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KAŽDÝ NĚKOMU UVÍZNE V SRDCI,
I KDYŽ SI NA NĚJ NEČINÍ NÁROK.

Milí čtenáři Sdruženáčku,

tak máme za sebou polovinu roku 2011. Tento rok je ve 
znamení Králíka. Podle hvězd má být tento rok klidný, 
pohodový a radostný. Nevím zda vám takový připadá, 
ale to víte nejlépe každý sám. I přes nepříznivou situaci 
na naší politické scéně, kdy všichni v sociální sféře musí 
bojovat za to, aby udrželi provoz a mohli poskytovat 
nabízené služby si myslím, že první polovina roku 
nebyla tak špatná. Vždy je důležité, abychom se dívali 
na svět pozitivně a nehledali jen to špatné. V naší 
organizaci je řada obětavých lidiček, kteří vnímají svět 
kolem nás spíše pozitivně a snaží se o to, abychom 
naplňovali naše standardy a abychom tu byli hlavně pro 
všechny ty, co nás potřebují.
Přeji nám všem, aby i ta druhá polovina roku 2011 byla 
neméně pohodová a radostná a abychom si užívali 
života v co nejlepším duchu. 
Přeji Vám všem krásné léto, příjemnou dovolenou,  
moře sluníčka a  milé lidi kolem sebe.

Časopis děláme pro vás - a s vámi. Podělte se s námi o 
veselé i smutné zážitky, posílejte nám fotografie. Rádi 
vaše příspěvky otiskneme nebo umístíme na web.

                             
                                                 Helena Latislavová
                                         předsedkyně VV CZP LK o.s.
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VLÁDA KÝVLA NA DRÁBKOVU REFORMU. 
POMOC POSTIŽENÝM OKLEŠTĚNA 
NEBUDE

Sociální karta nebude určena pro platby, ale jen 
pro identifikaci zdravotně postižených, předpokládá 
v návrhu ministr Drábek. Příspěvek na péči půjde 
rovnou potřebným, nikoliv zařízením, kde pobývají. 
O své výhody spojené s kartou ZTP by postižení přijít 
neměli. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír 
Drábek prosadil ve vládě první část svých reformních 
zákonů - novelu zákona o poskytování dávek 
handicapovaným a další novelu, která mění normy o 
pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o 
státní sociální podpoře. Už v pondělí ustoupil v části 
n á v r h ů ,  k t e r o u  k r i t i z o v a l i  p o s t i ž e n í .
Rada postižených se například bála, že 
handicapovaní přijdou o část výhod spojených s 
používáním průkazu ZTP. S Drábkem se její zástupci 
domluvili, že normy budou podle dohody upraveny 
j e š t ě  p ř e d  o d e s l á n í m  d o  s n ě m o v n y.
Ministerstvo chce změnami zjednodušit systém 
sociální ochrany, zefektivnit práci orgánů státní 
správy a snížit administrativní zátěž pro uživatele 
služeb. Novela o pomoci v hmotné nouzi tak 
sjednocuje agendu dávek pomoci v hmotné nouzi, 
dávek pro osoby se zdravotním postižením, 
příspěvku na péči a výkonu inspekce poskytování 
služeb s agendou dávek státní sociální podpory.
Místo dosavadních dávek postiženým chce úřad 
vyplácet jen dvě - na mobilitu a na pomůcky, do 
kterých se počítá například i pořízení motorového 
vozidla, zvláštní úpravy automobilu nebo bytu. 
Změnit se měl i systém posuzování zdravotního 
stavu kvůli přidělení příspěvku.

Sociální karta bude jen pro identifikaci
Nově se mělo zkoumat místo desítek úkonů jen 
deset oblastí. Podle Národní rady zdravotně 
postižených (NRZP), jejíž zástupci ve středu ráno 
předali premiérovi Petru Nečasovi petici proti 
návrhům, by tak někteří lidé mohli o podporu od státu 
přijít.Radě postižených se podle jejího šéfa Václava 
Krásy mnohé její výhrady podařilo už v pondělí 
obhájit a dohodnout se s ministerstvem na 
kompromisu. Sociální karta, která měla nahradit 
průkazy ZTP, tak zřejmě nebude fungovat jako 
p la tebn í ,  a le  j en  j ako  iden t i f i kačn í .
Lidé s průkazkami TP, ZTP a ZTP/P budou mít dál 
například slevu na dopravu a jejich doprovod či 
vodicí pes s nimi budou moci jezdit zdarma. Průkazy 
pro  postižené,  které  úřady vydají letos, by pak měly
platit až do konce roku 2015.

PŘÍSPĚVEK PŮJDE ROVNOU K POTŘEBNÝM

Příspěvek na péči by dál měli podle dohody 
dostávat potřební, ne přímo poskytovatelé 
služeb. Příjemci by ale měli na požádání úřadu 
prokázat, že peníze od státu vydali za opatrování. 
Ti, kdo se o postižené či seniory budou starat, by 
tak měli podepsat doklad, že peníze přijali. 
Příspěvek na péči se nebude také započítávat do 
příjmu při posuzování nároku na sociální dávky.

Posuzování závislosti na pomoci a zdravotního 
stavu kvůli dávkám by se sice mělo změnit, ale 
postupovat by se mělo podle prováděcího 
předpisu. Na něm bude NRZP spolupracovat.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI BUDE I NADÁLE 
VYPLÁCEN SENIORŮM A  POSTIŽENÝM 

Navíc lidem, kteří dnes mají nárok na sociální 
příplatek, se zvýší o 2000 korun.

Příspěvek na péči bude i nadále vyplácen přímo 
postiženým či seniorům. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) totiž 
po jednáních se zástupci handicapovaných, která 
probíhala v posledních dnech, nakonec ustoupilo 
od svého záměru, aby tento příspěvek do 
budoucna dostávali poskytovatelé služeb, nikoli 
skutečně ti, kteří jsou na nich závislí. 
Navíc lidem, jejichž příjem nepřesahuje 
dvojnásobek životního minima a nyní pobírají 
vedle příspěvku na péči ještě sociální příplatek, 
který však má být ke konci roku zrušen, bude 
příspěvek na péči zvýšen o 2 000 korun. Právu to 
včera řekl předseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR (NRZP) Václav Krása. 
Podle něj bude příspěvek na péči vyplácen na 
účet, v hotovosti nebo prostřednictvím nové Karty 
sociálních systémů osobě, která je závislá na 
péči. „To byl z našeho pohledu klíčový, zcela 
zásadní požadavek,“ řekl Václav Krása, ( NRZP ). 

