonil na obsluhu vyhrazené čekárny
pro držitele ZTP a ZTP/P (užívá elektrický ortopedický vozík) a požádal o umožnění vstupu. Nutno dodat, že neměl platný
cestovní doklad ČD. Ve speciální čekárně
ČD Lounge byl pouze jeden cestující. Čekárna je dobře vybavená a zvláště v zimních měsících, kdy lidé na vozíku kvůli
nedostatku pohybu (na vozíku samozřejmě
sedí…) či špatné termoregulaci trpí zimou, je často jediným místem, které jim
může zlehčit jejich už tak nesnadné cestování.
Obsluha dodržela striktně zákaz a vstup
dotyčnému vozíčkáři neumožnila. Z vašeho pohledu to tak má být, ale z hlediska
lidského by to tak být nemělo. Prostor
čekárny ČD Lounge je očividně nevyužíván, protože cestování vozíčkáře vlakem
není zrovna skvělým zážitkem (výtahy
a přístupnost nástupišť, nakládka a vykládka plošinou atd.), takže jejich počet je
velmi nízký. Prosklený prostor u pokladen
či místa k čekání uvnitř budovy jsou
v zimě často dobrou ochranou proti větru,
ale nikoli proti chladu.
Proto se na vás obracíme s podnětem
o zmírnění striktního zákazu vstupu
do uvedené čekárny pro cestující na vozíku, kteří čekají na autobusové spoje
do města či jiných míst v regionu a nemají
platný cestovní doklad ČD.
Občané se zdravotním postižením jsou
stále ujišťováni o tom, jak se stát stará
o zlepšování kvality jejich života, ale jen
oni ví, kde se všude setkávají s lhostejností a nezájmem o jejich obyčejné potřeby. Myslíme si, že by určitě ocenili, kdyby
se národní dopravce České dráhy zachoval příkladně pro ostatní.
Děkujeme vám za to, že se budete naším podnětem zabývat a možná naleznete
způsob, jak stávající situaci vyřešit ke spokojenosti obou stran.
Správní rada OOV

Asistenční psi pro autisty –
ano, nebo ne?
Vážení čtenáři,
nezisková organizace Pomocné tlapky
o.p.s. (dále PT) kromě jiných typů asis-

tenčních psů cvičí i psy pro klienty s autismem. Na konci listopadu skládal svoji
zkoušku a byl předán klientovi už 230.
asistenční pes, tentokrát malému Ondrovi.
Mnozí si ovšem kladou otázku, zda
a za jakých podmínek jsou psi pro autisty
vhodní. Není samozřejmě cílem rodině
autisty přidělat starosti péčí o psa, kterého dítě nepřijímá. Jsou tedy tito psi vhodní, nebo ne?
Výcvik asistenčních psů je zcela individuální. PT byly první českou neziskovou
organizací specificky zaměřenou na výcvik asistenčních psů a od průkopnických
začátků v roce 2000 jich vycvičily a předaly přes dvě stovky. Už v době, kdy jsme
v České republice znali pouze vodicí psy
pro nevidomé, bylo jasným cílem organizace maximálně rozšířit spektrum pomáhajících psů. Nezáleželo na tom, s jakým
typem zdravotního postižení člověk přichází, ale zda a jak mu může pes pomoci.
Díky tomuto přístupu PT předaly například balanční psy pro klienty, kteří mají
problém s chůzí, psy pro klienty s diabetem nebo psy, kteří signalizují nadcházející epileptický záchvat. Vyvinuli jsme
vlastní metodiku pro vyhodnocení vhodnosti psa pro klienta a následně výběr
úkonů, které má dělat pes a které klient.
Je totiž důležité, aby si klient zachoval
nebo ideálně i rozšířil soběstačnost. S tím
nám pomáhá celý tým včetně psychologů
a fyzioterapeutů.
Zvyšuje se i zájem o výcvik psa pro
autistické klienty. Autismus představuje
celé spektrum funkčnosti – od lidí, na kterých to skoro nepoznáte, až po klienty,
kteří mají silné emoční reakce na ty nejběžnější podněty, včetně například sebepoškozování. Bráníme se paušální myšlence, že asistenční psi jsou vhodní pro
všechny autisty. Takto to říci v žádném
případě nejde. Jsou – pro některé. A je
potřeba vybírat citlivě a odborně.
Mezi ty úspěšné případy patří Lukáš
Čermák a jeho smetanová fenka labradorského retrívra Fjona.
Lukáš dostal Fjonu v roce 2011
a jeho věrná společnice je již v psím
důchodu. Jak řekla jeho maminka:
„Za 15 let jeho života, z toho osm let
společně s Fjonou,
dokázal neuvěřitelné věci. Z kluka,
který neuměl mluvit
ještě v šesti letech,
nechápal, co mu říkáme, neakceptoval
žádné změny, nevě-

děl, co je kamarádství, úspěch, co křičel v leže
na zemi, když se nám nedařilo zjistit,
co vlastně chce, se stal mladý muž plný
lásky, porozumění, citu. Je úžasné, jaký
kluk z něj je.”
Lukáš kromě jiného závodně plave a je
dokonce mistrem republiky v disciplíně
znak v kategorii dospělých. „Lukášek
a Fjona byli průkopníci, skvěle si sedli
povahově, Lukášek i díky ní udělal neuvěřitelný kus práce,” doplňuje maminka.
„Nyní je čas udělat další krok a Fjonu
nechat, ať si užívá zasloužený odpočinek
v blízkosti Lukáška, třeba venku na chalupě.”
Pojem „asistenční pes – šikovný společník“ znamená, že jde o plně vycvičeného asistenčního psa, jehož páníčkem ale
není klient sám, nýbrž jeho rodinný příslušník. U postižených dětí obvykle maminka. U osob s emoční nestabilitou nebo
mentálním postižením nelze spoléhat
na to, že budou schopni sami psa zvládat,
povelovat, vyhodnocovat situaci, která je
pro nás běžná a samozřejmá. Proto jej
cvičíme jako pomocníka do rodiny, tedy
pro klienta i pro pečující osobu, která si
psího kamaráda také zaslouží.
Rodiče navíc uvádí, že žlutá košilka,
kterou asistenční psi nosí, pomáhá okolí
naznačit, že s jinak zdravě vypadajícím
dítětem není něco v pořádku, ale přitom
nestigmatizuje dítě samotné. To pak zpětně přináší i úlevu rodičům, kteří často trpí
tím, že musí před dítětem zas a znovu
opakovat, že „je jiné“, ne „zlobivé.“
Narůstání dětské klientely mezi žadateli o speciálně vycvičeného psa v naší
společnosti zaznamenáváme už dlouhodobě. V posledních letech ale velice přibývá
také zcela specifických případů na první
pohled zdravých dětí, které mají buď
poruchu autistického spektra, nebo nějaké
lehčí kombinované postižení s malým
omezením hybnosti nebo s poruchou stability a se snížením mentálních schopností. Zdálo by se, že tito klienti psa nepotřebují, ale zkušenost prokázala opak.
Takto znevýhodněné děti bývají často
daleko více vyděleny z běžného života
vrstevníků než mentálně zdravé děti
na vozíčku. Jejich sociální možnosti a komunikační schopnosti jsou citelně sníženy,
a tak se pes pro ně stává často jediným
přítelem, který ale zároveň otevírá cestu
k navazování kontaktů s okolím.
Hana Pirnerová,
ředitelka Pomocných tlapek o.p.s.
(redakčně kráceno)

Nikdy nevíš, kdy kdo přijde, kdo
na dveře ti zaklepe, a pustit ho do života
není úkol přelehký. Takto vyjádřila
pocity lidí s roztroušenou sklerózou
29letá Tereza Kovaříková z Kroměříže.
Podobně jako stovky dalších dospělých
a dětí se zapojila do projektu Rozsviťme Českou republiku. Prostřednictvím
výkresů, básní a povídek podpořili pacienty s roztroušenou sklerózou. Akci
organizuje již tradičně Nadační fond
IMPULS. Motivem výtvarné i literární
soutěže byla opět slunečnice.
Ve výtvarné soutěži získaly v kategorii nejmladších dětí první cenu internetového hlasování Lenka a Valerie z MŠ
v Jihlavě. V kategorii I. stupeň základní
školy obsadila první místo Eliška rovněž
ze ZŠ Jihlava. Mezi žáky II. stupně základní školy pak vyhrála Františka ze ZŠ
Vlčnov. Výherci dostanou za své výkresy
knihy a vstupenky do divadla, do Muzea
hudby či Národního muzea v Praze. Nejmenší děti z MŠ dostanou ke složení ptačí
krmítko od Nese v lese, aby mohly v zimě
pozorovat ptáky.
„Těší nás, kolik dětí nám poslalo své
obrázky slunečnic. Tato květina symbolizuje naději pro pacienty s roztroušenou
sklerózou. Kresby byly, stejně jako slunečnice, také naplněny optimismem,“ říká
organizátorka soutěže Kateřina Bémová
z Nadačního fondu IMPULS. „Ve většině
škol dětem o soutěži řeknou učitelé a vysvětlí jim, co je to roztroušená skleróza
a jak mohou pacienty pomocí kreseb podpořit. V jedné třídě základní školy se ale
děti dohodly samy a společně namalovaly
obrázky slunečnic, aby pomohly pacientům. Nikdo je nevedl, byla to pouze jejich
iniciativa. To nás velmi mile překvapilo
a potěšilo.“ O výhercích rozhodovali jak
lidé pomocí internetového hlasování, tak
odborná porota.

Literární soutěž
Žáci se také zapojili do literární soutěže. Poslali desítky básní, povídek i fejetonů na téma slunečnice. Hlasující nejvíce
zaujalo literární dílo Slunečnice ti pomůže
od Terezy z II. stupně ZŠ ve Frenštátu
pod Radhoštěm. Ze středoškoláků získala
první místo Lenka ze SŠ v Chebu za dílo
s názvem Pocit světla. Do soutěže se ale
kromě studentů zapojili i dospělí. Mezi
nimi i 29letá Tereza Kovaříková z Kroměříže.
„Píšu už od dětství. Povídky i básně.
Pravidelně se proto účastním různých

Vítězná práce Františky ze ZŠ Vlčnov v kategorii žáků II. stupně základní školy
soutěží. Tato soutěž mě zaujala pro svůj
přesah. Sama mám zdravotní komplikace
a vím, jak obtížné je s nemocí bojovat.
Dílo jsem nazvala Světlo v nás a moc mě
potěšilo, když ho odborná porota ocenila.
Dílčí úspěchy mě motivují k tomu, abych
neztrácela naději a věřila sama v sebe,“ říká Tereza Kovaříková, která získala
třetí místo v kategorii dospělých.

Registru pacientů s RS (ReMuS) a jeho
financování zajišťuje z vlastních zdrojů.
Více informací na www.nfimpuls.cz.
Dominika Cardová
(red)

Rozsviťme Českou republiku
Kampaň Rozsviťme Českou republiku
odstartovala už na jaře.
„V několika městech po celé republice
lidé podpořili pacienty s roztroušenou
sklerózou vysázením slunečnic. Nemocí
trpí v tuzemsku více než 20 tisíc lidí. Snažíme se na onemocnění upozorňovat a zároveň bořit mýty, které kolem něj panují.
Lidé bohužel stále často podceňují první
příznaky onemocnění, například problémy
s rovnováhou nebo ztrátu citlivosti. Včasné léčení přitom může zachránit desítky
let aktivního života,“ vysvětluje Kateřina
Bémová.
Nadační fond IMPULS vznikl v roce
2000. Jeho cílem je podporovat projekty
v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii
a psychoterapii, které nejsou plně hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění, věnuje
se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního

V kategorii nejmladších dětí získala první
cenu práce Lenky a Valerie z MŠ v Jihlavě

Posílení jemné motoriky, uvolnění
šlachám i psychickou stimulaci doteky
dopřála handicapovanému Jakubovi
desetidenní delfinoterapie v turecké
Antalyi, kterou finančně podpořila
NADACE AGEL částkou 30 tisíc korun. Jedenáctiletý Jakub trpící cerebelární formou dětské mozkové obrny
i jeho maminka se každý den těší z blahodárných účinků terapie na pohybový, nervový i psychický vývoj chlapce
a přáli by si mít tuto možnost i napřesrok.
Vzácná forma dětské mozkové obrny
obtěžkala Kubu mimo jiné špatnou motorikou, expresivní poruchou řeči a středně
těžkou retardací.
„Díky příspěvku NADACE AGEL
a delfinoterapii Kuba lépe a tvrdě spí, je
v klidnějším rozpoložení, více se zajímá
o věci okolo sebe, déle udrží pozornost,
spolupracuje na logopedii a postupně
se mu zlepšuje i jemná motorika. Kuba
miluje vodu a moc si plavání s delfíny
užíval. První dny plaval s pomocí terapeuta, ale nejšťastnější byl, když mohl plavat
sám jen s delfíny,“ popisuje delfinoterapii
Jakubova maminka Gabriela Pantlíková,
která spolu s manželem syna v Turecku
na terapiích každý den doprovázela.
„Největší odměnou je pro mě vědomí,
že naše finanční podpora Kubovi pomáhá
pracovat na svém handicapu a že díky ní
může strávit příjemné chvíle, které mu
dávají sílu a motivaci,“ pochvaluje si
Veronika Dostálová, ředitelka NADACE
AGEL.

Zvláštní napojení
Delfíni, kteří se jmenovali Elvis, Ice
a Lucky, vystupují primárně na delfíní
show a terapie dělají proto, že je to baví.
Kuba měl k dispozici jednoho až dva
delfíny najednou a českého terapeuta.
„Delfinoterapie není o cvičení, ale
o polohování. Delfíni vibrují, komunikují
svou řečí a nikdo nedokáže říct, co přesně
se v bazénu děje. Hned první lekci mezi
nimi bylo zvláštní spojení a Kuba začal
delfína hladit, objímat a plácat. Při plavání se někdy Kuba držel za ploutve a jindy
si na delfína položil nohy, aby uvolnil
namáhané Achillovy šlachy. Po správně
provedeném úkolu následovala odměna
pro delfína i pro Kubu – dostal od delfína
pusu,“ vypráví Gabriela Pantlíková zážitky z delfinoterapie, kterou vždy zakončoval zklidňující pobyt na vibračním lehátku
a někdy uvolňující muzikoterapie zvaná
Tibetské misky.

Delfinoterapie pomohla Kubovi zaktivovat motoriku i řeč, ale také jej rozpitýlit. O tom, že pro Kubu byla silným zážitkem, svědčí podle jeho maminky i to,
že doposud doma chodí okolo fotek
a na dálku posílá pusinky svým kamarádům delfínům. Pro další pokroky a udržení dosavadních úspěchů by měl Kuba
absolvovat finančně náročnou delfinoterapii alespoň jednou ročně.

NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České
i Slovenské republiky pomáhá již od roku
2011. Od svého vzniku nadace podpořila
přes 960 žadatelů celkovou částkou přesahující 26 miliónů korun.
NADACE AGEL

Nejenom pohádkové postavy, tvořivé dílničky, makety krásných zámků či
hradů, ale i Oranžové kolo Skupiny
ČEZ mělo své místo na Valdštejnském
náměstí v Jičíně. A tak i letos v září
šlapáním na Oranžových kolech návštěvníci pohádkového festivalu pomohli dvěma neziskovým organizacím.
Pro pořádající Nadační fond a Život
bez bariér vyšlapali úžasných 102 358
korun.
Opět po roce se v Jičíně konal pohádkový festival Jičín – město pohádky. Už
29. ročník přilákal do Jičína spoustu návštěvníků. Pohádkový festival s podtitulem Znám já jeden krásný zámek aneb
Pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje nabízí zábavu nejen pro děti, ale
i pro dospělé. Tradiční akce, která
do města Rumcajse, Manky a Cipíska
patří, opět přinesla dětská vystoupení
s koncerty populárních kapel, chráněné
dílny, tvořivé dílničky, sportovní klání
a výstavy a další doprovodný program.
Patronát nad festivalem drží ale i Nadace ČEZ, jejíž dva Oranžové handbiky
na Valdštejnově náměstí pomáhaly potřebným. Oranžová kola opět roztáčeli
návštěvníci festivalu ve prospěch dvou
neziskových organizací.
Výtěžek ze šlapání na kole je každoročně vítaným zdrojem financí pro pořadatele festivalu, Nadační fond Jičín –
město pohádky. Tentokrát lidé společně
vyšlapali pro tuto organizaci 50 486 Kč.
Příspěvek využije fond při organizaci
příštího jubilejního ročníku festivalu.
Minutou jízdy mohli lidé podpořili i Život
bez bariér z Nové Paky. Výtěžek ve výši
51 872 Kč z Oranžových kol pomůže
postiženým lidem a seniorům v životní
nouzi na základě individuálního přístupu.
Symbolické šeky převzaly za Nadační
fond Jičín – město pohádky Jana Radová
a za Život bez bariér Jitka Fučíková.
„Pohádky tvoří důležitou stránku dětství, mají í vliv na morální vývoj, formování hodnot i generační sounáležitosti.
Proto s nadací rádi tento festival podporujeme a motivujeme návštěvníky k pomoci
pohybem na našich Oranžových kolech,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Občanské sdružení Život bez bariér
bylo založeno v roce 2004 a od této doby
– dnes už jako zapsaný ústav – pomáhá
zdravotně postiženým a seniorům odhalit
jejich potenciál a znovu se začlenit

do společnosti. Vznikl tak subjekt, který
se dlouhodobě stará o zájmy této skupiny
obyvatel, a to prostřednictvím nabídky
sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů
nebo vytvářením pracovních míst pro
zdravotně postižené.

Hipoterapie pro klienty
z Moravskoslezského kraje
Dětský ranč Hlučín, jehož cílem je
smysluplné naplnění volného času dětí
bez rozdílu věku a zdravotního stavu,
koupí nového koně. Bude sloužit
zejména na hipoterapii pro děti trpící
dětskou mozkovou obrnou a psychickými poruchami, ale také dětem s nestabilním sociálním zázemím, které se
ocitly v nelehké životní situaci. Nového
koně ranč pořídí díky padesátitisícovému příspěvku Skupiny ČEZ.
„V souvislosti s rostoucím počtem fyzicky i mentálně handicapovaných dětí se
zájem o tento druh léčby pomocí koně
každoročně zvyšuje, takže nový kůň nám
pomůže tento zájem lépe pokrýt. Díky
našim zkušenostem a profesionálnímu
přístupu k nám jezdí klienti z celého Moravskoslezského kraje,“ vysvětlil předseda
spolku Dětský ranč Hlučín Josef Dudek,
který už si nového koně vyhlédl a do Hlučína ho přiveze ještě do konce roku.
„Podporu Dětského ranče nám osobně
doporučil starosta Hlučína, což je pro nás

zárukou, že finance půjdou do dobrých
rukou. Aktivity ranče se navíc prolínají
s naší firemní filozofií i s dlouhodobým
přístupem Nadace ČEZ – přirozeně se tam
potkávají a spolupracují zdraví i handicapovaní, děti i dospělí,“ dodal k podpoře
mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
„Jsme rádi, že Skupina ČEZ je naším
dobrým sousedem. Provozuje ve městě
podnikatelské aktivity, například kogenerační jednotku v režii ČEZ Energo, a část
zisku zároveň městu a jeho obyvatelům
vrací. Jen letos ČEZ podpořil například
vybudování Oranžového přechodu, rozsvícení vánočního stromku nebo rehabilitaci naší dvanáctileté Adélky, šikovné
holčičky, která statečně bojuje s několika
vrozenými vadami,“ řekl starosta Hlučína
Pavel Paschek.
Skupina ČEZ
Nadace ČEZ
(red)

SeniorCentrum nově poskytuje odlehčovací službu klientům, o které pečuje rodina v domácím prostředí.
Ve středních Čechách je tak dostupná
další sociální služba pro klienty, o které
doma pečují jejich blízcí. SeneCura
SeniorCentrum Kolín nově nabízí
ve svém zařízení velice žádanou tzv.
pobytovou odlehčovací službu, tedy
pobyt klienta v zařízení na nezbytně
nutnou dobu.
SeneCura tím podporuje domácí péči
a chce pomoci v případech, kdy terénní
služba či péče rodiny nemůže zvládnout
24hodinovou starost o seniora zcela závislého na pomoci druhé osoby.
„Lidé, kteří pečují celodenně o rodinného příslušníka, se často nacházejí
ve stavech vyčerpání. Nepřetržitá péče,
kterou poskytujeme také v našich domovech, je totiž vysoce psychicky i fyzicky
náročná. My jsme schopni se díky nové
odlehčovací službě v našem SeniorCentru
o seniora na potřebnou dobu perfektně
postarat,“ vysvětluje Marta Menšíková,
ředitelka kolínského centra SeneCura.

Až na tři měsíce
Pečující osoba může využít tento čas
na potřebný odpočinek či dovolenou nebo
k vyřízení soukromých záležitostí.
„V našem domově máme teď k dispozici celkem deset míst pro klienty, kteří
nemohou být bez celodenní péče. Nejdelší
doba pobytu jsou tři měsíce,“ doplnila
Marta Menšíková.
Odlehčovací služba v SeneCura SeniorCentru Kolín je určena osobám od 45
let věku, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení a o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Jde o osoby, které nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu využívat terénní nebo ambulantní
služby.

Pohled z ulice
ra, kadeřník nebo fitness centrum uzpůsobené pro seniory.
Lůžek v odlehčovacích pobytových
službách je nedostatek a poptávka po nich
stále roste s tím, jak populace stárne,
a také díky pozitivnímu trendu pečovat
o seniory doma, pokud to zdravotní stav
či rodinná situace dovoluje.
Domácí péči dává zelenou také stát.
V takových případech je dnes k dispozici
řada terénních služeb, sociálních i zdravotních. Pobytových odlehčovacích služeb je ovšem málo. V Česku tuto důležitou výpomoc aktuálně nabízí 317 zařízení.
Domov v Kolíně je první vlaštovkou
ze sítě seniorských center SeneCura, které
pobytovou odlehčovací službu provozuje.
Následovat budou i další SeniorCentra
ze sítě SeneCura.
Cílem pobytové odlehčovací služby je
podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech, jako je stravo-

Moderní bydlení
včetně aktivizace a stravy
Nový moderní domov, který vyhrál
cenu Stavba roku Středočeského kraje
2017, nabízí ubytování v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích, a to včetně
kvalitní stravy (výběr ze dvou jídel k obědu, cekem 5–6 jídel denně, specializovaná
úprava stravy, diety).
Součástí pobytu je i aktivizační činnosti, tedy pravidelný program s nabídkou
rukodělných činností, cvičení, kulturní
a společenské akce. Je zde i mobilní Snoezelen pro smyslovou aktivizaci, pedikú-

Dvoulůžkový pokoj

vání, hygiena a hybnost, zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem
této služby je také kontakt s rodinou,
zapojení klienta do aktivního trávení
volného času a podpora jeho rozumových,
smyslových a motorických dovedností.
V České republice je SeneCura s téměř 2 000 lůžky největším soukromým
provozovatelem Domovů pro seniory
a Domovů se zvláštním režimem, které
poskytují kvalitní péči seniorům se sníženou soběstačností, Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.
Kontakt a další informace: SeneCura
SeniorCentrum Kolín, Smetanova 1000,
280 02 Kolín IV, kolin@senecura.cz, tel.
323 603 962, facebook.com/senecura.cz.
Foto: SeneCura
Jana Barčáková
(red)

V Proskovické ulici v Ostravě-Výškovicích byl ve středu 23. října slavnostně otevřen jeden z pěti nových
domků Čtyřlístku – centra pro osoby
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace statutárního města
Ostravy. Byla tak završena první etapa
transformačního procesu, díky níž
získá nové bydlení 60 klientů ze dvou
stávajících domovů ostravského Čtyřlístku.
Kromě nového domku v Ostravě-Výškovicích se na konci října stěhovali klienti
Čtyřlístku do čtyř dalších novostaveb
v Ostravě-Hrušově (v ulicích Na Liščině
a Kanczuckého), v Ostravě-Petřkovicích
v ulici U Jana a v Ostravě-Nové Bělé
v ulici Na Pláni. Každá z těchto budov
rodinného typu má moderní architektonické řešení formou propojeného dvojdomku, přičemž v každé ze dvou samostatných domácností bude žít šest lidí
se zdravotním postižením, o něž bude čtyřiadvacet hodin denně pečovat vysoce
kvalifikovaný personál. I v těchto nových
podmínkách jim bude organizace poskytovat veškeré sociální služby, které tito
lidé nezbytně potřebují, a to včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Druhá etapa transformace
Ve druhé etapě transformace ostravského Čtyřlístku vyroste ještě v dalších
částech Ostravy osm nových rodinných
domků. Tento proces bude dokončen
v roce 2021 a bude představovat velkou
životní změnu pro 159 klientů organizace,
kteří až dosud žili v domovech ústavního
typu.
Smyslem těchto změn je umožnit lidem se zdravotním postižením žít v běžných podmínkách mimo ústavní zařízení,
což se v Ostravě úspěšně daří především
díky finanční podpoře z evropských fondů
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž na výstavbu nových domovů pro klienty Čtyřlístku uvolnil 230 milionů korun. Zbývajících více než čtyřicet milionů pokryjí
dotace státu a statutárního města Ostravy.
Slavnostního otevření nového domku
pro klienty Čtyřlístku v Ostravě-Výškovicích se zúčastnili členové Rady Moravskoslezského kraje, Rady statutárního
města Ostravy a další hosté, kteří se podíleli na zdárném dokončení všech pěti staveb, jejichž výstavba byla zahájena
na podzim loňského roku.
Text a foto: Bohdana Rywiková

Hamzova léčebna, největší rehabilitační ústav v ČR, podporuje Safari
Park ve Dvoře Králové nad Labem
ve sběru nefunkčních a odložených
mobilů, které mohou pacienti, návštěvníci i zaměstnanci předávat vložením
do plechové schránky umístěné ve foyer
pavilonů FAB nebo je vhodit přímo
do speciálního tubusu, který je určen
pro sběr v Centru historie HL.
„Vybízíme i k možnosti předávání nefunkčních mobilů také přímo při návštěvě
Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem, dodává ředitel Hamzovy léčebny
Václav Volejník.
„Vážený pane řediteli, předávám vám
nasbírané mobily, které mají po prodeji
přinést peníze pro gorily, nosorožce
a všechna zvířátka. Děkujeme vám, že se
o ně staráte. Mobily zde pro zvířátka
odevzdali pacienti a návštěvníci, ale také
pracovníci v léčebně. Přejeme vám, aby
se vám vaše práce vždycky dařila,“ pronesl za podpory ředitele léčebny jeden
malý ochránce přírody a symbolicky předal tubus s mobily panu řediteli.
„Děkuji, jsme si jisti, že spolu se společností REMA Systém podporujeme dobrou věc. Uzavřeli jsme dohodu, že každý
mobilní telefon, který návštěvníci vhodí
do sběrné nádoby u vchodu do zoologické zahrady, bude recyklován a společnost za něj vyplatí 10 Kč na ochranu goril
ve volné přírodě,“ řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Riziko pro životní prostředí:
Coltan se těží i v chráněných
oblastech
„Tato zařízení jsou následně recyklována a tím jsou šetřeny zdroje coltanu,
mědi, zlata, stříbra. Recyklací mobilů lze
získat zpět až 90 % materiálů,“ vysvětluje
Přemysl Rabas. „Tento přístup výrazně
zmírňuje dopady, které by vznikly při
těžbě primárních surovin používaných pro
výrobu nových mobilů. Metalická ruda
zvaná coltan se používá nejen k výrobě
mobilních telefonů, ale i notebooků
či herních konzolí. V největší míře se nachází v oblastech, které jsou zároveň domovem mnoha ohrožených druhů zvířat.
Jejich těžba v současnosti probíhá i v zákonem chráněných oblastech a představu-

je tak velké riziko pro životní prostředí.
Kvůli těžbě cenných rud jsou bohužel
ničeny nejen přírodní oblasti, které jsou
nejen domovem vzácných druhů zvířat,
ale jsou spojeny i se sociálními problémy,
kterými je především dětská práce a vykořisťování místních.“

Gorila se dokonce zabíjí
pro maso
Gorila nížinná, kriticky ohrožený
druh, se pohybuje nejvíce na zemi, na noc
si staví hnízda. Ač má čtyřcentimetrové
špičáky, je býložravec se spíše mírnou
povahou. Mladé samice odcházejí z rodné
tlupy a hledají si nové samce. Zoologická
zahrada ve Dvoře Králové chová gorily
nížinné od roku 1984.
„V přírodě je gorila ohrožena ničením
biotopů a zabíjením pro maso – tzv. bushmeat. Po stavbě pavilonu byla dovezená
skupina tvořená samcem Tadaem a sami-

cemi Messy, Minouche a Sabinou. Tyto
gorily byly odchyceny v přírodě v Kamerunu v roce 1972 a vyrůstaly spolu
od mládí. Během stavby pavilonu byly
deponovány v polské Zoologické zahradě
ve Wroclavi. V naší zoo se bohužel po gorilím samci Tadaovi narozeném v roce
1970 v Kamerunu žádné mládě nenarodilo,“ uvádí Přemysl Rabas.
Za každý recyklovaný mobilní telefon
v rámci kampaní zoologických zahrad
po celém světě je odevzdána určitá finanční částka na projekt záchrany goril.
Například zoo v britském Bristolu poskytne za každý recyklovaný telefon necelé dvě libry, tedy v přepočtu zhruba šedesát korun.
Na podporu sběru mobilů Zoologická
zahrada ve Dvoře Králové vyhlašuje mimo jiné i soutěže pro školy. Soutěžit může
kdokoliv – třídy, děti z družin nebo sportovních oddílů.
Jana Zavřelová
(red)

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 19 hodin
se v brněnském divadle Reduta uskuteční benefiční Dražba pro Fenix,
do níž věnovalo svůj obraz přes 350
brněnských žáků a studentů.
Finálního výběru obrazů se ujali významní představitelé showbyznysu a podnikatelé – šlechtic František Kinský, český textař a producent Michal Horáček,
Čechoameričanka a galeristka Katherine
Kastner z Hunt Kastner Galerie, umělecká
ředitelka Denisa Kujelová z Fait Gallery
nebo Lucia Lettenmayerová, zakladatelka
privátní galerie COLLETT Prague | Munich, a.s.
Benefiční dražba je vyvrcholením výstavy probíhající v Redutě od 28. 11.
2019 do 15. 1. 2020. Výtěžek dražby bude
věnován na rehabilitaci klientů ParaCENTRA Fenix. Partnerem projektu je Aukční
dům Zezula, s.r.o. Záštitu nad výstavou
a benefiční dražbou převzala Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
„Přijít vydražit si obrázek může doslova každý. Vzhledem k tomu, že věkové
rozpětí autorů obrazů je velmi široké
(5–18 let), jsou i témata výtvarných děl
rozmanitá. Každý si tak jistě najde svůj
styl a motiv, který se mu líbí. Dražba je
otevřená veřejnosti a doufáme, že kupující
si kromě zakoupeného obrazu odnese
i skvělý pocit, že pomohl dobré věci –
výtěžek poputuje na fyzio a ergoterapii
lidí po poranění míchy, kteří musí cvičit
stále – celoživotně, aby své tělo udržovali
v kondici včetně partií, jenž vědomě neovládají,“ říká Michal Odstrčil, ředitel
ParaCENTRA Fenix.

