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Výstava soch od nevidících autorů bude putovní
V první polovině srpna letošního roku měli zájemci možnost
zhlédnout výstavu soch nevidících
autorů. Expozice s názvem Portréty nového tisíciletí byla k vidění
v prostorách Mezinárodního centra
Axmanovy techniky modelování
(ATM) pro zdravotně postižené
v Tasově a konala se u příležitosti
pátého ročníku mezinárodního
sympozia nevidomých výtvarníků.
Základem byly modelované portréty z pálené hlíny, v nichž nevidící
autoři zhmotnili svoje představy
o lidech, které nikdy zrakem neviděli a ani hmatem neměli možnost
poznat. „Při tvorbě využili znalost
řemesla modelování a své neobvyklé pozorovací schopnosti,“ přiblížila Tereza Axmanová ze sdružení
Slepíši Tasov, jež Mezinárodní
centrum ATM provozuje, „jde
například o jakési naposlouchání
si portrétovaného člověka, jeho
intonaci hlasu či vnímání charakteristických projevů.“
Nevidící člověk podněty získává
při osobním kontaktu, z dialogu
s dotyčným člověkem. Slyší a vnímá jeho slovní i zvukové reakce,
například podle chůze pozná, jak
je kdo energický nebo velikost nosu
třeba odhadují podle toho, jestli
někdo mluví takzvaně přes nos.
Velikost úst pak podle intenzity
hlasu nebo to, zda je člověk vlasatý,
napoví náhodné prohrábnutí vlasů,

stejně tak vousatou nebo oholenou
tvář poznají z promnutí brady.
Výstava přitom nepředstavuje
jenom klasické portréty, ale také až
alegorie i karikatury – třeba jeden
model má na hlavě vymodelovaný
mobilní telefon.
Tato unikátní výstava bude putovní, podle slov Terezy Axmanové
by se měla objevit například v Brně,
ale též v některých městech na
Vysočině.
Iva Horká
Sdružení Slepíši bylo založeno v roce 1995 Štěpánem Axmanem. Jeho hlavním cílem je
výuka a propagace Axmanovy
techniky modelování (ATM).
Součástí je řešení pracovního uplatnění pro zdravotně
postižené absolventy ATM
v oborech řemeslník, učitel,
lektor výchovně-vzdělávacích
programů, výtvarník. Od roku
2001 provozuje sdružení Slepíši v Tasově na Vysočině MEZINÁRODNÍ CENTRUM
AXMANOVY TECHNIKY
MODELOVÁNÍ.
► Jeden z autorů (na snímku)
vymodeloval kromě jiného také
sochu Štěpána Axmana, zakladatele
tasovského sdružení Slepíši.
Foto: Iva Horká
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Startuje první ročník soutěže
Víš, co ti hrozí na netu?
Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže Víš, co ti hrozí na netu?
Cílem této netradiční aktivity je přiblížení problematiky elektronické
bezpečnosti a jejích negativních důsledků žákům a studentům základních
a středních škol na Vysočině. „Informační a komunikační technologie
mohou být pro žáky prospěšné, ale při jejich nesprávném používání
mohou představovat obrovská rizika, jejichž dopady mohou mít neodvratitelné následky,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast
informatiky, který zároveň nad soutěží převzal záštitu. Soutěžící se mají
podle zadání stát režiséry, počítačovými grafiky, malíři nebo například
fotografy a prostřednictvím těchto a dalších blízkých oborů sdílet svůj
pohled na internetovou kriminalitu.
Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie – pro studenty středních
škol a žáky II. stupně základních škol. Je určena pro třídní kolektivy či
jednotlivce. „Třídní kolektivy mohou být zastoupeny jak celou třídou, tak
vybranou skupinou žáků, která kolektiv bude v soutěži reprezentovat,“
doplňuje informace o pravidlech Lucie Časarová, koordinátorka soutěže.
Upozorňuje také na další pravidla vztahující se k délce hraných filmů,
formátům animací nebo rozsahu případně připravovaných kreslených
komiksů. Obsahem všech soutěžních prací má být vždy problematika
elektronické kriminality jako je kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking či jiné nástrahy používání internetu.
Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2011. Nejúspěšnější studenti mohou
vyhrát notebooky, chytré telefony, tablet či se zúčastnit neobvyklé prohlídky jihlavského podzemí nebo policejní školy. Soutěže vyhlašuje Kraj
Vysočina ve spolupráci s Pracovní skupinou pro elektronickou bezpečnost.
Více informací naleznete na stránce www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost
v sekci Soutěž.
Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