INFORMUJEME
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Nadační fond CESTA BEZPEČÍ  - 

je poměrně nově vzniklý nadační fond, vznikl v 
prosinci roku 2010, jehož zřizovatelem je 
společnost  Secar Bohemia, a. s.  Společnost, 
která má ve světě motorismu své platné místo, 
dospěla k závažnému rozhodnutí – přispět z 
výnosů své  úspěšné podnikatelské činnosti 
těm potřebným lidem, kteří nemají možnost 
podnikat ani nemají objektivní možnost vydělat 
si dostatek finančních prostředků, které jim 
zajistí důstojný životní standard.
Pro svoji podporu si vybrali imobilní občany, 
protože mobilita souvisí s jejich podnikatelským 
záměrem.  Právě z této oblasti – motorismu, 
přibývá ročně velké procento imobilních 
občanů.  Je nutné si uvědomit, že slovo pohyb 
je pro mnohé z nás spojený se samozřejmou 
lidskou činností.  Tak to však nemají všichni. V 
mnoha případech se do tohoto slova redukuje 
smysl  života části naší populace, která se 
dostala do složité životní situace, a to ne vždy 
vlastní vinou. Pohyb  se stává pro tuto část 
obyvatel vstupní bránou kontaktu s okolním 
světem.

Hlavní činností Nadačního fondu CESTA 
BEZPEČÍ je :

-  Pomoc osobám se závažným pohybovým  
postižením při zajištění jejich mobility
- Poskytnutí příspěvků na úpravy motorových 
vozidel 
-  P o s k y t n u t í  p o m o c i  p ř i  v ý c h o v ě  
handicapovaných řidičů a jejich získávání 
řidičského oprávnění
- Organizace a pořádání osvětových, 
kulturních, společenských a sportovních akcí 
pro komunitu osob s pohybovým postižením

Správní rada Nadačního fondu CESTA 
BEZPEČÍ: 
Mgr. Jan Ruml, Bc. Václav Krása, Prof. MUDr. 
Linhart DrSc.
Ředitelka nadačního fondu CESTA BEZPEČÍ: 
Ing. Aurin Nedbalová.

Kontaktní údaje:
Nadační fond CESTA BEZPEČÍ
Nad Lomem 14, Praha 4, 147 00
Mobil tel: 602 581 379
Tel: 221513340

 

PUBLIKACE - METODIKA POSKYTOVÁNÍ 
OSOBNÍ ASISTENCE DĚTEM A MLADISTVÝM SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Na webu Centra pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje byla zveřejněna publikace 
"Metodika poskytování osobní asistence dětem a 
mladistvým se zdravotním postižením". 

Tato publikace byla napsána týmem odborníků – 
profesionálů a sestavena v průběhu roku 2009 až 
2010 během realizace projektu "SPOLEČNĚ 
NAJDEME CESTU" v rámci Blokového grantu. 

Zahrnuje dlouholeté zkušenosti organizace s 
poskytováním služby osobní asistence dětem a 
mladistvým se zdravotním postižením. V žádném 
případě si nečiní ambice popisovat všechny aspekty 
této zcela specifické služby, která se prakticky každý 
den mění a rozvíjí, tak jak se mění potřeby a 
požadavky této cílové skupiny, prostředí poskytování 
sociálních služeb apod. 
Do publikace byly vybrány a zařazeny zejména ty 
oblasti poskytování sociální služby, které jsou 
nejčastěji diskutovány jako nejasné a nesrozumitelné 
všem zainteresovaným stranám. Již v následujícím 
roce bude jistě celá řada, zejména praktických 
informací zastaralá, v souladu s tím, jak rychlým 
tempem v naší organizace roste „uvědomování si, 
kvality“ této sociální služby. 

Přesto věříme, že mnohým z Vás bude užitečným 
pomocníkem k seznámení se s touto jedinečnou 
sociální službou a přiměje vás k zamyšlení nad celou 
řadou nastíněných otázek. 
Navíc tato publikace, tváří k budoucnu, dobře mapuje 
současný stupeň vývoje poskytování této sociální 
služby.

http://www.czplk.cz
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JUDR. JAN HUTAŘ LAUREÁTEM 
CENY OLGY HAVLOVÉ

Jan Hutař je držitelem Ceny Olgy Havlové za 
dlouholetou legislativní práci pro zdravotně 
postižené. Právník, který ve čtyřech letech 
onemocněl dětskou obrnou a je upoután na 
invalidní vozík, působí jako ředitel legislativního 
odboru Národní rady osob se zdravotním 
postižením. Pomoci handicapovaným se věnuje 
od roku 1991. 

V současné době se zabývá hlavně 
zaměstnáváním zdravotně postižených. Podle 
Hutaře se situace handicapovaných zlepšila, 
například v dostupnosti budov. Jinak je tomu s 
jejich zaměstnáváním. V rámci projektu EQUAL 
Hutař pořádá semináře pro zaměstnavatele, 
které přesvědčuje o výhodnosti zaměstnávání 
z d r a v o t n ě  p o s t i ž e n ý c h .
Ocenění si velice vážím, Cena Olgy Havlové je 
něco jako pro herce Oscar a pro vědce Nobelova 
cena, řekl Jan Hutař České televizi. Poprvé ji 
Olga Havlová vyhlásila v roce 1995 s cílem 
upozornit na život lidí se zdravotním postižením, 
kteří se se svým handicapem vyrovnali a 
pomáhají druhým. Jejich síla k překonávání 
překážek je pro všechny velkou inspirací. 

