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Co právě čtu

Filipu Blažkovi, který 
jako klient už dvacet let 
dochází do Denního a 
týdenního stacionáře 
v Jihlavě, je věnována 
aktuální prezentace ve 
výtvarné dílně a gale-
rii Bez obav. Výstava 
reflektuje jeho široké 
pozitivní působení ve 
stacionáři, zejména ale 
jeho loňský mezinárod-
ní úspěch coby sportov-
ce – olympionika.
� Jiří Varhaník 

Série vystavených fotogra-
fií v jihlavské galerii Bez obav 
v Husově ulici 16 se ohlíží za 
účastí Filipa Blažka na Světo-
vých letních hrách Speciálních 
olympiád 2019 v Abú Dhabí a 
Dubaji. 

Filip, který se pravidelně 
účastní i soutěží Českého Hnu-
tí Speciálních Olympiád (ČHSO) 
v atletice, přehazované, boc-
ce nebo stolním tenisu, se na 
světové hry nominoval prvním 
místem na národním bowlingo-
vém turnaji ve Zlíně 2017. 

Coby sportovec je Blažek 
reprezentantem klubu SK Jež-
ci při jihlavském stacionáři. 
Klub byl založen v roce 1997 a 
je členem ČHSO. Dnes má dva-
cet sportovců a devět trenérů, 
věnuje se disciplinám atletika, 
plavání, cyklistika, stolní tenis, 
přizpůsobivé sporty, plavání, 
bocca, rytmická gymnastika či 
bowling. 

Jak připomíná ředitelka sta-
cionáře Eva Pohořelá, kvalifi-
kovali se sportovci z SK Ježek 
během trvání činnosti klu-
bu na dvě mezinárodní akce. 
Na Evropských hrách ČHSO v 
Maďarsku v roce 1998 závo-
dily v plavání Dana Mátlová a 
Michaela Schwarzová. Na Svě-
tových hrách ČHSO v Aténách v 
roce 2011 pak bojovali cyklisté 
Vladislav Svoboda a Jiří Král.  

„V současné době se potýkáme 
se stále se zvyšujícím věkovým 
průměrem,“ konstatuje Poho-
řelá. Přesto klub zatím nadá-
le vozí z  akcí medaile a přední 
umístění.

Zatím poslední velkou akcí 
byly na začátku minulého čer-

vence Visegradské hry v Olo-
mouci za účasti sportovců z 
Polska, Maďarska a Slovenska. 
Pro SK Ježek zde vybojovalo 
zlato družstvo v bocce (Caho-
vá, Žurková, Lišková, Gálová). 
Bronzové medaile patřily SK 
Ježek v závodech jednotlivců v 
bocce (Lišková) a skoku z místa 
do dálky (Král), stříbrné v hodu 
míčkem do dálky (Zima). 

„Během her probíhají i spo-
lečenská a kulturní setkání a 
panuje výborná atmosféra,“ oce-
ňuje další efekt těchto akcí pro 
klienty Pohořelá.

Všestranný chlapík
Filip Blažek je v galerii Bez 

obav prezentován zejména 
coby všestranný sportovec – 
výborný atlet, plavec kraulu, 
prsou i znaku, hráč přehazova-
né, fotbalista či florbalista. 

Konkurenci nemá ve staci-
onáři ani ve stolním hokeji. K 
loňským Vánocům dostal jako 

dárek kolo. Jak avizuje jeho 
trenér v SK Ježci Karel Veselý, 
zaměří se proto v letošním roce 
s Filipem v přípravě právě na 
cyklistiku.   

Váhu Filipovy účasti na Světo-
vých letních hrách Speciálních 
olympiád 2019 v Abú Dhabí a 
Dubaji podtrhuje na výstavě 
Čestné uznání, které Blažek 
za svoji vynikající reprezenta-
ci obdržel od ministra školství 
Roberta Plagy. 