GALAKONCERT
DECHOVÉ HUDBY

PORTRÉT RODINY HLADÍKOVY

Nevidomým rodičům se splnilo, v co nedoufali: těší se ze zdravého syna
Život píše romány, ale je zároveň také plný neočekávaných překvapení. vidím, bylo pro mě velice těžké. Ale když jsem pak zvládla první nákup
Jako třeba těchhle: Zdraví lidé čekají dítě a vůbec je nenapadne pomyslet úplně sama, pochopila jsem, že když se chce, všechno jde. Tehdy jsem
na to, že by se mohlo narodit s postižením. Jaká je potom jejich bolest, získala ten potřebný optimizmus,“ popisuje nelehké období svého života
když se to stane. A naproti tomu manželé, oba nevidomí, chtějí logicky třiadvacetiletá mladá paní.
také miminko, ale mají obavy z toho, že po nich zdědí stejný zdravotní
Rodiče ji vychovávali v Českém Těšíně do jejích šestnácti let. Od té
problém. A ono je to nakonec úplně jinak. Dítě je zdravé.
doby pak žila s babičkou a dědou. Ti se přestěhovali ze severní Moravy
Už jsem nevěřil, že budu mít vlastní rodinu
do Rouchovan u Třebíče, aby jejich vnučka nemusela tak daleko dojížKdo si podobné životní peripetie nezažije na vlastní kůži, nepochopí, dět, když si našla na Vysočině školu Štěpána Axmana, kam se šla učit
anebo jen stěží. Nevidomí manželé Renata a Josef Hladíkovi z Velkého hmatovému modelování. Přes týden tedy byla na internátě v Tasově, kde
Meziříčí ale o tom všem ví své. Oba se narodili do rodin, kde ostatní Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování (ATM) pro nevisourozenci byli zdraví. Prvorozený Josef od malička bojoval s progresivní domé sídlí, a na víkendy jezdila do Rouchovan. Od svých jedenadvaceti,
chorobou zvanou pigmentóza. Ta ho postupně připravila o zrak tak, že kdy poznala svého nynějšího manžela, žije ve Velkém Meziříčí. S ním má
dnes ve svých čtyřiceti letech vidí jenom obrysy. Pravda, určitou dědičnou téměř dvouměsíčního syna Adama. Před tím, než se jí narodil, dojížděla
zátěž v rodině měli, ale jeho sestra dostala do vínku zdraví v hojné míře. do Tasova za prací. V ní se realizovala prostřednictvím Axmanova proOn bohužel ne. I přesto se ale vyučil čalouníkem a později absolvoval jektu Hele lidi. Docházela s tímto výchovně-vzdělávacím programem do
masérský kurz. V současné době již osmnáctým rokem pracuje jako masér základních a mateřských škol v regionu, kde zdravým dětem předváděla,
ve zdejším domě zdraví.
co všechno může hendikepovaný člověk dokázat. Však jí vymodelovaný
Osamostatnil se až v dospělosti, řekl si, že je čas. Pořídil si bezbariérový portrét ze šamotové hlíny je v současné době součástí putovní výstavy
byt a pak i asistenčního psa, aby mu dělal společnost. Tehdy se domníval, soch nevidících autorů. Ta bude zanedlouho k vidění kupříkladu v Brně
že toto je vrchol jeho blaha. Ale nebyl. Na internetové diskuzi se seznámil či v několika městech na Vysočině.
Věci důležité jsou lidským očím neviditelné, ztotožňují se s Exupéryho
