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Co jsme podnikli?
Setkání dne 6. listopadu 2021 aneb prvotní
seznámení, meteority a nakonec výborná káva.
Kalendář ukazuje na datum 6. listopadu a to znamená jediné, v 9h začíná
první skupinové setkání. Scházíme se v budově JAN na Brněnské. Kromě
očekávání prožíváme i mírnou nejistotu, jak se nám podaří skupinku odstartovat
a jak to bude probíhat. Naštěstí tento pocit velmi rychle vymizí, protože již od
úvodních minut převládá pohoda a dobrá nálada. Tak tedy začínáme!

První část našeho čtyřhodinového programu strávíme důležitými
organizačními záležitostmi, vzájemně se snažíme co nejvíce poznat a seznámit.
Bavíme se o tom, jak bychom jako skupina lidí měli
fungovat, aby aktivity a činnosti byly bezpečné a pro
všechny

příjemné.

Poté,

co

si

sepisujeme

„doporučení“ na chování - vycházející především
z respektu, přichází na řadu představení nápadů na
samotné aktivity a výlety. Každý z účastníků má právo
prezentovat své zájmy i přání a tak společně
rozšiřujeme náš itinerář.
Oblékáme se a vyrážíme tramvají na náměstí
Republiky, konkrétně do Vlastivědného muzea. Máme totiž to štěstí, že právě
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probíhá exkluzivní výstava meteoritů a dalších významných hornin sopečného
původu, které byly nalezeny na území České republiky. Jedna z vitrín nabízí
pohled i na vybrané meteority z jiných míst na světě. Vystavená tělesa z vesmíru
jsou doplněna i popisky, vědeckými poznatky či prezentovanými zajímavostmi
ohledně vzniku kráterů.
Jedna z mnoha informací, která nás na
expozici zaujala, byl údaj o množství meteoritů,
které průměrně za jeden rok dopadnou
z vesmíru na naší planetu. Jen pro představu:
Jedná se údajně zhruba o 500 meteoritů, z nichž
přibližně 300 jich spadne do moře. A z těch
zbylých 200, které dopadnou na pevninu, se
zpravidla pouze 2 dostanou do ruky vědců a
odborníků. A my máme to štěstí některé z nich vidět naživo a především ty, které
za posledních několik desítek let dopadly na území České republiky. Opravdu
krásná a poučná výstava i pro toho, kdo se o vesmír třeba tolik nezajímá.
Naše kroky dále vedou přes Parkánové zahrady a Jakubským výpadem do
Bezručových sadů. Sluníčko svítí a barevný podzim je v plném proudu. Byla by
škoda takové krásné počasí nevyužít na
procházku parkem. Jdeme se podívat
k místu znovuobnoveného vodopádu,
bohužel úplné spuštění je naplánováno až
na jaře roku 2022. Nevadí. Procházíme
dále

kolem

historických

hradeb,

povídáme si o tom, jak byla tato část
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přírody ve městě součástí přirozené obrany města před nepřáteli. Na chvilku se
zastavíme také u Jihoslovanského mauzolea. Pokračujeme parkem dále kolem
Krytu civilní obrany ke Katovské brance a nádhernou Hrnčířskou ulicí se
dostáváme na Dolní náměstí, kde usedáme do provozovny Naše Café –
vyhlášeného sociálního podniku, který zaměstnává lidi po úspěšné léčbě
závislostí a tím jim umožňuje úspěšný restart do života. Objednáváme si
výbornou kávu, horký mošt a něco sladkého na zub. Při tom máme časový
prostor na zpětnou vazbu, sdílení zážitků a zajímavostí z prožitého dopoledne
a přidáváme si také další tipy na program do budoucna. Věřím, že jsme si tento
krásný den všichni užili a již se těšíme na další setkání.
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Setkání dne 11. prosince 2021 aneb čas předvánoční
pohody u kvízu, punče a deskových her.
Druhé skupinové setkání a zároveň poslední v kalendářním roce 2021 jsme
oproti představám a přáním nakonec upravili a rozhodli se uskutečnit program
pouze v budově JAN na Brněnské. Hlavně proto, abychom si nezkazili Vánoce.
Na úvod programu byl nachystaný kvíz o drobné ceny. Některé otázky by
mohly patřit mezi obecné znalosti, jiné byly charakteristické spíše tipováním. Pro
představu: Jaké má letošní vánoční
strom v Olomouci jméno? Co za pokrm
vznikne v Krkonoších, když se „dělají
sejkory“? Kolik Měsíců má Merkur?
Kolik hráčů hraje paralympijský sport
Goalball?
témata

