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Motto:
Dospělým se stanete ten den, kdy se poprvé zasmějete sami sobě.
• Praha
Koncem února jsme s pražským Klubem navštívili Muzeum hl. m. Prahy, kde právě probíhaly
dvě výstavy. Výstava s názvem Panenky našich babiček a výstava ÚDOLÍM STÍNŮ Pohřební rituály od pravěku do ranného středověku.
Byl krásný únorový den, který ve znamení letošní zimy byl vskutku přímo jarní.
Dopoledne jsme si zašly s Jaruškou na příjemnou procházku na Vyšehrad. Trošku nám to
pokazilo špatné šlápnutí Jarušky, ale hrdinně to zvládla a odpoledne jsme se s našimi přáteli
těšili pohledem na panenky z dětství našeho i dětství našich babiček.
Výstava byla vhodná pouze pro ty, kteří mají nějaké zbytečky zraku, a tak právě ti byli na
Klub pozváni.
Všechno bylo za sklem, ale celkem dobře osvětlené a tak si každý našel tu svou oblíbenou
panenku.
Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních
památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského hlavního města
Prahy v letech 1896 až 1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína
Balšánka.
Prošli jsme si výše zmíněné dvě výstavy.
Viděli jsem na vlastní oči, jak se pohřbívalo v pravěké Praze. Byly zde instalovány otevřené
hroby a předvedeny praktiky pohřbívání od neolitu po ranný středověk. Mohli jsme postupně
sledovat proměny způsobů pravěkého pohřbívání, způsoby uložení nebožtíků do hrobů,
ozdobení různými originálními předměty, především šperky a ozdoby.
Výstava PANENKY NAŠICH BABIČEK pobavila asi nejvíce nás děvčata. Bylo zde
vystaveno 600 exemplářů, které pocházejí z období od druhé poloviny 19.stol do 50 let. 20.
stol. Viděli jsme panenky sádrové, panenky ze směsi sádry a papíru a celuloidové. Byly malé
i velké od 1 cm do životní velikosti asi tříletého dítěte. Obdivovali jsme precizně zhotovené
šatečky. Potěšili jsme se pohledem na malé modely nábytku a hračky těchto hraček. Škoda,
že jsme si se vší tou nádherou nemohli chviličku pohrát a vrátit se do dětských let.
Příští celodenní výlet plánujeme 3. 3. t. r. do Muzea T.G.M. v Rakovníku, kde probíhá
hmatová výstava „ Šaty dělaj pračlověka o výrobě textilu a odívání v pravěku“.
Ota Pačesová

• Brno
Někdy méně znamená více
Pod tímto heslem bych nadepsal setkání brněnského Klubu přátel červenobílé hole, které se
uskutečnilo dne 24. ledna 2007, tedy 4. středu v měsíci.Ten den padal hustě sníh a mnozí
se telefonicky omluvili právě pro nepřízeň počasí a jiné povinnosti. Jako organizátor jsem šel
do klubovny více méně zjistit konkrétní podmínky pro velikonoční koncert, který se uskuteční
pravděpodobně v sobotu 14. dubna odpoledne. Sešlo se nás pět. Po přivítání jsme si
připomněli chystané akce pro nejbližší období:
únor – beseda o Africe a Thajsku
březen – INSPO Praha
duben - Expozice Žalář národů s pražským klubem

Ze zákona o sociálních službách jsme si tentokrát pověděli o bezplatném poradenství na
všech stupních a úrovních a tlumočnictví.Vzpomněli jsme na ÚSP v tom smyslu, že klienti
mají služby zde komplexně zajištěny a uskutečňují se na základě smluvního vztahu.
V druhé části jsme si povídali o klasické anglické literatuře a obdivovali jsme decentní humor
spisovatele J. Herriota.
Potom jsme besedovali o svých zkušenostech se psy a zakončili jsme cestovními zážitky.
Zkrátka a dobře jsme s jakousi nostalgii vzpomínali, s jakým strachem a smíšenými pocity,
jsme přejížděli v minulém období státní hranice. Malý kolektiv má bezesporu tu výhodu, že
se v něm dají daleko více prohloubit přátelské vztahy a vůbec nezáleží na věku.
Ing. Leo Brückner