s nevidomou dívkou, o sedmnáct let mladší Renatou, kterou si po roce
společného bydlení vzal za ženu. A Bůh mu, jak on sám říká, po svatbě slovy Hladíkovi
Potomka si přáli, ale přece jenom měli obavy z možných potíží. Proto
poslal ještě ten nejkrásnější bonus – zdravého syna Adama.
„Už jsem tehdy opravdu neuvažoval o tom, že bych mohl ještě někdy mít chtěli nejprve podstoupit odborné lékařské vyšetření. Jenomže po svatbě
k jejich velkému překvapení paní
vlastní rodinu. Přišlo to tak nějak
Renata otěhotněla. Nečekaně. A co
samo a jsem tomu nesmírně rád
teď, říkali si. Asi to tak mělo být,
a vděčen,“ přiznává šťastný manžel
usoudili nakonec. Nechali tedy všea otec, Josef Hladík.
mu volný průběh. „Teď jsme rádi,
Pochopila jsem, že když se chce,
že jsme nikam na testy nešli. Kdyby
všechno jde
nám doktoři sdělili, že vyhlídky
K jeho ženě Renatě byl osud
nejsou dobré, neriskujte, můžete
při vstupu do života ještě tvrdší.
mít postižené dítě, tak co bychom
Byla také jediná ze tří sourozendělali, opravdu nyní nemůžeme
ců, jíž sudičky upřely právo na to
říct. Asi by tu Adámek nebyl,“ říkají
nejzákladnější – být zdravá. Její
jeho rodiče, „a když vidíme, o co
mladší bratr a sestra Renatiny
peripetie nikdy neokusili. Zato
bychom přišli, děkujeme Bohu, že
ona jakoby si je vybrala za celou
to dopadlo takhle.“
rodinu. Narodila se s velmi vzácNení divu, že nyní prožívají nejnou chorobou, kterou v medicíně
šťastnější období svého života. Mají
popsal Albert Schoenberg. Laicky
domov, úhledný, moderně zařízený
řečeno, jde o onemocnění, v jehož
byt, který si vytvořili vlastními
důsledku se Renatě Hladíkové od
silami a za pomoci svých přátel.
tří měsíců života až do jednoho
Všude čisto a věci na svém místě.
roku v těle vytvořilo nadměrné
Asistentku k dítěti ani pomocnici
množství volně se pohybujícího
v domácnosti nechtějí. „To by mne
vápníku. Ten způsobil deformaci
shodilo, kdyby mi tady musela uklízet cizí žena,“ rezolutně tuto formu
její tváře a vyvolal též následné
podpory Renata Hladíková odmítla.
potíže se zrakem i sluchem, neboť
Kolik zdravých žen i mužů by si
utlačoval nervy vedoucí ke zmíz této dvojice mohlo vzít příklad?
něným orgánům. Čili mladá žena
Raději ani nepočítat…
nejenomže nevidí a málo slyší,
Z budoucnosti strach nemají
ale ještě k tomu od malička bojuje
Až začne syn chodit, nebude u toho
a celý život nejspíš zápasit bude
sám. Jeden z rodičů ho vždy bude
i s reakcemi okolí na svůj obličej.
hlídat. Nemohou si dovolit nechat
„Do šestnácti jsem trpěla opravdu
dítě v jednom pokoji a sami být
hodně. Ale pak jsem díky babičce
v jiném. Ale kdyby měli přemýšlet
zvládla být samostatná. Naučila
nad úrazy, asi by nezamhouřili oka.
mne chodit s bílou hůlkou, kterou
Připomínají, kolik zdravých rodičů
já jsem vytrvale odmítala. Přiznat Spokojená a šťastná rodina Hladíkova na společné vycházce.
ke svojí tváři ještě to, že také neFoto: Iva Horká svoje dítě neuhlídalo. (Pokr. str. 4.)