DOPIS PŘEDSEDY NRZP ČR K PŘÍPRAVĚ 
ZPRÁVY O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH 
Z ÚMLUVY OSN 

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme 
dotazník, který je určen k přípravě zprávy NRZP 
ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, 
vyplývajících pro ČR z ratifikace Úmluvy. Česká 
republika ratifikovala Úmluvu v roce 2009 a je 
platná pro ČR od 28. 10. 2009. Vláda ČR je 
povinna do 28. 10. 2011 vypracovat zprávu o 
plnění opatření přijatých za účelem plnění 
závazků podle této Úmluvy. Osoby se 
zdravotním postižením mají současně právo 
poslat Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením vlastní alternativní 
zprávu. Domníváme se, že NRZP ČR by měla 
takovou alternativní zprávu připravit. Z tohoto 
důvodu se na Vás obracíme se žádostí o 
spolupráci na přípravě této zprávy. 
V příloze Vám posíláme dotazník, ve kterém jsou 
uvedeny jednotlivé články Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením a 
obracíme se na Vás s prosbou o vypracování 

Prosíme, abyste tento dotazník rozeslali mezi 
Vaše členy a distribuovali je na co nejvíce míst. 
Účelem je získat co nejobjektivnější pohled osob 
se zdravotním postižením na plnění jednotlivých 
článků Úmluvy. Velmi důležité je, abyste při 
vypracování dotazníku uvedli také příklady 
Vašeho postoje k plnění jednotlivých článků 
Úmluvy. Podle našich zkušeností z Evropy je 
zpravidla alternativní zpráva k plnění Úmluvy 
podstatně rozsáhlejší a více dokumentována, 
nežli zpráva vlády. Například v Maďarsku byla 
zpráva vlády uvedena na 60 stránkách, kdežto 
alternativní zpráva lidí se zdravotním postižením 
v Maďarsku obsahovala 300 stran.
Vážení přátelé, je velmi důležité, abyste nám v 
této věci pomohli. I když máme řadu příkladů o 
diskriminaci osob se zdravotním postižením, 
přesto bez Vašich zkušeností nemůžeme takovou 
alternativní zprávu věrohodně napsat. V 
posledních týdnech jsme se naučili být aktivní a i 
toto je možnost jak upozornit na způsoby 
diskriminace osob se zdravotním postižením. 
Tato alternativní zpráva, než bude odeslána OSN, 
bude samozřejmě v ČR prezentována v médiích a 
chceme ji použít jako argumentační materiál pro 
další jednání s politickou reprezentací o zlepšení 
situace osob se zdravotním postižením v ČR.
Vážení přátelé, prosím Vás, abyste nám 
zpracované dotazníky poslali nejpozději do 30. 6. 
2011. Zpracování zprávy bude vyžadovat určitý 
čas a chceme k tomu využít především letní 
měsíce. Alternativní zprávy můžete posílat 
elektronicky e-mailem na adresu  
nebo písemně na adresu NRZP ČR, Partyzánská 
7, 170 00 Praha 7.
Dotazník naleznete na http://www.unie-pz.cz.

Věříme, že nám pomůžete sestavit kvalitní a 
věrohodnou alternativní zprávu k plnění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním postižením.

S pozdravem

předseda NRZP ČR Bc.Václav Krása

j.hutar@nrzp.cz
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OHLÉDNUTÍ  ZA  ZÁKUPAMA

21. května se již po šesté naplnilo zámecké 
nádvoří v Zákupech mnoha lidmi. Handicapovaní 
umělci se zde sešli, aby se setkali spolu 
navzájem i se širokou veřejností a nás všechny 
pohladili po duši svým vystoupením.
Je krásné, že se najdou lidé, kteří toto podporují a 
organizačně zaštiťují! Myslím, že si ani 
neuvědomujeme tu dřinu a práci, která se za 
jedním takovým setkáním skrývá! K tomu je 
potřeba velká dávka nadšení a přesvědčení, že 
takovéto akce mají smysl a jsou důležité!
Před deseti lety se na sdružení Artefaktum 
obrátilo několik umělců s prosbou, jestli by pro ně 
nezorganizovalo nějakou akci, kde by mohli 
vystoupit. Za dva roky se k těmto aktivitám 
připojilo i naše Centrum pro zdravotně postižené 
a začal se rozvíjet úžasný projekt Tvoříme duší.. 
Nyní jsou to velké akce, na kterých se sejde 
mnoho lidí. Jsme ochotni a nadšeni přidat ruku k 
dílu? Nebo se nás to vlastně netýká...?
Z letošního kulturního programu jsem nic moc 
neměla. Učila jsem se totiž novému umění, které 
jsem zhodnotila slovy: potřebovala bych na to
vysokou školu! :-) Myslím, že mnozí, co jste byli v 
Zákupech, jste si dali párky. Ani byste nevěřili, 
jaké umění je párky ohřát! Když se na páře 
nechají déle - jen se otočíte, abyste třeba 
nachystali chléb nebo narovnali na tácky 
chlebíčky a koláčky pro účinkující - už je celá 
várka párků popraskaná.
Když zrovna nikdo nic nekupuje, trochu 
pozapomenete - a v hrnci se neohřívá žádný 
párek. A najednou, kde se vzalo tu se vzalo - je 
zde deset lidí, kteří chtějí párky. Ohříváte chvilku, 
vnímáte lidský hlad a netrpělivost, nandáte párky 
- a jsou studené! :-) Pokud v hrnci zrovna ohříváte 
párky, nikdo nepřijde. A když uzeniny ohřáté 
nemáte, je zde na ně velká fronta...Tedy pokud 
jste zrovna vy měli párek teplý a nepopraskaný, 
myslím, že si můžete gratulovat! :-)

