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Lyžování je sport pro všechny,
dokázaly nevidomé děti
Jak studí lipenský sníh, včera poznaly handicapované děti díky ojedinělé akci
MARTIN TRÖSTER

Lipno nad Vltavou – Kromě
vyznavačů zimních sportů,
kteří si pravou zimní atmosféru užívají v lipenském skiareálu pravidelně, včera poprvé kvality sněhu na zdejší
Jezerní sjezdovce otestovaly
také handicapované děti.
„Hlavním smyslem akce je
začlenit zdravotně postižené
děti mezi jejich zdravé vrstevníky,“ uvedla Jana Havrdová, mluvčí nadačního fondu Sluníčko pro děti, který
včerejší lyžovačku uspořádal.
„V naší snaze nás podpořili
provozovatelé zdejšího skiareálu, kteří handicapovaným
dětem umožňují využívat lanovky či služby instruktorů
zdarma,“ doplnila.

Když se chce,
všechno jde
Účastníci neobvyklé akce byli
od zdravých lyžařů k nerozeznání. Vyčnívali snad jen
svou odvahou a odhodláním
bořit zažité mýty. Jako například osmiletá Natálka Aujezdská z Českých Budějovic,
která je po těžkém úrazu
téměř nevidomá. Vidí jen siluety postav či předmětů a
barvy. „Kromě lyžování cvičím aerobic, jezdím na kole,
chodím po horách, lyžuji, plavu a také hraji golf,“ překvapila upovídaná sportovkyně.
„Nejvíc mě ale baví golf, hraje
ho totiž i spousta mých kamarádů,“ vysvětlila.
Podle Natálčiny maminky
Michaely má nadějná sportovkyně výhodu v tom, že s
většinou sportů začala ještě
předtím, než téměř přišla o
zrak. „S výjimkou golfu,“ podotkla Michaela Aujezdská.
Postavit se na svah se zavázanýma očima může být i pro
zdatné lyžaře nepředstavitelné. Instruktorka lyžování
Kristýna Flašarová, která
měla včera handicapované
děti na starosti, však ujistila,
že lyžování nevidomým větší
obtíže nedělá. „Už jsme tu měli několik klientů s takovým

NA SVAH! Dětem, kterým jejich zdravotní postižení neumožňuje vyrazit na sjezdovku s lyžemi na nohou, pomáhá sedačka připevněná na lyži, tzv. monoski. Tohoto vynálezu včera ve Skiareálu Lipno využila i čtrnáctiletá
Josefína Kolářová, kterou po Jezerní sjezdovce provezl její tatínek. Foto: Deník/Martin Tröster
postižením, dokonce i ze zahraničí, a vždy jsme to zvládli. Chce to jen více trpělivosti,
musíme jim popisovat, jak
vypadá terén nebo čemu se na
sjezdovce musejí vyhnout,“
vysvětlila Kristýna Flašarová.
„Bylo to dobré, ani jsem se
nebála. Za rok si to určitě zopakuji znovu,“ hlásila nevidomá Josefína Kolářová poté,
co vystoupila z tzv. monoski.
Zjednodušeně řečeno jde o sedačku připevněnou na lyži, s
jejíž pomocí čtrnáctiletou Josefínu provezl po Jezerní

sjezdovce tatínek. „Bydlíme
přímo v Lipně nad Vltavou, a
tak využíváme všech možností, které tu jsou sportovcům k
dispozici. Josefínku také vozíme po zdejší bruslařské dráze nebo chodíme společně
plavat,“ zmínila maminka
Zuzana.
Mezi
handicapovanými
sportovci byl včera na Lipně i
tělesně postižený Arnošt Petráček z Jankova u Českých
Budějovic, osmnáctiletý držitel světového rekordu v plavání na 50 metrů stylem motýlek. „Plavání se věnuji už od

svých šesti let. Lyžování beru
jako skvělou relaxaci. Pocházím z Lipna, takže můžu porovnat, jak se tu lyžovalo dříve a jak dnes. A je to nepopsatelná změna,“ pochvaloval si
Arnošt.
Včerejší akce podle Michaely Aujezdské jasně ukázala, že
lyžování není sportem pouze
pro zdravé.
„Chtěli jsme všem jasně
ukázat, že společnost je na integraci handicapovaných dětí
mezi jejich zdravé vrstevníky
připravena. A to se, myslím,
povedlo.“

UDÁLOSTI V OKRESE

deník

Masopust přispěje k oživení tradic
Český Krumlov – První společnou akcí nově vzniklého Sdružení podnikatelů v cestovním ruchu Český
Krumlov, města a uměleckých škol bude letošní Masopust. „Sdružení podnikatelů v cestovním ruchu
chce přispět k rozvoji lidových tradic a v rámci zimní sezony nabídnout další možnost kulturně společenského vyžití. Masopustní veselice v Pivovarské
zahradě v únoru je naší první společnou akcí a já věřím, že další společné akce budou následovat,“ sdělil
(zaza)
předseda sdružení Jaromír Boháč.

Svou tvorbu představí Terifoto
Český Krumlov – Nové fotografie od úterka oživí
foyer Městského divadla v Českém Krumlově. Své
snímky zde vystaví písecký fotografický klub Teri(zuky)
foto.