Ladislav Prudík, skladatel a hráč na dechové nástroje.
Ilustrační foto: Iva Horká
Autorský galakoncert Ladislava Prudíka a Václava Maňase ml.
30. září 2011 v 18 hodin, divadlo Pasáž, Třebíč
Na podzim letošního roku se
poprvé představí posluchačům
z Třebíče a okolí komponovaný pořad, nazvaný Autorský galakoncert.
V Třebíči budou v tomto pořadu
prezentovány skladby současných
žijících autorů dechové hudby, Ladislava Prudíka a Václava Maňase
ml. Koncert pro posluchače v Třebíči připravuje vynikající dechová
hudba Šohajka z Dolních Bojanovic.
První část koncertu bude věnovaná skladbám Ladislava Prudíka,
rodáka z Dolních Heřmanic u Velkého Meziříčí. Ve druhé části koncertu se posluchači zaposlouchají

do skladeb jednoho ze současných
nejúspěšnějších autorů Václava
Maňase ml. Pořad krásných melodií
a písniček, v brilantní interpretaci
Šohajky, bude proložen průvodním
slovem externího redaktora Rádia
Proglas Václava Kováře a Věry
Gremlicové, za osobní účasti výše
zmíněných autor ů a osobností
žánru dechové hudby. Pořadatelé
s Misií dechové hudby, dobrovolným mezinárodním sdružením,
srdečně zvou všechny příznivce na
nevšední zážitek plný nádherných
písniček a melodií, umocněný příjemným prostředím nového divadla
Pasáž.
Předprodej vstupenek byl zahájen 9. září 2011 v MKS Třebíč.
-vk-