Beseda v klubu KPČH
Dne 14.2.2007 jsme se sešli v brněnském klubu KPČH a bylo nás celkem 13. Je dobře, že
se stalo dobrou tradicí se scházet každou 2. a 4.středu v měsíci. Nejsme uzavřenou
společností. Jsme smíšeným klubem s přednostním zaměřením na kombinované postižení
zraku a sluchu, tedy každý potřebný s dobrou vůlí je u nás srdečně vítán. Na začátku jsme si
pověděli pár slov k připravovaným akcí. Velikonoční koncert, který nám nabídli žáci ZUŠ
odpadá, jelikož jsme nedostali souhlas se sobotním termínem. V měsíci březnu si
připomeneme významný den MDŽ a dále se účastníme v sobotu 17.3. v Praze INSPO,
budeme si povídat o Thajsku a připravuje se i návštěva výstavy Žalář národů. Tato akce
bude společná s pražským klubem a počítá se po předběžném jednání s pracovníky výstavy,
že bude možnost si exponáty osahat a dále bude k dispozici odborný výklad.
Dohodli jsme se, že požádáme pana Klemeru, aby nám předvedl a seznámil nás s výrobou
palmiček. Máme přislíbenou účast manželky zástupce prim. ORL, paní Smilkové, která nám
poví svoje svědectví osobní, jak se potýká se svojí těžkou chorobou a dále svoje zkušenosti
a poznatky z půlročního pobytu na Maltě.
Hlavní náplň našeho klubu bylo povídání o africké Keňi. Dověděli jsme se mnoho
zajímavého ze života těchto afrických kmenů. Byla to pěkná beseda. Padaly otázky jedna za
druhou. Byli jsme velmi vděční paní Lidušce Kubínové za tuto akci.
Ing.Leopold Brückner

Hradec Králové
Z návštěvy university v Hradci Králové
Dne 20. 2. 2007 KPČH s několika klienty zabezpečil seminář pro studenty UHK, kterého se
zúčastnili i studenty se zdravotním postižením, kteří studuji na fakultě speciální pedagogiky.
V součinnosti s vedoucí katedry paní Mgr. Růžičkovou jsme se snažili prakticky přiblížit
studentům problematiku práce s postiženým člověkem s kombinovanou vadou zraku a
sluchu. Nosným tématem byla komunikace s hluchoslepými ve smyslu praktické dovednosti
s názornou ukázkou, kterou předvedli manželé Berkyovi po přednášce paní Pačesové.
Předseda klubu KPČH sdělil přítomným svoje dobré zkušenosti s brněnským střediskem
Tereziás při MU a připomněl otázku hybridních knih. Dále se zmínil o svoji zkušenosti v
USP Chrlice s prací s webkamerou, pomocí které komunikuji hluchoslepí lidé na PC.
Přítomným studentům pověděl stručně o poslání Klubu přátel červenobílé hole v tom smyslu,
že především se snažíme u těchto lidí posílit jejich rozhled a osobnost. Pro nás jako hosty
byl přínos v tom, že jsme si rozšířili informaci o práci katedry speciální pedagogiky.
Nepřipravují se zde pouze pracovníci pro speciální školství, ale rovněž i odborníci pro
sociální ústavy a neziskové organizace se zaměřením na handicapované spoluobčany.
V souvislosti se vstupem v platnost nového zákona o sociálních službách universita bude
provádět 150 hodinové kurzy .
Ing. Leopold Brückner

•

Hradci Králové a muzeu v Praze neformálně aneb dospělým se stanete ten den,
kdy se poprvé zasmějete sám sobě

Leo se již zmínil o naší návštěvě Hradce. Bylo to moc pěkné. Ota měla přednášku před
studenty fakulty spec. pedagogiky. Mluvila o hluchoslepotě, poté studenti kladli otázky jí a
hluchoslepým členům našeho klubu. Mrzelo mě, že jsem velkou část prošvihla. Jela jsem
vyzvednout na nádraží předsedu našeho klubu. Tam jsem 25 minut běhala kolečko: vlakové
nástupiště, nádražní hala a autobusové zastávky před nádražím. Když už jsem upadala na
těle i na duchu, zahlédla jsem ho u těch autobusů. Prý tam celou dobu stál. Já vidomá
nevidící.
Odpoledne jsme pak šli do kavárny, kde se konala výstava výrobků členů našeho klubu již
celý měsíc. Dorazily i studentky z fakulty a bylo to opravdu velmi příjemné přátelské setkání.
Dne 22.2. jsme byli v Muzeu hl. m. Prahy na výstavě panenek. Prošli jsme si pak i zbytek
muzea. Myslím, že jsme budili zaslouženou pozornost. Několikrát se nám podařilo rozhoukat
alarm. Vysvětlila jsem pracovnici muzea, že naši slabozrací přátelé se musí dívat na
exponáty zblízka a alarm je ani v nejmenším neruší, protože neslyší. Nejvíce nás s Otou
dojal slabozraký, neslyšící mladík, když se Oty nad mapou Prahy zeptal, zda v té době žila.
Pro upřesnění, mapa byla z roku 1562. Tak alespoň babička, trval na svém.
Pak se otázal mě, zda jsem se s takovým nosem už narodila nebo zda jsem od někoho
dostala pěstí. Z tohoto zážitku jsme se vzpamatovali U Rozvařilů u pivečka a pak se odebrali
do svých domovů.
Martina Hanusová