Komise vybrala
72 zajímavých obrazů
ParaCENTRUM Fenix je nezisková
organizace, která poskytuje služby více
než 500 klientům. S mottem „Roztáčíme
život naplno“ pomáhá lidem po poškození
míchy a jejich blízkým při návratu
do aktivního života. S myšlenkou oslovit
děti z uměleckých škol přišel pan Tomáš
Zezula z Aukčního domu Zezula, s.r.o.,
který patří ve svém oboru již bezmála
třicet let mezi ty nejúspěšnější na českém
trhu.
Ze 40 oslovených brněnských základních a středních škol se do projektu nakonec zapojilo 15 z nich a podařilo se tak
shromáždit přes 350 obrazů. Všichni členové výběrové komise jsou velmi úzce

spjatí se současným uměním a svoji erudovanost předvedli i během hodnocení –
z obrovského množství dětských prací
vybrali během tří týdnů unikátní kolekci
72 nejzajímavějších obrazů, které budou
následně draženy v Dražbě pro Fenix.
Více informací a kolekci obrazů naleznete na www.drazbaprofenix.cz.
Ivana Kovaříková

Je tomu již 25 let od doby, kdy se
sešli Marie Svobodová, Jiří Slavíček
a František Lang – všichni se zdravotním postižením, aby pro sebe a další
podle zásad Independent Living založili
v Olomouci službu osobní asistence.
Ta jim umožnila žít ve svých domácnostech a zvládat pomocí osobních
asistentů to, na co sami nestačí.
Od té doby se Spolek Trend vozíčkářů
Olomouc rozrostl v úspěšnou organizaci.
V současné době nabízí kromě již zmíněné osobní asistence třeba službu odborného poradenství – to se zaměřuje na sociální, psychologickou a sexuální oblast,
půjčovnu kompenzačních pomůcek
a má kupříkladu i vlastní pracoviště sociálního podnikání, kde zaměstnává osoby
se zdravotním postižením.

Bohaté aktivity
Důležitou součástí spolku jsou také
volnočasové aktivity. Organizují se filmové kluby, výlety, hrají se zde šachy,
společenské hry, třeba fantasy hit Dračí
doupě. Ve spolupráci s panem Martinem
Dvořákem z Krav Maga Global Olomouc
naši klienti absolvovali lekce sebeobrany
pro vozíčkáře, máme zde oblíbené
ozdravné cvičení vycházející z Čchi-kung
s fyzioterapeutkou na vozíčku.
Spolu s katedrou Aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci spolupracujeme na lekcích plavání pro vozíčkáře a Dnech na monoski. Pořádáme přednášky, besedy, táboráky, kurz tvůrčí fotografie, arteterapeutické setkání, den
otevřených dveří s názvem Čajovna na kolečkách, návštěvy kulturních akcí, výstavy
handicapovaných umělců a samozřejmě
tvoříme také sami.

Sociální rehabilitace
Trend nabízí také službu sociální rehabilitace. V rámci ní lidé s postižením ve
spolupráci s pracovními asistenty či
na skupinových aktivitách rozvíjejí své
schopnosti v nejrůznějších oblastech života, aby dokázali být co nejvíce samostatní ať už například při pohybu v terénu,
v domácnosti, při komunikaci s okolním
světem, našli si pracovní uplatnění nebo
se dokázali prostě svobodně a bez bariér
seberealizovat.

V Trendu je prima!
Zkušenosti z více služeb – sociální rehabilitace, volnočasových aktivit a sociál-

Plavání s Trendem
ního podnikání – má paní Jitka Obšilová.
„Pracovala jsem 28 let jako účetní
a v té době jsem ke své práci nepotřebovala používat počítač (do roku 1998).
Z důvodu zhoršujícího se zdravotního
stavu mi byl přiznán plný invalidní důchod, takže jsem zůstala doma bez práce.
Mám onemocnění C-M-T, což je druh
neuropatie, která postihuje horní i dolní
končetiny, je neléčitelná a postupně se
zhoršuje,“ vysvětluje paní Jitka.
„V průběhu několika dalších let jsem
si ale uvědomila, že doba pokročila, nastal
čas internetu, a proto bych se měla naučit
ovládat moderní technologie. Protože

mám také postižené ruce, neměla jsem
docela dlouho odvahu přihlásit se do
nějakého kurzu. Obávala jsem se totiž, že
bych to určitě nezvládla. Pak jsem se
dozvěděla o Spolku Trend vozíčkářů
u nás v Olomouci, zašla jsem se tam zeptat, zda pořádají nějaké PC kurzy a zda
bych se jich mohla zúčastnit. Kurzy v té
době nepořádali, ale nabídli mi individuální výuku. A tak jsem se začala učit.
Po nějaké době jsem dokonce v Trendu
získala zaměstnání na úseku digitalizace,
který právě otevírali a kde se digitalizovaly kroniky obcí a různé historické dokumenty.



Paní Jitka Obšilová
Po 7,5 letech jsem skončila a odešla
do starobního důchodu, ale protože jsem
v té době ráda dělala prezentace, různá
přání apod., přihlásila jsem se v Trendu
do služby sociální rehabilitace se zaměřením na další zdokonalování počítačových
dovedností. Naučila jsem se mimo jiné
i pracovat v některých grafických programech a dnes pro spolek vyrábím pozvánky a plakáty na akce, které se pořádají v programu volnočasovek. Připravuju
i krátká videa z akcí a výletů Trendu.“
Spolek pořádá opravdu hodně akcí
a každý tu může najít, co by ho bavilo
a co mu vyhovuje.
„Máme tu cvičení na vozíku, šachový
klub, muzikoterapii, trénování paměti,
filmový klub, společenské hry, kvízy, line
dance, chodíme plavat a mnoho dalšího.
Tak pokud to k nám nemáte daleko, neseďte doma, ale určitě přijďte mezi nás.
V Trendu je, jak říkají ti, co k nám jezdí
nebo chodí, prostě prima. Věříme,
že tomu bude tak i v dalších letech a rádi
přivítáme do našich řad nejen vozíčkáře,
ale také osoby s jiným tělesným handicapem.“
Tým Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Kontakt a další informace: Spolek
Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7,
779 00 Olomouc, tel.: 582 777 702, email: trend@trendvozickaru.cz, internetové stránky: www.trendvozickaru.cz.

Olomoucká štafeta na vozíku 2019
Foto: www.trendvozickaru.cz

Začátkem školního roku 2019/2020
jsem se jako osobní asistentka vydala
s klientem kvadruplegikem do Janských Lázní. Cesta upraveným Berlingem byla příjemná, tedy až na „okresky“, na které klienta směrovala navigace. Drobná dupka po celodenní
cestě vypadala, přesně jak klient očekával. Ale olejíček LINOVERA vše vyřeší!
První procházka po městečku s osmi
sty obyvateli byla krátká, abychom stihli
večeři – italskou pizzu přímo od Itala.
Peče ji v Restaurantu Biograf a my si
velice pochutnali. Seznámili jsme se
s částí kolonády směrem k bezbariérovému ubytování Janský potok. Klient už ho
zná – je levné a vhodné pro statné kvadruplegiky. Bylo obsazeno, a proto osobní
asistentka zvolila ubytování zcela odlišné
– dražší a nevyhovující miniaturní podkrovní pokojíček. Na internetu slibovali
hory doly, ale proč dávat jedné ubytované
osobě něco většího, když může hlavou
i tělem narážet do stropu i stěn a překračovat vysoké prahy. Přitom občas i asistentky jsou prostorově výraznější. Oficiální informace z booking.com uvádí: Celá
jednotka je vhodná pro vozíčkáře. Ani
spojovací lávka svařená ze železných
traverz a obalená pletivem klienta nelákala k návštěvě…

První den studia
Bylo středeční ráno a my se těšili
do školičky. Obchodní akademie Olgy
Havlové otevřela v tomto školním roce
dva první ročníky. „Asi silnej oddíl!“ řekl
by klasik z filmu Jáchyme, hoď ho
do stroje.
Úvodní dvě hodiny patřily informatice
a internetu pana učitele Kulhavého. Při
představování konstatoval, že už svým
příjmením na Akádu opravdu patří. Seznámil nás s náplní výuky všech pěti
ročníků. Informatika a internet nejsou
mou silnou stránkou, takže přeji všem
studentíkům, aby pronikli do tajů počítačů
s lehkostí sobě vlastní, podobně jako můj
klient. Pan učitel svým žákům slíbil „řidičák na počítač“.
Hodina angličtiny s paní učitelkou byla velice svižná a veselá. Připomínala mi
tři roky strávené s mou učitelkou Leou
a její výukou italštiny. Také kladla důraz
na konverzaci. Škoda jen, že má vybavenost italskými slovíčky je mizivá a ani
po 15 letech samostudia nedám dohroma-

dy kloudnou italskou větu. Naštěstí máme
zdatné studentíky i na další cizí jazyky…
Na hospodářský zeměpis s paní učitelkou se moc těším. Vždy mě zajímalo, co
se kde děje. Teď je otázka, jestli se pro
něj nadchne také klient, který preferuje
zprávy z dopravy v celé republice. Krátké
a výstižné informace jsou nejlepší! Paní
učitelka nás seznámí se situací v Evropské
unii a koncem roku se zaměří na Českou
republiku.

Dokončím školu stůj co stůj!
Hlad je nejlepší kuchař, tak jsme v poledne zašli s klientem na oběd. Knedlo,
zelo a vepřo bylo dobré. Pak nás čekaly
další tři hodiny studia.
Písemná elektronická komunikace je
potřebná pro všechny absolventy Akády.
Paní učitelka nás upozornila na tvrdou
realitu: Z vyšších ročníků píší jen tři studenti všemi deseti prsty. Vyučující se při
hodnocení zaměřuje na přesnost psaní,
i když to jde žákům pomalu. Na učení
prstokladu je počítačový program a ten
budou studentíci využívat. Naučí se psát
podle české státní normy a ve třetím ročníku také obchodní dopisy na hlavičkovém papíru.
Klientova třídní učitelka Šárka Štěpánková je velice rázná žena, která učí
ekonomiku. Hned v úvodu nás seznámila
s průběhem oslav obchodní akademie
na konci září. Dále už se věnovala svému
předmětu a zdůrazňovala svým žákům, že
ekonomika bude tvořit profilovou část
maturity. Studenti budou také skládat
praktickou a ústní zkoušku.
Velmi zajímavý den na Akádě skončil
tělocvikem. Pro malý počet žáků ve třídě
zvolil pan učitel sledování basketbalu
a zároveň nás seznamoval s pravidly hry.
První den studia – pro mého klienta
i mou maličkost – byl velice pestrý a veselý. Jsem zvědavá, kolik jedniček na vysvědčení nakonec klient bude mít. Pro začátek stačí, že chce školu dokončit stůj
co stůj. Zdraví sice nemá stoprocentní, ale
maturitní vysvědčení moc chce. Kéž by se
podařilo všem už studujícím i nastoupivším žákům absolvovat Akádu a uplatnit
se na trhu práce nebo dále studovat
na vysoké škole. Pak mohou být tito mladí lidé v rámci svých možností spokojení,
seberealizovaní a využít vydělané peníze,
na co budou chtít…
„Báňská v Ostravě přece není tak daleko!“ sdělil mi klient.

a ovlivňují řadu faktorů od tělesné váhy
přes vzhled kůže až po to, zda se u nás
rozvinou běžné nemoci či závažnější
onemocnění jako například rakovina nebo
Alzheimerova choroba. Pozitivní zpráva
je, že nikdy není pozdě střevní mikroby
podpořit a dopřát jim vše, co potřebují
k tomu, aby prosperovali – když se bude
dobře dařit jim, bude se dařit i vám.





Zdroj

Tara Swartová, 272
str., 329 Kč, Metafora
(2019).
Kniha,
postavená
na nových vědeckých
poznatcích ohledně neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán
sestávající ze čtyř kroků,
který vás dovede k nejlepšímu využití
vaší mozkové kapacity. Najdete zde příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný návod,
který restartuje vaše myšlení i motivaci
a zbaví vás negativity.
Publikace slibuje, že probudíte svůj
mozek a odhalíte jeho potenciál – jste
pouhé čtyři kroky od toho, aby se z vás
stal nový, sebevědomý člověk. Mimo jiné
se naučíte: změnit zakořeněné zvyky, využít sílu vizualizace, přestavět nervové
dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým
změnám chování, využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými způsoby myšlení, zvládat své pocity a zklidnit mysl.



Skryté tajemství
dlouhověkosti
Steven R. Gundry,
248 str., 349 Kč, Grada
(2019).
Podle dr. Stevena Gundryho by každý člověk
nejraději žil navždy –
ovšem jen do té doby,
než se dožije středního
věku a začne si uvědomovat, jak trpí jeho
rodiče, a dokonce i někteří vrstevníci. Jak
se ale dožít pokročilého věku a zároveň se
těšit z výhod mládí?
Autor ve své knize představuje nový
přístup k příjemnému stárnutí založený
na podpoře zdraví „nejstarší“ součásti lidského těla: mikroorganismů, které v něm
žijí. Střevní mikrobi – bakterie tvořící
mikrobiom – do značné míry předurčují
naše zdraví. Mikrobi řídí náš život, podílejí se na všech funkcích lidského těla

Slepá mapa

Kniha Aleny
Mornštajnové na
2 CD (mp3), čte
Veronika Gajerová, 339 Kč, OneHotBook (2019).
„Lidé přicházejí
na svět z různých důvodů – z lásky, náhodou, nebo omylem. Já jsem se narodila
kvůli bytu,“ předesílá hlavní hrdinka
Anežka na začátku ságy o trojici žen,
která se začala psát už před první světovou válkou. Do osudu hlavní hrdinky se
promítají životní příběhy rodičů a prarodičů, ale i dopad dějinných událostí. Slepá
mapa je debutovým dílem autorky. Kniha
byla v roce 2014 nominovaná na Cenu
Česká kniha. Alena Mornštajnová získala
toto ocenění v roce 2018 za svou Hanu,
jež se stala krátce po vydání zaslouženým
bestsellerem.



Zlepšete si paměť,
koncentraci a myšlení
Ursula
Oppolzer,
224 str., 279 Kč, Grada
(2019).
Každému se stane, že
si nemůže vzpomenout
na jméno člověka, se kterým má schůzku, musí si
dohledat něčí telefonní
číslo či PIN, nemůže najít klíče, propásne
termín jednání nebo za žádnou cenu nemůže přijít na řešení jednoduchého problému. Napadá nás: To už začínám pomalu stárnout? Mám něco v nepořádku s hlavou? Co s tím můžu dělat?
Podle publikace je nejčastější příčinou
naší zapomnětlivosti stres – vede k tomu,
že si připadáme úplně zabednění, nedokážeme se soustředit a špatně ukládáme
informace. Kreativita a fantazie jsou
na nule. Postarejte se o své tělesné i duševní zdraví a pokuste se zbavit stresu
nebo se mu vyhýbat. Pomocí programu
v knize můžete výrazně zlepšit svou
schopnost koncentrace, paměť i kreativitu
a rozhýbat své mozkové buňky. V programu pro trénink mozku navíc najdete
celou řadu tipů pro každodenní život i pro
stravování, které mozku prospívá,
a ve cvičeních jsou nadto uvedeny nejrůznější zajímavé poznatky o fungování
mozku (informace o výzkumu mozku, od-

bourávání stresu, rozdílech mezi mužským a ženským mozkem a mnoha dalších tématech).



Duchennovi jezdci aneb
Život se svalovou dystrofií
Josef Káďa Kadeřábek, Martin Krček,
Jakub Šudák, 136 str.,
247 Kč, Brána (2018).
Tato kniha vznikla
na základě blogu Nevzdávejto.cz, kde se oba
jeho autoři – Šudy
a Márty – snaží nevšedním způsobem glosovat život vozíčkáře.
Normální život kluka odkázaného na vozík se všemi jeho starostmi, problémy,
ale i radostmi. A tak mnohdy nalézají
i pozitivní věci, které si „normální“ populace ani nedokáže představit, natož hodnotit. Právě tento nevšední a mnohdy
i sarkastický způsob jejich „zpovědi“ zaujal Josefa Káďu Kadeřábka, předsedu charitativního projektu MDA RIDE,
který se zabývá pomocí takto postiženým
muskulární dystrofií, a nápad, jak formou
otázek a odpovědí přiblížit život „vozmena“, byl na světě.
Těšte se proto na odpovědi, které odrážejí jejich pozorování a náhled na svět
okolo. Glosují totiž situace, o kterých nemáme ani ponětí, a třeba formou krátké
povídky nebo eseje popisují život ironicky a někdy až surově. Vždycky ale pravdivě a otevřeně – úhlem pohledu z jejich
vozíku…



Medicína přírodních
léčivých zdrojů
Zdeněk Třískala, Dobroslava Jandová a další, 208 str., 590 Kč,
Grada (2019).
Publikace probírá pro
odbornou, ale i širokou
veřejnost tuto málo známou, ale mimořádně důležitou oblast
léčby domácími přírodními léčivými
zdroji minerálních vod.
Autoři seznamují čtenáře se stopovými prvky, s jejich funkcí v organismu
a s jejich výskytem v našich přírodních
léčivých zdrojích minerálních vod. Dále
kniha podává přehled možností komplexní lázeňské léčby vnitřních chorob, pitných kúr léčivými minerálními vodami
a možností lázeňského léčení urologických nemocí.
Podstatnou a hlavní částí knihy je přehled přírodních léčivých zdrojů minerálních vod. Čtenář zde najde složení jednotlivých vod, léčebnou indikaci a mnohé
další informace.
(red)

Celkem 15 ročníků byla literární
soutěž Internet a můj handicap doprovodnou akcí konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Nyní po dohodě s hlavním podporovatelem mění nejen název na Cena
ČSOB Internet a můj handicap, ale
hlavně kritéria a zaměření soutěže.
I nadále je soutěž určena pro autory
se zdravotním postižením, ale takové,
kteří využívají blogy, vlogy, videa, podcasty (vlastní nebo společné s dalšími
autory), případně jiné formy internetové
komunikace (Facebook, Instagram) k informování veřejnosti o specifikách daného zdravotního postižení či k výměně
zkušeností s lidmi se stejným zdravotním
handicapem. Mělo by jít o nikoliv jednorázovou, ale soustavnější aktivitu.
„Literární cena Internet a můj handicap je s ČSOB spojena již šest let. Jsme
velmi rádi, že v sedmém roce spolupráce
soutěž dozná evoluční změny a nově
ocení autory, kteří pravidelně a systematicky upozorňují na specifika života s handicapem a jsou tak častou inspirací nejen
pro své čtenáře,“ říká Jitka Švejcarová,
manažerka společenské odpovědnosti
ČSOB.
Autoři se mohou přihlásit do soutěže
na adresu info@helpnet.cz, a to nejpozději do 16. února 2020. Přihláška musí
obsahovat jejich poštovní i e-mailovou
adresu a odkazy na zveřejněné příspěvky.
Mohou ji doplnit údaji o sledovanosti
příspěvků, reakcích na ně a jaká byla
jejich motivace k této aktivitě. Podrobnější
informace
o
soutěži
najdou
na www.inspo.cz/cena-csob.
Tři soutěžící odmění ČSOB částkou
7000, 5000 a 3000 Kč a pořádající BMI
sdružení pořídí jejich videoprofily, další
v pořadí dostanou knihy od nakladatelství
Portál. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha 28. března 2020.
Generálním partnerem jubilejního
20. ročníku konference INSPO je Nadace
Vodafone, která dlouhodobě podporuje
využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jsou Autocont,
ČSOB, Microsoft a Teiresiás, mediálními
partnery ČTK Protext, portál Helpnet
a Inspirante. Konferenci INSPO pořádá
BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz.
Jaroslav Winter
BMI sdružení, z.s.

Ilustr. foto

Ladislav Kratochvíl:
Automat na přepis řeči
mi rozumí
(Vítězná práce z loňské soutěže.
Ladislav Kratochvíl přišel ve 40 letech
o sluch, předtím byl 20 let hudebník. Teď
se zabývá hlavně simultánním přepisem
a poradenstvím pro osoby s postižením
sluchu. Chodí na přednášky besedovat
se studenty a dětmi. Je ředitel spolku
ORBI PONTES, který šíří osvětu v oblasti
sluchového postižení a mj. pořádá festival
Týden komunikace osob se sluchovým
postižením.)
Sluch mě opustil při operaci hlavy,
když mi bylo 40 let. Asi se mu u mě nelíbilo, protože na něj jistě strašně táhlo, jak
byla hlava otevřená. Kde teď courá, netuším, snad se mu nic nestalo, jelikož o něm
vůbec nic nevím. A protože už se mi
pravděpodobně nevrátí, počítám raději
s životem bez něj.
Že jsem ušetřen zvukového smogu
v podobě různých reklam, vyhrávání
„u kolotoče“ nebo vyhrávání v obchodních domech, kde stejně nehrají to, co
bych chtěl právě poslouchat, jsem docela
rád. Že neslyším hudbu jako takovou,
i když jsem byl 20 let hudebník, mi kupodivu vůbec nevadí. V podstatě jediné,
ale velmi závažné je to, že nevím, co mi
kdo říká, a to mi dost vadí.
Něco se člověk naučí po ztrátě sluchu
odezřít. Zejména takové jednoduché věty
typu: „Chceš kafe?“ Ale ty složité se asi
nenaučím odezřít nikdy. Třeba: „Ukliď si
ty ponožky!“ To je moc těžké, možná proto, že na konci je vykřičník.
Naštěstí žiji v době, kdy je výpočetní
technika a internet, takže mohu několikrát

denně využít on-line přepis mluvené řeči
do textové podoby. Používám program
eScribeDroid od sociální firmy Transkript
online. Jdou tam dva základní druhy přepisu. První je přepis živým přepisovatelem. To se z mobilu, nebo tabletu „zatelefonuje“ přes IP telefonii, přepisovatel
může být kdekoli na planetě, mluví se
do mikrofonu zařízení, zvuk jde přepisovateli/ce přes internet do sluchátka, ten
doslova přepíše, co slyší, a to jde zpět
přes internet do zařízení v textové formě.
Tohle je super, když potřebuji doslovně napsat, co říká druhá strana, a využívám to hlavně na úřadech, v obchodech,
v bance, zkrátka tam, kde záleží na každém slově.
Druhý způsob v eScribeDroidu je přepis automatem. Je to v podstatě totéž jako
živý přepisovatel/ka, jen přepisuje automat Google.
Automat je však pouze stroj, nemá logické myšlení, neodvodí si z kontextu
a napíše první, co ho „napadne“, takže je
schopen napsat při rozhovoru o výletě
na Křivoklát: „Včera jsme jeli nakřivo
lát.“
To ale většinou nevadí. Buď se z kontextu domyslím sám, nebo se druhé strany
zeptám. Jen jsem se ale neptal, když manželka něco řekla do automatu a napsalo
se: „Uřiď si ty podložky.“
Úplně jsem měl pocit, že automat nějaké myšlení má, schválně to spletl a drží
se mnou basu. Ženušku jsem nechtěl stresovat, že snad špatně mluví a nevím,
co řekla, takže jsem rychle automat ukončil, jenže ona to napsala „postaru“ propiskou na papír.
Zdroj: www.inspo.cz
(red)

Již dvě desetiletí informuje konference INSPO o nejnovějších pomůckách, aplikacích a službách, které
usnadňují život osobám s různým zdravotním postižením. I díky ní tak dnes
mnoho lidí využívá technologie, které
jsme si na začátku tisíciletí nedovedli
ani představit. Řada technologických
novinek čeká také návštěvníky INSPO
2020, o čemž informovali pořadatelé na
prosincové tiskové konferenci v Praze.
Jubilejní 20. ročník konference o technologiích pro osoby se specifickými
potřebami se uskuteční v sobotu
28. března 2020 v Kongresovém centru
Praha.
V prvních letech 21. století bylo pro
lidi s vážným pohybovým omezením
téměř nemožné pracovat s počítačem. Už
v roce 2005 ovšem konference INSPO
představila novinky, které tuto situaci
pomohly změnit. Vývojáři z ČVUT zde
předvedli zařízení I4Control pro ovládání
počítače očima, ovládání počítače hlasem
s pomocí programu MyVoice zase ukázali
pracovníci Technické univerzity Liberec.
V průběhu let poté následovaly další alternativní způsoby, například pomocí úst
či pohybem hlavy. Některé z nich představil na tiskové konferenci v Praze Jiří
Menšík ze společnosti PETIT HW-SW,
na vlastní oči, ústa či hlavy si je pak budou moci vyzkoušet i účastníci březnové
konference INSPO.