Kdo je Ladislav Prudík
Narodil se v roce 1962 v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí.
Od 10 let chodil do LŠU, kde zahájil svou výuku hry na akordeon, poté baskřídlovku, později rozšířil o hru na pozoun, klavír,
kontrabas a baskytaru. Učil se u Leopolda Krčála. Po ukončení
druhého cyklu studia hry na pozoun na sebe upozornil výtečnou
interpretací koncertu pro pozoun od Rimského Korsakova. Posléze
založil několik kapel, natočil CD, a složil na sto skladeb, které má
registrovány u OSA. Ve svých skladbách ctí jejich lidový charakter, jemuž přidává určitou uměleckou hodnotu, jež malé dechové
orchestry posouvá dál a zvyšuje kvalitu jejich repertoáru. -ivh-
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Věda a víra
Už jsou to tři měsíce, co v našem městě skončil 5. ročník filozofického
festivalu s názvem: Věda a víra. Výborně. Filozofické uvažování a zájem
o vědu a různá náboženství je čím dál tím větší. Svědčily o tom plné sály
během festivalu.
Bohužel občas potkáme pseudovědce, který opakuje jak papoušek
slogany, jež nám ještě koncem osmdesátých let vnucovala bolševická
propaganda. Zrovna minulý týden jsem se znovu dozvěděl, jaký byl ten
středověk „temný“. Všichni byli „temní“: církev, stát, lidé, univerzity atd.
Úplně nechutné období. Dokonce mnoho lidí, zastávajících takové názory,
tvrdí, že křesťanství bylo „temné“ jak ve XII. stol., tak i ve XXI., neboť
nepřijímá výsledky přírodních věd, odmítá rozum a nemá rádo evoluci.
Nechtěl bych teď a tady dokazovat, že středověk byl v mnoha oblastech
„světlejší a vzdělanější“ než dnešní doba. Ale současné mladé pokolení
je třeba upozornit na názor dnešní (minimálně od konce 60. let) katolické
církve na moderní vědy a pokrok. A jak už čtenáři vědí, jde tady o učení
konstituce Gaudium et spes.
V dokumentu si můžeme přečíst: Člověk se vždy snažil rozvíjet svůj
život prací a důvtipem; zejména pomocí vědy a techniky nyní rozšířil
a neustále rozšiřuje svou nadvládu téměř nad celou přírodou. Pro věřící
je jisté jedno: lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné
úsilí, jímž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky,
uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s Božím záměrem. (…) Když se tedy
provádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky
a podle mravních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou,
protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha. Budiž
nám proto dovoleno vyslovit politování nad některými postoji, které se
z nedostatečného pochopení pro oprávněnou autonomii vědy vyskytovaly
někdy mezi křesťany. Vyvolaly sváry a spory a dovedly mnohé k názoru,
že věda a víra jsou v rozporu. (…) Současně církev je si vědoma mnoha
nebezpečí, které s pokrokem jsou spojené. Písmo svaté souhlasně se
zkušeností všech dob učí lidstvo, že lidský pokrok, který je velikým dobrem pro člověka, nese s sebou i velké pokušení: kde je totiž porušen řád
hodnot a dobré smíšeno se zlým, jednotlivci i skupiny dbají jen o vlastní
zájmy a ne o zájmy ostatních. (GS 33–37)
Myslím, že tento úryvek by mohl alespoň některým pomoci změnit
názor na to, jak my křesťané jsme „temní“.
P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 14. do 18. 9. 2011
Středa 14. 9. svátek Povýšení svatého kříže
7.00
Mše sv. za rodinu Pikulovu a děti
o. M. P.
18.00
Špitálek – poutní mše sv. za farníky
o. M. P.
Čtvrtek 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
7.00
mše sv. za zemřelého Františka Lišku
o. M. P.
18.00
mše sv. za Marii a Josefa Kubišovy a duše v očistci o. M. P.
Pátek 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
8.00
mše sv. za Ludmilu a Boženu Dvořákovy,
rodiče a sourozence
o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30
mše sv. za Františka a Boženu Vávrovy
a syna Josefa
o. V. N.
13.00
domov pro seniory – mše sv.
o. P. K.
Sobota 17. 9. sobotní památka Panny Marie
7.00
mše sv. za Jana Rosu, za živou a zemřelou
rodinu Rosovu a za duše v očistci
o. M. P.
18.00
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Padělkovu
a Kuderovu, za Boží ochranu, za Aloisii Coufalovou,
za duše v očistci
o. M. P.
Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí
7.30
mše sv. za zemřelé rodiče Ďáskovy, syna a dceru,
za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
a za duše v očistci
o. J. R.
9.00
mše sv. za oboje rodiče, manžela, zemřelé příbuzné
a za duše v očistci
o. J. R.
10.30
mše sv. pro děti za Bohumila Kavalce, celou živou
a zemřelou rodinu Kavalcovu, Petra Šitku
a za duše v očistci
o. J. R.
18.00
mše sv. za zemřelého Stanislava Malce, za rodiče,
za duše v očistci
o. M. P.

Petr Bende
má svoji hvězdu
v chodníku slávy

Odhalení
pamětní desky
kněze
Františka Pařila

(Pokr. ze str. 2.) Ti mířili z Prahy od
obchodního centra Arkády Pankrác
Praha do Brna, odkud se dále vydali
na další cestu směrem Bratislava
a Budapešť. Po krátkém představení
přistoupil k převzetí hvězdy i ředitel
jízdy Diamond Race, Milan Markovič, jehož hvězdě popřál Petr Bende
mnoho kilometrů bez pokut a nehod.
Petr Bende v současnosti dokončuje práce na svojí v pořadí již třetí
autorské desce, která vyjde letos na
podzim. V rádiích však můžeme
slyšet již jeho aktuální singl Láska,
který produkoval producent Carmen
Rizzo, známý např. z produkování
desek samotných Rolling Stones.
MgA. Tomáš Cafourek,
agentura D.A.N. production, s. r. o.
Foto: Ladislav Němec

Dne 18. září bude na hřbitově v Heřmanově odhalena
pamětní deska spojená s konáním pietní akce k uctění
jeho památky.
Kněz František Pařil pocházel z Vidonína u Heřmanova.
V 50. letech byl odsouzen
k trestu smrti v Babickém procesu a v Jihlavě popraven. Po
revoluci pak byl plně rehabilitován a byla prokázaná jeho nevina. Shodou podivných okolností byly jeho zpopelněné ostatky
ukradeny a jeho tatínkem tajně
pohřbeny v jeho rodišti – na
hřbitově v Heřmanově. -th-

