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Klíčový zákon
na obzoru!
„Když ta její dcera ani nechodí,
ani se sama nenají, proč ji nedá
do ústavu? Tam by se o ni postarali,“ podivovala se jedna paní na lavičce v parku. „A doma
by jí někdo pomáhat nemohl?
To by bylo pro obě lepší a pro
stát levnější,“ namítla druhá.
„Nějak pomáhat by se těmhle
lidem mělo, žasnu, jak to ta maminka zvládne,“ uznala ta první.
A dodala: „Je na pováženou,
péče o lidi se zdravotním postižením ještě není vyřešená.“
Zákon o sociálních službách se
konečně dostal do poslední fáze
legislativního procesu. Jeho projednání a schválení ve vládě
a snad i v parlamentu sice potrvá
dost dlouho, ale půjde jen o měsíce. Zákon vznikal deset let (!)
a znamená velkou změnu z mnoha důvodů.
Jestliže bude přijat, budou mít
lidé, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhé osoby, možnost kupovat si ty sociální služby,
které jim nejvíce vyhovují. Budou
uzákoněny služby, které dosud
zákon vůbec neznal, jako je
osobní asistence, chráněné bydlení, domy na půli cesty, tísňová
péče, odlehčovací služby, denní
stacionáře a mnohé další. Odpovědnost za to, že tyto služby budou pro uživatele místně dostupné, již nebude mít stát, ale úřady
v obcích. Pro uživatele je důležité, že posuzování, jaký příspěvek
dostanou na nákup služeb, bude
provádět lékař na úřadě práce,
a to na základě dalších posudků.
Zákon, na který lidé se zdravotním postižením velmi dlouho čekají, neuspokojí všechny. Již nyní
je zřejmé, že například systém
posuzování potřeb či definice
osobní asistence se musí legislativně dopracovat, aby vyhovovaly požadavkům uživatelů a byly
v souladu s poznatky z dosavadního poskytování služeb. Něco
stanoví chystané prováděcí vyhlášky, něco se ještě může doplnit v projednávaném zákoně.
Snad vše dobře dopadne a velmi důležitý právní předpis, který
v naší zemi umožní reformu sociálních služeb, bude schválen
a v roce 2007 nabude účinnosti.
Jana Hrdá

Letošní ročník národní abilympiády
měl sice ve vínku „nešťastnou“ třináctku, přesto se více než dvě stovky účastníků cítily v pátek 24. i v sobotu 25.
června v pardubickém Salesiánském
středisku mládeže, které bylo už potřetí
centrem soutěžních disciplín i akcí doprovodného programu, navýsost spokojeně. Abilympiádu díky značné finanční
a materiální pomoci dlouhé řady sponzorů a partnerů, podnikatelských firem,
měst a obcí, škol a dalších subjektů
pečlivě připravila Česká abilympijská
asociace.

Soutěžící – bylo jich zhruba 110 s převahou mentálně postižených – předváděli
svoje schopnosti a dovednosti v 21 řemeslných disciplínách i disciplínách volnočasového charakteru. Také letos pokračoval nepříznivý trend v případě zájmu
o počítačové disciplíny, soutěžilo se jen
v počítačové editaci textu. Keramika, malba na sklo, aranžování suchých květin
a vyšívání, byly naopak, stejně jako loni,

Mičjanové. V průběhu
obou dnů bylo možno
vybrat si třeba jako dárek nějaký drobný užitný nebo upomínkový
předmět, výrobek klientů různých chráněných dílen, či se seznámit s novinkami
z oboru kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek na 1. ročníku výstavy ABI-REHA.
Delegaci složenou ze
zástupců organizátorů, soutěžících, rozhodčích a partnerských organizací přijal v historickém
sále radnice náměstek primátora Jiří
Razskazov.

Volné chvíle zaplnily vesměs zajímavé i přitažlivé akce doprovodného programu. Nečekaně velký
zájem byl o exkurzi do výrobny
perníku s možností nákupu sladké památky na pobyt v Pardubicích. Dlouhý potlesk za svoje vystoupení sklidila pětičlenná bube-

Žádný ročník národní abilympiády
se neobejde kromě chvályhodného přístupu partnerů a sponzorů bez nepřehlédnutelné obětavé pomoci mnoha
lidí – rozhodčích, studentů středních
i vysokých škol jako dobrovolníků, kolektivu informačního střediska, řidičů,
zdravotníků i všech ostatních; zapomenout nelze ani na soutěžící a účinkující
v doprovodných programech.
Za jejich vystupování jim Česká abilympijská asociace velice děkuje a doufá, že také příští rok bude díky jejich
přičinění vládnout na abilympiádě
pohodová atmosféra.