Takto dokázal v roce 2001 docent Jiří Žváček kódovat webové stránky České statistické společnosti pomocí tyčky držené v ústech

Prototyp asistenčního
systému
Návštěvníci se zde seznámí i s dalším
zásadním milníkem tohoto vývoje – prototypem asistenčního systému, na jehož
vývoji se v rámci mezinárodního projektu
podílí Západočeská univerzita v Plzni. Je
určen pro lidi, kterým hlava funguje
dobře, zároveň jsou však odkázáni na pomoc okolí, protože se prakticky nemohou
pohybovat a mají rovněž problémy s mluvením. Díky projektu BASIL můžou komunikovat s počítačem přímo vlastní
mozkovou aktivitou. Systém v ní nalezne
určující vlny pro požadovanou akci a zajistí pomoc například s otevřením okna
v rámci takzvané chytré domácnosti.
„Konference mapuje současný vývoj
a každým rokem představuje na konkrét-

Březnová konference INSPO 2020 představí mimo jiné i projekt BASIL pro ovládání počítače senzory, které snímají mozkovou aktivitu

ních příkladech, jak lze nové poznatky
vědy a techniky využít při zlepšování
života lidí s různým zdravotním postižením. V posledních letech šlo například
o využití neurotechnologií, 3D tisku, nanotechnologií, internetu věcí či umělé inteligence. V roce 2020 k nim přibude virtuální realita,“ uvedl Jaroslav Winter
z pořádajícího BMI sdružení.
Velkému zájmu se bude těšit určitě
i bionická ruka, kterou společnost Ottobock také představila na tiskové konferenci. Nedoslýchavé či neslyšící osoby
pak jistě velmi potěší aplikace Beey společnosti Newton Technology, která umožní automatické generování titulků a jejich
propojení s videem ve webovém prohlížeči.

Wheelblades S jsou vyrobeny pro
snadnější pohyb ortopedického vozíku
na sněhu. Jejich výrobce Patrick Mayer je
sám po úrazu odkázaný na vozík a tak ví,
jak je jeho pohyb na sněhu těžký.

Mobilní aplikace
Oblast mobilních aplikací je obecně
jedním z odvětví, jehož vývoj si lidé před
dvaceti lety nedovedli jistě ani představit.
Zatímco na začátku tisíciletí mohli například neslyšící komunikovat na dálku
jedině poštou či faxem, dnes mohou nejen
napsat e-mail či SMS přímo z telefonu,
ale také jeho prostřednictvím uskutečnit
třeba videohovor. Aplikace Signslate
navíc nabízí tlumočení z a do znakového
jazyka online přímo z mobilu. To neslyšící ocení zvláště při návštěvě úřadů nebo
třeba u doktora.
Aplikace Signslate vznikala za přispění Nadace Vodafone, která podpořila rovněž projekt AfaSlovník. Ten vytvořil aplikaci, která jako první v Česku učí mluvit
pacienty po mrtvici. Aplikace umožňuje
samostatné domácí procvičování a jako
moderní terapeutická pomůcka slouží
i klinickým logopedům.
„Mobilní aplikace dnes pomáhají lidem s nejrůznějšími specifickými potřebami a jsou ukázkou toho, jakým tempem
se informační a komunikační technologie
pro lidi se zdravotním postižením vyvíjejí.
Jsme hrdí na to, že se již řadu let účastníme tohoto vývoje a budeme ho podporovat i nadále,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone ČR, která bude již posedmé generálním partnerem konference INSPO.
Na březnové konferenci budou také
vyhlášeny výsledky Ceny ČSOB Internet
a můj handicap. Její pravidla se po 15
ročnících, kdy byly hodnoceny jen literární práce, nyní mění. Více na jiném místě
magazínu VOZKA.
Program konference INSPO bude zveřejněn na www.inspo.cz v prvních lednových dnech a současně bude zahájena
registrace účastníků.
Jaroslav Winter
BMI sdružení, z.s.
(red)

Nasazení a uchycení lyží na vozík je
jednoduché a rychlé. Pouze položíte lyži
na zem vedle předního kolečka, nadzvednete ho a položíte zpět do zaklapávacího
mechanismu. Zkontrolujete, jestli správně
sedí v kolíbce a zajistíte klapkou.
Ale pozor! Dokonce ani Wheelblades
nedokážou všechno. Je-li sníh příliš měkký nebo hluboký, nepojede vám to ani
s těmito lyžemi. Vozík v tomto případě
musíte doplnit vhodnými hnacími koly
vzadu. Zkombinujete Wheelblades se zimními pneumatikami a získáte maximální
mobilitu. Doporučujeme pořídit si komplet náhradní kola s hrubými plášti.

ě

Wheelblades S můžete použít pro kolečka šíře 20–60 mm a průměru 80–200
mm. Pokud máte vozík nebo chodítko,
které mají kolečka větší, potřebujete Wheelblades XL. Hmotnost jedné lyže Wheelblades S je 0,5 kg, cena varianty S je
6 500 Kč.
Více informací včetně videa a obrázkového návodu najdete na stránkách
http://rehabcare.cz/wheelblades-s.html.
Zdroj: Rehabcare.cz
(red)

Dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost
nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační
strom), která zcela novým způsobem
upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz
z veřejného zdravotního pojištění.
Zdravotnické prostředky jsou nyní
mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících
zdravotnické prostředky s podobnými
vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je
v každé z úhradových skupin většinou
mnohem reálněji nastavena, než tomu
bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině
případů je úhrada ze zdravotního pojištění
nově od zmíněného data vyšší, ale jsou
i takové prostředky, kde byla v některých
úhradových skupinách úhrada mírně snížena.
Představujeme vám ty závažné změny,
které se týkají většího počtu lidí se zdravotním postižením. Nemůžeme však informovat o všech změnách, protože je jich
tolik, že by se informace stala nepřehlednou.

Prostředky na krytí ran

prostředků jsou inkontinenční prostředky.
Novinkou v této úhradové skupině je, že
pojištěnec se podílí na úhradě většiny
těchto prostředků 5 % jejich ceny již
od prvního kusu. Někdy je v zákoně podíl
na celkové ceně stanoven i vyšší. Výše
úhrad a množství prostředků jsou pak
stanoveny často dle stupně inkontinence
osoby. V této skupině se podařilo NRZP
ČR po dlouhých jednáních navýšit počet
či jiné množství těchto prostředků.

Typickým příkladem jsou zde intermitentní katetry, u kterých byl jejich hrazený
počet navýšen na 210 ks/měsíc a současně
zvýšena úhrada za 1 kus. Podobně vylepšit se podařilo i situaci ve třetí skupině
kategorizačního stromu – u zdravotnických prostředků pro pacienty se stomií.
Zde bylo zařazeno do úhrady několik
nových úhradových skupin těchto prostředků a jejich úhrada nyní více odpovídá
realitě na trhu.

Autor textu Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR
o diagnostické proužky pro stanovení
glukózy z krve a další. V této kategorii se
podařilo zohlednit skoro všechny oprávněné návrhy na aktualizaci úhrad.

Prostředky pro pacienty
s poruchou mobility

Prostředky pro odběr
kapilární krve

Nová úprava s platností od 1. prosince
obsahuje mnoho změn v kategorii krytí
ran. Tato skupina zdravotnických prostředků byla velmi výrazně rozšířena
a aktualizována. Nyní obsahuje úhrady
množství moderních krycích prostředků,
včetně vlhkého krytí ran a nejsofistikovanějších prostředků určených pro špatně
se hojící rány.

Inkontinenční pomůcky
Jednou z nejsledovanějších a nejfrekventovanějších kategorií zdravotnických

Mnoho změn doznala i kategorie zdravotnických prostředků pro odběr kapilární
krve. Tyto prostředky jsou velmi důležitým pomocníkem pro diabetiky. V této
skupině byly v několika případech navýšeny počty hrazených prostředků a spotřebního materiálu k nim. Jde například

Velmi mnoho radikálních změn zaznamenala kategorie 7 – zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility.
Zejména u vozíků a příslušenství. Tato
kategorie byla mnohem jemněji rozčleněna tak, aby do stejné úhradové skupiny
mohly být zařazeny pouze vozíky srovnatelné kategorie a parametrů. Proto úhra-

dových skupin přibylo a u mechanických
vozíků je jich nyní šest pro dospělé pojištěnce, dvě úhradové skupiny pro děti,
čtyři úhradové skupiny pro speciální vozíky dospělých, jedna úhradová skupina
pro speciální dětské multifunkční vozíky,
u kterých byla úhrada z veřejného zdravotního pojištění stanovena mnohem
vyšší a reálnější než v minulosti, a pět
úhradových skupin pro elektrické vozíky
(včetně speciálních vertikalizačních).
Ceny vozíků byly vesměs stanoveny
mnohem reálněji než v minulosti a zvláště
u vozíků mechanických aktivních a speciálních se úhrada více přibližuje cenám
přijatelného standardu v těchto kategoriích. Tato kategorie konečně rovněž zakotvuje možnost souběhu elektrického a mechanického vozíku u jednoho pojištěnce
ve zdravotně indikovaných případech. To
v praxi znamená, že nárok na souběh
nevzniká pojištěnci automaticky, ale musí
být předepisujícím lékařem dobře medicínsky a v kombinaci obou vozíků příslušně zdůvodněn.
Novinkou v kategorii 7 je i úhrada
přídavného elektropohonu k mechanickému vozíku. Jde o levnější alternativu
elektrického vozíku, na kterou mnohem
snadněji dosáhne větší množství pojištěnců. Současně byla napravena i výše úhrady u dětských zdravotních kočárků.
Ta byla v minulosti často předmětem
velmi ostré kritiky ze strany rodičů handicapovaných dětí, pro které se často takový
kočárek s ohledem na výši jeho ceny
stával naprosto nedostupným, a proto
museli žádat nadace o finanční podporu.
Ve stejné kategorizační skupině bylo
uzákoněno i větší rozčlenění chodítek
a dalších podpůrných prostředků. Dále
zde byly lépe nastaveny úhrady i u polohovacích lůžek a polohovacích zařízení.

Sluchadla a prostředky
pro neslyšící

Vylepšení se dočkala i kategorie sluchadel a zdravotnických prostředků
pro neslyšící. Zde jsou hrazeny v některých případech sluchadla jako celý pár
a rovněž u řečových procesorů byly podmínky pro jejich úhradu výrazně vylepšeny v souladu s aktuálními požadavky
odborné foniatrické společnosti.

Prostředky pro nevidomé
Nově vylepšeny byly i některé úhrady
zdravotnických prostředků pro nevidomé,

kde přibyly nové úhradové skupiny a výše
úhrad se přiblížila cenám na trhu.

Další změny
 Velmi rozšířena byla kategorie zdravotnických prostředků respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy. Zde přibylo do úhrady množství úhradových skupin, které pokrývají potřebné
prostředky pro pojištěnce s tímto často
velmi závažným onemocněním.
 Výraznou změnou u úhrady většiny
zdravotnických prostředků, kterou je
možné považovat za výrazný úspěch
vyjednávání NRZP ČR, je i to, že zákon
přesně stanoví, které prostředky jsou
pojištěnci po úhradě zdravotní pojišťovnou pouze zapůjčovány a které přecházejí po úhradě přímo do jeho vlastnictví.
Do vlastnictví přecházejí většinou takové zdravotnické prostředky, které se
používáním spotřebovávají, nebo takové,
u kterých je vysoký podíl pojištěnce na
úhradě jejich ceny.
 Změn v úhradách, které nastanou
počínaje 1. prosincem 2019 je opravdu
hodně a nelze je všechny do detailů
v tomto článku postihnout. Příslušná
příloha zákona je mnohem rozsáhlejší
a přesnější, než jaké bylo původní znění
zákona. Proto v případě zájmu o některou
z konkrétních úhrad doporučujeme nahlédnout přímo do přílohy č. 3, oddíl C,
zákona č. 8/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 Náběh nových úprav úhrad je však
třeba očekávat i s jistým napětím. Už dnes
je totiž známo, že některé zdravotnické
prostředky dříve hrazené nestačili jejich
distributoři včas znovu registrovat, a proto
se mohlo stát, že dočasně z úhrad zcela
vypadly. Celý systém bude ještě tedy
potřeba v průběhu jeho fungování odlaďovat a případné jeho nedostatky
průběžně ještě odstraňovat.
 Je nutné zdůraznit, že všechny v příloze uvedené úhrady zdravotnických
prostředků jsou uzákoněny bez DPH,
což v praxi znamená, že pro úplnou výši
úhrady od zdravotní pojišťovny je nutné
vždy dopočítat aktuálně platnou daň.
 Už nyní je známo, že z úhrady např.
zcela vypadly všechny prvky tzv. bílého
programu, tedy zdravotnických prostředků určených k realizaci toalety a osobní

hygieny velmi těžce zdravotně postižených pojištěnců. V této věci však již
v uplynulém období – asi od podzimu
minulého roku – NRZP ČR vede intenzivně jednání se zainteresovanými stranami a je více než pravděpodobné,
že v průběhu příštího roku budou tyto
zdravotnické prostředky do úhrady
vráceny, byť zatím jen v úhradové skupině nekategorizovaných zdravotnických
prostředků.
 Celkově je však třeba změny v úhradách, které se projeví od 1. 12. 2019,
hodnotit vysoce kladně, neboť mnohem
více odpovídají realitě na trhu zdravotnických prostředků a jejich skutečným cenám než předchozí zákonná úprava. Proto
by měly být pro pacienty velmi vítanou
změnou.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Cílem nového projektu známé pražské společnosti je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením
prostřednictvím efektivního využívání
asistivních technologií. V rámci služby
sociální rehabilitace nabízí komplexní
ergoterapeutickou podporu při výběru
a vyzkoušení kompenzačních pomůcek
z ČR i zahraničí, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. A to zcela zdarma.
Co všechno nabízí?
 Zmapování stávající situace – jaké
kompenzační pomůcky využíváte, jak
máte upravené domácí, popřípadě pracovní prostředí;
 představení vhodných kompenzačních
pomůcek a stanovení reálných cílů, kterých chcete využitím nových pomůcek
dosáhnout;
 nácviky s vybranými pomůckami vedoucí k co nejvyšší míře samostatnosti
a soběstačnosti;
 půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Pokud budete mít o ergoterapii zájem,
ozvěte se ergoterapeutce Aničce na email: ergoterapie@pestra.cz nebo na telefon 603 838 607 a domluvte si osobní
schůzku.

Rehabcare.cz je malá rodinná firma
z Teplic, která se zabývá kompenzačními pomůckami. Poskytuje poradenství před pořízením pomůcky, zajišťuje
dodání, případné úpravy, opravy i pravidelné prohlídky pomůcky. Má i půjčovnu a malý bazar.
„Nově nabízíme také Mountain Trike,
vozík (tříkolku) do každého terénu. Oficiální anglický název zní The All Terrain
Wheelchair,“ říká jednatelka firmy Tamara Chalupecká. „Mountain Trike svou
konstrukcí s velkými koly vpředu a jedním kolečkem vzadu připomíná první
ortopedické vozíky z 18. století. Ale tím
veškerá podobnost končí. Rám z hliníkových trubek velkého průměru, 24” kola
obutá do MTB plášťů, kotoučové hydraulické brzdy, vzduchové odpružení, výškově stavitelná a sklopná stupačka už je
komplet moderní konstrukce. A co je
na Mountain Trike nejlepší? Unikátní
pohon a řízení. Pákami přes řetězový
převod poháníte přední kola a jednou
rukou řídíte. Jen pohybem zápěstí. Kloubová rukojeť přes lanka ovládá zadní
kolečko. Na kola nemusíte sahat. I v anglickém blátivém počasí budete mít čisté a
suché ruce.“

Zakázková výroba na míru
Prototyp Mountain Trike postavil
v Anglii Tim Morgan v roce 2007 jako
svou závěrečnou studentskou práci.
A protože se líbil, od roku 2010 se vyrábí.
Jde o kusovou výrobu na zakázku, vždy
na míru pro konkrétního uživatele. Ten si
zvolí řízení na pravou nebo levou ruku,
nezávislé nebo kombinované brzdy
(u kombinovaných ovládá jedna brzdová
páka obě kola), standardní rám nebo jeho
prodloužení (pro vyšší postavy), zvýšené
opěradlo nebo i speciální sedačku. A samozřejmě barvu.
K Mountain Trike si můžete vybrat
i několik doplňků – tlačnou tyč, nosič
(popřípadě kombinaci tyče a nosiče),
textilní blatníky, opěrku hlavy, zvýšení
stupačky a prodloužení předních pomocných koleček.

vozík. Potom se snadno vejde do kufru
auta. Váží okolo 20 kg a bez obav na něm
mohou jezdit i uživatelé s hmotností
100 kg.
„Na prodejně v Teplicích máme jeden
předváděcí Mountain Trike s řízením
na pravou ruku a nezávislými brzdami,
který má tlačnou tyč. Není problém přijet
si ho vyzkoušet,“ zve zájemce k návštěvě
firmy Tamara Chalupecká. „Rádi ho přijedeme ukázat a předvést do vozíčkářských center, rehabilitačních ústavů a podobných míst s více zájemci.“

Skvělý parťák na houby?

Už na první pohled je jasné, že Mountain Trike bude skvěle sloužit v horším
terénu – na štěrkových či lesních cestách,
ale i trávnících a kombinovaném podloží
– zkrátka nic není pro něj překážkou.
Najde uplatnění i v běžném civilním provozu.
„Teplice nejsou zrovna vozíčkářská
Mekka, ale s Mountain Trike jsme projeli
skoro všude – velké i malé kočičí hlavy,
děravé silnice, rozbité chodníky, obrubníky, žlábky napříč chodníkem pro odvod
dešťovky (v Teplicích velmi oblíbené).
Nic z toho vozík nezastaví. Je velmi stabilní. Jedinou tendenci k překlápění (a to
dopředu) má při prudkém brzdění. Právě
z toho důvodu jsou úplně vpředu pomocná Anti Tip kolečka,“ vysvětluje Tamara
Chalupecká.

Modulární konstrukce
Mountain Trike je aktuálně k dispozici
ve čtyřech modelech. Základní Mountain
Trike klasický a Mountain Trike EVO
– model pro klienty s omezenou funkcí
rukou (prstů), kde brzdy mohou ovládat

stejnou kloubovou rukojetí jako řízení.
V kombinaci s úchopovými rukavicemi je
pak ovládání snazší.
Třetí model je Mountain Trike PUSH.
Nemá pákový pohon, pouze tlačnou tyč.
A poslední – letošní novinka – je
eTrike. Jde o Mountain Trike s elektrickým pomocným pohonem, motorem
250 W, 36 V v zadním kolečku, baterií
o kapacitě 12,8 Ah pod sedačkou a plynovou rukojetí nebo ovládací páčkou na palec.
Konstrukce Mountain Trike je modulární, takže na model PUSH si můžete nechat dodatečně namontovat pákový pohon
a máte z něho plnohodnotný Mountain
Trike. Nebo si dokoupíte a namontujete
eKit a máte eTrike.
Mountain Trike je částečně skládací,
rám je pevný, opěradlo sklopné a po odjištění se dá zadní kolečko sklopit pod

Mountain Trike zkouší a testují někteří
vozíčkáři. Třeba pro Aleše Černohouse je
významným terénním doplňkem.
„Mountain Trike jsem měl možnost
osobně vyzkoušet jak na hladkém povrchu, tak i v lesním terénu. Ovládání je
trochu atypické, ale za chvilku si ho osvojíte. I méně zdatní jedinci mohou díky
Mountain Trike překonat terén, který by
s běžným vozíkem určitě nezvládli. Sám
jsem zkoušel zdolat sice krátké, ale extrémní lesní stoupání. A vozík si s ním
hravě poradil. Tento speciál sice nenahradí klasický vozík pro každodenní běžné
užití, ale jako terénní doplněk – třeba
v „bariérovém“ městském prostředí –
může být vhodným pomocníkem. Kdybych neřešil nerudovskou otázku ‚Kam
s ním?‘, bral bych ho např. jako parťáka
na houby…“
Reklama

 Rehabcare.cz: Lukáš Chalupecký, Doubravická 1693/9, 415 01
Teplice, tel. 702 324 152, e-mail:
info@rehabcare.cz, internet. stránky:
http://rehabcare.cz/.
 Mountain Trike:
https://www.mountaintrike.com/



Před několika lety jsem jako klient
pobýval v rehabilitačním ústavu Chuchelná. Zdejší rehabilitační zařízení
bylo přestavěno z bývalého barokního
zámku – sídla rodu Lichnovských –
v 50. letech minulého století. Jeho atmosféru, v níž se snoubí historie s přítomností jsem si tedy mohl otestovat
na vlastním „těle“.
Nejrušnějším místem ústavu je bezpochyby krytá chodba, která spojuje starý
zámek s odděleními – s tzv. Domem kavalírů, v němž dnes sídlí rehabilitace.
K oblíbeným zákoutím areálu patřilo
torzo bývalého anglického krajinářského
parku a bazének, z nějž byla vytvořena
moderní kašna. Frekvence elektrovozíčkářů je oproti hrabyňskému centru minimální, proto se na méně dostupná místa
v okolí zámku dostanou jen ti více zdatní
vozíčkáři.
První osobní zkušenost z pobytu
v tomto zařízení pro mne znamenala, že
zde jde v mnohém o to, aby si klienti odnesli kromě znovunabyté kondice i dobrý
pocit z téměř rodinné atmosféry. Samozřejmě, že to nebyly jenom pozitivní
zkušenosti, ale i některé negativní.

Lékařka, nebo farmářka?
Když jsem dostal pozvánku k mému
druhému pobytu v Chuchelné, musím se
přiznat, že jsem tentokrát trochu váhal.
Říká se, že každé zlo je k něčemu dobré.
Teprve nyní jsem spatřil věci ve skutečných barvách bez příkras a růžových
brýlí. Už samotné přijetí ve mně vyvolalo
špatné pocity. Znáte to – někam přijedete
a máte sto chutí okamžitě odjet. Rehabilitační lékařka, která prováděla vstupní
vyšetření, připomínala spíš farmářku.
A také se tak chovala. S široce rozkročenýma nohama, s rukama v bok si mě
dlouho prohlížela a pak vypustila neuvěřitelnou větu.
„Má přes 60 roků a na hlavě ani jeden
šedivý vlas!“ Pokývala hlavou a pokračovala: „Jaké berete léky?“ Vyjmenoval
jsem je a sdělil jí, že si je budu brát sám.
Ostatně to už dělám 40 let. Chtěla je vidět, a když jsem jí je ukázal, vytrhla mi
sáček s lékovkami a utíkala od mého
lůžka do středu pokoje. Tam vysypala
lékovky na stůl, začala je míchat a vykřikovala: „A teď mi řekněte, který je který?“

Rehabilitační ústav Chuchelná
Vzpomněl jsem si na 90. léta a na šejdířské skořápkáře z Balkánu v ulicích našich měst. Ještě chvíli jsem „hájil své
pozice“ a v podstatě je marně objasňoval.
S triumfálním úsměvem vyběhla s léky
z pokoje, přičemž u dveří pronesla:
„A budeme vám je dávat my – jako všem
ostatním! A basta!“
Každé ráno jsem si vystál u ošetřovny
frontu a poslušně polykal své léky, které
mi sestry daly do plastové štamprle. Inu,
tradice je tradice. Tak to šlo čtyři dny.
Pátého dne mě napadlo přesvědčit se před
ošetřovnou, zda jsou tam všechny léky.
Zjistil jsem, že chybí ten na ředění krve.
Upozornil jsem na to přítomnou sestru.
„A to jste mi ho nepodávali po celou
dobu, co jsem tady?“
„Ne, nemáte ho napsaný,“ odpověděla
sestra.
„Ale mě byl přece společně s ostatními léky odebrán vaší doktorkou. A tady
jde přece o život. Já jsem nedávno prodělal akutní infarkt!“
Vystrašená sestra informovala na mé
opakované žádosti lékaře. Následný odběr
krve, který staniční sestra zdůvodnila jako
běžné screeningové vyšetření, se ani
po opakovaných pokusech nezdařil. A to
musím konstatovat, že něco podobného se
mi stalo v životě poprvé. Chtěl jsem si
toto pochybení či nedbalost vyříkat s doktorkou, která hrála skořápky, ale pokaždé
přede mnou zbaběle utekla a nebyla ani
jednou na malé vizitě.

Flegmatický byl i přístup zdravotnického personálu.
„Nikam nejezděte sám,“ vyzývala mě
hned prvního den ošetřovatelka. „My vás
na procedury odvezeme.“
Čekal jsem, ale nikdo se nedostavil.
Vyrazil jsem tedy bez doprovodu. Akorát
jsem u fyzioterapeuta musel vysvětlovat
pozdní příchod. Když se ve dveřích našeho pokoje opakovaně objevovala sestra
s obligátním dotazem, jestli mám nějakou
proceduru, jenom jsem se pousmál. Samozřejmě že nikdo z personálu pro mě
nepřišel, takže zdejší folklór pokračoval
dál…

Jo, naturel je zkrátka naturel
A to ranní vstávání…
„Synci, tu mate žinky na myti,“ rozdávala po ránu sestra hadříky. „Prve
gzicht, potem dupu a ni naopak.“
Ráno po budíčku si rád ještě chvíli poležím. Ošetřovatel z Bolatic stojí nade
mnou a dlouho mě pozoruje.
„Chtěl jste něco?“ ptám se ho.
„Enem se divam, jestli eště žijete!“
Podobné situace, kdy jste zamyšlený
nebo rozjímáte a nějaký dobromyslný zaměstnanec na vás zezadu vybafne, ke zdejšímu naturelu patří. O bodrosti a dobrosrdečnosti lidí ze zdejší enklávy si však
myslím své. Skladba klientů, mezi nimiž
figuruje početná skupina klientů po mozkových příhodách, přímo evokuje jednání
personálu s despektem a opovržením.

Václav

Vstupní část rehabilitačního ústavu
A odtud už není příliš daleko ke generalizování, velmi nevybíravému zacházení
a špatné komunikaci mezi oběma stranami.

Kritická místa
Skutečnou chuťovkou pro klienty je
pohyb a přesun po chodbách oddělení.
Při projíždění se stěží mine vozíčkář
s chodcem. V případě dvou proti sobě
jedoucích vozíčkářů musí jeden z nich
(ten myslící) zajet do koupelny nebo WC
a počkat, až ten druhý přejede. Situace je
kritická ráno, to se dělají zácpy na chodbách, u ošetřovny i u výtahu. Třeba spěcháte na proceduru a najednou vám vyjede z pokoje vozíčkář s mentálním blokem.
Vysouká se z cimry a pak už za ním jedete jako osobní automobil za plně naloženým kamionem v horských serpentinách.
Když se to přihodilo mně, vždy se mi
vybavila scéna s Mr. Beanem v epizodě
se schodištěm plným imobilních seniorů.
Těch kritických míst, které klientům
znepříjemňují život, je bezpočet. Pohyb
na vozíku v oddělení rehabilitace je jen
o něco méně komplikovanější. Prostě
zlatá Hrabyně, zlatá Hrabyně! Ti z vás,
kteří máte zdejší zkušenost z pobytu
na vozíčku, určitě potvrdíte, že RÚ Chuchelná rozhodně není ideálním místem
pro pohyb těžce zdravotně postižených.