Efekty ale vidí ředitelka sta-
cionáře i v řadě zkušeností a 
prožitků, které Filipovi účast 
přinesla: „Poznal jinou zemi, je-
jí kulturu a mentalitu. Také letěl 
poprvé letadlem. Setkal se s tvr-
dou sportovní konkurencí, kte-
ré se ale nezalekl a zlepšením 
svých osobních výkonů vybo-
joval 5. místo v jednotlivcích a 
6. místo ve dvojicích s kolegyní 
Petrou Menšíkovou,“ zdůraznila 
Pohořelá. 

Ocenila, že Filip bez problé-

mů zvládl celou akci absolvo-
vat s velkou důstojností a sám, 
bez přítomnosti známých tvá-
ří ze stacionáře. Svým přístu-
pem i materiály, které vezl, vel-
mi dobře reprezentoval i město 
Jihlavu. 

Je radost ho potkat 
Z několika stran byla na 

početně navštívené vernisáži 
oceňována pozitivní povaha 
Filipa Blažka jako kamarádské-
ho, ochotného, džentlmenské-
ho, pozorného a společenského 
muže, který nikdy neodmítne 
pomoci ostatním klientům i 
pracovníkům. 

V tom se podle Pohořelé nepo-
chybně odráží i vstřícný přístup 
a kreativita Filipovy milující 
rodiny, skutečnost, že rodiče jej 
vychovávali k samostatnosti.

„Z toho také plyne Filipův 
zájem o společnost a různé 
aktivity. Za to vše patří rodině 
poděkování,“ ocenila ředitelka 

stacionáře. Filipovo pozitivní 
působení ve stacionáři potvr-
dil také jeho klíčový pracovník 
Karel Matula.  

Sportovec Filip Blažek je dnes 
v rámci ČR díky svým aktivitám 
a vystupování i mediálně zná-
mou tváří světa lidí s mentálním 
či kombinovaným postižením. 
Je také tanečníkem skupin sta-
cionáře a divadelníkem, zvlá-
dá vaření, obsluhuje v kavárně 
stacionáře, maluje, fotografuje, 
pomáhá kamarádům s těžšími 
formami postižení.   

Akce v galerii Bez obav ho ale 
především prezentuje jako las-
kavého, nesobeckého a pozor-
ného člověka, podle Pohořelé 
doslova gentlemana anglického 
střihu. 

„Filipa je radost potkat – usmí-
vá se, má upřímný zájem o to, 
jak se máte,“ popisuje ředitelka 
stacionáře, „na své okolí působí 
uklidňujícím dojmem, alespoň 
na mě přímo antistresově.“

ŘEDITELKA Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě Eva Pohořelá představuje olympionika Filipa Blažka a členy jeho rodiny na zahájení 
jeho prezentace v galerii Bez obav.  Foto: Jiří Varhaník

Filip: gentleman anglického typu

Jan Cimický: Paroháč (Baro-
net, 2020, 248 stran, 225 Kč)

Psychiatr Vaněček ordinuje 
jako každý den, pacient za paci-
entem, úzkosti, deprese, stres. 
I trenér z fitka, sportovní typ 
atraktivního muže, přichází s 
problémem, chce se poradit o 
podivném chování své poslední 
milenky. 

V doktoru Vaněčkovi se začne 
vršit podezření, že by tou milen-
kou mohla být jeho žena. A 
všechno tomu stále víc nasvěd-
čuje. Prožívá tak otřesné dilema 
rozhodování, co by měl udělat a 
místo, aby se podezření zbavo-
val, přibývá řada dalších mož-
ných důkazů, které ho v pode-
zření utvrzují. Ani odborník si v 
takové situaci neví rady. 

Je snazší radit jiným než 
sám sobě. Všechno se ještě víc 
zkomplikuje, když se před dveř-
mi prázdného bytu, který patří 
jeho ženě, najde mrtvý trenér z 
fitka. 