Abilympijské dění objektivem fotoaparátu

znovu disciplíny s největším počtem soutěžících abilympioniků. Dole otištěná výsledková listina tří nejlepších ve všech
soutěžních disciplínách přináší další důkaz toho, že nejzručnější a nejšikovnější
abilympionici žijí stále v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. (Kompletní výsledky spolu se statistickými údaji ze soutěžních klání přinášejí internetové stránky
České abilympijské asociace www.abilympics.cz.)
V rámci pátečního slavnostního zahájení
s nezbytným slibem soutěžících a rozhodčích, jemuž byli kromě představitelů
Asociace přítomni také zástupci několika
partnerských organizací, předaly dvě
zástupkyně Nadace Duhová energie
Skupiny ČEZ naší Asociaci šek na 50 tisíc
korun.

M e d a i l ové p o z i c e
Košíkářství
1. Jaroslav Wojnar, Palkovice (okr. Frýdek-Místek)
2. Eva Wallová, Znojmo-Přímětice, ChD
Znojmo
3. Antonín Kráčmar, Horní Javoří (okr.
Jičín)
Počítačová editace textu
1. Anna Kneysová, Dřešín (okr. Strakonice)
2. Miluše Nechvátalová, Brno, sdružení
Filia
3. Miroslava Janotová, Příbram
Keramika
1. Helena Nejedlá, Krnov, Slezská diakonie Benjamin
2. Jaroslava Pilná, Kosmonosy (okr. Mladá Boleslav)
3. Pavel Grün, Brno, sdružení Filia
Malba na hedvábí
1. Alexandra Lacinová, Brno, sdružení
Filia
2. Šárka Smetanová, Sedlice (okr. Stra-

Snímky: GM foto, Jiří Křenek,
Miloš Kajzrlík
Text: Miloš Kajzrlík

nická skupina Jumping Drums. Hodně
práce měl Josef Novák, který předvedl
takříkajíc na tělo metodu tzv. facepaintingu, malby na obličej. Po krátkém čase se tak po salesiánském areálu pohybovaly kočky, Spidermani nebo i divoši odkudsi z africké buše. Spousta
diváků sledovala kreslířské umění karikaturisty Jana Honzy Lušovského doplněné vtipným průvodním slovem. Na
svoje si přišli i milovníci ladných tanečních
pohybů, které předvedlo pohybové studio
Hroch a tanečníci pod vedením Ludmily

konice), sdružení Cestou vůle
3. Jiřina Figurová, Brno, sdružení Filia
Šití dámského oděvu
1. Jana Zahradníková, Tasovice (okr. Znojmo), ChD Znojmo
2. Hana Salátová, Únanov (okr. Znojmo),
ChD Znojmo
3. Jarmila Pavková, Havířov, ZO STP Havířov
Vyřezávání ovoce
1. Miriam Handlová, Olomouc
2. Michaela Bašová, Pardubice, SŠ pro
sluchově postižené
3. Jaroslav Ličman, Mladá Boleslav, Centrum pro mentální mládež
Mechanická montáž
1. Vlastimil Flégl, Červená Třemešná (okr.
Jičín)
2. Pavel Palas, Staré Hradiště (okr. Pardubice)
3. Slavomír Koloničný, Havířov
Návrh plakátu
1. Miroslav Bradáč, Štětí