Bývalý zámecký park

Při mé druhé opakovací léčbě jsem tady sdílel pokoj s člověkem po mozkové
příhodě. Václav měl za sebou sedm pobytů a těšil se na osmý. Žil si ve svém vlastním mikrokosmu – většinu dne prospal,
usínal u rádia s volume na maximum
a komunikace s ním se omezila na dvě
slova: ahoj a kafe.
K běžným procedurám na oddělení patřilo koupání, které u imobilnějších pacientů probíhalo dvakrát týdně. Václav
čekal jako obvykle pouze v trenýrkách,
s ručníkem a mýdlem na pokoji. Ve dveřích se objevila hlava ošetřovatele.
„Čekejte, Vašku, za chvilu jsem
u vas.“
Tak jsem si i já šibalsky počkal. Uplynula čtvrthodina, poté půlhodina a nic se
nedělo.
„Nějak na tebe hoši zapomněli, Vašku,“ Smutně se na mě podíval a čekal dál.
Téměř po hodině se konečně rozletěly
dveře pokoje.
„Ježíšmarjá, já jsem na vas, do dupy,
uplně zapomněl. Dneska už to nestihnu.
Tak to odložime na indy, co řikate?“ poklepal ošetřovatel zdecimovaného Vašíka
přátelsky po nahých ramenou. A z Vaška
se vyloudilo slovo, které dostatečně vystihovalo celkovou atmosféru zdejšího ústavu: „Chaooos!“
A to bylo na dlouho asi jediné zřetelně
vyslovené sdělení, které jsem od Vaška
zaregistroval…

Pohyb po venkovních
cestách vyžaduje zdatnost
To, co je tady pro každého klienta
nejdůležitější, je samozřejmě rehabilitace.
Nedá se srovnat s hrabyňskou léčbou, ale
vzhledem k daným podmínkám je
na slušné úrovni. Aby to bylo ještě lepší,
musí být rekonstrukce zdejších prostor
na programu dne.
Spojovací chodba mezi oběma objekty
je pak místo, kde to žije a pulzuje. Takový

malý chuchelenský Václavák – promenáda, tržiště, bufet, dopravní tepna, odpočívárna, návštěvnické centrum i „drbárna“.
Balzámem na nervy po traumatech
na oddělení je zdejší zámecký park (bývalý). Musím se přiznat, že mi chybí ty
každodenní projížďky, posezení u fontánky a u ptačí voliéry. Venkovní výtah pro
vozíčkáře je pak pozitivní novinkou.
V parku však ubývá starých vzrostlých
stromů a hezkých zákoutí. Projížďka
parkem ovšem vyžaduje zdatné jedince,
osobního asistenta nebo elektrický vozík.
Totéž platí i o venkovní komunikaci
na místní hřiště, místo mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí.
Nesnadný je i přístup s vozíčkem do obchodu, kostela či do oblíbené cukrárny.

Změna k lepšímu možná je
„Z Hrabyně nám sem dávají ty nejtěžší případy,“ postěžovala si jednou zdejší
zdravotní sestra. „Je jich víc a víc. Přichází sem ti, kteří jsou krátce po nemoci, a ti,
kteří tu jezdí opakovaně. Jejich příbuzní,
kteří o ně pečují doma, je k nám ‚odkládají‘, aby si alespoň na chvíli odpočinuli.
Nevím, co si slibují od zdejšího zařízení.
Zdravotní stav klientů po mozkových
příhodách je víceméně neměnný. Navíc
mnozí z nich absolutně nespolupracují,
jsou apatičtí, vyhořelí a bez života. Jiní
na sebe rádi upozorňují a dělají naschvály. Třeba se s vozíkem ‚zapikolují‘ na jednom z nejfrekventovanějších míst u ošetřovny a odmítají uvolnit průchod. Když je
chcete odtlačit, začnou vyvádět jako pominutí. To pak máte chuť se vším praštit!“ dodává sestřička.
Musím s ní jenom souhlasit. Při svém
posledním pobytu v Chuchelné jsem měl
občas pocit, že se nenalézám v rehabilitačním ústavu, ale v ústavu pro duševně
choré. Na druhé straně je tu však i nešťastný způsob komunikace ze strany
zdravotnického personálu. Přístup lékaře,
s jakým jsem se setkal osobně při vstupní
prohlídce, postrádá slušnost, respekt a je
vysoce neprofesionální. Ani nadměrná
„zlidovělost“ některých řadových zaměstnanců, obyvatel zdejšího rázovitého regionu, jemuž se říká Prajzská, nemusí každému imponovat. To, co může jednomu
připadat jako vtipné a bezprostřední,
může druhému připadat jako neomalené
a neslušné.
Těžko můžeme očekávat změnu chování od klientů s postižením mozku. Přesto i oni si zaslouží důstojné a slušné zacházení. Změna přístupu ze strany zdravotního personálu možná je. Snad by to
chtělo jen trochu slevit ze starých zaběhaných návyků či zlozvyků. To by jistě
přispělo ke zlepšení vztahů a celkové
atmosféry ve zdejším rehabilitačním ústavu.

Jak uvádí ve svém článku pro Inspirante.cz prof. Jan Mareš, vedoucí RS
centra FN Olomouc, u celé řady neurologických onemocnění pomáhá stanovit diagnózu právě lumbální punkce.
Toto vyšetření nemá mezi pacienty
příliš dobrou pověst, ale ve skutečnosti
nejde o nic dramatického a tato metoda
pomáhá lékaři diagnosticky odlišit některá
závažná onemocnění, jako jsou klíšťová
meningoencefalitida, hnisavá meningitida,
krvácení mezi pleny mozkové, roztroušená skleróza a další. Mozkomíšní mok,
který lékař získá lumbální punkcí, slouží
zejména k cytologickému, biochemickému, spektrofotometrickému, mikrobiologickému a imunologickému vyšetření.
„Při tomto vyšetření se v bederní krajině (těsně pod průsečíkem spojnice lopat
kostí kyčelních a trnovitých výběžků páteře) odebere malé množství mozkomíšního moku. Odběr se provádí v místě,
kam už mícha nedosahuje, její poranění či
poškození tedy v žádném případě nehrozí.
Odběr se provádí atraumatickou jehlou
mezi dvěma bederními obratli. Při lumbální punkci je nemocný v poloze vsedě
s flektovanou páteří, což je z hlediska
topografické orientace pro lékaře poloha
nejvýhodnější,“ vysvětluje prof. Jan Mareš.

Kdy vás může čekat
lumbální punkce?
Lumbální punkce neslouží pouze k diagnostickým účelům, může se využívat
k měření tlaku likvoru nebo aplikaci léku,
případně kontrastní látky do páteřního kanálu.
„S prudkým rozšířením sofistikovaných zobrazovacích metod (CT, MRI) se
na přelomu 70. a 80. let minulého století
mohlo zdát, že význam lumbální punkce
v klinické medicíně bude výrazně oslaben. Praxe však ukazuje, že se bez ní
zcela jistě neobejdeme dnes ani v blízké
budoucnosti, a to v širokém spektru předpokládaných diagnóz. Lumbální punkce
je indikována jak u akutních stavů, tak
u onemocnění s chronickým průběhem.
Základní význam má její provádění u podezření na neuroinfekci. Je zcela nezbytná
nejen u podezření na meningitidu, ale
rovněž u jinak nejasných febrilních stavů,
zvláště u dětí.
V diagnostickém úsilí se lumbální
punkce stává významným zdrojem informací u některých neurologických a onkologických onemocnění, např. u Guillaino-

va-Barrého syndromu, roztroušené sklerózy a karcinomatózní meningitidy. Bez
lumbální punkce není myslitelné stanovení diagnózy mozkového pseudotumoru,“ uvádí prof. Mareš.
Používá se i u extrémně obézních nemocných, protože vyšetření na přístrojích

pro CT a MR není možné. Lumbální
punkce je také součástí anesteziologických postupů – spinální anestezie.
Po lumbální punkci by měl zůstat rizikový nemocný na jednotce intenzivní
péče k pozorování po dobu přibližně 24
hodin.
„Lumbální punkce se většina nemocných obává a přes veškeré poučení nemusí být zmírnění strachu dostatečně účinné.
U anxiózních nemocných a u dětí je
na místě vhodná premedikace, volená
podle konkrétního stavu a věku nemocného. Před provedením výkonu je třeba
získat informovaný souhlas. Při samotném výkonu se vyžaduje dostát všem
etickým nárokům a zároveň vytvořit klidné prostředí. U dětí respektujeme jejich
práva plně v souladu s Chartou práv dětí
v nemocnici,“ říká Prof Jan Mareš.
Lumbální punkce stále patří k vyšetřovacím metodám klinické likvorologie, která je v diagnostice některých neurologických onemocnění nezastupitelná
i přesto, že v současné době existuje řada
nových, méně invazivních diagnostických
metod. Budoucnost vyšetřovacích metod
v klinické likvorologii pak spočívá zejména v imunocytologických a imunohistochemických ultramikrotechnikách a také
v komplexním přístupu s ohledem na procesy, které jsou řízeny geneticky a mohou
se podílet na vzniku a rozvoji onemocnění
nervové soustavy.
Zdroj: Inspirante.cz (prof. Jan Mareš)
(red)

Na začátku října proběhl v řadě už
šestý ročník módní přehlídky vozíčkářů
Elegance bez bariér. Konala se v krásných prostorách nově zrekonstruovaného Společenského domu v Solnici
a přišlo se na ni podívat více než 400
diváků. Získané finanční prostředky
pořadatelé věnovali rodině Koukolových z Pohoří v Orlických horách.
Paní Pavlína Koukolová žije se svými
dvěma dcerami Aničkou a Klárou v rodinném domku a jejich výchova je pouze
na ní. Otec dcer bohužel neplní vyživovací povinnosti a nejeví o ně zájem. Paní
Koukolová rovněž pečuje o své rodiče,
kteří s nimi sdílí dům.
Anička se narodila v dubnu 2007
a zpočátku nebyl žádný důvod se domnívat, že by něco mohlo být v nepořádku.
Ve třech měsících začalo být zřejmé, že
Anička neumí věci, které by jako zdravé
miminko měla zvládat a nejeví zájem
o okolí. Rozběhl se proto kolotoč vyšetření, kdy byl diagnostikován opožděný psychomotorický vývoj a mírný centrální hypotonický syndrom. Ve třech letech však
přišla další diagnóza – porucha autistického
spektra, dětská mozková obrna a těžká
mentální retardace. Anička je ležící, maximálně si sedne, proto navštěvuje pátým
rokem Speciální pedagogické centrum
v Hradci Králové, kde má individuální
vzdělávací program, a také se vzdě-lává
doma s maminkou. Trénuje hlavně stání
na vertikalizačním stojanu, klokankách
a s ortézkami, po kterých zaznamenávají
velký pokrok.
Peníze rodina využije na úpravu domku, ve kterém žije, aby se v něm Anička
mohla lépe pohybovat nebo na nákup speciálních hraček pro zlepšení psychomotorického vývoje. Největším přáním rodiny

Foto z přehlídky: Jiří Plíštil

Foto z přehlídky: novotnyART.cz Photography
je však podívat se společně k moři, které
by Anička viděla poprvé.
Atmosféra přehlídky byla opět skvělá.
„Chtěli bychom touto cestou znovu
poděkovat všem těm, kteří se s námi podíleli na organizaci akce a celém jejím průběh. Ohromné díky patří i všem sponzorům, bez kterých by to nešlo, všem
úžasným modelkám a modelům, moderátorům, vystupujícím, fotografům, zvuka-

řům, prostě úplně všem těm, kteří svou
rolí umožnili, aby aktuální ročník byl
výjimečný,“ sdělili pořadatelé ze spolku
VerMi.
A kolik peněz se vlastně pro rodinu
Koukolových získalo? Částka byla rekordní: 161 tisíc korun.
Zdroj: www.elegancebezbarier.cz
(red)

Pavlína Koukolová se svou dcerou Aničkou (vlevo)

Foto: www.elegancebezbarier.cz

Letošní slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ se uskutečnilo 30. září v aule Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Už třetí ročník tohoto projektu proběhl pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila, náměstka
hejtmanky Jihočeského kraje Zdeňka
Dvořáka a pod záštitou senátora Parlamentu České republiky Jiřího Carbola.
Ceny REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ navrhují instituce a veřejnost za mimořádný počin, vzor nebo
projekt ve prospěch osob se zdravotním
postižením, a to ve čtyřech kategoriích:
Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů), Pečující v handicapu
(sebeobětující se osobnosti), Projekty
handicapu (projekty organizací a filantropů) a Emisaři handicapu (následováníhodné příklady a vzory).

Ocenění za vítězství v kategorii Projekty handicapu převzal ředitel šampionátu v para
hokeji 2019 Jiří Šindler (uprostřed)

Ani nepřízeň osudu jim
nezabránila dosáhnout
skvělých cílů
REKORDY HANDICAPOVANÝCH
HRDINŮ nemají druhá a třetí místa,
všichni ocenění jsou vítězové.
„Jsem moc rád, že se podařilo uspořádat již třetí ročník této ojedinělé akce
v celé České republice,“ uvedl Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast. „Mimořádné
příběhy oceněných budou navíc vydány
i knižně, protože rekordy handicapovaných by si měla uvědomovat a oceňovat
celá společnost,“ dodal.

Paní Marta Justyna Hyrníková s dcerkou
Gabrielou

Za aktivity pro návštěvníky se zdravotním postižením a seniory byla ostravská zoo oceněna v kategorii Emisaři handicapu. Zleva: Šárka Nováková z oddělení pro kontakt
s veřejností, radní MSK Radomíra Vlčková a prof. Jindřich Štreit

Ivo Koblasovi – paralympijskému reprezentantovi v cyklistice – předali ocenění senátor
Jiří Carbol (vlevo) a náměstek hejtmana MS kraje pro oblast sociální Jiří Navrátil

„Kniha, která popisuje, jak se lidé
i přes nepřízeň osudu dokázali prosadit, je
velkou inspirací nejenom pro handicapované občany. Ukazuje, že i přes postižení
mohou díky nezměrné vůli dosáhnout
neskutečných cílů,“ uvedl k reprezentační
publikaci, která vyšla na konci listopadu,
primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura.
Náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro školství a sociální věci Mgr. Zdeněk Dvořák mimo jiné konstatoval: „Tato
akce dává prostor sdílet příběhy jednotlivců a může motivovat každého z nás
k novým aktivitám. Jak říká dalajláma:
‚Štěstí není něco, co k člověku přijde jen
tak. Přichází spolu s našimi činy.‘“

Ocenění 3. ročníku soutěže
REKORDY
HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ

Ocenění paní Kateřiny Vlkové v kategorii Hrdinové handicapu si nenechal ujít ani její
tatínek

 Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů): Ivo Koblasa, Kateřina Vlková, Lukáš Hirka.
 Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů): Stacionář Nesa, Josef
Suchár, Jiří Šindler.
 Pečující v handicapu (sebeobětující
se osobnosti): Jana Valíčková, Petr Matýsek, Manželé Hyrníkovi.
 Emisaři handicapu (následováníhodné příklady a vzory): Zoologická zahrada
a botanický park Ostrava, Václav Krása,
Jindřich Štreit.
Atmosféru při předávání cen zpestřil
Gigi band – country kapela vozíčkáře
Zdeňka Šnajdera.
Projekt je financován z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
Krajského úřadu Jihočeského kraje
a statutárního města Ostravy.
Více na www.hecportal.cz, kde si můžete objednat všechny tři díly knihy REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ
(di)

Petru Matýskovi (vpravo) předali ocenění místopředseda NRZP ČR Jan Uherka a radní
MSK Radomíra Vlčková

O živou country hudbu se postaral Gigiband vozíčkáře Zdeňka Šnajdera

Celou akci už tradičně odmoderovala
paní Ilona Mazalová. Tradičně dobře

O letošním prvním dubnovém víkendu se v Hodoníně a především v nedalekých Dolních Bojanovicích opět
uskutečnily dvě na sebe navazující, tradiční kulturní akce. Zrakově postižení
muzikanti, jejich rodinní příslušníci,
přátelé, neformální fankluby a hosté si
zde již podvacáté dali dostaveníčko na
Festivalu Tolerance a Slováckém humanitárním plese. Začalo se už v pátek…

Na návštěvě u sousedů
Zrakově handicapovaní muzikanti se
rozhodli nejprve v Hodoníně potěšit
ty naše spoluobčany, kteří jsou někdy
neprávem opomíjeni. Ve stacionáři pro
mentálně postižené Zelený dům pohody
se představila rodinná country skupina
Josefa Černého. V domově pro seniory
S-centrum Na Pískách se k odpolednímu
kafíčku rozdávaly výborné koláčky. Dříve
narozeným k poslechu, zpěvu i tanci vyhrával harmonikář. Olga Valentová (doprovází na elektrofonické varhany) s dalšími dvěma zpěvačkami vážily cestu až
z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Dívčí
trio připomnělo zejména „trvalky“‚ z repertoáru Spirituál kvintetu.
Ve stacionáři pro duševně nemocné
na Jarošově ulici sklidil zasloužený potlesk s pásmem lidových písní pěvecký
soubor Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS( Pastelky z Kyjova. Zpěváky doprovázel skvělý
harmonikář.

Dívčí kvarteto 4BAB
Světluška. Zvláštní poděkování náleží zvukaři Janu Pazderskému z Lednice.
Program otevřel soubor mentálně postižených klientů ze Zeleného domu pohody v Hodoníně. Jmenuje se Moreczek
a orientuje se především na romské písně.

Festival Tolerance
Festival vlastní tvorby a interpretačního umění zrakově postižených písničkářů
odstartoval úderem 19. hodiny v sále
Obecního domu v Dolních Bojanovicích.
Slavnostně ho zahájily paní senátorka
Hana Hubáčková s paní starostkou Dolních Bojanovic Evou Rajchmanovou. Programem provázela osvědčená dvojice
konferenciérů: Josef Černý z OÁZY Hodonín a Hana Holečková z DIAGONÁLY
Dolní Bojanovice.
Akci významně podpořilo město Hodonín a Nadační fond Českého rozhlasu

Country skupina Popojedem

Připomněl nedávno zesnulou mezinárodně uznávanou zpěvačku Věru Bílou.
Za doprovodu kytary a houslí dále vystoupilo folkové duo Elena a Lena. V jejich
vlastním songu nám dámy z Brna a Olomouce přiblížily tu šťastnou chvíli, kdy se

Jazzový taneček žákyň ZUŠ z Dolních Bojkovic

Jazzové uskupení JUKI BAND z Brna

Tradiční Polonéza v podání žáků 9. tříd ZŠ v Dolních Bojanovicích

seznámily při lázeňském pobytu ve Slatinicích. Na závěr dámské duo rozezpívalo
celý sál písní z repertoáru Pavla Bobka
Veď mě dál, cesto má. Hitovka s originálním názvem Take Me Home, Country
Roads je převzal od Johna Denvera.
Hudební program zpestřil jazzový taneček žákyň ZUŠ v Dolních Bojanovicích. Jako sólistka s moderním výrazovým tancem, prvky gymnastiky a přízemní akrobacie se představila Simona Grégrová.
Následovalo pásmo písní pijáckých,
hospodských a tanečních v podání již
výše zmíněného pěveckého souboru Pastelky. V současné době si soubor připomíná deset let své existence. Každý z účinkujících měl na sobě polokošili v jiné
barvě, v různých pestrých odstínech.
Členkou je mj. také naše kamarádka,
oblíbená harmonikářka Irena Kratochvílová. Šest členek souboru Pastelky, tentokrát v černobílých kostýmech, později
zaujalo legrační taneční kreací na pochodovou píseň Trojský kůň.
Píseň Dědečkovy hodiny z repertoáru
Taxmenů nám v podání Milana Hradila
ze Zlína pomohla vyrovnat se s neúprosným během času. Milan je povoláním
masér. Při zpěvu se doprovází na kytaru
a foukací harmoniku. Sál rozesmál také
písní Vizovice od skupiny Fleret, na niž si
narouboval vlastní „vlasteneckou“ sloku.
Dívčí Rychnovské trio kromě již zmíněného repertoáru přidalo k potěše publika ke společnému zpěvu navíc staropražskou píseň U svatého Matěje a Tuláka
od Karla Hašlera.
Z hlediska národnosti československou a z hlediska nástrojového obsazení
opravdu pestrou skladbu písní má oblíbená country skupina Popojedem. V jejím
skvělém podání jsme si vyslechli několik
známých melodií s originálním textem.
Stověžatou matičku Prahu na festivalu
vzorně reprezentoval absolvent konzervatoře Martin Rous. Je to folkový a rockový
kytarista, skladatel, písničkář a hudební
pedagog, který založil legendární skupinu
Sluníčko. Později byl kapelníkem a autorem rockové skupiny Šántí. Píseň V síti
upozorňuje na nástrahy přetechnizované
a konzumní společnosti. Východisko nabízí jeho song Čínská zeď. Líbil se zejména spirituál Go Down, Moses (Jdi, Mojžíši), který zpopularizoval Louis Armstrong. K textu Jiřího Suchého (Propusť
hned svůj lid) si Martin s nadšením
a drzostí sobě vlastní přičinil další sloku.
Snad mu principál Divadla Semafor laskavě promine.
U dalších dvou čísel programu jsme
obdivovali a bouřlivým potleskem odměnili zpěv a cappella, tj. bez hudebního doprovodu. Krojovaný mužský pěvecký sbor
z Josefova se dokonce obešel 

bez veškeré techniky. Josefovské Mužáky
posílilo pár zpěváků z Dolních Bojanovic.
Pásmo zdejších lidových písní v jejich
společném podání nemělo chybu. Kvarteto ve složení Anežka a Eva Herkovy, Jana
Dvořáková a Petra Šupová má kořeny
taktéž v Dolních Bojanovicích a říká si
4BAB (čti Čtyřbab). Název jim vymyslely
jejich drahé polovičky nad džbánkem piva
v hospůdce. Děvčata skvěle zpívají lidové, folkové i gospelové písně.
Festival Tolerance uzavřelo jazzové
uskupení Juki band pod vedením houslisty Jury Kincla. S výbornou zpěvačkou
a v trochu neobvyklém nástrojovém obsazení jsme vyslechli několik oblíbených
standardů a známých filmových melodií.

Jam session na Oáze

Pěvecký soubor SONS Pastelky z Kyjova

V sobotu patřil areál hodonínské OÁZY – střediska speciálních služeb, z. s.,
na ul. Rybářské č. 34 – prezentaci všech
účinkujících z Festivalu Tolerance. Podle
situace, nálady a temperamentu se v recitálech představili jak pánové Josef Černý
z Hodonína, Milan Hradil ze Zlína a Martin Rous z Prahy, tak i přítomné dámy.
K Ireně Kratochvílové, která se doprovázela na pianový akordeon Delicia
značky Carmen IV., se brzy přidalo duo
Elena a Lena. Na závěr k převeliké radosti
všech posluchačů muzicírovali naprosto
všichni. Účinkující na festivalu měli coby
čestní hosté vstup zdarma na následující
akci.

Slovácký humanitární ples
Tradiční ples se konal opět v Obecním
domě v Dolních Bojanovicích. Hana
Holečková mezi námi přivítala nejvzdálenější účastnici – paní žijící v anglickém
městě Manchesteru na sobě ale manšestráky neměla. Pro sváteční večer zvolila
slavnostní plesové šaty v „lady“ délce
modré barvy, na živůtku poseté flitry.
K poslechu a tanci hrála známá krojovaná
dechová hudba Bojané pod vedením pana
Stanislava Esterky. V sále se střídala
s diskotékou, kterou ocenili milovníci
údernějších rytmů. Návštěvníkům restaurace vyhrávala na přání oblíbená krojovaná cimbálová muzika Zádruha.
Program zpestřila řada pohledných
pohybových čísel. Představily se mladé
gymnastky z obce Lužice a soubor scénického tance z Ratíškovic. Zasloužený
potlesk přihlížejících si rovným dílem
zasloužili žáci devátých tříd ZŠ v Dolních
Bojanovicích s tradiční polonézou i 12
párů zdejší mladé chasy v krojích. Mladí
s nadšením a důstojně zatančili Českou
besedu.
Jako půlnočním překvapení se velmi
líbilo humorné vystoupení souboru Flying
Boys (Létající hoši) z Kolína. Jejich nezbytnými rekvizitami byla trampolína,

Soubor Moreczek ze Zeleného domu pohody z Hodonína

Černobílý taneček členek souboru Pastelky z Kyjova

Půlnoční překvapení: Skupina Létajících hochů z Kolína

švédská bedna, žíněnka, ale také sportovní trikoty z doby našich pradědečků a nejrůznější legrační pokrývky hlavy. Pánové
parodovali sportovní výkony. Předvedli
však skvělou gymnastiku s prvky přízemní i vzdušné akrobacie. Údiv publika
se střídal s výbuchy smíchu.
Hlavními sponzory akce byly akciová
společnost ČEZ a stavební firma Plus z Hodonína, která středisku OÁZA věnovala
symbolický šek ve výši 50 tisíc Kč. Zvláštní poděkování patří všem účinkujícím
v programu i štědrým dárcům, kteří věnovali hodnotné ceny do bohaté tomboly.
A ohlasy zúčastněných? Za všechny
nadšené diváky odpovídá třeba pan Jaroslav Hořejší, vozíčkář z Ostravy.
„Já i můj tatínek, který mě doprovázel,
jsme se skvěle pobavili. Poslechli jsme si
krásnou muziku a potěšili se barvami
a nádherou krojů, ale i pohledem na různá
pohybová a taneční vystoupení. Ubytováni jsme byli na dvojlůžkovém pokoji
v Orlovně v Dolních Bojanovicích, kde
nám také zajistili snídani. Schodiště je tu
opatřeno pojízdnou plošinou pro vozíčkáře. Pokud nám situace i zdraví dovolí,
určitě příště přijedeme.“
Ludmila Kubínová, Boskovice

Lákavý program 21. ročníku
Festivalu Tolerance
a Slováckého humanitárního
plesu

Mužský pěvecký sbor z Josefova na Hodonínsku

Milan Hradil ze Zlína…

… a Martin Rous z Prahy

Obě akce jsme naplánovali od čtvrtka
7. do neděle 10. května 2020. Čtvrteční
program zahájí Festival Tolerance v obecním domě v Dolních Bojanovicích, od 21
hodin bude k tanci a poslechu hrát host
festivalu – ABBA SHOW SK.
V pátek od 13 hodin se můžete vypravit na Festival u Jezu v Hodoníně – přehlídku country, bluegrassu a folku, s možností tří country plaveb na výletních lodích po řece Moravě.
V sobotu dopoledne si poslechnete
koncert v prostorách penzionu Václav
v Dolních Bojanovicích, odpoledne pak
od 13.30 koncert v amfiteátru Lázní Hodonín. No a večer začne v 19 hodin Slovácký humanitární ples v Dolních Bojanovicích. Hrát bude krojovaná cimbálová
muzika, dechová hudba, nebude chybět
diskotéka, polonéza, krojovaná moravská
beseda a další taneční vystoupení. A samozřejmě vás čeká bohatá tombola.
Vše se koná v bezbariérových prostorách. Už nyní si můžete rezervovat ubytování a místo u stolu na tyto akce: závazná
přihláška je na www.oazahodonin.eu.
Pokud byste chtěli přispět na výstavbu
a provoz bezbariérového areálu Oázy Hodonín, najdete na stránkách i číslo účtu.
Moc děkujeme.
Kolektiv Oázy Hodonín

Meelis se narodil v roce 1968, při těhotenství se ale objevil tzv. Rhesus konflikt (matka má negativní krevní skupinu
a plod v lůně pozitivní krev; Rhesuskonflikt během těhotenství je porucha,
která může způsobit poměrně vážné problémy počínaje žloutenkou novorozence
a končí potratem nebo narozením mrtvého
plodu. Dnes se však používají léky a metody léčby, které umožňují minimalizovat
tato rizika; pozn. red.). Vyšetření ani příslušná léčba neproběhly včas. Meelisova
oficiální diagnóza je dětská mozková obrna, nemůže chodit, mluvit a používat ruce.
V polovině 80. let se Meelis naučil
kreslit prsty na nohou. Jeho tématy jsou
krajina, příroda a moře. Vyniká ovšem
i v jiném oboru – tvorbě grafiky na počítači a tištěných obrazů. Učí se programo-

Západ slunce nad jezerem Käsmu

Okno (olej)

vat a vymýšlet aplikace pro lidi s postižením, které by jim usnadnily život.
V grafice vytvořil různé hrdiny dětských
filmů, například postavy animovaných
filmů Walta Disneye. Skvělé jsou jeho
vlastní práce. Tištěné obrazy jsou velmi
oblíbené mezi umělci-řemeslníky, protože
se dají použít pro křížové prošívání i pro
pletení.

