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RADĚJOVSKÝ ZPRAVODAJ
CO MÁME DNES V PLÁNU?
Úterní dopoledne bude věnováno velké
táborové soutěži. Soutěžní klání bude probíhat v okolí hotelu (minigolf, hřiště nad hotelem, bazén, altánek u ohniště), bude-li pršet, pak využijeme prostory hotelu. Sraz
závodníků a rozdělení do družstev v 10
hodin před recepcí. Dobrovolníci z řad rodičů na obsazení jednotlivých stanovišť se
mohou hlásit u Lenky Neuschlové nebo u
Ašky Goloňové.
Odpoledne se uskuteční plánovaný výlet
lodí po Baťově kanálu. Sraz účastníků je na
DNES MÁ SVÁTEK:
LEONARD (SR)

Odpoledne dorazí muzikoterapeutka Věra
Korhoňová, takže nás plavba příliš neunaví,
může se večer uskutečnit muzicírování či
tanec.

Z PŘEDNÁŠKY DR. ŠTĚRBOVÉ

JÁCHYM (ČR)

JAKÉ BUDE (ASI) POČASÍ?
Polojasno, občas přeháňky

redakce: Hana Kubíková
hana.kubikova@seznam.cz
pokoj číslo: 119
uzávěrka tohoto čísla: 20:36

parkovišti před hotelem v 13:15, pak bude
následovat přesun automobily do Veselí nad
Moravou. Můžete se těšit na plavbu lodí po
Baťově kanálu, procházku lužním lesem,
návštěvu hvězdárny a v případě příznivého
počasí i na táborák. Celá akce by měla trvat
od 14 do 18 hodin, večeře se bude podávat
později (přesný čas bude upřesněn ráno).

Hlavním bodem pondělního programu byla přednáška
ps y ch o l o ž k y
a klinické sexuoložky dr.
Dany Štěrbové u olomoucké univerzity na
téma: Sexualita, sexuální
výchova a osoby s mentálním postižením.
Doktorka Štěrbová se
dané problematice věnuje již přes 20 let, přednáší zejména pro pracovníky přímé péče pod hlavičkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální
výchovu, spolupracuje i s
SPC pro mentálně postižené v Olomouci.
Ústředním tématem
přednášky byla skutečnost, že všichni lidé jsou
sexuální bytosti a sexuál-

ní projev je přirozenou a
důležitou částí života.
V dnešní společnosti je
sex často spojen s mládím a fyzickou kondicí;
společnost proto často
považuje člověka s postižením za asexuálního.
Samozřejmě tomu tak
není – člověk s handicapem je také sexuální
bytostí, bez ohledu na
jeho mentální omezení.
Handicapovaní lidé přesto musí překonávat předsudky, stejně jako své
vlastní mylné představy a
osobní bariéry týkající se
sexuality. Je důležité, aby
každý, včetně lidí s postižením, byl schopen činit
vědomá rozhodnutí o své
sexualitě, a to informovaně a s porozuměním.
Paní doktorka se ve své
přednášce zabývala definicí sexuality, problematikou mentálního postižení, mýty, předsudky
a postoji společnosti k
sexualitě lidí s mentálním
postižením, sexuální
výchovou a stanovováním pravidel, co je nor-

mální a co je či není
akceptovatelné v tom
kterém prostředí. Velký
prostor byl věnován otázkám možného nežádoucího chování, sexuálního
obtěžování a zneužívání
a způsobům, jak těmto
situacím předcházet.
Přednáška byla oživena
konkrétními příklady z
praxe a nácvikem sociálních situací. Sexualita
mentálně postižených je
téma, o kterém se ve
společnosti příliš nemluví, a proto doufáme, že
dnešní přednáška dr.
Štěrbové přinesla všem
účastníkům řadu podnětu k přemýšlení. Jsme
rádi, že někteří rodiče
využili přítomnost paní
doktorky i k individuálním konzultacím.
Využitelné materiály k
danému tématu: LISTY
SEXUALITY, které vydalo
občanské sdružení Pohoda.
Kontakt na D. Štěrbovou:
dana.sterbova@upol.cz
Děkujeme!
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STŘÍPKY Z PONDĚLÍ