Podpořte účast českých
soutěžících v Japonsku!
Příští mezinárodní abilympiádu bude v roce 2007 hostit japonské
město Šizuoka. Představí se tam i český reprezentační tým, který se
pokusí navázat na předchozí úspěchy z Hongkongu, Perthu, Prahy
a Nového Dillí.
Sehnat dostatek financí na zajištění výpravy do Japonska bude těžkým oříškem. Asociace proto chystá mediální kampaň o abilympijském hnutí. Zřídila také v eBance speciální konto pro příspěvky od
jednotlivců i podnikatelských subjektů: má číslo 219786028/2400,
variabilní symbol je 2007.
Předem děkujeme každému, kdo podpoří tento záměr!
(pel)
2. Helena Nejedlá, Krnov, Slezská diakonie Benjamin
3. Petr Rypar, Tovéř (okr. Olomouc)
Cukrářství
1. Pavla Indrová, Přerov
2. Miroslav Zaoral, Přerov
3. Jana Studená, Tážaly (okr. Olomouc)
Marie Krejčiříková, Přerov, ZO STP
Přerov
Studená kuchyně
1. Pavla Indrová, Přerov
2. Jana Světnická, Lučice (okr. Přerov),
SONS Přerov
3. Daněla Pastorková, Dolní Těrlicko (okr.
Karviná), ZO STP Havířov
Aranžování květin – západní styl
1. Kamil Haman, Měnín (okr. Brno-venkov), ÚSP Kociánka
2. Ludmila Měšťanová, Příbram
3. Milena Samková, Pardubice
Aranžování květin – ikebana
1. Jarmila Onderková, Praha
2. Ivona Manoušková, Brno, sdružení Filia
3. Miluše Nechvátalová, Brno, sdruž. Filia
Ladislava Novotná, Ponětovice (okr.
Brno-venkov), sdružení Filia

Aranžování suchých květin
1. Pavlína Dikanová, Příbram
2. Věra Furišová, Luká (okr. Olomouc)
3. Alžběta Tatárová, Šternberk, ÚSP Vincentinum
Vyšívání
1. Ladislava Bednářová, Polná (okr.
Jihlava)
2. Valéria Sentivanová, Hrabyně (okr.
Opava)
3. Jana Studená, Tážaly
Háčkování
1. Věra Ruličková, Havířov, ZO STP Havířov
2. Anna Müllerová, Strýčkovice (okr. Domažlice), SPCCh Koloveč
3. Jiřina Ivorová, Přerov
Pletení
1. Gražyna Kristianová, Havířov
2. Anna Formánková, Havířov, ZO STP
Havířov
3. Věra Ruličková, Havířov, ZO STP Havířov
Batika
1. Radek Dohnal, Osoblaha (okr. Bruntál),
Slezská diakonie Benjamin

2. Libor Pavlík, Krnov, Slezská diakonie
Benjamin
3. Jiřina Figurová, Brno, sdružení Filia
Zdobení kraslic
1. Miriam Handlová, Olomouc
2. Ladislava Bednářová, Polná
3. Valéria Sentivanová, Hrabyně
Malba na sklo
1. Milan Ševčík, Prostějov
2. Eva Eisenhammerová, Klobuky (okr.
Kladno)
3. Radek Dohnal, Osoblaha, Slezská diakonie Benjamin
Václav Veselý, DÚSP Tloskov (okr.
Benešov)
Výroba svíček
1. Věra Neshybová, Suchohrdly (okr.
Znojmo), ChD Znojmo
2. Milan Ševčík, Prostějov
3. Libor Pavlík, Krnov, Slezská diakonie
Benjamin
Studiová fotografie
1. Pavel Palas, Staré Hradiště
2. Pavel Michalík, Praha
3. Jaroslav Ličman, Mladá Boleslav, Centrum pro mentální mládež
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MEDICAMENTA Vysoké Mýto, a.s.
Fibichova 143
Pražské předměstí
566 17 Vysoké Mýto
tel.: 465 457 216, 465 457 218
fax: 465 457 435
e-mail: zdenek.prazak@medicamenta.cz

Mobil jako pomocník v nouzi
Mobilní telefon bývá pro zdravotně postižené občany v mnoha případech jakousi krabičkou poslední záchrany. Řadu z nich ale od
jeho nákupu odrazují smluvní podmínky stanovené jednotlivými
provozovateli mobilních sítí. Nyní se jim díky projektu LOKALIZACE nabízí jedinečná příležitost pořídit si výhodně mobil, který navíc dokáže v terénu vyhledávat osoby. Projekt je společným dílem
Centra pro zdravotně postižené kraje Praha a společnosti Eurotel.
Jeho podstatou je přivolání
cena zahrnuje také aktivaci.
pomoci při pobytu venku prakticky
Podmínkou je uzavření dvouleté
na území celé republiky třeba
účastnické smlouvy s měsíčním
v případě závažné závady na vozípaušálním poplatkem 250 Kč (bez
DPH) a složení depozita na měsíčku prostřednictvím postupně
vznikajících tzv. podpůrných stření paušál ve výši 300 Kč, které se
disek. V takové situaci stačí na tevyúčtuje po ukončení smlouvy.
Poplatek umožňuje zdarma 40 milefonu stisknout tlačítko např.
s číslicí 2 (může se lišit podle nanut volání a 30 SMS. Pokud se
stavení) a během několika sekund
nevyčerpají volné minuty nebo
zprávy, převádějí se automaticky
dojde k jeho lokalizaci. Středisko
do následujícího období. Účastníposkytne tuto informaci nejbližšímu dispečerskému stanovišti, kteci projektu si mezi sebou mohou
ré zajistí potřebnou pomoc.
nad rámec volných minut volat za
V nabídce jsou tři značky telefocenu 1,50 Kč za minutu v rámci
nů v cenách od 950 do 1500 Kč,
mobilní sítě LOKALIZACE, v prv-