Hory a žluté květy (olej)

Kůň (olej, výřez)

Meelis (také se mu říká Mella nebo
„estonský Stephen Hawking“) žije v Tallinu a nepovažuje se za postiženého ani
zmrzačeného. Říká, že se pouze přizpůsobil svým nedostatkům. Nezáleží na tom,
jestli může chodit, nebo ne, hlavní je, že
je schopen myslet. Nechápe lidi, kteří
neustále na něco „kňourají“ (traduje se to
o Estoncích a Estonkách, přitom jejich
životní úroveň je v evropském měřítku
vysoká – mají třeba nejvyšší počet osobních počítačů a mobilů v přepočtu na jednoho obyvatele; pozn. red.).
Podle Meelise je nejdůležitější, že svůj
život v pohodě zvládá a že se necítí být
„obětí osudu“…
(red)

Hvězda

Pro tebe

Zda nás spolu čeká
Cesta životem
Ještě daleká

Nechceš být nevěrná
v myšlenkách hřešit
jenže teď zrovna
je třeba hodně žít

padá z nebe
nedá se uchopit
miluješ její svit

Milovat smíš
však ne tít
do svých žil
žít je tvůj cíl

Máš z ní radost
necítíš žádnou bolest
taky záříš
a ani se o to nesnažíš
Ona se tu objevila
neskrývala jsi své překvapení
neskrývala jsi své dojetí
o lásce už máš ponětí
Trvalo ti celkem dlouho
než jsi to zjistila
než sis uvědomila
co je opravdu důležité

Krysí závod

Krysí závod životem
není k ničemu a ten
který se mu oddává
velmi často prohrává
Každý máme svůj úděl
to někdy tvoří předěl
mezi koncem a začátkem
mezi rakví a kočárkem

Šílený dárce

Dávám ti po čem

Najdu já tu cestu svou
moje sny už nebudou
nereálnou myšlenkou
bohatí duchem povstanou

Kontakt očí

Tvoje oči říkají
Půjdem trochu potají
Do krajiny daleké
Do úrovně vysoké
Tam, kde je ráj
Už brzy bude máj
Moje oči říkají
Moje ruce dávají
Ti to velké štěstí
Dobré časy věstí
Každá moje myšlenka
Je u mého Stvořitele
On jediný zná a ví
Jestli nám bude skvěle
Ve snech On mi odpoví

Jiní jen touží
Nabízím řešení darem
Toho co tě souží
Jsi pro mě kamenem
Příliš drahým
Jsi božím dítětem
Já červem malým
V krajině věčnosti
Máš jisté ctnosti
Kterými obohatíš
Však je mi k zlosti
Jak a kdy se vrátíš
Pomocí zmožený
Hledáš sílu u ženy
Však ta vede svůj boj
Jsi pro ni záchranná bój
V moři lidského života
Kde nepanuje dobrota

Foto: Marek Svoboda

Neřestná

Jsi láskou posedlá
víš, co se nemá
víš, které neřesti
ti šlapou po štěstí

Johana Lucie Mallardová



Americký snímek z roku 2011 –
v hlavních rolích AnnaSophia Robb,
Dennis Quaid a Helen Hunt – líčí skutečné události ze života mladé dívky, která se
po napadení lidožravým žralokem už po
třech měsících rozhodla vrátit zpátky
„na prkno“.
Bethany Hamilton je dospívající dívka, která se touží stát profesionální surfařkou. Své sny se jí daří plnit, ale při
surfování přichází útok žraloka, při kterém přijde o celou levou paži. Bethany se
i přes hororový zážitek rozhodne vrátit
zpět k surfování. Znovu začne trénovat,
setkání s realitou ji ale sráží na pevnou
zem. Ztrácí naději, proto se rozhodne
odjet do Thajska, kde chce pomáhat obětem ničivé vlny tsunami. V Thajsku
si uvědomí, že přijít o ruku není konec
světa. Potkává tam děti, které ztratily
rodiče, matky, které přišly o děti, a své
zranění už viděla jen jako něco, co se
prostě stalo. Začala se starat o sirotky
a učila je jezdit na prkně. Média ji milovala, stala se hrdinkou pro podobně postižené děti, dodávala jim odvahu, aby také
sportovaly a žily dál.
Její touha se znovu nastartuje a chce
opět surfovat. Potřebuje ale úpravy na jejím surfařském prkně, a když se to povede
vyřešit, začne hodně trénovat, dokonce
i během těhotenství. V národní soutěži
předvede velmi bojový výkon a umístí se
na pátém místě. Nakonec porazí světovou
jedničku i mistryni světa.

Do snímku byla zakomponována i řada detailů ze života skutečné Bethany.
Zahráli si tu její rodiče (ve scéně v kostele
sedí za Dennisem Quaidem a Helen Hunt,
kteří ve snímku hráli rodiče Bethany).
Před kamerou se objeví i samotná Bethany, a to jako dívka s krabicí ve scéně, kdy
rozdává jídlo obětem tsunami. Ve filmu
si zahrál i pes surfařky.
Kromě kratičké role před kamerou zasahovala Bethany i do vlastního natáčení.
Po zhlédnutí části popisující útok žraloka
na svou osobu přesvědčila filmaře, aby
tuto pasáž udělali méně dramatickou.
Podle jejích slov byli všichni účastníci
útoku nebývale klidní.
Bethany rovněž vstoupila i do rozhodnutí o obsazení hlavní role herečky, která
ve snímku hraje právě ji – AnnySophie
Robb. Šest týdnů před natáčením spolu
s AnnouSophií tvrdě trénovala, aby ji naučila základům surfování. Trénovat musel
i Dennis Quaid, zatímco Helen Hunt
už amatérskou surfařkou byla.

Představitelka filmové Bethany Hamilton
a skutečná BH
Blanka Falcníková

Surfařka
(Soul
Surfer), USA, 2011,
102 min.
Režie: Sean McNamara, scénář: Sean
McNamara,
Michael
Berk, Douglas Schwartz
a další, kamera: John R.
Leonetti.
Hrají: AnnaSophia Robb, Dennis
Quaid, Helen Hunt, Kevin Sorbo, Jeremy
Sumpter, Ross Thomas, Carrie Underwood a další.

Určitě znáte sportovní disciplínu orientační běh a ze stránek VOZKY víte, že
orientační závod může být i na běžkách,
kolech či na koních. A také že orientační
disciplíny existují i pro lidi s postižením –
rychlostní sprint, trail orienteering, orientační labyrint nebo taktický scorelauf.
V případě zájmu by bylo možné uspořádat závod v první polovině roku 2020.
Kde? V Ostravě v parku Milady Horákové (naproti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje), kde je fyzicky nenáročný terén, ale co se orientace týče, je to
vhodné místo s mnoha cestičkami, kde rozhoduje rychlé rozhodování, práce s mapou
a chuť vítězit.
V případě zájmu dejte o sobě vědět
prostřednictvím webového formuláře
(předběžné přihlášky) na http://ostravabezbarier.cz/zavodOB.
Závod je tedy ve fázi zjišťování zájmu.
V případě dostatečného počtu závodníků
(40), bychom vás na stránkách VOZKY
a na výše uvedených webových stránkách
informovali o podrobnostech závodu.
Jaký způsob závodu by se nakonec
uskutečnil, záleží na domluvě. Všechny
ale vyžadují umět číst mapu, dobrou orientaci a skvělý odhad.
Samotný závod a jeho příprava vyžaduje mnoho času, povolení a souhlasná
stanoviska mnoha institucí. V případě
konání vás budeme informovat i o jeho
přípravě. Závod by připravili lidé, kteří se
věnují orientačnímu běhu. Například jde
o členy FiZA team Ostrava, který pořádá
závody již třicet let.
Tým Bez bariér poradenství

Druhý listopadový týden se do pražského hotelu STEP sjelo přes 70 vozíčkářů z celého světa, od USA po Japonsko, aby ve 24. ročníku halového turnaje v tenisu na vozíku METROSTAV
Prague Open 2019 změřilo své síly
v celkem třech kategoriích – muži se
utkali v hlavní soutěži (Main Draw,
dále MD), kde startovalo 24 žebříčkově
nejlepších hráčů a v Second Draw (dále
SD), která zbyla pro ty, kteří se do
hlavní soutěže nevešli. Dále hrálo 20
žen a 11 hráčů kategorie Quad, tedy
těch, kteří mají postižené i horní končetiny.
A protože se do Prahy sjíždí opravdu
dobrá konkurence pravidelně, bylo se
na co koukat. Prvním nasazeným v MD
byl Francouz Nicolas Peifer (ročník
1990), pátý hráč světa, druhým nasazeným byl Alfie Hewett (GBR), ročník
1997, šestý hráč světa, nasazenou trojkou
pak Japonec Takuya Miki, roč. 1989,
světová 12. Jako čtvrtý nasazený rozehrál
soutěž Frederic Cattaneo (1978), 17. hráč
světa.

Triumf Mikiho
Po nádherných zápasech nakonec vítězný pohár nad hlavu zvedl Japonec
Miki, který zopakoval své vítězství z roku
2017. V druhé mužské soutěži se radoval
Čech Michal Kubát (1960), který ve finále porazil druhého Čecha, Jiřího Gregora (1976).
Čtyřhru ovládl pár Miki, Cattaneo,
kteří porazili pár Legner (AUT), Peifer
ve dvou sadách.
Soutěž žen hrálo dvacet žen a obsazení bylo také vynikající. Jedničkou byla
Marjolien Buis (NED, 1988), čtvrtá hráčka světa, dvojkou Němka Sabine Ellebrock (1975, světová osmička), trojkou
Lucy Shuker (GB) a čtyřkou Viktoriia
Lvova (RUS, 1998, 15.).
Z titulu se nakonec se radovala Němka
Ellebrock, která porazila ve finále Marjolein Buis po veliké bitvě. Čtyřhra se stala
kořistí Marjolein a Michy Spaanstra
(NED). Mimochodem Micha Spaanstra
před zahájením turnaje obdržela vstupenku do Síně slávy Českého tenisového
svazu vozíčkářů, kde se zařadila po bok
legendám, jako je Martin Legner (AUT)
či Tadeusz Kruszelnicki (POL). Čechy
v Síni slávy ČTSV Brychtu a Fialu doplnil letos Michal Stefanu z Náchoda.
Poslední kategorií byla divize Quad.
Nasazená jednička, Ymanitu Silva (BRA,

Sabine Ellebrock – vítězka ženské kategorie
1983, osmý na světě) potvrdila svou kvalitu a ve skvělém zápase porazil Yosi
Sadona (ISR, 23.), čtyřhru potom ovládl
pár Antony Cotterill (GBR) a Shraga
Weinberg (ISR).

A co Češi?
Česká stopa v MD nebyla zcela špatná
– většina našich borců uhrála alespoň
kolo, druhé ovšem bylo už nad jejich síly.
Škoda, že se turnaje nezúčastnil nejmladší
český hráč Utíkal, který měl mnoho stu-

Ymanitu Silva z Brazílie, vítěz divize
Quad

dijních povinností. Ale SD Češi ovládli.
Ve čtyřhrách byla situace v MD podobná
– čtvrtfinále bylo konečnou. České ženy –
Pořízková a Křížková – nepostoupily
z kvalifikace do hlavní soutěže, v divizi
Quad jsme hráče neměli.
Turnaj se opět vydařil, poděkování patří organizátorům z Ars Production
a ČTSV. Zázemí i podmínky v hotelu
STEP jsou vynikající, přesto všechny
mrzí, že původní místo konání této akce –
krytá hala v Průhonicích – už několik let
zeje prázdnotou a chátrá.
dr. Ivan Vyvadil
předseda OS Vividus Dynamis
Foto: vivaldy@seznam.cz

Vítězem turnaje se stal japonský stolní
tenista Takyua Miki

Ve dnech 23.–29. 9. se ve Sportovním centru Nymburk uskutečnil Evropský pohár v paralympijském sportu
boccia. Pořádající organizací byla členská národní organizace BISFedu Česká
federace Spastic Handicap.
Evropské poháry se pořádaly v letošním roce tři. V dubnu proběhl první
v chorvatském Záhřebu, v červnu se pořádání ujala italská Olbie a v září Česká
republika. V Evropě je obecně přetlak
hráčů, kteří se chtějí BISFed turnajů
účastnit, a tak mezinárodní federace měla
také letos plné práce sloty na všech Evropských turnajích rozdělit tak, aby každé
členské organizaci vyhověla.
„Tím, že se Česká federace Spastic
Handicap zhostila v České republice pořádání jednoho z turnajů, dostali naši
sportovci letos více prostoru než hráči
ostatních zemí,“ říká manažerka soutěže
Michaela Řiháčková. „Ve všech soutěžních třídách jsme měli reprezentanty
a celý tým vedl reprezentační trenér ČR
Robert Křivan.“
„Závody na domácí půdě jsou vždy
pro sportovce speciální, celý tým si užíval
a vnímal nádhernou atmosféru, kterou
dokreslovala výborná organizace turnaje.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným členům tělovýchovných jednot
a rodinám závodníků za podporu z hlediště po celou dobu trvání BISFed 2019
Nymburk Boccia Regional Open,“ uvedl
Robert Křivan.

Prim hráli borci
Velké Británie
BISFed Evropský pohár Nymburk byl
jedním z posledních turnajů, na kterém
mohli sportovci sbírat tolik potřebné body
pro kvalifikaci na tokijské LPH v příštím
roce. Evropský pohár v Nymburku hostil
reprezentace Velká Británie, Řecka, Španělska, Turecka, Izraele, Slovenska, Belgie, Nizozemska, Německa, Polska a České republiky.
Účast na EP Nymburk byla velmi kvalitní, zvláště v klasifikační třídě BC3, kde
organizátoři přivítali Gregorise Polychronidise z Řecka – mistra světa i Evropy
a aktuální světovou jedničku. Ve třídě
BC1 se představil další mistr světa a Evropy David Smith, paralympijský šampiona a světová jednička. Z Velké Británie
k nám zavítal i mistr světa Stephnen McGuire, který hraje ve třídě BC4.
Výsledkově opanovala turnaj Velká
Británie, která vyhrála zlato ve všech

sedmi soutěžních třídách. Česká republika
se stala druhou nejúspěšnější výpravou.
Češi sesbírali hned pět medailí: v klasifikační třídě BC1 získala bronz Katka Cuřínová, ve třídě BC2 vybojoval bronz
Josef Žabka a ve třídě BC4 šlo stříbro
Radku Procházkovi. V divizích týmů
BC1, BC2 jsme získali bronzové medaile
a pár BC4 ve složení Radek Procházka
a Jan Bajtek vybojoval stříbro.

Organizace na jedničku
Turnaj byl pro Českou republiku velmi úspěšný a to jak po výsledkové stránce, tak po stránce organizační. Již v prů-

běhu přicházely velmi pozitivní ohlasy
a pochvala za skvělou organizaci na sebe
nenechala dlouho čekat ani od vedení
Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
Organizace se zhostil pětičlenný tým
národní členské organizace České federace Spastic Handicap ve složení Pavla
Přistoupilová, Marie Maňáková, Michaela
Řiháčková a Marián Lačný, v čele s předsedou ČFSH Ondřejem Sejpkou.
Michaela Řiháčková
Foto: Česká federace Spastic Handicap

Před dvěma lety se mě někdo ptal,
jestli už jsem zkusil monoski. Nezkusil,
ale zjistil jsem, že je to jízda na jedné
širší lyži, kde lyžař má obě nohy pevně
upnuty vedle sebe. Technika jízdy je
do určité míry podobná jízdě na lyžích
– je třeba dělat obloučky, držet rovnováhu, přibržďovat…
Handicapovaní lyžaři dokonce zvládají slalom, obří slalom, sjezd a super kombinaci. Mají-li funkční ruce, mohou jezdit
sami, je-li s rukama problém, mohou
lyžovat s asistentem. Jízda je sice pasivnější, ale i tak člověk na monoski krouží
obloučky.
Ač sedím na vozíku, už jsem zkusil
leccos. Od monoski mě ale vždy spolehlivě odradilo zimní chladné počasí. Díky
kamarádce Elišce, která jezdí už několik
let, jsem se rozhodl, že to změním. Letos
(2019) – v prvním březnovém týdnu –
jsem vyzkoušel monoski. Na Lipně.

To je jízda!
Jedu. Vyrovnávám zatáčky, nakláním
se až k sjezdovce, cítím kolem sebe vítr,
rychlost a se spolehlivým a šikovným
asistentem Honzou jsme jedno tělo. Ta
sounáležitost přináší pocit, že sjezdovku
sjíždím sám. Maminčina červená větrovka
se mi ve větru nafukuje jako balón, jsem
nepřehlédnutelný.
V cíli slyším: „Dáme si to ještě jednou?“ Radostně přikyvuju a už zase stojíme ve frontě na vlek. Nakonec jsme
sjezdovku sjeli čtyřikrát. Jdeme se
do bistra ohřát, ale než si dáme jídlo, ještě
stihneme svozový autobus ke Stezce korunami stromů Lipno. Byl jsem tu na jaře,
v létě i na podzim. V zimě ne. Stezku
projedeme rychle, poslední patro k vyhlídce absolvuju plošinou. Výhled nic

S asistentem Honzou na sjezdovce

S Eliškou – inspirátorkou mého výletu na Lipno
moc, lidí pár, ale přes lipenské jezero je
patrná upravená bruslařská dráha, vidím
lesy a bílou tmu. I tak mi výstup udělal
radost. Vyfoukaný jím horkou gulášovou
polévku a těším se na řízek.

Lipno bez bariér
Sice popisuju zážitky z minulé lyžařské sezony, ale teď – na začátku nové – se
to hodí. Navíc monoski mohu vřele doporučit. Jízdu na něm si můžete vyzkoušet
třeba díky projektu Lipno bez bariér,
podobné akce pořádají i jiná lyžařská
centra. Kromě jízdy na monoski a „cesty
do korun stromů“ jsme si užili i bazén
se zdviží v nádherném vodním ráji Aqua-

Vyhlídka na Stezce korunami stromů

park & Wellness Frymburk, kde je celoroční provoz.
Jízda na monoski je nevšední zážitek
a většina zimních středisek je na vozíčkáře připravena. S asistentem budete v pohodě, ale můžete si třeba zaplatit i kurs.
Zakuste adrenalin, který zažívají naši
paralympionici – jeden je dokonce namalovaný na poštovní známce Českého paralympijského týmu vydané k Zimním paralympijským hrám 2018 v jihokorejském
Pchjongčchangu.
Já už se moc těším, až se zase na monoski dostanu!

Plošina na Stezce korunami stromů

Můj článek o peripetii s předprodejem a získáním lístku na koncert Andrey Bocelliho vyšel v loňském třetím
čísle VOZKY. Letos se mé těšení naplnilo a já se 29. 11. 2019 přesouval
do Prahy s myšlenkou, že adventní
Prahu jsem naposledy zažil před asi
sedmi lety. Tak si užiji oboje – advent
i koncert.
K přepravě léta využívám vlak, tentokrát jsem cestoval na mechanickém vozíku. Ale co čert nechtěl – z Českého
Krumlova do Českých Budějovic byla
výluka, ale v emailu od GWTR (tj. společnosti, která u nás jezdí) psali, že mě
vyzvedne dodávka a dopraví do krajského
města. Spadl mi kámen ze srdce a ještě
jsem získal 20 minut k dobru. Pohodlně
jsem si koupil zpáteční lístek do Prahy.
U ČD mi jízdu tam i zpět schválili jen
díky tomu, že se má asistentka zaručila,
že mě naloží sama (tohle nebývalo zvykem, prý jde o velké riziko – co kdyby se
něco stalo?). Sice obě jízdy klaply, ale
na té zpáteční se člověk, který přivezl
mechanickou plošinu, velmi divil: „Jaký
b….c to schválil?“
Ale plošina se do vchodu vešla, já pohodlně nastoupil a můj vozík dokonce
projel do vozu se sedadly. A já seděl jako
běžný cestující. Zkrátka, vše je v lidech.
Přeprava tedy vyšla, není tomu však vždy
– někdy je to dobrodružství a člověk se
nesmí dát.

Praha
Do Prahy přijíždíme za tmy a směřujeme k Václavskému náměstí. Vždy tam
chvíli počkám u místa, kde jako pochodeň
vzplál Jan Palach. Když mě opustí smutné
myšlenky, uvědomuji si, jak velkolepě je
nasvícené Národní muzeum, a protože
začíná advent, Václavské náměstí zdobí
osvětlené stromy, které každou chvíli
mění barvu. Nebýt rušné magistrály, připadal bych si jako v pohádce. Stoupáme
vzhůru po Vinohradské třídě na Náměstí
Míru, které tone ve světle – nasvícený
kostel sv. Ludmily, stromek, trhy, rozzářené oči dětí a lidé s kalíšky svařáku,
medoviny… Ubytujeme se v Křesťanském domově mládeže sv. Ludmily
a spěcháme na setkání s kamarádkou
Amalaine do restaurace Ztracený svět.
Kromě schodu ve vchodu se s vozíkem
všude pohodlně dostanu.
Ráno po snídani spěcháme na Jungmannovo náměstí a s přáteli, kteří dnes
tvoří pár, jdeme do Františkánské zahrady, kde na sebe v kavárně chrlíme jednu

O2 aréna
novinku přes druhou. Když se rozloučíme, procházíme pasáží Světozor na Václavské náměstí, abychom se co nejdříve
dostali zpět na Mírák. V pasáži je krásně
nasvícený strom jako stvořený pro fotku.
Náhle zahlédnu vysokou známou postavu
– reportážní fotograf Jan Šibík vysvětluje
dvěma mladým fotografům, jak stromek
vyfotit, aby světla zářila a na fotce dobře
vyšla. Všichni stromek chválíme, přejeme
si klidný advent a odcházíme.
Na Míráku mám sraz s paní učitelkou
z pražské Jedličkárny. Je to možná trochu
podivné, ale stali se z nás přátelé. Jako by

Nasvícené Václavské náměstí

velký věkový rozdíl mezi námi neexistoval. Vždy si říkáme, co nového nás potkalo, jak se pereme se životem (já na vozíku, ona nemládne…), co naši blízcí a tak.
Je mezi námi nějaké kouzlo – máme podobný náhled na život, máme rádi podobné věci, smějeme se stejným vtipům...

O2 arena
Musím předeslat, že letos v červnu
jsme podnikli cestu do Prahy hlavně
za účelem zmapování trasy z náměstí
Míru do O2 areny. Původní záměr dopravit se metrem vyhořel na množství pře-

15, na 16. stála kamera s kameramanem.
Diváci vstupují do arény, je ohromná.
Nikdy jsem v tak velikém prostoru plném
lidí nebyl. Když zvednu hlavu ke kopuli,
zdá se mi daleko. Dobře vidím na pódium. Je nad ním ohromné plátno, které
zprostředkovává blízký obraz; po stranách
jsou dvě menší, kde jdou stejné projekce.

Nádherný koncert

Adventní trhy u kostela Sv. Ludmily na Vinohradech
stupů (i venkem) – navíc stanice Náměstí
Míru a Českomoravská nejsou bezbariérové. Zachránila nás jízda tramvají č. 16.
Na Míráku jsme nastoupili a asi po 40
minutách vystoupili na Poliklinice Vysočany. Do O2 areny jsme ten kousek došli
pěšky.
Konečně jsme tam. Vpravo vidím prosklené dveře s velkým piktogramem vozíčkáře, který označuje bezbariérový
vchod. Prokážeme se vstupenkami a slečna říká, že bezbariérové vchody mají čísla
120 a 121 – najít je není těžké. Přijeli
jsme v předstihu, tak rotujeme po kruhu.
Vidíme samé nezdravé občerstvení –

Stánek s včelovinou ze slovenské Smolenice

všude je cítit přepálený tuk. Pozoruji lidi.
Konverzují, baví se, smějí, popíjejí a vyčkávají. Ve stánku se suvenýry neodolám
a kupuji si tričko s podobenkou a podpisem Andrey Bocelliho. Ani cédéčku,
které vyšlo v Decca records po 14 letech
od vydání posledního na konci loňského
října, neodolám. V názvu má italské Sí
a má oslavovat lásku, rodinu, víru a naději.
Blíží se 20. hodina. Procházíme
do prostoru pro vozíčkáře. Celkem je
v něm 16 míst pro vozík a židlička pro
doprovod, na každé straně osm. Dodatečně jsem zjistil, že obsazených bylo pouze

Náhle se ozývá potlesk. Na scénu
vstupuje kytarové duo Carisma. Hrají
pěkně, ale v aréně je stále šum, protože
stále přicházejí davy opozdilců. Po potlesku přicházejí členové Národního symfonického orchestru se smíšeným sborem
pod taktovkou dirigenta Stevena Mercuria. Ten celý koncert vodí na scénu slepého umělce a na obrazovce je vidět, že mu
vždy říká něco pěkného, protože Andrea
má úsměv na tváři. Vždy musí zdolat
schodiště s mnoha schody, které vede
k pódiu – pokaždé trochu trnu, když si
uvědomím, že nevidí. Ač vysoký muž,
na pódiu působí dojemně křehce, zranitelně. Ale to už ho vítá ohlušující potlesk.
Rozeznívají se první tóny a publikum
rázem umlká. Maestra během vystoupení
na pódiu doprovázejí jeho vzácní hosté,
kterými jsou skvělá italská sopranistka
Alessandra Marianelli, toskánská diva
Illaria Della Bidia, jméno třetí umělkyně
si nepamatuji a opět kytarové duo Carisma. Některé skladby provází taneční vystoupení v podání Dominiky Bergmannové a Konstantina Gorodilova.
Po hodině zpívání a přestávce se opět
rozezní hudba – klasický repertoár obohatily i skladby z nového alba. Když arenou
v duetu zaznělo „Ave Maria pieta“, měl
jsem pocit, že ji síla obou hlasů zboří.
Svižnějšími melodiemi se celá arena opakovaně roztleskávala. Nádherné melodie
také doprovázely obrázky historických
staveb, scenérie přírody a počítačové
obrazce v různých barvách. Andrea Bocelli dokonce přidal tři skladby, po nichž
bylo jasné, že se musíme rozloučit.
Celý koncert mi bylo krásně. Střídavě
jsem měl slzami prosklené oči, ale
i ohromnou radost z člověka, který se
navzdory svému handicapu dokázal prosadit a svým zpěvem rozdává radost druhým. Andrea Bocelli (jeho životní příběh můžete zhlédnout ve filmu „Hudba
ticha“), je pro mě stejně inspirativním
mužem jako vědec Stephen Hawking
(jeho osud si můžete připomenout filmem
„Teorie všeho“).
V neděli probíháme adventní trhy
na Staroměstském náměstí, kde cíleně
hledáme stánek s včelovinou ze slovenské
Smolenice. Čtete správně, ne s medovinou, ale včelovinou. Lze ji pít vychlazenou i ohřátou a věřte, že v rozumných
dávkách vždy léčí.