Nechyběla
či

obrázková

ani

hudební

poznávačka.

Vítězství v kvízu vybojoval tým „Brejlovci“ před „Jingle Wheels“. Ještě jednou
moc gratulujeme.
Následně nás čekal pohodový předvánoční čas, společnými silami
a

dovednostmi

jsme

si

uvařili

nealkoholický punč s ovocem, ochutnali
výborné

perníčky

a

další

dobroty.

A abychom si pohodu mohli ještě více užít,
zahráli jsme si deskové hry. Naši slovní
zásobu a rychlost procvičila hra Tik Tak
Bum. Naopak postřeh a umění rozeznat
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drobné rozdíly v kombinaci se snahou co nejrychleji vzít totem ve správnou chvíli
– to je karetní hra Jungle Speed. A na závěr jsme se vyzkoušeli i naši fantazii při
karetní hře Dixit.
Každému se občas dařilo více, někdy méně, ale společné hry jsme si všichni
moc užili a zároveň při nich procvičili schopnost umění přijmout porážku. Čas
nám rychle utíkal, najednou přišlo loučení a přání všeho nejlepšího k prožití
vánočních svátků. Znovu se sejdeme v sobotu 8. ledna roku 2022.
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Proudí našimi smysly:
Tato rubrika má za cíl představit různorodé tipy na cokoliv, co nás napadne, či co
nás zaujalo. A tak se můžete těšit např. na pozvání do kina, představení
vybraných mobilních aplikací, receptu na oživení chuťových buněk atd… Přejeme
příjemné (nejen) čtení.

Film: Přání Ježíškovi
V letošním adventním čase se do kin dostal pěkný český film Přání Ježíškovi.
Hlavní roli zde ztvárnil zpěvák známé popové skupiny Kryštof Richard Krajčo.
Dalšími významnými osobnostmi této romantické
komedie jsou: Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří
Langmajer a Anna Polívková. Film je tvořen několika
liniemi, odráží se zde témata jako přátelství, důvěra,
ztráta blízké osoby, nevěra, odpovědnost, usmíření a
hlavně láska. Jde o rodinný komediální film, při
kterém si odpočinete, zasmějete se a užijete si
společně předvánoční čas.

EPP – Pomáhej pohybem
Mobilních aplikací, které se Vám snaží ukázat přibližný počet kroků během
procházky, množství spálených kalorií při jízdě na kole nebo váš běžecký čas, je
v současné době v nabídce několik desítek. Ovšem také je tu aplikace, pomocí
8
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které můžete svým pohybem pomoci i někomu dalšímu. Seznamte se s EPP
Pomáhej pohybem od skupiny ČEZ a
příslušné nadace ČEZ. Její používání je
jednoduché – vyberete si příslušnou
aktivitu, např. běh a spustíte. Systémem
přes GPS dochází k přepočtu vaší polohy.
A ve chvíli, kdy doběhnete do cíle, tak měření zastavíte. Uvidíte nejen čas,
absolvovanou vzdálenost, ale také trasu, tempo a přibližné množství vynaložené
energie. A teď to hlavní, mimo toto všechno uvidíte i tzv. počet bodů - ty můžete
ihned věnovat na podporu jednoho z nabízených projektů zapojených v nadaci
ČEZ. Proč tedy nespojit příjemné s užitečným, že?