Doprava výjimečná
rozsahem i cestujícími
Každý den, nehledě na počasí,
vyjíždějí z Teplic před šestou hodinou ranní tři mikrobusy. Dva
patří sdružení Arkadie, jeden
Speciálně pedagogickému centru. Jejich trasa probíhá podle
předem stanoveného jízdního řádu, který má značný počet zastávek v různých místech podkrušnohorského okresu.
Cestujícími jsou lidé sice různého věku, ale vždy s nějakým zdravotním postižením, kvůli němuž jim
nevyhovuje veřejná hromadná doprava. Dvoučlenné posádky tak
vozí děti ze speciální mateřské
školy, žáky soukromé speciální
školy, dospělé klienty denního stacionáře, zaměstnance chráněných dílen, vozíčkáře studující
normální střední školu nebo nevidomou dívenku integrovanou na
běžné základní škole. V odpoledních hodinách absolvují titíž cestující zpáteční cestu.
Takto koncipovaná pravidelná
doprava pro zdravotně postižené
patří na území našeho státu bezpochyby k výjimečné službě a je

výmluvným příkladem výborné
spolupráce občanského sdružení
a státní vzdělávací instituce.
Zároveň je ale samozřejmě finančně značně náročná. Proto se
neobejde bez dlouhé řady sponzorů. Mezi nimi nejsou pouze průmyslové firmy a další podnikatelské subjekty, ale i obce, a to
nejen z okresu Teplice. Zmiňme
alespoň jeden chvályhodný čin:
skupina podnikatelů z Ústí nad
Labem soustředila formou pronájmu reklamních ploch na mikrobusech potřebnou finanční částku
na nákup nového
vozidla.
Tyto okolnosti se postaraly
o to, že 80 lidí
s různým typem
a stupněm zdravotního postižení
nemusí nečinně sedět doma
a může zůstat
v neustálém spojení s okolním
světem.
(mk)

ním roce se poplatek za používání
zvýhodněného volání ve výši 40
Kč neúčtuje. Průměrná cena hovorného v rámci projektu činí 2,59
Kč, při volání do sítě Eurotel 3,75
Kč, 8 Kč do sítí ostatních operátorů, textové zprávy jsou za poplatek
2,50 Kč a Wap za 2,70 Kč.
Veškeré tarify jsou bez DPH.
Účastníky projektu LOKALIZACE se mohou kromě zdravotně
postižených stát také jejich rodinní
příslušníci, organizace, které jim
poskytují sociální služby nebo zajišťují každodenní potřeby, osobní
asistenti, pečovatelé, senioři i další občané.
V květnu začala tato potřebná
služba fungovat v rámci Prahy
a Libereckého kraje, její spuštění
se připravuje ve Středočeském
kraji. V průběhu téhož měsíce
začala jednání také s Centry pro
zdravotně postižené Karlovarského, Jihočeského a Ústeckého
kraje.
Bližší informace o projektu, včetně kontaktů na místa, kde lze mobily objednávat, poskytne Centrum pro zdravotně postižené kraje
Praha, Wuchterlova 11, Praha 6
(telefonní číslo: 233 324 406,
736 509 900, e-mail: lokalizace@seznam.cz). Na webu přináší
informace adresa www.czppraha.cz.
(mk)