Okresní město Ústí nad Orlicí leží
v údolí Tiché Orlice v Českotřebovské
vrchovině. Bylo založeno v polovině 13.
století a zdejší tkalcovské a soukenické
cechy byly známy již od 16. století.
Nový rozvoj textilního průmyslu nastal
po vybudování železnice v roce 1845.
Ve 20. století vznikl v Ústí nad Orlicí
výzkumný ústav, textilní továrna a škola. Dnes funguje bavlnářská firma Perla ve velmi omezeném provozu.
Na staré dobré časy a zlatý věk textilního průmyslu už místní pamětníci jen
vzpomínají. Ve městě a jeho okolí přesto existuje mnoho atraktivních míst,
která vybízejí k návštěvě.
Pro konání 28. podzimního srazu odboru zrakově postižených Klubu českých
turistů Ostrava v termínu 10.–13. října
2019 jsme vybrali Hotel Uno ve východočeském Ústí nad Orlicí. První zastávkou
našeho turistického programu se stala
Choceň. I toto město, ležící v Třebechovické tabuli na řece Tichá Orlice, proslulo
textilním průmyslem, zejména v 19. století po vybudování železnice. Z místních
zajímavostí jsme si vybrali zámek,
v němž sídlí Orlické muzeum. Budova
zámku má renesanční podobu z let 1562–
1574. Má uzavřenou čtyřkřídlou dispozici
s přízemními arkádami na dvou stranách.
Zámek vydrancovali Švédové a poškodily
požáry. Jeho stavební vývoj ukončila
klasicistní přestavba a vybudování pseudogotické kaple s polygonálním závěrem
v 19. století.
Muzeum disponuje sbírkami historickými, botanickými, geologickými a archeologickými. Od zámku je příjemná
procházka zámeckým parkem, který vyúsťuje přímo u železniční stanice.

Ústí nad Orlicí
Náměstí Letohradu zdobí mariánský
morový sloup. Odpoledne jsme se vydali
na prohlídky městského muzea a zámku.
Největší zajímavosti muzea jsou sáně,
na nichž v roce 1812 prchal císař Napoleon z Ruska.
Letohradský zámek nechal z původní
tvrze přestavět v raně barokním slohu
v letech 1580–85 Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic. V roce 1873 byla vybudována spojovací galerie a západní křídlo.
Mezi majitele zámku patřili mimo jiné

i Harrachové a Kolovratové. Posledním
majitelům – hrabatům ze Stubenbergu –
byl zámek zkonfiskován. Po dlouholeté
devastaci převzalo nemovitost v 90. letech
20. století město a po rekonstrukci zpřístupnilo veřejnosti. Prohlídku interiérů podtrhuje bohatá štuková výzdoba G. Maderny. Ve sklepě se nachází Muzeum Járy
Cimrmana, v parku grota s vyhlídkou,
oranžerie, výběh s klokany a voliéra s papoušky. Kostel na Václavském náměstí
vyzdobil štukami Ital Giovanni Maderna.

Letohrad
Páteční program jsme zasvětili atraktivitám města Letohrad, které se do roku
1950 nazývalo Kyšperk. V první části
jsme navštívili areál Nového dvora.
V barokní usedlosti sídlí Muzeum řemesel
s 50 expozicemi na ploše 1700 m².
Ve třech patrech najdete exponáty řemesel z let 1840–1930 (betlémy, hodiny,
krajky, dílny ševcovské, krejčovské, tkalcovské, ordinace zubní i gynekologickou,
starou školu, hospodu, mlýn, hospodářský
dvůr, sýpku atd.). Prohlídku můžete
ukončit ve stylové restauraci. V jednom
z domů v areálu žil a zemřel František
Vladislav Hek, jehož osudy sepsal v románu F. L. Věk spisovatel Alois Jirásek.

Muzeum řemesel v areálu Nového dvora v Letohradu

Žamberk
V sobotu jsme se přesunuli autobusem
do města Žamberka. Leží v Žamberské
pahorkatině v údolí Divoké Orlice. V 16.
století zde působila početná komunita
českých bratří. Lidé se věnovali po staletí
soukenictví a tkalcovství. Z četných turistických zajímavostí jsme si vybrali výstup
na Tyršovu rozhlednu, exkurzi pivovaru
Kanec, prohlídku Městského muzea
a Masarykova náměstí.
Tyršova rozhledna – zvaná Rozálka
nebo Rozárka – stojí na vrchu nad městem. Byla postavena v roce 1932 podle
předlohy – rozhledny Hejlačka v podobě
husitské hlásky u jihočeského Tábora.
Tyršova rozhledna má výšku 20 m a dvě
vyhlídkové plošiny. Vedle ní stojí raně
barokní morová kaple sv. Rozálie. Po sestupu jsme zavítali do minipivovaru, kde
jsme se seznámili s výrobou piva a ochutnali několik produktů.
Zajímavost prohlídky muzea s jeho
bohatými sbírkami umocňovaly haptické
a zvukové ukázky (polyfon, orchestrion,
hrací skříňky).
Na žamberském náměstí jsme obdivovali mariánské sousoší, kašnu se sochami
Kentaura a Nymfy od místního rodáka
sochaře F. Rouse ml., bustu T. G. Masaryka od J. Kotyzy, radnici a nedaleko
náměstí stojící kostel sv. Václava v barokním hávu.
Další významnou architektonickou
památkou Žamberka je zámek. Nechali ho
postavit páni z Bubna jako své hlavní
sídlo v roce 1515. Zásadní přestavbou
prošel v letech 1810–1815. Posledními
majiteli byli Parisové. V zámeckém parku
je hvězdárna, v níž působil dánský astro-

nom T. Ch. Brorsen. Památkou na pobyt
židů je hřbitov z konce 17. století.

Významné osobnosti
a divadlo
Ve městě je i několik objektů, v nichž
se narodily či žily výrazné žamberské
osobnosti. Na okraji města u Helvíkovic
stojí rodný domek Prokopa Diviše, vynálezce bleskosvodu. Je v něm expozice
o životě a díle tohoto českého vynálezce.

Prokop Diviš – reprodukce z roku 1878
Ve vile na východním okraji žil prof.
MUDr. Eduard Albert, zakladatel moderní
české chirurgie. Nachází se tady i rodný
dům Františka Rouse, tvůrce mnoha figurálních sochařských děl.
Ve městě se dále narodili sochař
J. Kotyza, Petr Eben, hudební pedagog,
prof. PhDr. Augustin Seydler, zakladatel
moderní české teoretické fyziky, Eduard
Landa, malíř žamberských zákoutí, umě-

lecký kritik Jiří Faltus, sestra prof. Alberta
Tereza Svatová, která byla uznávanou
autorku fejetonů ze života obyvatel venkova a další osobnosti. Žamberk má
i svou stálou divadelní scénu v Divišově
divadle.

Ústí nad Orlicí
Poslední den srazu patřil hostitelskému městu. Když se řekne Ústí nad Orlicí,
většině lidí se vybaví slovo tkalcovství.
Tkalcovství v tomto kraji symbolizuje
jméno Hernych a tkalcovská tradice začíná v rodině Hernychů v polovině 19. století. V roce 1884 vzniká firma Jan Hernych a syn. Neúspěšnějším podnikatelem
v tomto oboru byl Florian Hernych.
V roce 1907 si poblíž ústeckoorlického
náměstí nechal postavit honosnou vilu.
Jde o secesní budovu, v níž se po znárodnění vystřídala řada institucí. Po rekonstrukci se v roce 2008 stala Hernychova
vila sídlem městského muzea. Prohlédnout jsme si tam mohli pohyblivý betlém, Planičkův orloj, sbírku minerálů,
historickou sbírku, velmi zdařilé figuríny
v dobových kostýmech, obytné místnosti
s mobiliářem a zimní zahradu. V improvizované dílně s tkalcovskými stavy jsme si
mohli vlastnoručně vyrobit přízi a uplést
barevný provaz.
Procházka náměstím nás přivedla
k pamětní desce věnované zdejšímu pobytu slavné kuchařky Dobromily Marie Rettigové.
Letošní podzimní sraz kromě setkání
starých dobrých přátel a zapálených turistů přinesl účastníkům mnoho nových
zážitků.

Výlet vhodný pro vozíčkáře
Na návštěvu Orlickoústecka se mohou
v pohodě vydat i vozíčkáři. Od železniční
stanice Ústí nad Orlicí-město (s výtahy
a šikmými plošinami) to máte asi 200
metrů k Hotelu Uno. Vstup do hotelu
a restaurace jsou bezbariérové, výtah
do pater prostorný, pokoje a apartmány
rovněž. Z míst, která jsme navštívili my,
jsou pro vozíčkáře vhodná např. Muzeum
řemesel a Restaurace Nový dvůr v Letohradu, zámecký park v Chocni, zámecký
park v Letohradu, Městské muzeum
v Žamberku, restaurace pivovaru Kanec
v Žamberku, Masarykovo náměstí a zámecký park v Žamberku.

Tyršova rozhledna v Žamberku

Prostorná

restaurace

Hotelu

Uno

lé, navíc umístěné na opačně straně, než
má být. Signalizační tlačítko stavebníci
umístili až skoro v rohu, tedy pro některé
z vozíčkářů bude špatně dosažitelné.
Co je ale hlavní – sklopné a pevné madlo
má délku pouze 60 cm.

Navíc bych upozornil na další problém: U záchodové mísy, která je umístěná u boční stěny, je vhodné na tuto stěnu
osadit vodorovné nástěnné madlo.
Na rozdíl od pevného madla osazeného
na stěně za WC mísou se nevyviklá
a nehrozí vylomení ze zdi. Lze osadit
i vodorovné nástěnné madlo se svislou
částí, která umožní snadné sedání a vstávání na a ze záchodové mísy. Navíc toto
svislé madlo může sloužit také pohybu
u umyvadla. (Viz vzorové řešení.)
Text: (mf), foto: Lucie Filipčíková

Informace o mapě
přístupnosti Ostravy
Přitom vyhláška č. 398/2009 Sb.,
o obecných a technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, jasně stanoví mimo jiné, že
„u záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí
přesahovat o 100 mm; madlo na opačné
straně záchodové mísy musí být pevné
a záchodovou mísu musí přesahovat
o 200 mm“. Jestliže je mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny 70 cm,
sami si spočítejte, co je špatně.

Činnost projektu letos podporují:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, statutární
město Ostrava, městské obvody
Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz,
Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice,
Michálkovice a Město Vratimov.

V interaktivní mapové aplikaci Mapa
přístupnosti města Ostravy přibyla velká
část letos zmapovaných míst. Jedná se
o více jak 70 objektů, mezi kterými jsou
divadla, úřady práce, krajský úřad, restaurace a jiné. Nově se zde objevilo i několik
nástupišť tramvajových zastávek.
Mapa vznikla ve spolupráci oddělení
Geografického informačního systému
Magistrátu města Ostravy (GIS MMO),
Útvaru hlavního architekta MMO a spolku Ostravská organizace vozíčkářů. Nachází se na Mapovém portálu města Ostravy http://mapy.ostrava.cz.
Všechny mapované objekty (534) jsou
zpřístupněny na webu http://bariery.xf.cz.
A intenzivně se pracuje a nových stránkách http://ostrava-bezbarier.cz. Tyto
stránky jsou funkční a jsou přizpůsobeny
i mobilním telefonům. Časem by se tam
měly objevit veškeré zmapované objekty
a vše by mělo být propojeno přímo
s Mapou přístupnosti města Ostravy.
(mf)

S foťákem „bezbariérovou“
Ostravou

Jak je to s přístupností
u protinožců

V jedné nejmenované škole byl proveden bezbariérový přístup (rampy, výtah) i nová bezbariérová kabina WC.

Nugget Point je název skalního útvaru
na pobřeží novozélandského Jižního ostrova v regionu Otago.

Rozměry výrazně překračují parametry nových právních předpisů, takže zde je
možné „tančit“ i na elektrickém vozíku.
První dojem je, že by mohla sloužit jako
ukázkový příklad. Pak ale zjistíte, že
madlo u umývadla je vodorovné, ne svis-

Vzorové řešení (kótováno v milimetrech)

Nachází se zde zajímavý maják (Nugget Point Lighthouse), který ční do výše

76 metrů nad mořem a je obklopen mnoha
skalnatými
ostrůvky
(The Nuggets).
Z parkoviště k němu vede přístupná cesta,
byť s příkřejším podélným sklonem.

Aktuality z legislativy
Zvýšení důchodů v roce 2020

Přístupní cesta k majáku
Na parkovišti je funkční veřejné
WC…

Od 1. ledna každého roku dochází
k pravidelné valorizaci (navýšení částky)
vyplácených důchodů starobních, invalidních i pozůstalostních.
V roce 2020 se základní výměra zvýší
o 220 Kč, procentní výměra se zvýší
o 5,2 % + 151 Kč.
Pokud máte nárok na výplatu více důchodů (např. invalidní a vdovský/vdovecký), navýší se vám o 151 Kč částka procentní výměry toho důchodu, který je vám
vyplácen v plné výši.
Příklad:
Částka invalidního důchodu v roce
2019 činí 6270 Kč, kolik bude částka
tohoto důchodu v roce 2020?
6270 (částka ID v roce 2019) – 3270
(výše základní výměry ID v roce 2019) =
3000 (výše procentní výměry v roce
2019); 3270 + 220 = 3490 (výše základní
výměry v roce 2020); 3000 × 1,052 =
3156; 3156 + 151 = 3307 (výše procentní
výměry v roce 2020); 3490 + 3307 =
6797 (částka ID v roce 2020); 6797 –
6270 = 527 (částka zvýšení důchodu
v roce 2020).

Přechod z invalidního
do starobního důchodu

… a jak jinak než s bezbariérovou kabinou. Sice zvláštní, ale přístupnou.

Text: (mf), Lucie Filipčíková,
foto: Lucie Filipčíková
Připravil: Mirek Filipčík

Pro přechod z invalidního do starobního důchodu existují dvě možnosti:
a) Podání žádosti o řádný starobní důchod při dosažení důchodového věku,
popř. o starobní důchod před dosažením
důchodového věku („předčasný“ starobní
důchod) – částka starobního důchodu se
v tomto případě počítá běžným způsobem
(tedy z výdělků za rozhodné období). Pro
přiznání starobního důchodu je v tomto
případě třeba splnit také potřebnou dobu
důchodového pojištění, tedy odpracované
roky.
Pokud vyjde nově vypočtená výše starobního důchodu nižší než výše vašeho
dosavadního invalidního důchodu, ČSSZ
starobní důchod nepřizná a ponechá vám
nadále vyšší důchod invalidní. Pokud by
vám byl pak stupeň invalidity snížen (případně zcela odebrán invalidní důchod),
můžete o starobní důchod znovu zažádat
a výše důchodů budou znovu porovnány.
Tento „srovnávací výpočet“ lze provést na základě žádosti o starobní důchod
i po dosažení 65. roku věku (tedy i po
automatickém převedení do starobního
důchodu (viz bod b);

b) automatické převedení do starobního důchodu – nárok na invalidní důchod
zaniká dosažením 65 let; dnem dosažení
65. roku věku vám automaticky vznikne
nárok na důchod starobní. Takový starobní důchod automaticky náleží ve stejné
výši, v jaké náležel dosavadní invalidní
důchod, nezohlední se tedy výdělky dosažené po dobu pobírání invalidního důchodu; nezjišťuje se splnění doby důchodového pojištění (v praxi se jedná v podstatě
pouze o „přejmenování“ důchodu).

Zvýšení částky invalidního
důchodu, pokud při jeho
pobírání pracujete
„Pobírám invalidní důchod a zároveň
pracuji. Po jaké době si můžu nechat
přepočítat částku invalidního důchodu?“
S touto otázkou se v různých obměnách setkáváme v naší poradně poměrně
často, odpověď je však bohužel vždy
stejná: Částku invalidního důchodu je
možné přepočítat pouze v případě, že se
mění stupeň invalidity, výdělky za dobu
pobírání invalidního důchodu se však
v přepočtu částky invalidního důchodu
nezohledňují – přepočet částky se provádí
pouze pomocí přesně daných přepočtových koeficientů. Výdělky za dobu, kdy
jste pobírali invalidní důchod, budou
zohledněny až při výpočtu částky vašeho
starobního důchodu.
Mgr. Kateřina Bulantová
Poradna pro život s postižením
Liga vozíčkářů, z. ú.

Ilustr. obr.

Nemocenské
Od roku 2015 jsem v invalidním důchodu (ID) 1. stupně, od 19. 2. 2019
jsem v pracovní neschopnosti (PN) pro
zhoršení zdravotního stavu. Na doporučení lékaře jsem o den později zažádala o přezkoumání stupně invalidity.
LPK rozhodla o změně na 2. stupeň
29. 7. 2019 a rozhodnutí mi odeslala
někdy koncem srpna. V tu dobu jsem
ale byla v lázních. Na začátku listopadu
přišlo rozhodnutí, na které se budu
odvolávat. Stále jsem v PN kvůli špatnému zdravotnímu stavu s původní
neschopenkou a se stejnou diagnózou.
Nemocenské mi k 29. 8. 2019 přestali
vyplácet, prý postup podle zákona.
Lékařka mi měla k 29. 8. 2019 ukončit
neschopenku na tuto diagnózu a druhý
den vystavit neschopenku na jinou
diagnózu, a to právě kvůli tomu, že mi
zvedli ID z 1. na 2. stupeň. Pokud budu
v neschopnosti s původní neschopenkou
a s původní diagnózou, nebudu již pobírat žádné nemocenské. Má lékařka
o tomhle nic neví. Nyní otázky:
1. Podle jakého zákona má lékař
v tomto případě jednat?
2. Kdo mi nahradí dobu nemoci od
29. 8. do ukončení, např. k datu 30. 11.
2019 původní neschopenky?
3. Mohu se nějak bránit při neznalosti zákona lékařem?
4. Jak mám postupovat dál?
5. Pokud mi nebyla žádná nemocenská vyplácena, kdy mi tedy bude končit
doba placení nemoci v neschopnosti?
Za jeden rok, nebo o měsíce, kdy mi
nebylo nic vypláceno, se mi tato doba
prodlouží?
6. Lze někde žádat v případě špatného zdravotního stavu po roční neschopnosti o její prodloužení? Bude
i nadále vyplácena?
7. Co dělat v případě, kdy mi můj
zdravotní stav nedovoluje nastoupit
nikam do zaměstnaní a kdy budu čekat
na vyjádření k odvolání třeba ještě
dalších šest měsíců?

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů se „invalidní důchod
nevyplácí po dobu výplaty nemocenského
a po dobu poskytování náhrady mzdy,
platu nebo odměny nebo sníženého platu
nebo snížené odměny anebo služebního
příjmu nebo služebního platu (dále jen
„náhrada mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud
den vzniku invalidity spadá do období
dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, které jsou důvodem výplaty
nemocenského nebo pobírání náhrady
mzdy.
Pro účely věty první se za výplatu nemocenského považují i dny, po které se
nemocenské nevyplácí osobě samostatně
výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona
o nemocenském pojištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, a dny, po které se nemocenské
nevyplácí z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a za
pobírání náhrady mzdy se považují i dny,
po které se náhrada mzdy neposkytuje
z důvodu porušení režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce.
Pro účely věty první se za dočasnou
pracovní neschopnost nepovažuje dočasná
pracovní neschopnost, která se považuje
za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti, která byla ukončena
z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro invaliditu 1. nebo 2. stupně.“
Uvedený paragraf 65 odst. 1 tedy jasně stanoví, že nemocenské a ID ze stejného důvodu pobírat nelze. Je stanoveno, že
poté, co je vám pro určitou diagnózu
přiznán ID, je nemocenské ze stejného
důvodu vypláceno pouze 30 dní od doručení rozhodnutí o přiznání ID. Postup,
který jste v dotazu popisovala, je tak
v souladu se zákonem. Po uplynutí této
lhůty je nemocenská pro stejnou diagnózu
jako ID standardně ukončována. Následně
je vám vyplácen ID. Doba nemoci je vám
tedy kryta výplatou ID, žádný jiný nárok
na náhradu ušlé mzdy tak nevzniká. Lékař, který vám „neschopenku“ vystavil,
by měl postupovat dle citovaného zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
a souvisejících právních předpisů. Nutno
však říci, že jemu rozhodnutí o přiznání
ID doručováno není. O změně okolností

v souvislosti s přiznáním ID by se proto
měl dozvědět od vás. Není oprávněn
a prakticky ani není v jeho silách samostatně jednat ve smyslu vašeho požadavku
„k 29. 8. ukončit neschopenku na tuto
diagnózu a druhý den vystavit neschopenku jinou s jinou diagnózou“.
Je pravda, že zákon umožňuje vznik
dočasné pracovní neschopnosti během
pobírání ID kvůli jiné diagnóze. Proto,
aby vám po skončení původní neschopenky lékař vydal neschopenku novou, by
v požadovaný den muselo dojít k osobnímu posouzení vašeho zdravotního stavu.
Lékař by následně musel shledat, že
v daný den existuje potřeba uznat vás
práce neschopnou z jiného než původního
důvodu. Avšak to, že tak lékař (sám
od sebe) nejednal, nelze považovat
za chybu. Vzhledem k informacím, které
v dotazu výše uvádíte a z pohledu zákona
k žádnému pochybení nedošlo. Jak již
bylo řečeno, vaše pracovní neschopnost
byla v souladu se zákonem ukončena.
K jejím prodloužení tak proto už nemůže
dojít. Můžete být znovu uznána práce
neschopnou pro jinou diagnózu, kdy celý
proces začíná tzv. od nuly. Vzhledem
k tomu, že nezaměstnaným příjemcům ID
2. stupně stát nehradí sociální pojištění,
doporučujeme vám zaregistrovat se na
ÚP, díky čemuž vám bude doba strávená
v evidenci započítána jako náhradní doba
důchodového pojištění.

Osvobození od daně
z nemovitosti a pozemku
v případě invalidity 3. stupně
Jsem invalidní ve 3. stupni, držitelka průkazu ZTP/P, pobírám příspěvek
na péči (PnP) a příspěvek na mobilitu,
neboť jsem na vozíku. Jiné příjmy
nemám, nejsem výdělečně činná. Důchod se mi trošku navýšil o důchod
vdovský, jelikož mi před necelým
půlrokem zemřel manžel. Jelikož jsme
byli bezdětní, stala jsem se jednou dědičkou ve 2. dědické třídě. Od té doby
vyřizuji vše potřebné sama – jak po
stránce praktické i finanční, neboť
nikoho nemám.
Můj dotaz bude směřovat k mé daňové povinnosti. Dědím v podstatě
především byt. Až dojde k novému
zápisu do katastru nemovitostí, stanu se

novou majitelkou bytu, který byl předtím součástí SJM. A protože se různé
zákony neustále mění, nevím dvě věci.
Dědická daň sice byla zrušena, nevím
ovšem, jestli nebudu platit jako nový
vlastník novou daň z nabytí nemovitosti. Samozřejmě počítám s běžnými
platbami, jako je záloha na byt, zálohy
na energie atd., ale jde mi o povinnost
každoročně podávat daňové přiznání –
platit daň z nemovitosti a pozemku
(jedná se o pražskou sídlištní bytovou
jednotku.) Jelikož se majitelkou bytu
stanu v tomto roce, toto daňové přiznání bych měla podle naší správcové podat do konce ledna 2020.
Můj dotaz zní, zda mám nárok
na nějakou úlevu nebo aspoň částečné
osvobození z této daně, tedy daně
z nemovitosti, a případně, pokud bude
nutné platit daň z nabytí nemovitosti,
pak třeba i z této?
Pokud se nemovitost nechystáte prodat, nejste za dědictví jako takové povinna platit žádnou daň. V rámci dědického
řízení se pouze připravte na poplatek
notáři. Jeho výše se určuje z ceny nemovitosti odhadnuté znalcem. Právě odměna
notáři navyšuje náklady v případě dědictví ze všeho nejvíc.
Na jaře následujícího roku budete muset podat daňové přiznání. Od daně
z nemovitosti jste osvobozena pouze
za určitých podmínek:
1. Jde o nemovitost ve vlastnictví držitele průkazu ZTP/P a zároveň
(2.) je tato osoba příjemcem příspěvku
na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí.
Příspěvek na živobytí je dávka poskytovaná osobám v hmotné nouzi, kterým
po zaplacení nákladů na bydlení nezbývají dostatečné příjmy na základní životní
potřeby.

Insolvence na kompenzační
pomůcku (automobil)
Může mi insolvenční správce prodat
auto? Na auto i na úpravu řízení
a nakládání vozíku jsem dostal příspěvek od ÚP. Řekl jsem mu, že to je kompenzační pomůcka a že mi ji prodat
nemůže. Správce mi sdělil, že to předloží soudu. Ten prý rozhodne. Je to tak
správně?
Jedná se o věc, která je vyloučena
z majetkové podstaty, a tudíž ji nelze
prodat v insolvenčním řízení. Viz § 207
insolvenčního zákona (IZ). Je však třeba
žádat o vyjmutí auta z majetkové podstaty. Mechanismus vynětí z majetkové
podstaty k návrhu dlužníka je v § 226 IZ
upraven takto:

– dlužník uplatní vynětí majetku
podstaty u insolvenčního správce bez
zbytečného odkladu poté, co se o zahrnutí
věci do soupisu dozví, a to písemným
návrhem s náležitostmi předepsanými pro
něj v § 226 odst. 2 IZ (věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu
musí řádně označit a uvést skutečnosti,
jež soupis vylučují);
– není-li návrh řádný, vyzve insolvenční správce dlužníka k opravě návrhu
či jeho doplnění, stanoví dlužníkovi
k tomu přiměřenou lhůtu a poučí dlužníka, jak má návrh doplnit nebo opravit.
Zároveň jej poučí o následcích marného
uplynutí takto stanovené lhůty;
– není-li návrh dlužníkem opraven nebo doplněn nebo má-li insolvenční správce za to, že byl podán opožděně, předloží
insolvenční správce návrh insolvenčnímu
soudu k odmítnutí návrhu dlužníka;
– řádný návrh dlužníka předloží insolvenční správce ke stanovisku věřitelskému výboru a poté buď návrhu dlužníka
sám insolvenční správce vyhoví, nebo věc
předloží se zprávou o tom, proč návrhu
sám nevyhověl, insolvenčnímu soudu.
– insolvenční soud o návrhu rozhodne
usnesením v rámci dohlédací činnosti,
tedy nebude věc projednávat jako incidenční žalobu. Usnesení se doručí účastníkům řízení vyhláškou (jeho zveřejněním
v insolvenčním rejstříku – § 71 odst. 1 a 2
IZ, a zvlášť se doručí dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru k rukám předsedy a státnímu zastupitelství,
pokud vstoupilo do insolvenčního řízení
(§ 75 odst. 2 IZ).
Proti rozhodnutí soudu o návrhu dlužníka na vynětí věci z majetkové podstaty
je odvolání přípustné.