                                                                 Bohumila Sladká

P E R L I Č K Y  Z E  Š K O L N Í C H  L AV I C

Práce osobní asistentky se mi velice líbí. Je 
rozmanitá, zajímavá a člověk se při ní naučí 
mnoho nového. I tento školní rok máme dětské
klienty, asistujeme také ve školách. Je moc 
dobře, že i handicapované děti mohou chodit do 
běžných škol, žít v kolektivu stejně starých dětí. 
Pokud dítě na vozíčku chodí od první třídy do 
stejné školy, jeho spolužáci si na to tak zvyknou, 
že se nad tím už ani nepozastaví. Přijde jim 
přirozené, že je jejich spolužák na vozíku 
odkázán na pomoc spolužáků nebo asistentů a 
rády přidají ruku k dílu. Pro postiže- né dítko je 
přirozené, že se učí jako ostatní děti, musí se 
vyrovnávat se situacemi, které nastá- vají, 
komunikuje se svými vrstevníky a není kvůli 
svému postižení izolováno od běžného 
života.Sedět znovu ve školní lavici je dost 
zajímavé. Když si třída na asistenta zvykne, bere 
ho jako svou součást a chová se tak, jako by tam 
ani žádný "dospělák" nebyl. Děti se navzájem 
handrkují, postrkují a vymýšlejí prapodivné věci. 
Ale když o něco jde, umí  zatáhnout všechny za 
jeden provaz.Přiznávám, že se občas při 
vyučování upřímně bavím. A nechci si to nechat 
jen pro sebe. Ráda bych se s vámi podělila o 
perličky ze školních lavic. Tady jsou:

- Děti si čtou příběh o Pipi Dlouhé Punčoše. 
Rozvine se debata o tomto děvčátku. Paní 
učitelka objasňuje situaci: "Pipi neměla 
maminku..."
Žák: "A to ji porodil táta?" :-)
- Paní učitelka vysvětluje, jak se vyplňují složenky 
a poukázky, jak se píší žádosti. Vysvětluje, že se 
to musí napsat písemně a dodává: "Co je psáno, 
to je dáno..."
Žák jí skočí do řeči: "A když si tedy napíšu, že chci 
50 tisíc, vy mi je dáte?" :-)
 - Při písemce:
"Napište, jaký je rozdíl mezi křesťany a pohany."
Žák: "Paní učitelko, píše se pohané nebo 
bohané?" :-) 
  - Víte, co bylo posláním Cyrila a Metoděje na 
Velké Moravě? "Roznášet víru..."
- Paní učitelka se ptá dětí: "Proč píše dítě dopis 
mamince?"
Žák: "Aby maminka věděla, že umí psát..." :-)

                                                                 Bohumila Sladká
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MEZINÁRODNÍ  ÚMLUVA  O  PRÁVECH 
LIDÍ S POSTIŽENÍM

Zákaz  využívání, zneužívání a násilí
                                                     článek 16 

Státy musejí udělat takové zákony, které lidi s 
postižením doma i venku ochrání před 
využíváním , zneužíváním a násilím.

Využívání znamená například, že nás někdo 
nutí pracovat, ale nezaplatí nám.  

Zneužívání znamená, že nás někdo nutí dělat 
věci, které nechceme a které nám ubližují.

Násilí znamená, že nám někdo ubližuje, třeba 
na nás křičí nebo nás bije.

Státy také musí dělat všechno pro to, aby ke 
zneužívání nedošlo.
Lidé s postižením musí dobře rozumět tomu, 
co zneužívání znamená, jak ho poznat a jak to 
oznámit.

Státy musí kontrolovat také poskytovatele 
služeb. V zařízeních nesmí docházet k 
žádnému zneužívání.

Když se stane, že jsou lidé s postižením 
zneužiti, státy jim musí zajistit dobrou pomoc, 
aby se cítili v bezpečí.
Státy se musejí postarat o to, že lidé s 
postižením, kteří už byli někdy zneužiti, 
dostanou dobrou pomoc, aby se cítili v 
bezpečí.

Pokud se jim stalo něco vážného, stát musí 
zajistit dobrou léčbu.

Ti, kdo zneužívali, musejí jít před soud a být 
potrestáni.
Státy musejí dávat pozor hlavně na zneužívání 
dětí a žen, protože bývají častěji zneužíváni 
než ostatní lidé.

Chovat se k lidem s postižením především 
jako k lidem
                           článek 17

Lidé s postižením musí být respektováni takoví, 
jací jsou. 
Mají své názory i osobnost.

Svoboda pohybu a občanství.
                                       článek 18

Lidé s postižením mají právo na tyto věci :

-   Rozhodnout se, kde budou žít.
    Můžou se také rozhodnout, že se chtějí 
    přestěhovat.

-   Být občanem své země.
    Nikdo to nemůže zakázat jen kvůli tomu, že 
    má člověk nějaké postižení.

-   Mít doklady, jako například občanský průkaz
    nebo cestovní pas.

-   Cestovat do zahraničí.
    Do své země se ale mohou kdykoliv vrátit.

-   Děti s postižením mají právo mít jméno a být
    občanem své země už od narození.
    Mají právo znát své rodiče, a když to jde, žít s 
    nimi.

Samostatné bydlení a život ve společnosti   
                                                           článek 19

Státy musí zajistit, aby se lidé s postižením mohli 
rozhodovat o tom, kde a s kým žijí.

Lidé s postižením si mohou vybrat, stejně jako 
ostatní :

-   Kde budou žít.
-   S kým budou žít.
-   Kterou sociální službu potřebují.
-   Svého asistenta.

Lidé s postižením mají mít možnost žít ve 
společnosti s ostatními lidmi bez postižení.

Nikdo je nesmí nutit bydlet v ústavu.

Státy se musí snažit, aby lidi s  postižením mohli 
využívat stejné služby jako ostatní lidé.
                                                    
                                                                      pokračovánpříště... 
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SOCIÁLNÍ KARTA, NEBO SOCIÁLNÍ 
PRŮŠVIH? 