ADONIX
Bratranců Veverkových 645
530 02 Pardubice
telefon: 466 615 586

Pražská HVĚZDA v září nabídne zábavu
a sportování nejen pro vozíčkáře
Pražská organizace vozíčkářů pořádá v sobotu 10. září tradiční setkání (nejen) vozíčkářů s názvem
Hvězda 2005. Příznivci sportu
a dobré zábavy se sejdou v Praze
6 v oboře Bílá hora. V blízkosti
známého letohrádku se uskuteční tyto hlavní závody: jízda
a běh na 1500 metrů a na 3 kilometry, slalomy závodníků na
mechanických a elektrických
vozících. Vyhlášeny jsou kategorie vozíčkáři, běžci s tělesným postižením, dospělé zdravé osoby,
mladší zdravé (1991-1995) a starší zdravé (ročník 1991 a méně)
děti.
Pro všechny účastníky budou
připraveny doplňkové sporty

a hry: lukostřelba, hod na cíl, boccia, kuželky, házení šipek, basketbal, cvičení tai-či, aerobik atd.
Druhá zářijová sobota tedy slibuje
nejeden příjemný zážitek a je velkou výzvou k pohybu, dobré náladě a pohodě!
Občerstvení je zajištěno. Každý
účastník obdrží malý dárek. Registrace sportovců bude probíhat od 11 hodin, startovné činí
50 Kč. Hvězda bude slavnostně zahájena v poledne, o půl hodiny později začnou závody.
K vyhlášení vítězů dojde asi
v 16.30 hod.
Pro vozíčkáře a doprovody lze
zajistit ubytování. Další informace
o XXIII. ročníku oblíbené akce

sdělí Jarka Franková na telefonním čísle 224 826 078 nebo 224
827 210. Dotazy můžete rovněž
posílat e-mailem na pov@gts.cz.
Podrobné informace budou v srpnu zveřejněny na webových stránkách www.pov.cz.
(pel)

Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XII. ročník Ceny za publicistické práce
zaměřené na problematiku zdravotního postižení, uveřejněné v televizi, v rozhlase a v tisku.
Uzávěrka soutěže je 30. září. Další informace
obdržíte na sekretariátu VVZPO, tel.: 224 002
705, fax: 224 002 207, e-mail: selichar@vlada.cz, http://www.vlada.cz.
PROPOZICE SOUTĚŽE
1. Cena se uděluje za publicistické dílo
a) vysílané v televizi;
b) vysílané v rozhlase;
c) písemné veřejně publikované, které nejlépe
popularizuje problematiku života zdravotně postižených v široké veřejnosti a příznivě ovlivňuje její postoj ke zdravotně postiženým. Přijímána je původní
česká tvorba.
2. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2004 do
30. 9. 2005.
3. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariátu
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 (tel. 224
002 705, event. 224 002 316, fax 224 002 207)
do 30. 9. 2005. Pro dodržení termínu je rozhodné
datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně Úřadu vlády ČR. Dílo se předkládá ve třech
kopiích (televizní na videokazetách, rozhlasové na
audiokazetách), z nichž dvě budou autorům vráceny po ukončení soutěže. Přihláška musí obsahovat
údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, a může ji
předložit autor nebo libovolná fyzická či právnická
osoba se souhlasem autora. Do soutěže budou
přijaty od každého autora (kolektivu) maximálně
dvě práce v každé z kategorií.
4. Nejlepší díla vybere nezávislá porota.
5. Ve všech třech kategoriích se uděluje 1., 2. a 3.
cena.
6. Ceny předává autorům předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany.
Jaroslava Selicharová, VVZPO

Na zdravotnický veletrh a prezentaci neziskových
organizací v Brně se můžete poprvé vydat už koncem léta
Největší zdravotnický veletrh v naší zemi se letos poprvé uskuteční
na brněnském výstavišti už ve dnech 13.-16. září. Změnil se i název
této akce: místo listopadového Rehaprotexu přivítá návštěvníky
HOSPIMedica. Nejrůznější osvědčené i zcela nové kompenzační a rehabilitační pomůcky tu představí všechny významné firmy, které v Česku působí. Zájemci si je budou moci prohlédnout i vyzkoušet a poradit se
s odborníky.
Představení pro děti
Michal Nesvadba sehraje představení z kouzelné školky. Určeno
především pro děti z dětských domovů, stacionářů, ústavů sociální
péče.
Dětský koutek
Zábavný koutek pro všechny,
Doprovodné programy určené
kdo rádi malují, soutěží, hrají si
pro zdravotně postižené lidi a oda dělají radost druhým.
borníky zabývající se problematiPrávní poradna
kou života s postižením se opět
Auditor Jaromír Adamec zodpoví
odehrají pod názvem Pro Váš
dotazy a poskytne informace
úsměv. Hlavním organizátorem již
z oblasti daní, účetnictví a auditu
10. prezentace nestátních nezispro neziskové organizace.
kových organizací s humanitárním
Paragrafík
zaměřením je Liga za práva
Poradnu pro život s postižením
vozíčkářů. Z bohaté nabídky vybíceloročně zajišťuje Liga za práva
ráme:
vozíčkářů. V jejím stánku každému