Výpočet renty
v případě snížení
stupně invalidity
Mám po autonehodě rentu a ID
3. stupně. Jak se upravuje renta při
2. stupni ID, pokud se eviduji na ÚP?
Na úvod je třeba upozornit na to, že
z vašeho dotazu není jasné, na základě
jakého zákona byla renta přiznána a zda
výši renty neovlivňují zvláštní okolnosti,
které by měnily způsob jejího výpočtu.
Rentu lze totiž přiznat na základě občanského zákoníku nebo zákoníku práce.
Způsob výpočtu renty je však v obou
případech v základu stejný.
Samotná evidence na ÚP nemá na výši
renty žádný vliv. V případě snížení ID
na 2. stupeň je však vhodné se evidovat
na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, a to
z důvodu započtení doby pojištění pro
nárok na ID či starobní důchod.

Renta se v tomto případě bude měnit,
protože došlo ke snížení stupně invalidního důchodu, a to na základě tohoto vzorce: renta = průměrný příjem před
vznikem škody – (příjem po pracovní
neschopnosti + invalidní důchod).
V případě změny ID na 2. stupeň
se vyplácená částka sníží. Renta by se
vám tedy měla pravděpodobně zvýšit
a dorovnat vzniklý rozdíl. Pro změnu
vyplácené renty je třeba skutečnost snížení ID oznámit pojišťovně, která rentu
vyplácí.

Náhradní prostory
v případě rekonstrukce
denního stacionáře
Má městský úřad, který je zřizovatelem denního stacionáře pro osoby
se zdravotním postižením s ukončenou
školní docházkou, v případě jeho uzavření po dobu rekonstrukce povinnost
zajistit náhradní prostory pro jeho
uživatele? Stacionář je uzavřen už
od srpna tohoto roku a rekonstrukce
není stále ještě dokončena?
V rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není upraven postup při
rekonstrukci/dočasném uzavření zařízení.
Daná poskytovaná sociální služba může mít ve smlouvě s vámi či ve vnitřních
pravidlech upraveno, jak při takových
situacích postupuje a zda zajišťuje náhradní prostory pro uživatele služby.
Pro konkrétní odpověď doporučujeme
obrátit se přímo na zřizovatele služby.

Nárok na PnP
Jsem občanem ČR a budu potřebovat pobytovou sociální službu. Mám
VZP jako výpomocnou pojišťovnu.
Může mi z toho důvodu být žádost
o pobytovou sociální službu zamítnuta?
Jak budu hradit případnou péči v pobytové službě, když mi nebude přiznán
PnP?
Pokud je žadatel o PnP pojištěn
u zdravotní pojišťovny v jiném členském
státě Evropské unie, kdy česká zdravotní
pojišťovna je pojišťovnou výpomocnou,
nárok na PnP nevznikne. Žadatel však
může mít nárok na obdobnou dávku
v zemi, kde je zdravotně pojištěn. Tato
podmínka se řídí dle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004, ze dne 29. 4. 2004, o koordinaci systému sociálního zabezpečení (dále
jen „Nařízení“) a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ze
dne 16. 9. 2009, upravující prováděcí
pravidla k nařízení č. 883/2004, které
stanoví, že občan Evropské unie musí
podléhat právním předpisům jen jednoho
členského státu.


Pro využívání pobytových sociálních
služeb v ČR (státního a neziskového sektoru) je často PnP brán jako klíčový příspěvek pro financování potřebné pomoci
pro zajištění základních životních potřeb.
Mnoho z pobytových sociálních služeb
hodnotí potřebnost přijetí klienta do služby právě dle přiznaného stupně PnP. Vše
však záleží na individuální domluvě mezi
vámi a zařízením, zda je možné službu
financovat i z jiných (vlastních) zdrojů.
Pro vyhledávání vhodné pobytové sociální služby můžete využít Registr poskytovatelů sociálních služeb (iregitr.mpsv.cz). Popřípadě se můžete obrátit
na soukromá pobytová zařízení, kde by
PnP nemusel být brát jako klíčový prvek
pro poskytování služby.

mocní, mám já nárok na ošetřovné,
abych se mohla postarat o syna v době
nemoci manžela?
Ošetřovné u dospělých osob čerpat
lze, pokud spolu žijí ve společné domácnosti, ale podmínkou je, že zdravotní stav
nemocného je natolik závažný, že jeho
ošetřující lékař písemně potvrdí, že nemocná osoba potřebuje ošetřování jinou
osobou.
Podrobnější informace o ošetřovném
najdete na stránkách ČSSZ. To, že je
třeba zajistit péči o postiženého syna
v době nemoci pečující osoby, nehraje
žádnou roli.
Zpracovala Mgr. Michaela Zapletalová,
krajská koordinátorka NRZP ČR
pro Jihomoravský kraj

Využití PnP na úhradu jídla
Lze z PnP platit nejen donášku jídla, ale i samotné jídlo?
PnP je určen na zajištění péče osobě,
která potřebuje pomoc při zvládání základních životních potřeb. Pomoc zajišťuje buď osoba blízká, asistent sociální péče
nebo registrovaný poskytovatel sociálních
služeb. Pokud tato osoba využívá službu,
která jí rozváží obědy, tak z příspěvku
na péči lze financovat roznášku oběda, ne
samotný oběd. K financování stravy je
určen např. důchod, příspěvek na živobytí, mzda atd.

Doplatek za léky
Chci se zeptat na ten nový zákon
o vrácení peněz za doplatky za léky.
Dceři je 21 roků, je nesvéprávná a pobírá ID 3. stupně. Za léky doplácí ročně
asi 3500 Kč. Má nárok na nějaké vráceni peněz? Jestli ano, tak jak to máme
vyřídit? Dcera je registrována u ČPZP.
Změna doplatků za léky bude platit od
ledna roku 2020. Roční limit pro vaši
dceru je 500 Kč/rok, pokud doložíte
na dceřinu zdravotní pojišťovnu rozhodnutí o přiznání ID 3. stupně. Rozhodnutí
je třeba doložit do konce roku 2019. Doložte i rozhodnutí o tom, že jste ustanovena opatrovníkem.
Limit na léky hlídá zdravotní pojišťovna a ta vás bude kontaktovat, pokud
bude limit překročen. Nemusíte se tedy
obávat, že budete muset doplatky na léky
dokládat vy. Pojišťovna tento limit sama
hlídá, a pokud je překročen, vrací i přeplatky.

Ošetřovné
Jsem zaměstnaná v nemocnici jako
zdravotní sestra. Manžel pečuje celodenně o těžce postiženého syna. Syn
pobírá PnP a ID. Pokud manžel one-

Na otázky do VOZKOVY poradny
NRZP odpovídají pracovníci poradny
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, regionálního pracoviště
pro Jihomoravský kraj.
Na poradnu se mohou obracet se
svými dotazy:
 osoby se zdravotním postižením,
 senioři,
 rodiče dětí se zdravotním postižením,
 opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům,
 rodinní příslušníci,
 ostatní pečující osoby,
 další skupiny uživatelů soc. služeb.
Témata otázek, ve kterých poradna
bezplatně poradí:
 příspěvek na péči,
 dávky státní sociální podpory,
 dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením,
 důchody,
 uzavírání a kontrola smluv o poskytování sociální služby,
 zbavení právní způsobilosti,
 věci související se sociálním zabezpečením.



Prac. doba: po, st: 8.30–12, 12.30–
–17 h; út, čt, pá: 9–12 h.
Adresa pro osobní návštěvy: Cejl
892/32 (u zastávky Körnerova), 602 00
Brno. (1. patro). Plně bezbar. přístup (výtah u zadního vchodu do budovy).
Vedoucí poradny: Mgr. Michaela
Zapletalová.

V případě úmrtí osoby se zdravotním
postižením čeká pozůstalé kromě vyřizování obvyklých záležitostí i další vyřizování týkající se příspěvků od úřadu práce
a pomůcek, na jejichž pořízení přispěla
či je zapůjčila zdravotní pojišťovna.
Do osmi dní od úmrtí příjemce příspěvku na péči, na mobilitu či dalších
příspěvků (např. na zvláštní pomůcku,
na bydlení apod.) musí pečující osoba či
jiný pozůstalý tuto skutečnost oznámit
úřadu práce, a to písemnou formou. V případě příspěvku na péči a na mobilitu
(příp. dalších pravidelně vyplácených
příspěvků) dojde k zastavení jejich výplaty. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku úřad práce pouze zanese do spisu
informaci o úmrtí. Případné vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku není
vyžadováno.
Co se týká kompenzačních pomůcek,
které poskytla zdravotní pojišťovna (jedná
se zejména o ortopedické vozíky, zvedáky
či polohovací lůžka), je zapotřebí co nejdříve – samozřejmě v rámci možností –
kontaktovat dodavatele a domluvit se
s ním na odvezení pomůcky či pomůcek.
Může se stát, že pozůstalí nebudou vědět,
která firma pomůcky dodala. Nejlepším
řešením v takové situaci je obrátit se
na zdravotní pojišťovnu, která potřebné
údaje dohledá.
Potřebnou radu či podporu jsou
schopni a ochotni poskytnout také pracovníci sociálního poradenství ParaCENTRA Fenix. O poradenství může požádat
osoba starší 15 let s tělesným postižením
získaným v důsledku poškození míchy
nebo její blízcí. Při volné kapacitě je
k dispozici i osobám s jiným druhem tělesného postižení. Konzultace jsou poskytovány od pondělí do pátku vždy od 9
do 13 hodin osobně v prostorách ParaCENTRA Fenix nebo na telefonu
či e-mailu. Po dohodě i na jiném místě
v Brně, např. v kavárně nebo přímo u vás
doma. Více na www.pcfenix.cz.
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.
sociální pracovnice ParaCENTRA Fenix



Pes žadonil, chtěl ven. Byl krásný
červnový den, sluníčko se snaživě opíralo
do paneláků, do trávníků sestříhaných
na kanadu a do asfaltové silnice.
Poslední sekačka bzučela jako veliký
čmelák mezi bloky za tramvajovou tratí
a roj malých pištíků v nedaleké mateřské
školce byl hned u jednoho, hned u druhého drátěného plotu. Poletovali jako
hejno rorýsů nebo jiřiček ženoucích se
za muškami. Den byl krásný, tak krásný,
že ho mohla těsně přebít jen vzpomínka
na první žhavě svítící třešně v zeleni aleje,
kterou pobíhala jako tříletá, než ji vedro
i s mámou zahnalo na koupaliště, kde
na ni číhal vir obrny. Nevěděla, proč si
vybral právě ji, když ostatní lidská mláďata ve stejné vodě zůstala nákazou nedotčená a jejich oběžné dráhy, i když bydlela v sousedních domcích, se prudce vzdálily, takže po prvním roce rehabilitace
v lázních si ji téměř nikdo nepamatoval.
Byla sice vzhůru, ale z lůžka se jí nechtělo. Bolest pravé kyčle jí rozmlouvala
drápat se na vozík a rychle absolvovat
koupelnu, aby jezevčík neodbytně nekňoural a nestál ve startovní poloze u dveří. Dcera jako každý večer slíbila, že ho
ráno určitě vyvenčí, ale jako vždy zaspala
a s omluvou odspěchala na přednášky.
Karolina se ustrojila, přičísla a mrkla
do zrcadla. Ne, nové vrásky nezahlédla.
Měla všechno naplánované. Vrátí se, postaví na vaření a bude pokračovat u stolu
s šedými kostičkami a pružinkami, které
včera dovezl mistr domácké práce.
Popojížděla zvolna po asfaltovém
chodníku mezi bloky a trpělivě čekala, až
pilný Čiko očichá další metr svého rajonu
a tahem za vodítko dá znamení, že chce
dál. Ovládala vozík popaměti a její oči se
procházely po vršcích paneláků pozlacených sluncem, které dávalo najevo, že to
dnes rozpálí aspoň na třicet – jako někde
v Dubrovníku nebo na Mallorce. Stromy
v sídlišti už byly za desítky let pěkně
urostlé a rády stínily okna orámovaná pastelově zbarveným polystyrénem. Jen
jediná sekce naproti byla pevnostně šedivá, protože její obyvatelé se nedokázali
dosud dohodnout na revitalizaci. Vznesla
se pohledem ještě výš a přimhouřila oči
oslněné blyštivou modří bezmračné oblohy. Rachotivý zvuk na nebi ji zvedl víčka.
Červená vážka záchranářů uháněla k budově fakultní nemocnice ke kulaté ploše
heliportu. Raději zase přivřela oči.
„Pani, pani!“ zaslechla u svého ucha
naléhavý chrapot, tak blízko, že rázem

zpozorněla a rozhlédla se. Nikoho neviděla. Jen před očima se jí vznášela hubená
snědá ruka s nejasným tetováním na hřbetu zápěstí a držela v prstech s nestříhanými nehty jakousi minci. Napadlo ji, že ji
ta ruka ve vyšisovaném džínovém rukávu
nabízí nějakou almužnu, jako to zažila
ještě v Ceaučeskově Rumunsku od arabského rekreanta, který vždy v pátek oběhl
jejich skupinu invalidů a každému nesmlouvavě vtiskl bankovku sto lei. Popudilo ji to. Pohlédla rychle vpravo, vlevo,
ale nikoho neviděla.
„Pani, pani,“ uslyšela znovu, „můžete
mi to rozměnit na desetikačky?“ Poroučivý hlas stál za ní, za vozíkem a dýchal ji
na krk. Rozhněvalo ji to ještě víc. Proč
nejde zepředu, proč nepozdraví a slušně
se nezeptá?
Pak ho uviděla. Stál bokem a v až výhrůžně napřažené ruce třímal kovovou
dvacetikorunu. Stiskla joystick a udělala
půlobrat na místě. Mladíka ten nečekaný
manévr nepříjemně překvapil. Sotva stačil
uskočit a vyždímanou, zpustlou tvář mu
zaplavil zlostný úšklebek.
„Nemám, nemůžu,“ chrlila ze sebe
téměř ustrašeně. „Se psem peníze nenosím!“ dořekla už rezolutně a kontrolovala,
kde má po otočce šňůru od psa. Hubeňour
se stále nevěřícně ksichtil, pak se znechuceně obrátil, rozhlédl, jako by hledal dalšího dárce, a rozběhl se váhavě k vedlejšímu, růžovému bloku. Pravačku s mincí
držel stále před sebou jako nějaký detektor na měření ochoty. Něco si polohlasně
bručel, možná nadával.
Narkoman, alkoholik? Přemýšlela,
co je to za člověka. Kdosi ze sousedů
říkal, že se podobný zjev potuluje kolem
pošty a loudí od důchodkyň, které si právě
vyzvedly penzi, aby ho obdarovaly aspoň
pár korunami, že nemůže sehnat práci.
Sledovala ho podezřívavě, on se ohlédl
a zmizel za rohem.
Ze sousední růžové drúzy bytovek vyjel na vozíku jednoruký Miško. Upravil si
pod sebou prázdnou nohavici a zamířil ke
spojovacímu chodníku. Jako by ze země
vyrostl, hubeňour stál najednou bokem –
téměř za Miškovými zády – a nahazoval
udici ruky s návnadou mince k rozměnění. Došlo jí to! Strhla udiveného psíka
k sobě, vyzvedla na klín a nadoraz stiskla
páčku ovladače. Hnala se po cestě, až
kola vibrovala na asfaltových bublinách
vystouplých horkem.
„Miško!“ křičela ze všech sil. „Něco
pro tebe mám. Počkej! Počkej!“

Pokérovaný vyzáblík už sledoval, jak
jednoruký neobratně loví peněženku
z náprsní kapsy košile. Nervózně přešlapoval.
„Nic mu nedávej!“ křičela zoufale.
„Cože?“ nerozuměl Miško. „Jdu
do samky, chceš něco?“
„Jo, počkej, ale dej si na něho pozor,
velký pozor!“
Konečně se mu podařilo peněženku
vysvobodit. Přidržel si ji k trupu pahýlem
levého předloktí a prsty pravičky rozvíral
kapsičku s drobnými.
„Je to zloděj!“ skoro řvala Karolina.
V tu chvíli vyžvejkaný ksicht hrábl rychle
po peněžence a trhal ji z Miškovy jediné
celé ruky. Urputně zápasili. Miško udeřil
pahýlem útočníka do nosu, ten se však
napřáhl a uhodil ho pěstí do čela, až narazil zátylkem do opěradla vozíku.
„Hajzle!“ rozzuřil se vozíčkář a tloukl
pahýlem hubený ksicht. Karolina dorazila
k nim, se štěkajícím Čikem na klíně. Bez
váhání zamířila stupačkami vozíku na nohy
v odrbaných džínách a s dosud nepoznaným gustem narazila. Agresor klesl jak
podťatý a nezadržitelně jí dosedl na klín
a chudáka jezevčíka. Páchl potem a chlastem. Psík kničel, štěkal a chňapal po dlouhých vlasech napadeného. Ten však rychle vstal a dal se na útěk.
Miško oddechoval po zápase s výtečníkem a sbíral na klíně rozházené bankovky, aby je vrátil do peněženky.
„Hajzl, hajzl zlodějskej!“
Karolina ho rozčileně pozorovala a zeptala se přerývavě: „Máš všecko?“
Miško se opět roztřeseně prohrabával
v peněžence. Znehybněl.
„Grázl! Tisícovka je pryč.“ Prohlédl
sedadlo vozíku, všechny skuliny.
„Je fuč,“ zaskřípal zuby.
„Nemáš ji pod vozíkem?“ zeptala se
Karolina.
Couvl a jediné, co pod vozíkem spatřil, byla dvacetikačka…

Ilustr. obr.



Jak se dokáže změnit život v jednom
okamžiku, by mohl vyprávět mladý Ital
Riccardo Cotilli. Když se vydal před
pěti lety na svém skútru do kina, netušil, co ho čeká. Opilý a zdrogovaný řidič automobilu mu na křižovatce nedal
přednost a z boku do něj autem narazil.
Prakticky mu utrhl nohu, takže 17letý
motocyklista místo v kině skončil v nemocnici, kde mu museli nohu amputovat.
Svět se pro něj obrátil vzhůru nohama
a musel si zvykat na novou realitu. Postupně se dostal z krize, začal studovat,
dělat modeling, stal se viceprezidentem
společnosti Bionic people a připravuje se
na letní paralympijské hry v roce 2020. Je
totiž běžcem na 100 metrů.
 Když jste tehdy místo v kině skončil
v nemocnici, co se vám honilo hlavou?
Upřímně řečeno, tehdy moje myšlenky
směřovaly k rodině. Obával jsem se toho,
jak budou reagovat, až přijdou do nemocnice a uvidí svého syna bez nohy. To mě
opravdu znepokojovalo. Noha byla tak
zničená, že nešla zachránit. Amputace
byla nezbytná. Řidič později dostal osm
let a čtyři měsíce za ublížení na zdraví
způsobené jízdou v opilosti a pod vlivem
omamných látek.
 Co bylo těžší – smířit se s tím, jak
po nehodě vypadáte nebo jak se na vás
dívá okolí a spolužáci?
Na začátku to bylo velmi těžké. Strávil
jsem čtyři měsíce na vozíku a pomáhal
jsem si berlemi. Vždycky jsem požádal
maminku, aby mě do školy odvezla autem
nebo aby kamarády pozvala k nám domů.
Bylo to pro mě snadnější a bezpečnější,
protože vždy, když jsme jeli ven, musel
jsem s sebou tahat vozík, což nebylo
dvakrát pohodlné. Pohled na své tělo bez
nohy v zrcadle nebyl příliš povzbudivý
a trvalo mi dlouho, než jsem si zvykl
na fakt, že to jsem opravdu já.
Možná to zní trochu divně, ale i dnes,
po pěti letech od nehody, se na mě dívají
lidé divně – někdy mají ve tváři výraz
značného údivu. Ale nemohu přece zakrývat část sebe jenom proto, aby ostatní
byli v pohodě. Takže jsem se přestal starat o to, co říkají lidé okolo mě. V létě
nosím šortky a hrdě ukazuji svoji protézu.
 Byl jste na vozíku čtyři měsíce. Co
bylo tím zlomovým bodem, když jste
se začal vracet do normálního života?
Byla to ta chvíle, kdy jsem si připnul
protézu a opět měl dvě končetiny. Připa-

dalo mi, že se vlastně nic nestalo, že jsem
opět „normální“ a od té doby mě nic
a nikdo nezastavil. Když jsem zažíval
všechny ty změny a trable, vždycky jsem
mohl počítat s podporou své rodiny, která
vždycky stála za mnou, ať jsem dělal, co
jsem dělal, a připomínala mi, abych se
ničím a nikým nenechal odradit od toho,
čeho chci docílit.
 Po čem jste tehdy toužil?
Před nehodou jsem snil o tom, že povedu vlastní restauraci. Po nehodě jsem
zmoudřel – dospěl jsem k závěru, že bude
daleko lepší, když budu pomáhat lidem,
kteří utrpěli stejné trauma jako já. Takže
jsem se vydal na cestu za kariérou osobního trenéra. Ani po ztrátě končetiny jsem
neztratil zájem o sport. Začal jsem studovat tělocvik na univerzitě. Kromě toho
jsem se vrhl do přípravy na XIV. letní
paralympijské hry v roce 2020, které se

budou konat v Tokiu. Rád bych se na ně
kvalifikoval a pak udělal nějaký dobrý
výsledek v běhu na 100 metrů.
 Jaké to je běhat s bionickou nohou?
Určitě to vyžaduje speciální techniku…
Běhat s bionickou nohou není jednouché. Vyžaduje to dost dlouhý trénink,
hlavně co se rovnováhy týče. Ale když má
člověk odhodlání, může dosáhnout čehokoli. Časy na bionické noze jsou zhruba
o 2,5 sekundy pomalejší než se „zdravou“ nohou.
 Je nějaký rozdíl mezi bionickou
a titanovou protézou?
Moc velký rozdíl mezi nimi není. Titan je jeden z komponentů, ze kterého se
vyrábí i bionická protéza. Lidé s amputací, jako mám já, obvykle používají bionickou protézu.
 Je nějaký rozdíl v ceně a v technice
chůze na těchto protézách?



Moje bionická protéza má elektronický kotník, který díky vyspělé technologii
mikroprocesorů řídí můj krok. Cena je
díky tomu pochopitelně vysoká, ale takto
vybavená protéza zlepšuje celkovou kvalitu života. Když totiž našlapujete lépe,
tím lépe chodíte a nezakoušíte žádnou
větší bolest. I tak se často stává, že na pahýlu nohy pod protézou se objeví puchýře
nebo mě prostě pahýl bolí. Proto někdy
chodím špatným způsobem, abych si
„ulehčil“. V dlouhodobém výhledu si zadělávám na problém s kyčlí nebo s páteří.
Na trhu jsou různé druhy protéz, jedna
je vhodná ke sportu, druhá zase jen
k chůzi. Ta, kterou používám k běhu, má

pružinu, díky které je odskok nohy ideální
právě k rychlému běhu. Protéza, kterou
používám každý den, má – jak už jsem
říkal – elektronický kotník. Vyrábí se
mnoho druhů „chodidel“, které si klient
může vybrat podle své potřeby. Protéza je
vyrobená z hliníku a uhlíku.
 Jste viceprezidentem společnosti
Bionic People. Co je jejím posláním?
Je to asociace, která sdružuje dohromady lidi různého druhu postižení a různého věku. Jejím hlavním cílem je ukázat
lidem, že každý postižený člověk může
překonat nesnáze díky silné vůli a pozitivnímu přístupu k problémům.

Naším heslem je „Vždycky je důvod
proč dál žít“, čímž se snažíme přesvědčit
zdravé i postižené lidi, aby nikdy nic
nevzdávali a nenechali se nikým odradit.
Snažíme se dostat toto heslo mezi lidi tím,
že naše výsledky, zkušenosti a momenty
z každodenního života sdílíme na sociálních sítích. Jako asociace pořádáme různé
akce ve školách, kde své příběhy vykládáme studentům nebo také navštěvujeme
nemocnice, kde leží lidé, kteří postoupili
v nedávné době amputaci a potřebují povzbudit.
Každý člen naší asociace je aktivní
sportovec, ať už ve snowboardu, atletice,
košíkové, plavání či lukostřelbě. Někteří
z nás pracují i v modelingu. Jako viceprezident mám za úkol spolu s prezidentem
koordinovat a organizovat jednotlivé akce, které pořádáme, a samozřejmě vést
denní agendu.
 Jste nějak podporování státem?
Fungujete pouze v Itálii, nebo rozvíjíte
své aktivity i za hranicemi?
Momentálně pracujeme jen v Itálii.
Nemáme žádnou státní podporu, takže
někdy je problematické pokrýt všechny
náklady. Já se snažím ukázat ostatním, že
život je krásný a že člověk může a musí
pokračovat i po těžké životní ráně.
 Přemýšlíte někdy o tom, jakým
byste byl člověkem, kdyby do vašeho
života nezasáhla před pěti lety „osudová“ nehoda?
Jsem přesvědčen o tom, že nehoda mě
určitě změnila k lepšímu. Oceňuji mnohem více drobné, obyčejné věci a učím se
vidět život i jinýma očima.
Foto: archiv Riccarda Cotilliho
Vítek Formánek a Eva Csölleová

Ač to měl zakázáno, zapaloval si
jednu cigaretu za druhou. Mezi řečí
si letmo postěžoval na srdíčko. Angína
pectoris, ischemická choroba. Pár měsíců po našem setkání profesor Rudolf
Jedlička vskutku zemřel. V pouhých
sedmapadesáti. Aby neodcházel jako
starý mládenec, na smrtelné posteli
uzavřel sňatek s dlouholetou přítelkyní,
zdravotní sestrou Annou Helfertovou.
A naposled si zapálil…
 Teprve když jsem se připravoval
na naše setkání, mi došlo, kolik práce
jste zastal, kolik oborů medicíny jste
ovlivnil.
Nenáviděl jsem slávu zaživa, nedávejte mi ji ani po smrti… Proto jsem Jedličkárnu, jak vy říkáte, uvedl do provozu
potichu, bez slavnostního rámusu.
 Kdy jste promoval? A chtěl jste být
zrovna chirurgem?
Rigoróza jsem udělal v roce 1895,
na jehož sklonku objevil Wilhelm C.
Roentgen neviditelné paprsky X. Když
jsem spatřil první rentgenogram, kosti
zápěstí a prstů s nasazeným snubním
prstenem paní Roentgenové, došlo mi, že
se otevírá nová epocha medicíny.
 Prý jste ho u nás použil jako první!
Tenkrát se to neevidovalo. Na jaře
roku 1896 dr. Tomalík před lékařskou
společností o novém přístroji podrobně
referoval. Reakce však byly veskrze negativní. Že prý to je věc k ničemu a pro
medicínu bez budoucnosti.
Poprvé jsem s rentgenem manipuloval
v hotelu Černý kůň Na Příkopě v Praze.
Hoteliér Cifka jako první v Čechách rentProfesor Rudolf Jedlička – chirurg, zakladatel Jedličkova ústavu a škol (JÚŠ) v Praze

Rudolf Jedlička (vpravo) při operaci

genový přístroj koupil pro pobavení hostů. Zájem byl ohromný. Když jsme
na chirurgické klinice přijali tesaře s bodavými bolestmi břicha, z bezradnosti
mne napadlo ho zavést k Černému koni.
Díky rentgenu jsem našel v žaludku černý
stín hřebíku. To se stalo rok a měsíc
po Roentgenově objevu. Takže jsme se
v diagnóze rentgenem zařadili mezi první
ve světě.
Stal jsem se chirurgem a současně
rentgenologem, neboť tesařův hřebík pře-

svědčil o nákupu přístroje i pro kliniku.
Dal jsem 4000 zlatých ze svého. Dluh se
sice časem zamázl, ovšem až do svého
odchodu z kliniky jsem musel kupovat
fotocitlivý materiál z vlastního platu.
 Do svého odchodu? Přestala vás
práce bavit?
Naopak! Pustil jsem se i do radiologie,
radium jsem zajisté ve velkém kupoval
ze svého. Ale považoval jsem své pokusy
za průkopnickou práci, vždyť jsem mezi
prvními začal i s ozařováním zhoubných

Rudolf Jedlička (sedící uprostřed) s kolegy chirurgické kliniky

Rudolf Jedlička (vpravo) při operaci

Rudolf Jedlička s operačním týmem

nádorů. Rok jsem kliniku dokonce vedl,
ale náhle jsem se musel odporoučet. Rozhodl jsem se tedy, že si postavím kliniku
vlastní. Vyhlídl jsem si zanedbanou zahradu v Podolí, všem kolegům nasliboval,
že vznikne ústav mnohem komfortnější
a komplexnější, než byly tehdejší pražské
nemocnice, špitál že bude přístupný
i praktickým lékařům a současně pacientům všech vrstev. Ti nejbohatší budou
platit ze svých tax pobyt těm nejchudším.
 Úžasné! Jak to dopadlo?
Oslovil jsem architekta Rudolfa Kříženeckého, staršího bratra Jana, otce naší
kinematografie. Ten ho vyprojektoval,
dal mu reprezentativní kabát a současně
nejmodernější provozní strukturu, jak
jsem ji okoukal v proslulé nemocnici
Mayo. Firma Nekvasil začala stavět někdy na konci roku 1911 a 28. 6. 1914 byli
přijati první pacienti. Sanatorium (dnešní
Ústav péče o matku a dítě v Podolí), se
brzy stalo 2. chirurgickou klinikou a já
jejím šéfem.
 Jedličkův ústav byl otevřen už asi
o rok dřív! Jak jste mohl všechny své
povinnosti stíhat?
Nedělal jsem nic jiného, než dělal.
Vše do sebe zapadalo. V roce 1911 jsem
se stal spoluzakládajícím členem Spolku
pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze.
V roce 1912 vypukla na Balkáně další
válka s Turky, dal jsem dohromady
za svoje peníze polní tým a během několika měsíců jsme tam provedli kolem
1800 chirurgických zákroků. A já se tenkrát vracel s novou otázkou, jak usnadnit další život válečným invalidům. Od ní
byl už jen krok k myšlence obecnější: co
dělat pro handicapované? Projekt příští
Jedličkárny mi začal vrtat hlavou. Došlo
mi, že pro postižené je třeba něco dělat.
Tisíce mrzáků včetně dětí byly odkázány
na žebrotu.
 Vlastně vy jste Jedličkárnu zřídil
hned nad sanatoriem, nahoře na vyšehradských hradbách!
Ano, co nejblíž svému hlavnímu pracovišti! Koupil jsem totiž takovou barabiznu v ulici V Pevnosti. Stačilo probourat branku v hradbách, a mohl jsem běhat
sem tam i několikrát denně.