PORTRÉT RODINY HLADÍKOVY
(Pokračování ze strany 3.) „Je
to osud, co se má stát, se přihodí
a člověk s tím stejně nic nenadělá,“
stojí si za svým, „samozřejmě,
že ale uděláme všechno, co bude
v našich silách, abychom výchovu
a péči zdárně zvládli.“
O jistých obavách pochopitelně
přemýšlejí. Třeba o tom, aby syn
nenadělal dluhy. Mají jediné přání –
aby z něho vyrostl dobrý člověk. Zatím to vypadá, že šance mají velké.
A kdo říká, že je zdraví to nejdůležitější, má nepochybně pravdu.
Ale u Hladíkových by pochopil, že
i s nedostatkem toho nejcennějšího
– zdraví – může být člověk ŠŤASTNÝ. Takoví lidé si totiž nestěžují
na nesmyslné a nepodstatné věci,
místo toho si vytvořili harmonickou
rodinu, kde se zabydlela nejenom
láska, pokora k životu, pohoda, ale
i cenný humor, a kde platí známé
Exupéryho rčení, že ‚věci důležité
jsou lidským očím neviditelné‘.
Iva Horká

KDO JE KDO
v rodině Hladíkově
Rodinu Hladíkovu založil otec
Josef. Nejprve si pořídil byt, potom
pejska Cintii, pak přišla přítelkyně
Renata, z níž se stala manželka,
a naposledy syn Adam.
Josef Hladík. Narodil se před
čtyřiceti lety na zámku ve Velkém Meziříčí, kde bývala tehdy
porodnice. Kvůli svojí nemoci
zvané pigmentóza, kdy postupně
ztrácel zrak, navštěvoval v dětství

speciální školu. Poté se v Praze
vyučil čalouníkem a posléze absolvoval masérský kurz. Rok působil v Levoči, kde si udělal další
rekvalifikační kurz na telefonního
manipulanta. Pak přišla nabídka
z úřadu práce na místo maséra ve
velkomeziříčském domě zdraví.
Tam působí již osmnáctým rokem.
Z rodné Krásněvsi se před pár lety
přestěhoval do Velkého Meziříčí,
do vlastního bezbariérového bytu,
který získal od města.
Rád využívá nové technologie,
používá speciální počítač s čtecím
programem pro slepce, který mu
umožňuje přečíst téměř cokoliv,
i příbalový leták z léků. Ten si nejprve oskenuje a text poté program
převede do mluveného slova. Stejně
tak funguje i mobil. Takže napsat
nebo ‚přečíst‘ SMS pro něho není
vůbec žádný problém. Vlastní také
psací stroj, jenž používá Braillovo
slepecké písmo. Do papíru jsou vyráženy plastické body, které čtenář
vnímá hmatem. Může si pomocí
něho dělat libovolné poznámky.
K jeho koníčkům patří kromě procházek se psem také komentované
dokumentární filmy, zejména pořady o diktátorech, o druhé světové
válce. Fotbal ani seriály ho neberou.
Má sestru a z rodičů už jenom
maminku.
Renata Hladíková. Letos jí
bude třiadvacet let. Narodila se
v Karviné, do 16 let žila s rodiči
v Českém Těšíně. Pak ji vychovávali prarodiče, kteří se ze severní
Moravy přestěhovali na Vysočinu, Renata Hladíková se synem Adamem.