poradí sociální pracovnice Hana
Valová.
Právní poradna pro neziskové
organizace
Kvalifikovanou pomoc poskytne
JUDr. Lenka Deverová, která také
uspořádá seminář o novinkách
pro neziskové organizace.

Internetovna
Možnosti využívání internetu pro
lidi se zdravotním postižením.
Přednáška „Informační technologie a jejich využití v sociálních
službách“.
Canisterapie, hipoterapie
Prevenci patologických jevů
a volnočasové aktivity dětí s využitím psů a koní předvede sdružení
PIAFA z Vyškova.

Čajovna a dětský koutek
Čajovna, místo odpočinku při dobrém čaji a vegetariánském občerstvení, je spojena s koutkem pro
děti, který mohou využít k hraní,
malování a soutěžení.
Výstava „Život nejen na kolech“
Výstavu fotografií spojenou se
soutěží na téma života lidí s postižením připravuje Liga za práva
vozíčkářů.
Kultura
Pěvecké, divadelní a taneční vystoupení osob s postižením i bez,
videoprojekce z činnosti nestátních neziskových organizací,
ukázky výcviku asistenčních psů.
Prezentace chráněných dílen
a jejich činností
Ukázky z činnosti jednotlivých dílen, prodejní expozice výrobků
a seznámení s jejich tvůrci.
Veřejná diskuze na téma
„Pracovní rehabilitace“, vyhlášení soutěže „Stejná šance –

zaměstnavatel 2005“, vyhlášení držitelů značky kvality podporovaného zaměstnávání
Diskusi a soutěž připravuje
Česká unie podporovaného
zaměstnávání.
Přednáška na téma „Plavání
s handicapem“
Přednášku zajišťuje sdružení
Kontakt bez bariér.
Den pro osobní asistenci
Ve dvou blocích se například
uskuteční veřejná diskuse o integraci dětí a asistenci ve školách
a při mimoškolních aktivitách, které se zúčastní zástupci ministerstva školství a ministerstva práce.
Diskutovat se bude také o zákonu
o sociálních službách. Uskuteční
se celorepublikové setkání poskytovatelů osobní asistence.
Celostátní veřejná sbírka
„Zasukované tkaničky“
Sbírku, jejíž výtěžek je určen
na rozvoj speciálních služeb tělesně postiženým lidem, představí