TIPY NA ÚTERÝ:

STRÁŽNICE
Mše svatá
kostel
Panny Marie

(Smutným) hrdinou dne
se stal Fanda Jeřábek,
který v neděli odpoledne
hrál fotbal natolik intenzivně, že dnes skončil na
chirurgické pohotovosti,
odkud si odnesl diagnózu
zpřetrhané vazy v kotníku
a sádru… Přejeme brzké
uzdravení… Dlouhou
chvíli do konce týdne
určitě kolektivně zpříjemníme...

18:30

VÍTE, ŽE?
Baťův kanál je 65 km
dlouhá vodní cesta,
která byla vybudovaná
v roce 1938? Měl to
být první krok ke spojení Dunaje a Odry,
sen podnikatele Tomáše Bati. Nakonec
se však z finančních
důvodů po tragické
smrti Tomáše Bati
plány uskutečnily jen
v redukované podobě,
kanál sloužil především k dopravě lignitu
z Ratíškovic do továren v Otrokovicích. Již
od roku 1939 se ale
na kanále plavila i
výletní loď Mojena,
která předznamenala
dnešní turistické
využití celého vodního
díla. Nákladní doprava byla na kanále
zrušena v 60.letech
minulého století, turistikou začal Baťův
kanál žít v 90. letech
(od roku 1996).

Zatímco se rodiče dopoledne vzdělávali, děti si
užívaly v péči herní specialistky Ašky Goloňové
v Dětském koutku. Kreslilo se, malovalo, omalovávalo, vyšívalo, stavělo,
tvořilo, povídalo…

Děti to moc bavilo, takže
se podobná činnost přesunula odpoledne i na zdejší
improvizovanou hotelovou
„pláž“ k bazénku za hotelem. Osvěžení v bazénu,
příp. koupání v jezeře bylo
ostatně hitem dnešního
parného odpoledne. Přivítali jsme také dvě nové
rodiny — přijela Nikolka
s maminkou a také rodina
Príbelova, v podvečer dorazila i Martina Danišková
(dříve Syrová), která se
bude v dalších dne podílet
na programu.
Odpolední promítání bylo s
ohledem na počasí odloženo na jindy, večerní program pak byl modifikován
- za všeobecného nadšení

se večer uskutečnila oblíbená diskotéka. Radost z
hudby snad přehlušila i
nepříjemné pocity z podvečerní bouřky.

TEXTY ODJINUD: RADY Z DOTAZNÍKU
Paní Eva Čeřovská loni v
létě požádala několik
českých rodin vychovávajících dítě s Williamsovým
syndromem o vyplnění
dotazníku, který se stal
součástí její bakalářské
práce „Péče o dítě se
zdravotním postižením v
rodině“, kterou právě
touto dobou obhajuje na
Univerzitě Jana Amose
Komenského v Praze.
Poslední otázka dotazníku zněla: Je něco, co
byste chtěli sdělit rodičům, kteří se právě dozvěděli, že jejich dítě má
diagnózu Williamsův
syndrom? Chcete jim

něco poradit, doporučit?
Měli by se něčeho vyvarovat?
Zde jsou odpovědi:

· pevné nervy, zásado-

stupní a trpěliví

· nevzdávejte to, hle-

dejte vhodnou školu
a lékaře, kteří mají
zájem pomoci

vost (nepolevovat),
jsou horší nemoci,
naše děti jsou sluníčka

· obraťte se na Willíka,

· integrujte své dítě

· nerezignujte na svůj

mezi zdravé děti

· i přes své postižení

u m ě j í
d ě t i
s Williamsovým syndromem rozesmát

· veďte

d í t ě
k samostatnosti,
buďte důslední, neú-

zkušenosti a rady
ostatních rodičů vám
pomohou

osobní život, nebo se
z toho zblázníte, radujte se z dítěte a
jeho pokroků, naučte
se přijímat pomoc,
spojte se s dalšími
rodiči.
(Zdroj: Eva Čeřovská)