• SERIÁL- „Co nám vadí, co nás štve“
Novinový stánek
U novinového stánku se rozhoduji, že si koupím noviny, abych měla přehled o dění doma a
ve světě.
Nejprve však musím podniknout několik důležitých kroků, než se mi noviny do rukou vůbec
dostanou. Jsem totiž hluchoslepá.
Takže. Musím se hodně předklonit a v nepříjemném předklonu strčit hlavu do okénka a
riskovat tak facku, nadávku a v nejhorším případě kousnutí psem, který prodávajícímu sedí
na klíně.
Ještě ale není vyhráno.
V té malé místnůstce, zabarikádované vším možným i nemožným, nikoho nevidím a ani
neslyším. Určitě by bylo vše jinak, kdyby skla, kterými by procházelo světlo, nebyla
zatemněná tu novinami, časopisy, jinde zase čokoládami a tužkami a jindy dokonce takovým
harampádím, které podle mého názoru za okny novinového stánku nemá co dělat.
Co ale mohu dělat? Nejsem ani majitel, ani zákonodárce, na kterém je, aby podobný
nešvar zakázal.
Důvod tohoto zákazu? Diskriminace lidí s vadou sluchu, zraku, tělesně postižených,
starých a jinak nemocných.
Chápu důvody, které vedou prodávajícího k tomu, že stáhne okénko, aby se od druhých
nenakazil přenosnou chorobou, aby mu nebyla zima, ale nepředstavuji si novinový stánek,
který by měl sloužit lidem, tak, jak ho většinou znám.
Neuvěřitelně se kroutím a když konečně dostanu do rukou noviny, jsem spokojená, že
všechno dobře dopadlo ,a že nemám rozbitý obličej.
Je mi jasné, že to, co se zde popisuji, může znít neuvěřitelně člověku, který dobře slyší a
vidí a který reaguje na slova prodejce i přes sklo, za kterým nikoho nevidí.
Opravdu chápu prodávajícího, který se dále možná chrání před lupiči, před hlukem,
prachem.
Snažím se tyto důvody chápat a akceptovat, ale budu ráda, když někdo porozumí i mým
potřebám.
Někdy o nic nejde. Prodávající je slušný člověk a hned ví, co má udělat. Stačí, aby udělal
to samé, co činím já, vyklonil hlavu z okénka a zeptal se, co potřebuji.

Někdy je ale za sklem hulvát. To pak chvíli bolí.
Nešla by celá věc zařídit ke spokojenosti všech zúčastněných?
M. Machovičová
•

Právní okénko Judr. Dohelského

Zvýšení částek životního minima z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (diabetes) ze
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních
věcí č. 504/2006 Sb.

Od 1. ledna 2007 opět došlo k navýšení částky životního minima potřebné k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb u sociálně potřebných občanů, kteří musí ze
zdravotních důvodů dodržovat dietní stravování. V praxi to znamená, že při posuzování
sociální potřebnosti lidí, kteří jsou odkázáni na dietní stravování, se zvyšuje částka životního
minima potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, tj.
měsíčně částka 3 126 Kč (osoba žijící osaměle) následovně: - u diety diabetické o 1 080 Kč
To, co bylo shora uvedeno, platí i o jiných druzích zvláštního stravování (diet). (Zašleme
podrobněji na požádání). Lidé, kteří musí dodržovat některou z výše uvedených diet a jsou
sociálně potřební, tzn., že nemají dostatek finančních prostředků k úhradě dietního
stravování, se mohou obrátit na příslušné obecní úřady podle místa trvalého bydliště a tam
požádat o dávku sociální péče. K žádosti je nutné doložit doporučení příslušného odborného
lékaře a zároveň musí být předloženy údaje o výši příjmů a výdajů.
V příštím čísle si pak povíme něco více o zákonu upravujícím existenční minimum a sociální
potřebnost.
Nezapomeňte !!!
Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31.
prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny
podle doby vydání občanských průkazů.
Občané měli možnost požádat si o výměnu občanského průkazu do 30. listopadu (lhůta pro
vydání občanského průkazu je totiž 30 denní. Tato výměna se netýká občanů, kteří se
narodili před 1. lednem 1936. Další série výměn občanských průkazů bude následovat
vždy ke konci kalendářního roku až do roku 2008.
·
občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 - skončí platnost nejpozději dne
31. prosince 2007,
·
občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 - skončí platnost nejpozději dne 31.
prosince 2008.
Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu
nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).
Náš humor
Pojednání v pravdě filosofické
Nejsem nejmladší a také ne moc starý, protože nevím kdy umřu, když jsem někde v
prostředku životního cyklu. Ale může se stát, že přežiji svoje dosavadní roky svého života.
V únoru a březnu oslaví své narozeniny
Paní Maňhalová Vlasta, Dvořáková Jaroslava st. a hned začátkem března paní Jarmila
Tarčincová.
Přejeme jim hodně zdraví a osobní pohody .
Klub přátel červenobílé hole: IČO: 26999960, adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8,
tel.284691012
Praha: Ota Pačesová, mb: 775164190 , e- mail: paces.petr@volny.cz, Brno: Ing.Leopold Brücknerpředseda, mb: 608 866 912, Ostrava: Jana Kubicová-ved.porad.centra, tel/fax- 596111539