Perníčky od Anet
Začátkem prosince jsme se s kamarádkami rozhodly upéct tradiční vánoční
perníčky. Recept, který vám řeknu, jsem dostala již před lety od mé známé Anety,
což předjímá zmiňovaný název :) Unikátnost této vánoční dobroty tkví v tom, že
jsou velmi rychle měkké a chuťově jsou to ty nejlepší, co jsem kdy jedla.
Recept (my vždycky děláme dvojitou dávku a někdy ani ta nestačí):








2 vejce
130g moučkového cukru
2 lžíce medu
70g hery
1/2 lžičky jedlé sody
350g hladké mouky
perníkové koření.
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Vše zpracujeme, odložíme na noc do lednice, vyválíme, vykrojíme, pomažeme
mlékem, pečeme. Na polevu: 2 bílky, 200g moučkového cukru, 1 lžíce citronu.
Dobrou chuť!

Aplikace Spotify – váš vstup (nejen) do světa hudby
Poslední roky zažívají streamovací služby velký boom a s každým dnem nabývají
na větší a větší popularitě. Díky takovým službám se na pár kliknutí můžete
dostat k oblíbené muzice, ke zbrusu novým skladbám nebo i k nyní populárním
podcastům na různá témata. Jednou z těch
oficiálních služeb na trhu je např. Spotify.
Aplikace, kterou si zdarma můžete stáhnout do
svého telefonu, tabletu či počítače nabízí
nepřeberné

množství muziky všech

žánrů,

novinek, tematických playlistů a podcastů. Pokud
budete využívat verzi zdarma, čeká na Vás zhruba jednou za půl hodiny reklama.
Můžete si zaplatit i premium a získat i další výhody. Nicméně i tak je Spotify
úžasnou zásobárnou hudebních děl. A co se mi třeba líbí, že mi program každé
pondělí nabízí speciální playlist nazvaný Discover Weekly, který obsahuje
tematické skladby oblíbených hudebních žánrů, včetně zajímavých tipů k, pro mě
třeba neznámým interpretům.

SETKÁNÍ 2021
Setkání neprofesionálních komorních orchestrů se letos uskutečnilo v listopadu
v Paláci Bohemia na Kollárově náměstí. Mohli jsme po několika letech v rámci
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tohoto festivalu slyšet orchestr Iši Krejčího Olomouc, Komorní orchestr
Kopřivnice, Třinecký nebo Pardubický komorní orchestr. Měla jsem tu čest vidět
úžasné hudebníky jako MgA. Ilonu Růčkovou, Ph.D., která hrála propracované
skladby na cembalo nebo smyčcový Gaudio kvartet, který je složen ze čtyř
krásných žen, dvou hrajících na housle, další pak na violu a violoncello. Setkání
2021 proběhlo dne 5. 11., 12. 11. a 19. 11. 2021. Palác Bohemia dodal celému
koncertu nádhernou atmosféru svými historickými prostory. Bylo krásné vidět
tolik nadšených lidí, kteří si dokáží hudbu tak parádně užít.

CD – Vladimír Mišík: Noční obraz
Když se vysloví jméno tohoto slavného muzikanta, lidem nejčastěji naskočí
spojení s působením v kapele Blue Effect, Flamengo
či se skupinou Etc. Jiní si možná vybaví pouze názvy
některých skladeb, např. Variace na renesanční téma,
Slunečný hrob, Stříhali dohola malého chlapečka
anebo z předchozí desky píseň Jednou tě potkám.
Vladimír Mišík toho za svou dlouholetou kariéru stihl
opravdu hodně, bohužel na jaře roku 2021 oznámil konec koncertování ze
zdravotních důvodů. Ovšem to v žádném případě není konec a tak 24. září 2021
vychází další Mišíkova deska s názvem „Noční obraz“. Album obsahuje 14
skladeb, při kterých se hudební legenda ohlíží za svým životem, melancholicky
vzpomíná nebo si hraje s básnickými obraty a děkuje za životní příležitosti. Pokud
máte rádi jakoukoliv hudbu spojenou s Vladimírem Mišíkem, věřím, že pestrost
Nočního obrazu vám bude příjemným hudebním zážitkem.
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Kam na výlet?
Stezka za betlémy v Konici
Město Konice připravilo stezku plnou vánočních betlémů. Pokud patříte mezi
obdivovatele tradičního zvyku nebo jen hledáte inspiraci na výlet, může to být
správná volba. A není to jen tak obyčejná stezka. Na každé ze 17 zastávek je
kromě betlému také ukryté písmeno do tajenky. Mapu s vyznačenými místy,
samotný dokument tajenky i další informace k možné účasti v soutěži lze najít na
webu města Konice. Jaké asi bude správné znění tajenky? Stezku za betlémy je
možné absolvovat do pondělí 10. ledna 2022.