Farní oznámení
V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00
do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30
bude příprava rodičů před křtem a v 19.30 bude 3. příprava na svátost
manželství. Rozvrh hodin na náboženství ve školním roce 2011/2012
najdete ve vývěskách a na internetových stránkách děkanství. Děkujeme
všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku na církevní
školství, která byla 29.500 Kč. Na faře jsou v prodeji stolní kalendáře na
rok 2012, 55 Kč/kus.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
17.30
Dolní Bory – adorace Nejsvětější svátosti a svátost smíření
18.00
mše sv. za rodinu Fňukalovu
o. M. P.
Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí
9.45
Horní Bory –mše sv. za živou a zemřelou rodinu
Prudkovu, Přibylovu, Kašparovu a Honkovu o. M. P. -P.LSz-

Českobratrská
církev
evangelická
18. 9.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách, které se konají v Husově
domě (U Světlé 24).
Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz
-PJ-

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se
konají každou neděli od 9 hodin
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník,
e-mail: kamenikf@centrum.cz,
mob. 739 600 015

Josef Hladík a jeho asistenční pes jménem Cintia.

když bylo Renatě sedmnáct a nastoupila na internát kvůli vzdělání.
Vyučila se hmatovému modelování
v Mezinárodním centru ATM v Tasově, kde pracovala do nástupu na
mateřskou dovolenou. V červenci
letošního roku porodila císařským
řezem v třebíčské nemocnici zdravého syna Adama. Těhotenství
snášela skvěle, přibrala pouze šest
kilogramů. Porod probíhal bez
problémů, ale poporodní deprese,
pláč a smutek se jí nevyhnuly. Nesla
je podle svých slov poměrně těžce.
Ráda čte knihy, k čemuž používá
digitální stolní lupu pro nevidomé.
Sice to trvá déle, ale to jí nevadí.
Zvykla si. Jediné, co ani pomocí
tohoto speciálního přístroje nerozluští, je lidský rukopis. Takže dopis
psaný rukou od někoho bohužel
nepřečte. Ale ona sama ho pomocí
zvětšovacích brýlí napíše.
Má mladšího bratra, kterému je
jedenadvacet let, a osmnáctiletou
sestru. S rodiči se příliš nestýká, zato
s babičkou a dědečkem často a ráda.
Adam Hladík. Narodil se nevidomým rodičům Josefu a Renatě
Hladíkovým 26. července 2011
v osm hodin ráno v třebíčské porodnici, nechvalně proslulé záměnou
dětí. Vážil 3,5 kilogramu a měřil 51
centimetrů. Kromě maminky byl
také otec prvním z těch, kdo si novoFoto: Iva Horká rozence pochoval. Byl totiž u porodu

Foto: Iva Horká

a každému tatínkovi tento silný
zážitek doporučuje. O svém krásném
synovi říká, že je to Boží dar.
Kvůli dědičné zátěži prošel ještě
nenarozený Adam náročným genetickým a na 3D ultrazvuku vyšetřením, které odhalí vývojové vady.
To prokázalo, že vzácnou chorobu
Alberta Schoenberga po svojí matce
naštěstí nezdědil. Jak na tom bude
se zrakem, se ukáže v průběhu času.
Podle rodičů ale reaguje na světelné
podněty normálně. Verdikt lékařů
po narození zněl: zdravý.
Cintia. Pětiletá fenka labradorského retrívra, kterou má Josef Hladík od srpna roku 2008, je vodicím
psem pro nevidomé. Její speciální
výcvik trval tři čtvrtě roku. Během
této doby se asistenční pes naučí
zhruba třicet úkonů pomoci – například jak obejít překážku, jak se
vyhýbat lidem, jak vyhledat dveře,
přechody či jak zastavit na začátku
nebo na konci chodníku a další. Cena
takového psa se pohybuje kolem 200
tisíc korun. Za Cintii 194 tisíc korun
v plné výši uhradil odbor sociálních
věcí Městského úřadu ve Velkém
Meziříčí. Podle Hladíkových je Cintia klidná, nesmírně empatická a k lidem citlivá. Na přírůstek do rodiny
zareagovala po svém psím způsobu:
Adama očichala a olízla. Dala tak
najevo, že ho ve ‚smečce‘ vítá a bude
ho muset respektovat. Iva Horká