Bruslení na Lipně
skončilo!
Pokračování ze strany 1
Kvůli navátému sněhu nezbylo, než odvolat i
páteční noční hromadné
bruslení na Lipně, kdy se
na led měli vydat bruslaři všeho věku s loučemi a
lampiony.
Jakmile se počasí
uklidní, nadšenci, kteří
se o dráhu starají, se pokusí o její obnovu. Pokusí se dráhu ve zmrzlém
sněhu vyfrézovat.
„Návštěvníci Lipenska ale mohou vyzkoušet
jinou příjemnou aktivitu, která se těší čím dál
větší oblibě. Půjčit si
sněhule a vydát se krásně zasněženou krajinou

NA LED SE NEMŮŽE. Báječné výlety na bruslích po
jezeře prozatím skončily.
Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

třeba na Vítkův hrádek a
jiná zajímavá místa,“
navrhuje Martin Řezáč.

Krumlovská kapela roku je v plném proudu
Českokrumlovsko – Českokrumlovský deník hledá prostřednictvím čtenářů nejoblíbenější kapelu regionu za rok 2009. Soutěž pokračuje do 8. února, tak neváhejte a podpořte svou oblíbenou kapelu! Svůj hlas můžete poslat svým favoritům na
(vv)
www.ceskokrumlovsky.denik.cz/kapela.

Na Pořešín budou lákat
Děti by se nejraději chtěly
zmenšeniny hradů na Malši učit v Bradavicích
Vznikající expozici ozvláštní plastická mapa někdejší zemské cesty

VÁCLAV VOTRUBA

MARTIN TRÖSTER

Český Krumlov – Ačkoliv
většina školáků včera s radostí lenošila díky pololetním prázdninám, našli se i
tací, kteří navzdory volnu do
školy zamířili. A věřte nebo
ne, zcela dobrovolně.
Neučili se však matematiku nebo český jazyk. Na programu byly takové speciality
jako létání na koštěti, výroba
lektvarů a podobně. V Domě
dětí
a
mládeže
Český
Krumlov včera totiž fungovala úplně stejná škola čar a
kouzel, jakou navštěvoval
dětmi milovaný Harry Potter
– Bradavice.
„Je to tu moc fajn. Nejlepší
bylo určitě hledání baziliška.
To mě moc bavilo,“ usmála se
například Kristýna Cábová. S
jejími slovy souhlasili všichni její kolegové.
Najít baziliška ale nebylo
jen tak. Děti bloudily po celém objektu a pročesávaly
každý kout. Nakonec byl bazilišek ale přece jenom objeven, což doprovázela vlna radosti.
„Skvělé bylo také létání na
koštěti. To člověk udělal ze
začátku kotrmelec, vzal koště
a musel prolítnout přes bedny a kruhy,“ popisovali mla-

Pořešín – Stále přítomná bude dávná historie v areálu
zříceniny hradu Pořešín. A to
nejen ve zbytcích zdí této památky nedaleko Kaplice, ale
také v unikátní expozici. Tu
již připravují členové sdružení Hrady na Malši, kteří o
hrad pečují.
Hlavním lákadlem stálé
výstavy se mají stát modely
jednotlivých hradních zřícenin na Kaplicku, tedy Pořešína, Velešína, Louzku a Sokolčí. Ty budou vycházet z rekonstrukcí původní podoby
všech zmíněných památek,
které s využitím poznatků
dlouholetých
archeologických výzkumů vytvořil přední český odborník na hradní
architekturu Tomáš Durdík.
„Modely budou chránit
speciální plastové krychle o
rozměrech metr krát metr,“
upřesnil jednatel sdružení
Radek Kocanda. Doplnil, že k
návštěvě expozice, jež bude
umístěna v předpolí hradu,
návštěvníky jistě přiláká
rovněž plastická mapa někdejší zemské cesty, která zahrne území od Českých Budějovic
až
k
dnešní

VÝSTAVA. V expozici na Pořešíně budou k vidění i historické předměty,
které tady profesor Tomáš Durdík objevil. Foto: Deník/Z. Kyselová
česko–rakouské státní hranici. I tady budou vyznačeny
všechny hrady, tentokrát
včetně tvrze Tichá.
„Mapa bude přibližně metr
široká a sedm nebo osm metrů dlouhá,“ podotkl Radek
Kocanda. Dodal, že návštěvníci hradu budou moci obdi-

vovat například i unikátní
nálezy, které světlo světa
spatřily při archeologických
průzkumech hradů.
O tom, kdy nová expozice
vznikne, rozhodne hlavně
úspěšnost nadšenců ze sdružení Hrady na Malši při podávání žádostí o dotační peníze.

dí kouzelníci.
Zhruba třicítka dětí včera
měla jasno – škola kouzel je
daleko lepší než škola klasic-

ká. „Určitě by nás škola jako
v Bradavicích bavila více,“
byla přesvědčena Klára Kla(vv)
bouchová.

PŘÍPRAVA LEKTVARŮ. Ve škole kouzel v DDM Český Krumlov se děti
naučily spoustu zajímavých věcí. Foto: Deník/Václav Votruba