Rudolf Jedlička při operaci

Trochu jsme zadaptovali sousední křídlo, tzv. domeček, a 1. dubna 1913 jsme
tam nastěhovali prvních třináct vybraných
chovanců. Možná jsme jim zachránili život, určitě však naši frekventanti brzy
získali sebevědomí, nové schopnosti a jistou míru štěstí. Bezruké, beznohé, rachitické a jinak poškozené děti. Jak jsme
domov rozšiřovali a renovovali, nabírali
jsme další postižené. Dnes jich máme kolem sto padesáti. Některé děti tu bydlí, některé dojíždějí.
 Asi se už nemám ptát na peníze…
Ale klidně. Co jsem mohl, investoval
jsem já. Velmi se osvědčil recept vyzkoušený předtím v případě podolského sanatoria. Přispěli členové zmíněného Spolku
pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze,
desítky ušlechtilých duší odjinud, podnikatelé, rodiče, věhlasné osobnosti. Dárci
vesměs chtěli zůstat v anonymitě. Takže
prozradím jen dvě osobnosti. Představte
si, že přítel, gynekolog a profesor Pawlik
nám odkázal veškeré úspory. A největším
mecenášem se stal slavný kritik F. X.
Šalda, který nám přinesl vkladní knížku
s částkou 450 000 korun!
 Co je hlavním posláním vašeho
ústavu?
To je přece evidentní! Svázali jsme
do jednoho uzlíčku životně nutnou odbornou léčbu těžce postižených dětí s péčí
o jejich vzdělání a výchovu s cílem
umožnit jim, pokud lze, plnohodnotný
život. A výsledky ukazují, že to lze.
 Vy už se vrátit nehodláte?
Jsem troska. Vidíte, jak schovávám
levačku? Nosím na ni nitěnou rukavici,
tři prsty mám vycpané. To je má daň
rentgenu. Když jsme začínali, nevěděli
jsme o důsledcích ozáření prakticky nic.
Přitom expozice byly občas i devadesátiminutové a my se nijak nechránili. Tři
nekrózní prsty mi postupně museli uříznout. Zrovna chirurgovi! To nebyla sranda, naučit se pak znovu operovat jenom
s palcem a ukazováčkem na levačce. Podobně je to s celým mým organismem.
Skončil jsem. Co naděláte? Utěšuji se, že
jsem kus práce po sobě zanechal.
(Fiktivní rozhovor)
Foto: Nadace Jedličkova ústavu

Branka mezi JÚŠ a Sanatoriem. RJ vpravo

Rudolf Jedlička s dětmi JÚŠ

Děti JÚŠ při výuce

Přeprava dětí z JÚŠ

Vánoce jsou nejoblíbenější křesťanské
svátky. Měly by přinášet pohodu a lidskou vzájemnost. V době daleko před
těmito svátky obchody nabízejí zboží,
které nám pomáhá dotvářet sváteční pocit
– ozdoby interiéru, výzdobu balkonů, oken
nebo celých rodinných domů, stromky
a další. Kromě toho všeho ale i my sami
můžeme udělat něco pro sebe a své blízké
a společně se třeba vrhnout na výrobu
vlastních ozdob na vánoční stromeček –
z perníku. Bude nás to bavit, a navíc pak
můžeme perníček ze stromečku sníst.
Budete potřebovat: 2,5 hrnku hladké
mouky, 1 hrnek cukru moučka, 2 lžíce
medu, 2–3 lžíce Hery, 1 vejce, 1/2 lžičky
mleté skořice, 1/2 lžičky perníkového
koření a 1 lžičku prášku do pečiva.
Postup: Tuk a med nahřejte a smíchejte s cukrem. Přidejte ostatní ingredience a zpracujte na hladké těsto. Nechte
uležet do druhého dne. Těsto vyválejte
na plát cca 3 milimetry a vykrajujte různé
tvary. S tím vám mohou pomoci i zakoupené formičky. Do každého tvaru udělejte
malou dírku, kterou po upečení provléknete šňůrku na pověšení na stromeček.
Pečte na plechu (na pečicím papíru)
na 200 stupňů 5–10 min. Horké perníčky
potřete žloutkem a nechte vychladit.
Tip: Pokud se vám těsto bude „sypat“,
zkuste dát méně mouky a místo jednoho
vejce dejte dvě.

Sladší perníkové těsto

Budete potřebovat: 60 dkg hl. mouky, 25 dkg cukru moučka, 20 dkg másla,
6 lžic medu, 2 lžíce kakaa, 3 vejce, 1 kypřicí prášek do perníku a 1 lžičku koření
do perníku.
Postup: Vše smíchejte, vyválejte těsto
asi na 5 milimetrů a vykrajujte tvary. Předehřejte troubu na 150 stupňů. Perníčky
poklaďte na suchý plech. Pečte asi 20
minut. Po upečení je můžete pomazat
rozšlehaným bílkem – jsou pak nádherně
lesklé. Pak je ozdobíte cukrovou polevou.
Pro zavěšení stromeček nebo třeba
na okno použijte barevné mašličky nebo
provázky.

A jak na zdobení?

Budete potřebovat: 1 vaječný bílek
(proceděný přes husté síto), 130–160 g
moučkového cukru (klidně i třtinového,
ale prosátého), 2 lžičky škrobu a 1 lžičku
citrónové šťávy.
Postup: Nejprve smíchejte všechny
ingredience. Aby bílková poleva na zdobení perníčků měla dokonale hladkou
konzistenci, moučkový cukr přesejte přes
jemné sítko. Čím víckrát to uděláte, tím to
v závěru bude lepší. Doporučuji minimálně dvakrát. Poleva musí být hladká, aby
neucpávala zdobící špičku, což nám právě
zajistí prosátí, procedění, ale také dokonalé míchání, aby se krystalky cukru rozpustily. Polevu míchejte zásadně ručně, při
použití mixéru se do hmoty vžene příliš
mnoho vzduchu a tím pádem bublin, které
způsobí drolení a odpadávání zaschlé polevy.
Poleva musí být hustá tak, aby čárka,
kterou utvoříte stékáním ze lžičky, držela
trochu tvar. Pomůže pár kapek citrónu
na doředění, popř. troška cukru z jemné
cukřenky na zahuštění.
Základem zdobení je kvalitní zdobící
sáček. Můžete použít svačinový sáček
a udělat dírku co nejmenší. Polevu je

třeba pokládat jako provázek, ne kreslit
přímo na perník, když chcete udělat rovnou čáru. Každý perníček je originál
a všechny jsou krásné.
Tip: Pokud chcete zdobit perníčky barevně, rozdělte si polevu do misek a smíchejte ji s potravinovým barvivem podle
toho, kterou barvu potřebujete. Pokud je
poleva příliš hustá, zředíte jí šťávou z citronu. Přidávejte po troškách. Na polevu
můžete položit i cukrové ozdoby (například kuličky).
Připravila Blanka Falcníková

kterou špatně snášejí lidé s žaludečními
vředy, ledvinovými kameny a nemocemi
močového měchýře. Je proto nutné to se zázvorem nepřehánět, denní dávka pro dospělého by neměla překročit čtyři gramy,
děti do dvou let by zázvor neměly jíst vůbec.

Zázvor také silně zahřívá. Pro osoby,
které jsou přirozeně horkokrevné, tedy
není zázvor vhodný. Při vysokých dávkách může zázvor způsobit nadýmání
a také vysušování organismu.

Jak poznat čerstvý zázvor?
O čerstvosti napoví jeho zdravá, svěží
hnědostříbrná barva, ale také to, že se
zázvor lehce leskne. Pokud je zázvor
vysušený a matný, raději se porozhlédněte
v jiném obchodě.
Doma si svůj výběr můžete ověřit tím,
že zázvor rozkrojíte a přičichnete si k němu. Pokud voní po citrusech a jeho dužina je světle žlutá, pak je vše v pořádku.

Proč se doporučuje?

Kdo by neznal českou lidovou píseň
o lišce s plným pytlem zázvoru… To
dokládá, že tohle koření u nás zdomácnělo už dávno. Zimní období nás vystavuje
riziku onemocnění – zkuste sáhnout právě
po zázvoru.
Zázvor lékařský pochází z Číny nebo
Indie. V asijské kuchyni je zázvor druhou
nejčastěji používanou potravinářskou
přísadou – hned po soli. Kuchařská kniha
Apicius zázvor doporučuje na masové
a drůbeží omáčky, sušený hrášek a čočku
a jako koření pro sůl. Zázvor nechybí ani
v receptech asi nejznámější české kuchařky 19. století, Magdaleny Dobromily Rettigové. V ajurvédské medicíně je zázvor
považován za klíčovou rostlinu.
Oddenky zázvoru se užívají čerstvé
nebo se suší a melou. Mletý zázvor se
přidává do různých směsí koření (nejproslulejší je kari). Z oddenků zázvoru se
připravuje zázvorový olej. V některých
oblastech je oblíbenou přísadou v nápojích. Asi nejznámější je zázvorový čaj,
limonáda a pivo. V Japonsku se používá
do pokrmů suši nakládaný růžový zázvor
zvaný gari.
Zázvor se využívá také ve farmacii
(Radix zingiberis) a kosmetice. Zázvor je
(podobně jako pepř) součástí řady parfémů. Používá se k vypíchnutí svěžích tónů
či dodání štiplavé pikantnosti.

Gingerol
Zázvor obsahuje gingerol. Tato látka
způsobuje ostrou chuť čerstvého kořene,

Zázvor posiluje přirozenou obranyschopnost organismu (imunitní systém),
má silné antioxidační účinky, podporuje
činnost kardiovaskulárního systému, pomáhá udržovat normální hladinu cukru
v krvi, podporuje normální funkce cest
dýchacích nebo usnadňuje trávení.
Říká se, že zázvor ulehčuje od cestovních nevolností, má antibakteriální a protizánětlivé účinky, pomáhá při bolestech
hlavy a migréně, při zánětech kloubů a tiší
svalové bolesti. Je také považován za silné
afrodiziakum.

Zázvorový sirup
Potřebujete: čerstvý zázvor, med,
1–2 citróny.
Postup: Připravte si dostatečně velkou
sklenici. Zázvor oloupejte (dobře se loupe
lžičkou) a nakrájejte na kostky. Citróny
omyjte, oloupejte a nakrájejte na tenké
plátky. Sklenici na střídačku plňte citrónem a zázvorem až do čtyř pětin. Poté zalijte medem, který můžete dochutit třtinovým cukrem. Sklenici důkladně uzavřete
a postavte na tmavší a chladné místo, kde
ji ponechte v klidu po dobu tří dnů.
Po uplynutí lhůty si můžete slít chutný,
a hlavně léčivý sirup.
Užití: Sirup se užívá pro posílení imunity a při nachlazení. Lze podávat každý
den, přičemž dětem postačí jedna lžíce,
dospělí si mohou dopřát lžíci sirupu ráno
i večer. Vylouhovaný zázvor lze používat
při bolestech v krku.

dochuťte medem a citrónovou šťávou. Čaj
můžete oživit přidáním oloupané, na kousky nakrájené půlky pomeranče. V tom
případě snižte množství medu.
Užití: Čaj se pije pro posílení imunity
i jako prevence před nachlazením a chřipkou.

Zázvorový olej
Potřebujete: čerstvý zázvor (1 větší
kořen) a 1,5 šálku olivového oleje.
Postup: Opláchněte čerstvý zázvor
včetně slupky a nechte několik hodin vysušit. Nalijte olivový olej do misky, kterou můžete dát do trouby. Očistěte a nakrájejte zázvor a nastrouhejte na struhadle. Přidejte ho do olivového oleje a dobře
promíchejte. Dejte směs do trouby a ponechte ji při nízké teplotě (cca 65 stupňů
Celsia) po dobu nejméně dvou hodin. Filtrujte pak směs přes nějakou látku. Jakmile je veškerý olej přefiltrován, vytlačte
zbývající olej z látky. Přelijte zázvorový
olej do čistých lahviček a skladujte
na chladném suchém místě.
Užití: Můžete ho natírat na bolavá
místa. Je super i na bolavé svaly – jednoduše s ním masírujte svalové partie, které
vás trápí – je to hodně relaxační. Používejte ho např. v aromalampě.

Zázvorové sušenky
Potřebujete: 130 g jemně mletých
ovesných vloček, 3 lžíce medu, 50 g kokosového oleje, 1 vejce, 1 vaječný bílek,
2 lžičky nastrouhaného čerstvého zázvoru, 1 lžičku prášku do pečiva a pár kapek
vanilkového extraktu.
Postup: Troubu předehřejte na 170 °C.
Do jedné mísy si nasypte vločky, zázvor
a prášek do pečiva. Ve druhé míse si vyšlehejte med s vejcem, bílkem, rozpuštěným kokosovým olejem a vanilkovým
extraktem. Směs nalijte do mísy s vločkami a promíchejte. Vytvořte těsto, ze kterého vytvarujte pomocí lžičky malé placičky. Ty umístěte na plech vyložený
pečícím papírem. Plech dejte do trouby
a pečte 25–30 minut na 170–180 °C.
(Autorkou receptu je Barbora Hlubučková.)

Zázvorový čaj
Potřebujete: 1 lžičku čerstvého zázvoru, 1 lžičku medu, 250 ml vroucí vody
a citrónovou šťávu.
Postup: Čerstvý zázvor nakrájejte
na plátky a zalijte jej vroucí vodou. Nechte louhovat po dobu pěti minut a pak

Dobrou chuť přeje Blanka!

Vzhledem k době vánoční a konce
roku 2019 je téma kvízu poněkud nestandardní. Nicméně uvědomíme-li si současný konzumní přístup společnosti, plné
regály, plýtvání jídlem, které se v období
svátků často ještě násobí, pak je možná
na místě zavzpomínat na doby, kdy dostatek potravin nebyl samozřejmostí. Přesto
náš kvíz počítá s trochou nadsázky…
1. Přídělový systém způsobil, že se vařilo všude stejně. Proč?
a. Příděly rodinám se řídily podle tzv.
systémového jídelníčku, který pro dané období (nejčastěji měsíční) tvořilo
prezidium daných států, resp. jimi pověření odborníci.
b. Každá rodina, každý občan měl dostupné stejné suroviny a nové se do systému dostávaly pomalu.
c. Dříve lidé neupřednostňovali individualitu a neměli rádi změny, a to ani
v jídle. Jak se naučili vařit, tak vařili
celý život. Výjimku tvořily vyhlášené
restaurační domy, kde kuchaři mohli
s recepturami experimentovat.
2. Všichni víme, že žebrající ženě se
říká žebračka. Co to ale byla žebračka
v souvislosti s jídlem?
a. Polévka z chlebových zbytků, kde
hlavní ingredienci představoval rozmočený chleba.
b. Kapsář schovaný pod vrchním oděvem, do kterého se vkládaly vyžebrané dary nebo kousky jídla na později.
c. První toho dne vyžebrané jídlo.

3. V době hladu byl cukr velkým zachráncem, ne zabijákem jako dnes.
V Československu existovalo mnoho
cukrovarů a přebytky cukru se prodávaly do zahraničí výměnou za chybějící
komodity. O jaké zboží měla nově
vzniklá republika na počátku 20. stolení zájem?
a. Šlo zejména o zbraňové systémy a podobný sortiment určený pro obranu
nově vzniklého státu po rozpadu Rakouska-Uherska.
b. Šlo zejména o lidský potenciál – tehdejší vláda prezidenta Masaryka zahájila program přílivu mozků do nového
progresivně se rozvíjejícího státu.
c. Šlo zejména o tuky a uzeniny (oleje,
slanina), ovoce s vitamínem C (citróny), kterých se v té době po ukončení
I. světové války nedostávalo.
4. Co tedy jedli lidé v dobách neúrody,
hospodářských krizí a za válek?
a. Lidé vždy museli začít jíst to, čím
jindy krmili hospodářská zvířata. Např.
krmnou řepu, tuřín, otruby. A také to,
co jindy vyhazovali na kompost jako
odpad.
b. Nejedli… Respektive jedli co tři dny
jedno kaloricky hodnotnější jídlo. Je
lékařsky dokázáno, že tento tzv. přerušovaný půst působí blahodárně. Tento
systém stravování dal základ hnutí
zvanému breatharianismus.
c. Náš stát se o své občany vždy dobře
postaral. Hladovění v dobách krize je
fáma, kterou rozšiřují negativisté.
5. Co lidé jedli místo domácí zeleniny?
a. Pokojové kytky, hlavně se ujal vyuzený nebo smažený tchýnin jazyk.
b. Semena šišek a listy (jehlice, jehličí)
lesních stromů. Oblíbená byla hlavně
semínka šišky borovice, zde se odkazuje historicky na vznik pálenky tzv.
borovičky.
c. Divoce rostoucí rostliny – sedmikrásky, pampelišky, kopřivy, šťovík, popenec nebo lopuch.
6. Z čeho se vyráběla falešná šlehačka?
a. Ze zahřátého mléka a vody. Zředěné
mléko se v uzavřené nádobě rychle
protřepalo – vznikla hustá pěna, která
mohla částečně nahradit šlehačku.
Tento způsob přípravy dal vzniknout
tzv. kapučínu.
b. Z bílých nebo šedých jiker sladkovodních ryb, popř. z mlíčí. Rybí zápach na
zákusku byl ale tak silný, že se tento
způsob neujal. Raději se začaly tyto
potraviny upravovat jiným způsobem.
c. Z krupice – vařila se s mlékem, případně s vodou, až vznikla hustá hmota. Ta se pak smíchala s cukrem a pokud měla doma hospodyně aspoň kousek másla, přidalo se také. Hmota se
nechala vychladit a pak se znovu zamíchala.

7. Co to byly kravařky?
a. Jídlo sestávající z nakrouhané a dušené krmné řepy a omaštěných brambor.
b. Exkrementy od dobytku (kravince),
které se používaly sušené jako podpal
v peci při vaření.
c. Chycená a tepelně upravená vrána –
„krááá-vařka“.
8. V dobách neúrody či krize se přidávaly do jídla otruby. Někdy byl podíl
otrub v těstu nebo mouce vyšší – za nejvyšší nouze nastoupila hladová polévka
pouze z otrub. Jinak se otruby přidávaly do knedlíků, placek, chleba a jedly se
k bramborám. Nebo se vyrobily z otrub
a kukuřičné mouky suché, nemaštěné
placky. Mají příznivý dietetický účinek.
Obsahují totiž nejen části slupek obilek,
ale také obilných klíčků. Co jsou to
otruby?
a. Tak se nazývá seno sežvýkané koněm.
b. Otruby jsou odpadní látkou vznikající
při zpracování obilí.
c. Je to první jarní svěží travička, která
se speciálně suší a svazuje do malých
koleček zvaných O-truby.
9. Při těžší práci na poli, třeba při
mlácení cepy, se jako ranní jídlo podávala „pracharandová polévka“. Co je to
pracharanda?
a. Jakýkoli druh sušeného a rozemletého
ovoce, do něhož byl přidán očištěný
„prach“ (popel) z kamen, aby se ušetřilo na množství.
b. S jídlem nemá toto slovo nic společného, jedná se o pracovnici prachárny.
c. Tlučené sušené hrušky.
10. Co to je cikorka?
a. Slovo nemá nic společného se stravováním, je to hudebnice, která koncertuje na nástroji cimbál.
b. Je to pražený drcený kořen čekanky,
která se používá jako náhražka kávy.
c. Okurka z pobřeží slonoviny CI – kórka. Jde o oficiální označení okurkovitých pro potřeby EU.
11. Co to byla praženka?
a. Obyvatelka obce, která se přistěhovala
z města Praha.
b. Jde o lidové označení biblické pramáti
Evy, první ženy na světě.
c. Polévka z rozředěné pražené jíšky
(málokdy z másla, třeba i sádla nebo
loje). Výsledná chuť polévky záležela
na tom, jak se tento základ okořenil
(kmínová, mrkvová, libeček…).

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4a, 5c,
6c, 7a, 8b, 9c, 10b, 11c.
Připravila Blanka
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PRODEJ
● Prodám spolehlivý a málo jetý Peugeot 307 + nájezdové zasunovací ližiny 90/180 cm,
ideální pro vozíčkáře, rok výroby 2002,
stav
tachometru
(v době podání inzerátu): 30 630 km.
ABS, ESP + EVI – brzdový asistent, nový
aku BOSCH, nové zimní pneu + 2leté
letní pneu, brzdové obložení, vodní pumpa. Nová STK do 1. 8. 2020. Výborný
stav, vše funkční. Doplňková výbava:
zámek převodovky Construct, pískovaná
skla, radio s RDS, denní LED svícení
v předním nárazníku, solární nabíjení aku.
Cena 50 tis. Kč. Na koupi je možné čerpat příspěvek na pořízení a úpravu vozidla. Prodávající: Luděk Trombala, Vsetín,
tel. 721 726 538 (po 16 hodině), e-mail:
Trombala@seznam.cz.
● Prodám Renault Kangoo – pro převoz vozíčkáře. Vůz
je vybaven homologovanou plošinou –
Flexi rampou – pro
snadný nájezd a
ukotvení vozíčkáře
+ otočným a výsuvným sedadlem spolujezdce vedle řidiče – vše od firmy
API Slapy. Při složené rampě má
vůz k sezení 5 míst, při převozu vozíčkáře 4 místa. Vozidlo je zakoupeno v ČR,
nehavarováno, garážováno, najeto pouze

68 000 km, ve stavu nového vozu – nutno
vidět. Rok výroby 2009. Výbava: motor
1.2 16 V 55 kW (atmosférický čtyřválec),
2 × airbag (u spolujezdce lze vypnout),
ABS, klimatizace, servo, centrál + alarm
na dálkově ovládané autorádio, elektricky
ovládaná okna i zrcátka, 5rychlostní manuální převodovka, 2 sady kol atd. Možnost čerpat příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku od úřadu práce. Cena
239 000 Kč. Kontakt: tel. 608 570 590,
e-mail: karel@karel123.cz.
● Prodám Peugeot Partner vybavený
homologovanou
plošinou – rampou pro snadný nájezd i ukotvení vozíčkáře. 5 míst při
složené rampě, 4
místa při převozu vozíčkáře. Vše zapsáno v Technických průkazech. Perfektní stav, nehavar., garážov.,
servisní kniha, najeto 142 tis. km, r. v.
2006. Výbava: motor 2.0 HDI 66 kW
(common – rail) převod. manuální 5
rychl., klima., 2× airbag, ABS, servo,
centr. zamyk. + alarm, el. okna + zrcátka,
autorádio atd. Plní Euro 3. TK + ME do
11/2021. Možnost čerpání příspěvku od
úřadu práce v částce 200 tis. Kč na pořízení zvláštní kompenz. pomůcky. Cena
149 tis. Kč. Kontakt: tel.: 792 461 790, email: phaauto@seznam.cz.
KOUPĚ
● Koupím auto pro ZTP/OZP vybavené plošinou/rampou pro převoz vozíčkáře na invalidním vozíku: Citröen
Berlingo, Renault
Kangoo, VW Cady,
Peugeot
Partner,
Ford Tourneo Conect či jim obdobné.
Jedinou podmínkou je homologace ploši

Přihlásit se můžete
 telefonicky:
- tel. redakce: 596 783 174 (10-17 h)
- tel. vydavatele – Ostravská organizace vozíčkářů, spolek: 596 786 353
(8-13 h)
 e-mailem: dzido.petr@vozka.org
(redakce)
 více informací: www.vozka.org

Platby
 Roční předplatné: minimálně
160 Kč/rok/4 čísla.
 Při přihlášení v průběhu roku:
částka podle počtu nevydaných čísel.
 Číslo účtu pro platbu:
2701107774/2010 (Fio banka)
 specifický symbol: 201
 variabilní symbol: VAŠE TELEFONNÍ
ČÍSLO
 zpráva pro příjemce: „VOZKA“,
„Jméno a město předplatitele“
 Na požádání Vám můžeme zaslat
poslední již vydané číslo (pokud je
skladem).

ny a její zápis v technickém průkazu.
Rychlé a seriózní jednání. Kontakt: tel.
792 481 069, e-mail: vozik001@seznam.cz.
● Koupím polohovací postel „z boku
na bok“, ideálně i zvedání postele do
výšky. Kontakt: Marcela Číhalová, Krakonošovo nám. 128, mobil: 736 264 369.




