Dokáže odborník na lid-
skou duši ustát tu nahromadě-
nou skrumáž náhod, do nichž 
se zaplétá stále víc? Jak tohle 
vše může dopadnout? Je mož-
né odhalit pravdu? Čtenář je 
vtažen do odvíjeného děje až do 
poslední minuty. -vd-

Dagmar Konvičná,
� Městská knihovna
     Pelhřimov

Jo Nesbø: Nůž. Harry Hole je 
zpět. A znovu tak, jak ho dobře 
známe. S kocovinou jako trám a 
s problémy, kam se jenom podí-
vá. Ale tohle ráno je tu něco 
navíc. Na jeho rukou je krev a 
Harry nemá ponětí, proč tomu 
tak je.

V pořadí dvanáctá kniha o 
HH má nelehký úkol - přesvěd-
čit čtenáře, které již unavuje 
opakované spojenectví Harry-
ho s Jimem Beanem. Na první 
pohled se nám může zdát, že 
všechno kolem něj se neustále 
opakuje a tudíž všechno jsme 
již četli. Život bez Ráchel, kte-
rá ho vyrazila z domu, pitky a 
následující kocoviny a mizejí-
cí kariéra dříve tak úspěšného 
kriminalisty. 

V nové knize norského spi-
sovatele Jo Nesbeho je na roz-
díl od předchozích dílů méně 
krve a brutality. To však nezna-
mená, že nás nechá v poklidu. 
Autor díky svému vypravěčské-
mu umu nás vtahuje do děje. Po 
přečtení bezmála šesti set strá-
nek máte však v jednom jas-
no. Nemusíte si házet kostkou, 
abyste se rozhodli, zda budete 
číst i knihu třináctou.

� Dva lidské životy si vyžádala 
vážná dopravní nehoda na dál-
nici na 138. kilometru u Velké-
ho Beranova. V husté mlze zde 
narazila Škoda 1203 do anglic-
kého kamionu, který náhle zpo-
malil. Do střetu se poté dostala 
další auta. 

� Kvůli chřipce je vydán 
zákaz návštěv na všech lůžko-
vých zařízeních OÚNZ Jihlava a 
v domovech důchodců. 

� Bývalý hokejista Olda Válek 
pozdravil čtenáře JL z finského 
Lahti. Vzkázal, že po incidentu 
s rozhodčím už zase hraje, má 
na svém kontě 28 gólů a 11 při-
hrávek a jeho mužstvo pomýšlí 
na postup do první ligy. 

� Pavel Novák navštívil setká-
ní komunistů při oslavách „úno-
rového vítězství“. Dostal slovo, 
ale když zmínil shromáždění, 
které právě probíhalo na Sta-
roměstském náměstí, byl vzá-
pětí shromážděnými překřičen. 
Dozvěděl se, že „nechceme nic 
slyšet, nechceme tu vaši demo-
kracii“.  

Jak jsme žili před 30 lety | 43 Únor 1990

„To jsou oni, ty platí Západ! Jen 
počkejte za dvacet let, až se to 
otočí, my s vámi zatočíme…!“ 
Výkřiky, které zněly nejen na 
fotografa, při tiché vzpomín-
ce 42. výročí Února v místech 
pomníku K. Gottwalda v Jihlavě.   

� Pan A. Pavlíček z Jihlavy kri-
tizuje letošní masopust. Přišla 
sice spousta lidí, ale pořádající 
okresní kulturní středisko akci 
nezvládlo. „Asi tři stánky navíc, 
kromě těch celoročních, a podi-
um pro hudbu. Koupit si nebylo 
co, neboť hned ráno se o to málo 
zájemci poprali.“   

� Zakalená voda z úpravny 
vody v Hosově zavinila vichřice, 
která přerušila dodávku elek-
trické energie pro čerpací sta-
nici v Rantířově. Vlivem toho 
došlo k úplnému vyprázdnění 
hlavního vodojemu v Hosově a 
zakalení vody. 

� Česká státní pojišťovna 
rozšířila své služby do Malého 
Beranova. 