Sociální karta - takový hezký Yetti české 
sociá lní  reformy.  Nebo spíš takové 
'čecháčkovské reformičky'. Slýcháme a čteme 
o ní mnoho, většinou negativního. Kde se bere 
ten odpor proti zdánlivě dobré myšlence? Kde 
jsou ty největší problémy? Pojmenoval je 
někdo? Zabývá se jimi někdo? A hlavně: 
Neměly být již dávno vyřešené?
Ano, potřebujeme elektronický doklad osoby, 
která je klientem sociálního systému. Ano, 
potřebujeme elektronický doklad osoby se 
zdravotním postižením. A konečně - ano, 
potřebujeme vyřešit dohled nad účelným 
čerpáním adresných účelových dávek. Až 
potud je koncept sociální karty tak, jak ho 
připravuje ministerstvo dobrý. Ale to je asi tak 
všechno. Celý projekt takzvané 'sociální karty' 
je poměrně nepropracovaný a nedomyšlený 
průnik několika zájmů a několika výstupů ze 
systémů. Sama elektronická kartička (ať už s 
čipem, či bez něj) ještě problém nedělá. Dělá ho 
to, co je (respektive dosud není) za ní.
Rozdělme to na dvě oblasti. Na chviličku 
odsuňme stranou samotné využívání této 
kartičky jako platebního média. K tomu, 
abychom hned v počátcích dokázali  
identifikovat řadu problémů totiž tuhle funkci 
vůbec nepotřebujeme. Je sice na první pohled 
hezké vytvořit kartičku navázanou na sociální 
systém, ale v praxi se už při těchto úvahách 
dostáváme do rozporu s mnohými věcmi. 
Například stále není tak úplně jasné, kdo 
vlastně sociální kartu bude mít a proč? 
Argument ministerstva, že 'osoby vstupující do 
sociálního systému' - tedy stručně řečeno 
všichni jeho klienti, je totiž prakticky nesmyslný. 
Kdybychom využívali sociální kartu pouze pro 
autentizaci a identifikaci klienta sociálního 
systému (což je jedna z funkcí), pak by to bylo 
jistě fajn. Ale kromě toho chce ministerstvo tuto 
kartičku brát i jako doklad potvrzující 
oprávněnost k určitým věcem. 

Například osvědčující to, že její držitel je 
zdravotně postižený. A tady narážíme už na 
první veliký problém - ať se to vezme jakkoliv, 
jde o stigmatizaci. Buď na jednu stranu je 
nepřípustné, aby na dokladu o zdravotním 
postižení nebylo jasné, že se jedná o doklad o 
zdravotního postižení, nebo na stranu druhou 
lze pokyvovat oprávněným výtkám zdravotně 
postižených, že nechtějí stejný doklad, jako 
například nezaměstnaní či důchodci. Ostatně - 
o vzhledu sociální karty, která je zároveň 
průkazem zdravotního postižení jsem i já 
osobně vedl řadu jednání - a hrdě přiznávám, 
nakonec bude stejně tak, či tak po mém (ono to 
ostatně ani j inak nepůjde, pokud to 
ministerstvo myslí vážně a nechce se hned od 
počátku dostat do křížku s lidskými právy).
A s tím jde ruku v ruce jiná, neméně zásadní 
otázka: Potřebujeme vůbec jako průkaz tuto 
sociální kartu? Nebylo by lepší celý tenhle 
problém vyřešit prostě tak, že ponecháme jiné 
(dosavadní, třeba) průkazy zdravotně 
postižených a onu sociální kartu k účelu 
prokazování nároku na určité výhody prostě 
nebudeme používat? Ministerstvo o této 
variantě (zatím) nechce ani slyšet, no uvidíme, 
jak se budou prohlubovat argumenty 
samotných handicapovaných.
Napadá mne (a nejen mne) mnoho a mnoho 
otázek, které souvisí s touto sociální kartou - a 
to jsem se úplně záměrně vyhnul problematice 
plateb, protože to je jistě na samostatný nejen 
článek, ale především na samostatnou diskusi. 
Jestlipak ministerstvo - namátkou - by dokázalo 
odpovědět na mnohé otázky s kartou spojené? 
Třeba: Jak bude řešeno poskytnutí kopie 
průkazu zdravotně postiženého, když z 
jakékoliv platební karty se nesmí pořizovat 
obrazová, či jiná kopie? Kdo všechno na straně 
státu a veřejné správy bude mít přístup k 
informacím o klientech a pohybech na sociální 
kartě? Jak to bude zabezpečeno a ošetřeno 
procesně a právně? Jak bude prostřednictvím 
sociální karty vyplácen důchod? Jak se bude 
řešit použití sociální karty pro nezletilé děti? Od 
jakého věku bude nezletilé dítě mít sociální 
kartu? Jak chce Ministerstvo řešit problematiku 
zastupitelnosti při zacházení se sociální 
kartou? Jedno je jisté. Ať už válka o sociální 
kartu dopadne jakkoliv, neslyšíme o tom 
zdaleka poprvé a já jsem si jist, že tenhle počin 
bude trápit nejen ministerstvo, ale i politiky a 
nejspíš i ústavní soudce. A trápení to bude asi 
pořádné.
                                                        Článek iDnes

ZAJÍMAVOSTI - INFORMACE
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15. KUŘÍ  OKA
Co pomůže?

- Acylpyrin - rozdrťte 5 acylpyrinů a s trochou 
citrónové šťávy vytvořte kašičku. Naneste na kuří 
oko a obalte fólií. Po 15 minutách změkne a jde 
sloupnout.

- Cibule - nakrájejte ji na plátky a zalijte octem. Po 
24 hodinách ji přiložte na kuří oko a zavažte, 
ideálně na noc. Druhý den jde kuří oko lehce 
odstranit.

- Hovězí maso - kousíček ho naložte na den do 
octa. Poté ho přiložte na kuří oko a překryjte na 
noc igelitem.

16. BRADAVICE
Co pomůže?

- Česnek - pokryjte bradavici rozmačkaným 
česnekem a převažte. Utvoří se na ní puchýř a do 
týdne odpadne.

- Vitamín C - rozdrťte několik tablet vitamínu C a 
smíchejte s vodou na kašičku. Naneste na 
bradavici a překryjte náplastí.

- Banánová slupka - obsahuje látky, které 
bradavici rozpouštějí. Pravidelně ji na bradavici 
přikládejte na noc vnitřní stranou a překryjte 
náplastí.

- Brambora - kousek brambory přiložte na 
bradavici a převažte. Opakujte tak dlouho, než 
kožní výrůstek odpadne.

17. BOLESTI  ZAD
Co pomůže?

- Kaštany - 20 kaštanů nakrájej na plátky a v 
zavařovací sklenici je zalijte 250ml lihu nebo 
francovky. Nechte 3 týdny louhovat a použijte k 
masážím.

- Bezinky - pijte čaj připravený ze 2 lžiček 
bezinek zalitých 250 ml vody.

- Teplý obklad - nahřejte na pánvi  sůl, vsypte ji 
rychle do bavlněného sáčku a přiložte na záda.