Trocha toho luštění
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Kapitola z literatury
Ve dnech, kdy tento newsletter kompletuji, tak zároveň pročítám knihu od
Martina Selnera – Autismus & Chardonnay 2: Pozdní sběr. Stejně jako v první
knize, i nyní zveřejňuje situace, které zažívá jako asistent u dětí a lidí s PAS ve
stacionáři v Praze. Příhody a vlastně i specifika chování či komunikace osob PAS
popisuje humornou formou v krátkých kapitolách. A vlastně 2 knihy Martina
Selnera jsou výsledkem jeho úspěšného a oceňovaného internetového blogu.
Tak proč si zde nezveřejnit jednu ukázku z tohoto literárního díla?

13
Jdeme Autistům Naproti, z.s. – JAN Olomouc

1. číslo | Listopad, Prosinec 2021

Besídka & cukroví
Že už nastal čas pomalu shánět dárky pod vánoční stromeček, bezpečně
poznám podle každoročního překvapení silničářů, že už napadl sníh, a taky podle
pozvánek na různé vánoční večírky.
Ačkoli na večírky moc nejsem, existuje jeden, na který chodím už řadu let –
na vánoční besídku u nás v týdenním stacionáři, protože se tam jednou za rok
uděje něco podivného, co se dá spatřit jen v tuhle dobu. Všímám si, jak děti
během ní zapomínají na svůj autismus. Ne že by nějak zázračně zmizel. Vánoce
se jen na chvíli stanou silnější než diagnóza.
„Ježíšek se už blíží,“ upozorní mě autistická dívka s nadějí v hlase a dál zdobí
stůl cukrovím, které sama pekla. Blíží se k nám akorát tak najatí vánoční
koledníci. Nechce se mi ji zklamat, tak se ji snažím vysvětlit, že Ježíšek je
samozřejmě už na cestě, ale i tak to zabere ještě pár dnů. „Těm chlapům to ale
trvá,“ posteskne si a já přemýšlím, jestli má na mysli koledníky, nebo Ježíška.
O Vánocích se dějí různé zázraky, autismus se ovšem vyléčit nedá. Věřím, že
si každý rok nějaký rodič něco podobného přeje. Sám si každý den v práci
ověřuju, že zázraky prostě neumím, i když se často ráno probouzím s pocitem, že
bych to přeci jen mohl dokázat. Ten pocit mě asi unavuje ze všeho nejvíc.
Děti zaslechnou zvonek ohlašující, že koledníci už stojí za dveřmi. Rok co rok
nás navštěvují ti stejní. Jedinou jejich odměnou je dětská radost a řízky
Připomínám si tak, že na světě jsou pořád ještě lidé, kterým to prostě stačí.
Při příchodu muzikantů se snažím děti trochu vyhecovat:
„Kdo si myslíte, že to přišel?“
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„Maxim Turbulenc,“ ozve se někde v dáli dětský hlas.
„Někdo hubenější,“ uvedu právě vcházející koledníky. Rozezvučí se potlesk
a jekot jako kdysi při koncertech The Beatles. Jekot souvisí s tím, že jsem zhasnul
a nechal hořet jenom svíčky. Někteří se potmě bojí.
Muzikanti začnou hrát známé vánoční koledy, děti ožijí. Zpívají, přidají i
tanec. Vypadají šťastně a řekl bych, že se tak skutečně i cítí. Je to jedna z mála
věcí, které jim závidím – nebojí se být šťastní.
Díky atmosféře a zábavě zapomínají na své autistické rituály. Pár jich
samozřejmě přetrvá nezávisle na vánoční atmosféře, jako například tajné ujídání
čehokoli, co obsahuje cukr.
Za okamžik se ke mně přijde schovat jeden chlapec. Nebojí se, ale má
takovou radost, až si s ní neví rady. Tak se chvíli raději držíme za ruce a
posloucháme koledy, než aby v návalu emocí někoho poškrábal. Nemusíte být
autista, abyste věděli, že i se štěstím se musí umět zacházet, jinak občas bolí.
Ne všechny děti zpívají. Na některých je vidět, že se bojí otevřít pusu, aby
jim z ní nevypadly vanilkové rohlíčky. Koledníci se ale nebojí vtáhnout je do hry
a postupně se ptají, jakou koledu by si přály slyšet:
„A ty chceš co?“ zeptá se s nadějí houslista.
„Ještě támhletu kokosovou kuličku,“ ukazuje dítě prstem na talíř
s cukrovím.
Muzikanti se nenechají odradit a zkusí jiný trik. Rozdají jim drobné hudební
nástroje. Děti nejdříve vyzkouší, zda jsou nástroje k jídlu a jaký největší kravál
s nimi lze udělat, ale nakonec se soustředí na koledy.
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Usmívám se nad jejich neustálou potřebou poznávat svět a že možná mají
daleko větší přehled o tom, co všechno se dá jíst a dělá největší rámus. Mám
z toho radost. Protože dokud budou poznávat, najdou něco, co je těší. A pokud
ne, vždycky si můžou na YouTube pustit vánoční kamion s Coca-Colou, což je
naše vánoční jistota.
Po čase je na některých dětech vidět, že je pomalu přepadá únava. Naivně
jim nabízím, že je odtrhnu od sladkostí a pomůžu jim umýt se.
„Až budeš chtít jít spát, tak mi klidně řekni,“ nabídnu se.
„Cukroví,“ obdržím díky únavě jednoslovnou odpověď.
„Hele, máme toho hodně, určitě zbyde i na zítra,“ pokouším se ho uklidnit.
„Schovám ti ho třeba k zítřejší svačině, co říkáš?“
Chvíli přemýšlí a pak uklidní zase on mě: „Já si dám tu zítřejší svačinu radši
teď.“
(Martin Selner; Autismus & Chardonnay 2: Pozdní sběr; strana 17 – 19)

Co plánujeme dál?
 Muzeum Olomouckého opevnění – Fort Křelov
 Ekologické centrum Sluňákov
 Výlet na Velký Kosíř
 Vodácký úsek na řece Moravě
 Historické centrum a významné památky města Olomouce
Aktivity, které bychom rádi uskutečnili v roce 2022 a mnohem více.
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Vánoční poselství
Setkávání, to je slovo, které můžeme najít v různých podobách v tomto
newsletteru. Není to jen slovo, je to hlavně zážitek, možnost, příležitost potkat
se a něco společně sdílet.
Vánoční čas vybízí k návštěvám
příbuzných, kamarádů a všech, kteří nám
přirostli k srdci. A někde proběhne
myšlenka, že nemusíme být sami. Můžeme
najít společenství, komunitu, skupinku,
kde nám bude dobře.
Chce to "jen" sebrat trochu odvahy a
utíkat naproti něčemu novému, a to nejen
o Vánocích.
Srdečně všem přeji krásné svátky, Mgr. Markéta Jandeková – vedoucí organizace

Kontakty
Chtěli byste nám něco vzkázat? Rádi byste svým doporučením přispěli pro další číslo
našeho newsletteru? Budeme moc rádi, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme.
Webové stránky: www.jan-olomouc.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/jdemeautistumnaproti/
Pracovníci programu:

Mgr. Michal Šmíd – smid@jan-olomouc.cz | 733 742 175
Mgr. Petra Plecová- plecova@jan-olomouc.cz | 733 742 174
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