18. ZÁNĚT  MOČOVÝCH  CEST
Co pomůže?

- Urologický čaj - připravte si vlastní z 25 g 
medvědice lékařské, 25 g pýru plazivého a 25 g 
řebříčku obecného, 3 lžíce směsi přelijte litrem 
vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. Každé 
dvě hodiny pijte šálek teplého čaje.

- Brambory - uvařte 2 kg brambor ve slupce, 
rozmačkejte je a vzniklou hmotu dejte do 
plátěného pytlíku. Přiložte na oblast močového 
měchýře a přikryjte se silnou dekou. Čím teplejší 
brambory, tím lépe.

- Fazolové lusky - lžíci nakrájených fazolových 
lusků přelijte 250 ml studené vody a 5 minut 
vařte. Pijte 3x denně.

19. LUPY
Co pomůže ?

- Čajové tonikum - uvařte si silný čaj, 
1 polévková lžíce na 250 ml vody. Vychladlým 
potírejte večer pokožku hlavy.

- Kopřivy - pomohou nejen s lupy, ale i k lesklým 
vlasům. Namočte mísu natrhaných kopřiv do 
studené vody na 24 hodin. Druhý den výluh lehce 
ohřejte a po umytí vlasů je opláchněte.

- Jablečný ocet - 2 lžíce do 500 ml vody. Hlavu 
opláchněte a nechte uschnout.

RADY  NAŠICH  BABIČEK
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PREVENCE, TO JE VNITŘNÍ ČISTOTA !!

Vážení a milí. Věřte, že není jiné prevence před 
nemocemi, nežli čistota našeho vnitřního 
prostředí. Vnější prostředí tak důležité není. 
Žijeme ve světě mikrobů a nelze se jim nijak 
vyhnout. Mnozí z nich jsou nám dokonce 
prospěšní. Nemoc vyvolají pouze v případě 
narušené imunity. Pokud tato naše vnitřní 
intel igence ztrácí sí lu nedostatečným 
odstraňováním různých jedů z těla, mikrosvět má 
zelenou. Jedovaté látky do našeho organizmu 
vnikají špatnou stravou a chemikáliemi, většinou 
v podobě produktů farmakoprůmyslu.

Tak za prvé, málokdo (bohužel včetně odborníků) 
má ponětí o zdravé stravě. Jídlo v nemocnicích a 
školních jídelnách, tedy v místech, kde by 
zdravotníci mohli uplatnit své znalosti a vliv, je 
nezdravé!

Pacienti s žaludečními vředy např. dostávají k 

snídani rohlík se šunkou, do škol se zavádí mléko 
a tolerují se klamavé reklamy na různé mléčné a 
čokoládové pochoutky. Studium starých 
orientálních zdravotních systémů člověku otevře 
oči. I když každý potřebuje poněkud jiné složení 
stravy, v závislosti na jeho metabolickém typu , je 
zde několik zásadních pravidel, jež platí pro 
všechny. Naše tkáně se neustále musejí potýkat 
s překyselením.

Buňky by nemohly přežít, pokud by se zvýšila 
jejich kyselost. Zde je pět nejkyselejších potravin, 
kterých bychom se měli vyvarovat, pokud si 
chceme uchovat dobré zdraví. Kravské mléko a 
jeho výrobky kromě másla a podmáslí. Zakysané 
výrobky jsou problematické vzhledem k nízké 
kvalitě mléka a výrobních postupů. 

Další jedovatá potravina je cukr. A to i hnědý, 
třtinový. Slaďte sirupy, medem či fruktózou, 
eventuelně hroznovým cukrem. A ne příliš. Další 
jed je káva. Velmi silně okyseluje a dehydratuje. 
Vhodná je kávovina, tedy žito (např. Caro). 
Problém je i tropické ovoce. Není pro nás 
vhodné. Okyseluje, ochlazuje a podporuje 
nezdravý nárůst buněk. Výjimkou je citron, který 
ač kyselý na chuť, kyselost sráží. No a poslední 
problém je tvrdý alkohol a nekvalitní kyselá 
vína. Zvýšená acidita nutí sliznice produkovat 
více hlenu, což se velmi líbí bakteriím a také 
plísně si libují v kvasném prostředí. Dále 
nedoporučuji konzumaci našich uzenin a 
kuřecího a krůtího masa. Samé hormony a 
stresy. Varuji vás před margarínem! Nevěřte tzv. 
odborníkům, kteří ho naopak doporučují. 
Nevědí,  co činí.  Byl i  jsme oklamáni 
potravinářským průmyslem. Transmutované 
nenasycené mastné kyseliny, základ margarínu, 
naše játra neumějí rozložit a tak se ukládají. 
Mohou způsobit nejrůznější chronické choroby, 
typicky cukrovku 2. typu.

Radím vám dále, pijte čistou vodu a to teplou 
nebo alespoň vlažnou. Voda (tvoří cca 70 % 
našeho těla) má úžasnou schopnost přijímat 
informace. Naše životní síla používá vnitřní vodu 
jako nosič povelů k udržování zdraví. Pokud 
budeme pít vodu, kde už nějaké informace jsou 
(káva, čaje, džusy, příchutě…), je pro náš 
organizmus z tohoto hlediska nepoužitelná! 
Radím vám, pijte čistou vodu! Alespoň litr denně, 
2 litry jsou lepší, zejména, nejste-li zdrávi.

Vzniká otázka, co tedy jíst? Základní pilíře 
zdravé stravy jsou zelenina a celozrnné 
obiloviny. 

Překyselení organismu a zrádnost jeho 
jednoduchých řešení 

Kyselost a její opak – zásaditost se udává v 
hodnotách pH  (zkratka od „potential of 
Hydrogen“ = množství volných iontů vodíku H+). 
Udává se ve stupnici od 0 do 14. Neutrální je 
například čistá voda. Její pH má hodnotu 7 a to je 
hodnota i všech ostatních pH neutrálních 
roztoků. Má-li roztok hodnotu nad 7, znamená to, 
že je zásaditý (převažují v něm zásadité látky). 
Při pH pod 7 jde o roztok kyselý – převažují v 
něm kyselé látky.
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PÁR  DOBRÝCH RAD, TIPŮ A TRIKŮ DO 
KUCHYNĚ: 

1. Pudink se vám už nikdy nepřipálí, když 
hrnec (zejména dno) před vařením vymažete 
máslem. A navíc bude hladší a vláčnější.
2. Ostrost křenu pomůže otupit mléko. 
Příliš ostrý a štiplavý křen bude jemnější, když ho 
na půl hodiny naložíte do kyselého mléka. 
3. Papírová utěrka zabrání zvlhnutí 
brambor. Pokud uvařené brambory nepodáváte 
okamžitě, často se stane, že se v hrnci zapaří a 
jsou hodně vlhké až nepříjemně mazlavé. 
Zabráníte tomu docela snadno: jakmile slijete 
vodu, vložte mezi hrnec a pokličku papírovou 
kuchyňskou utěrku. Ta pohltí páru a brambory tak 
zůstanou krásně suché a déle teplé.
4. Báječné křupavé bramboráky. Do těsta 
na bramboráky přidejte 1-2 lžičky tvarohu. 
Zjemníte tak jejich chuť a budou krásně křupavé. 
Při dochucení nezapomeňte kromě česneku i na 
majoránku. 
5. Citron zlepšuje stravitelnost hub. 
Jestliže houby před tepelnou úpravou osolíte a 
zakapete citronovou šťávou, stanou se lépe 
stravitelnými.
6. Perfektní míchaná vajíčka ke snídani. 
Míchaná vajíčka budou vláčnější a jemnější, 
když na jedno vejce přidáte 1 lžíci minerální vody 
nebo sodovky. Příjemnou pikantní chuť získáte, 
když žloutky předem rozmícháte s trochou mléka 
a špetkou instantní polévky ze sáčku - 
např.cibulové.
7. Jedinečná pomazánka z čočky. Zbyla 
vám od oběda uvařená čočka a nevíte co s ní? 
Rozmixujte ji s neochuceným pomazánkovým 
máslem, 2 - 3 stroužky česneku a lžičkou 
plnotučné hořčice. 
8. Extra voňavý jablečný koláč. Když 
plátky jablek před pečením naložíte na půl hodiny 
do bílého vína nebo do jablečné šťávy, koláč 
bude ještě voňavější. 
9. Sladké pečivo rozmrazujte pomalu. 
Pokud máte v mrazáku cukroví, ovocné koláče 
nebo plněné buchty, rozmrazujte je výhradně při 
pokojové teplotě. Kdybyste je dali třeba do 
mikrovlnky, vlivem příliš vysoké teploty by pečivo 
rychle vyschlo, brzy by ztvrdlo a okoralo. 

10. Rozložte alobal pod pekáč. Pečete-li 
koláče s hodně šťavnatým ovocem, použijte 
raději vyšší plech, abyste měli jistotu, že vám 
šťáva nevyteče do trouby. Pokud takový plech 
nemáte, dejte do trouby pod něj po krajích 
zahnutý alobal, který šťávu spolehlivě zachytí. 
Nebudete potom muset pracně čistit celý vnitřek 
trouby.
11.  Vláčnější a jemnější drobenkový koláč. 
Ještě teplý tvarohový koláč s drobenkou hned 
po vyjmutí z trouby přelijte několika lžičkami 
smetany. Tak bude chutnější a vydrží déle 
čerstvý. Vyjde to i s rozpuštěným máslem.
12.  Jak správně rozmrazit těsto. Listové těsto 
rozbalte a jednotlivé plátky rozložte na plech, 
jinak se přilepí k sobě.
13. Maso vydrží čerstvé i bez ledničky. 
Nemáte-li na chatě lednici, můžete maso kratší 
dobu uchovat čerstvé, když ho zabalíte do utěrky 
namočené v octě nebo ponoříte do octové vody 
a dobře uzavřete. Pomáhá rovněž, pokud maso 
obložíte silnou vrstvou nakrájené cibule nebo 
pokryjete čerstvě natrhanými kopřivami.
14.  Svěží kytice. Aby řezané květiny rychle 
nezvadly, vložte do vody nakrájený brambor. 
Stonky květu s ním ale nesmějí přijít do styku. 
Kytice pak zůstane čerstvá dvakrát tak dlouho.
15.   Odstraňování skvrn po čokoládě. Skvrny 
po kakau nebo čokoládě se jednoduše 
odstraňují teplým glycerínem a následným 
vymytím teplou vodou.
16.   Co můžeme mrazit ??? :
- tepelně upravenou zeleninu a maso
- tučné maso jen na krátký čas
- mléčné výrobky
- těstoviny, rýži, knedlíky
- bramborové kaše
- pečivo a moučníky
- ovoce, ovocné šťávy i dřeň
17.   Co nikdy nemrazit !!! :
- hlávkový salát
- syrové brambory
- křen vcelku
- ředkvičky
- syrovou cibuli
- jablka a hrušky
- banány
- kefír
- syrová vejce ve skořápce
- pudink

KUCHTÍK RADÍ
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POKUD SE VÁM PODAŘÍ UHÁDNOUT VŠECH ŠEST ZAJÍMAVÝCH OBJEKTŮ  LIBERECKÉHO KRAJE
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Letos se naše redakce zaměříla na ojedinělý soubor    
kamenných    rozhleden,   kterými  náš   kraj  oplývá. 
Pokud   mezi našimi  objekty   najdete   i  rozhlednu,
kterou  jste  ještě  nepoznali,  budeme  rádi, když se 
vám stane  inspirací k výletu za poznáním.
                                                                     Redakce 

NAŠE HÁDANKA

- objekt se nachází
  v našem regionu.
  Uhodli jste ?

č.4

    V této kapitole se věnujeme přírodním 
    zajímavostem Libereckého kraje. 

POZNÁVEJTE

RIEGROVA STEZKA

přírodní památka tvořená malebnou soutěskou 
na pravém břehu  řeky Jizery, severozápadním 
směrem    od   Semil.  Při   návštěvě   soutěsky 
si můžeme připadat jako v oblasti Slovenského 
ráje.  Na  obou   březích  nad   řekou  se  strmě 
zvedají  rozeklané  skalní  stěny  a  pilíře, které 
dosahují výšky 40 metrů. 
Nad původní  hladinou  řeky  byla  v roce 1909 
vystavěna visutá železná galerie, která je zabu-
dovaná přímo ve skále.

 
V  roce 1990  byla  kolem  soutěsky  vyhlášena 
přírodní památka nesoucí název Galerie.
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

Rekapitulace  VI. ročníku  soutěže o  CENU  MODRÉHO  SLONA 

                      Soutěž  o  CENU MODRÉHO SLONA  2011  navázala  na  úspěšný 8. ročník  projektu  
Sdružení  ARTEFAKTUM. CZ  -  " Tvoříme duší 2011 ", který realizuje ve spolupráci s Centrem pro
zdravotně postižené Libereckého kraje.
Projekt  se  pomoci  partnerů  zaměřuje  na  prezentování  zajímavé  tvorby  umělců  se  zdravotním 
postižením  a jejich přátel.  
Hlavním  cílem  je  představovat tuto tvorbu co nejširší veřejnosti a zároveň  ji propojovat s ostatními
kulturními aktivitami.
Významným  krokem  pro  tento  celostátní  projekt  se stala  podpora Ministerstva kultury ČR a řady  
významných osobností kulturního a společenského dění nejen z Libereckého kraje, včetně osobního 
se zapojení do akce. 

Vyvrcholení šestého ročníku  vyhlášené  celostátní soutěže  o Cenu  modrého  slona  pro rok 2011  
se uskutečnilo ve dnech 14. - 19. 6. 2011 v ZOO Liberec

Statistika soutěže:

    - do výtvarné soutěže ve vyhlášených uměleckých oborech bylo přihlášeno 3 779 výtvarných děl
    - pro  závěrečnou  finálovou  přehlídku, která  proběhla  ve  výstavním  pavilónu  ZOO Liberec 
      ve dnech 14. - 19. 6. 2011 bylo vybráno odbornou porotou  648 výtvarných děl
    - závěrečného vyhlášení cen Modrého slona se dne 18. 6. 2011 účastnilo kolem 800 oceněných 
      umělců a  návštěvníků. Setkání  bylo  uzavřeno  menší  přehlídkou  několika  oceněných  skupin 
      a jednotlivců v kulturních kategorií. .
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Statistika soutěže:

    - do výtvarné soutěže ve vyhlášených uměleckých oborech bylo přihlášeno 3 779 výtvarných děl
    - pro  závěrečnou  finálovou  přehlídku, která  proběhla  ve  výstavním  pavilónu  ZOO Liberec 
      ve dnech 14. - 19. 6. 2011 bylo vybráno odbornou porotou  648 výtvarných děl
    - závěrečného vyhlášení cen Modrého slona se dne 18. 6. 2011 účastnilo kolem 800 oceněných 
      umělců a  návštěvníků. Setkání  bylo  uzavřeno  menší  přehlídkou  několika  oceněných  skupin 
      a jednotlivců v kulturních kategorií. 
      
Celostátní  přehlídku  umělecké  a  zájmové  tvorby  handicapovaných  tvůrců  a  jejich  přátel 
shlédlo během  týdne v ZOO Liberec přes  8 000 návštěvníků včetně  zástupců CZP z celé ČR.

    Odborná porota vybrala a udělila :
   
        - 10 hlavních Cen modrého slona ve vyhlášených kategoriích

        -   2 mimořádné Ceny modrého slona za  
                                                     
                                                     

 
          
        - 73 Čestných uznání za vytvořená díla a umělecká vystoupení       
        
        - cenu v kategorii  Osobnost roku 2011 obdržela  Eva VOSÁHLOVÁ
                                                                                       - 

 
                                                                        

Odborná  porota  i  návštěvníci   soutěže  6. ročníku  soutěže  o  Cenu  modrého  slona  konstatovali
zvýšenou úroveň prezentovaných děl, soutěžících jednotlivců a souborů. Poděkování a uznání  patří
všem soutěžícím, neboť opět byla naplněna myšlenka projektu: 
" BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ."

Poděkování též patří všem partnerům - sponzorům, bez jejichž pomoci nelze projekt realizovat.  
 
                                                                                                     

přínosnou tvorbu k projektu Modrý slon

PETR  ŠRÁMEK 
                                                          z Centra denních služeb Hodkovice nad Mohelkou

                                                          HANA  RUBKOVÁ   z tanečního souboru T.I.K. Jilemnice 

předsedkyně krajské rady a koordinátorka
                                                                                                  národní rady osob se zdravotním postižením
                                                                                                  Libereckého kraje  

V soutěži  se  objevila  nová  cena,  za  nejlépe  ztvárněného  živočicha  / uděluje ředitel  ZOO Liberec /. Cenu 
obdržely kolektivy CZP LK pod vedením výtvarnice Jany Eichlerové.

Sdružení ARTEFAKTUM. CZ  a  CZP LK o.s.
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Červenec... Pranostika

Svatý Prokop 
hřiba nakop.
Prokop – zelí okop!

Prší-li na Sedm bratří, 
sedm neděl střecha 
neuschne.

Na svatého Eliáše 
dopoledne léto, 
odpoledne podzim 
- na svatého Jakuba, 
dopoledne léto, 
odpoledne zima.

Svatá Máří vybírá 
hnízda komáří.

Červenec nese parna,  
krupobití a medovice,
jest hojný na bouřky 
a vichřice.

Kolik mračen na Jakuba, 
tolik v zimě sněhu.

Co červenec neuvaří 
- srpen nedopeče.

Zvětšují-li 
na Svatou Annu 
mravenci své hromady, 
lze očekávat tuhou zimu.

Když dne ubývá, 
horka přibývá.

je 

sedmý 

měsíc 

gregoriánského 

kalendáře 

v roce 

Gregoriánský kalendář je v současnosti 
celosvětově používaný systém pro 
počítání času (kalendář). Byl zaveden 
v roce 1582 papežem Řehořem XIII.,
jednotlivé katolické země jej zaváděly 
postupně v následuj íc ích le tech.  
V některých zemích byl přijat až ve 
20. století - měsíc lásky a veselí, 
namlouvání i znovuzrození všeho na zemi.
Předchůdce gregoriánského kalendáře, 
juliánský kalendář, fungoval po mnoho 
století poměrně dobře.  