její organizátor, Liga za práva vozíčkářů.
Také letos vypravují České dráhy
a Unie železničních zaměstnanců
pro zdravotně postižené a jejich
doprovod bezbariérový Vlak plný úsměvů, který doveze pasažéry přímo na výstaviště. Vlak vyjíždí
v úterý 13. září v 6 hodin z Prahy
a v 6,58 hod. z Bohumína.
Doprava je bezplatná, lístky si
lze objednat u pana Čajky telefonicky na čísle 603 787 406
nebo e-mailem na adrese cajka@gr.pha.cd.cz.
Podrobné informace lze během
srpna
najít
na
stránkách
http://node0.bvv.cz/hospimedica a www.ligavozic.cz. Na dotazy
týkající se prezentace „Pro Váš
úsměv“ odpoví Lenka Heczková
na tel. čísle 541 249 175-6 nebo
na e-mailové adrese lenka.heczkova@ligavozic.cz.
(pel)
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První reciproční účast na významné
evropské veletržní akci
Od 18. do 21. května patřil výstavní areál v chorvatské metropoli Záhřebu 32. mezinárodnímu veletrhu MEDICINE AND TECHNOLOGY 2005 s prezentací novinek z lékařství, farmacie, optiky, dentální
techniky a dalších oborů. Rehabilitaci byla věnována specializovaná doprovodná výstava CroReha.
výcviku asistenčních psů HELPNa pozvání záhřebské organizace zdravotně postižených Udruga
PES. Svoje aktivity prezentoval
i Svaz českých a moravských výinvalida rada se veletrhu poprvé
zúčastnila tříčlenná delegace zárobních družstev, především pak
stupců občanského sdružení
výrobní družstva invalidů, ale
zdravotně postižených ORFEUS
i další organizace zaměstnávající
a společnosti Incheba, které zajišzdravotně postižené občany.
ťovaly přípravu a průběh pražMezi množstvím návštěvníků
stánku nechyběli oficiální předstaských dubnových zdravotnických
veletrhů s doprovodnou výstavou
vitelé Chorvatské republiky či jejícek a služeb pro zdravotně postiNon-handicap. Návštěvníci jejich
ho hlavního města: ministr zdražené Handicap. Pro letošní rok
stánku tak měli jedinečnou příleživotnictví, práce a sociálních věcí,
došlo k dohodě o reciproční účastosti seznámit se s činností několipředsedkyně Výboru pro strategii
ti delegací obou stran na veletrzdravotně postižených při magistka našich neziskových organizací,
zích u nás a v Chorvatsku. Proto
jež nabízejí široké spektrum slurátu města Záhřeb, předseda
měly v dubnu v Praze na Non-hanžeb zdravotně postiženým. Pomístního Saveza udruga invalida
dicapu svůj společný stánek také
třebné informace jim poskytly
rada a další. Podívat se přišel
organizace URIHO (Ustanova za
především zpravodaj Poutník ORi konzul pro ekonomickou spolurehabilitaciju hendikepirovanych
práci českého velvyslanectví
FEUS a prezentační leták, první
osoba profesionalnim rehabilitaciz podstatné části, druhý zcela přev Chorvatsku. Členové delegace
jom i zapošljavanjem) a Zagreložený do chorvatštiny. Na videu
se naopak aktivně zúčastnili něbački Velesajam, provozovatel
se promítaly záběry z činnosti nekterých doprovodných programů
výstavního areálu. Tato organizace
ziskových organizací, např. Centra
– zmiňme alespoň kulatý stůl
se širokým výrobním zázemím zak
problematice
komplexní
rehabiliměstnává řadu zdravotně postižePrezentační stánek českého
tace pro několik desítek posluných. Navíc jim vyhledává další
zástupce nabízel návstěvníkům
chačů.
výrobní a obchodní příležitosti, to
četné informační materiály.
Premiérovou prezenvše za značně výrazné podpory
taci činnosti neziskoměsta. (V podmínkách naší repubvého sektoru v naší
liky ji lze přirovnat k bývalým podrepublice umožnily
nikům META.)
dlouholeté partnerObě zúčastněné strany se shoské vztahy mezi praždují v jedné zásadní věci: mají
ským
sdružením
velký zájem na pokračování úsORFEUS a záhřebpěšně probíhající spolupráce.
skou Udruga invalida
Další příležitostí k tomu může být
rada. Její zástupci bynapř. i veletrh PRAGOMEDICA
li v letech 2002 až
2006, o němž se během čtyřden2004 hosty specialiního pobytu v Chorvatsku také
zované výstavy pomůmluvilo.
(mk)

obchodní a servisní
zastoupení americké
firmy
Firma SIVAK patří již 15 let mezi přední dodavatele zdravotnické techniky,
jako jsou např.:
elektrické vozíky exteriérové i interiérové;
● mechanické vozíky standardní, speciální, odlehčené, aktivní i sportovní;
● pomůcky pro domácí péči;
● chodítka, zvedáky, toaletní židle a vozíky;
● další kompenzační pomůcky.
●

Těšíme se na Vás na adrese:
Hana Gümplová – SIVAK
Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684, fax: 495 221 327
www.sivak.cz; e-mail: sivak@sivak.cz

K2P – školicí středisko jako partner
Ministerstva informatiky ČR pořádá

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ
GRAMOTNOSTI - HANDICAP

S.K.Neumanna 230
530 02 Pardubice

Tel.: 466 310 557,
466 310 714,
466 330 993
Fax: 466 310 003
maro@maro.cz
www.maro.cz

2 pětidenní kurzy pro zdravotně postižené občany
Základy obsluhy PC I.
Základy obsluhy PC II.
✒ Kurzy jsou dotovány Ministerstvem informatiky ČR, cena pětidenního cyklu je pouze 500 Kč.
✒ Každý účastník obdrží výukové materiály a po absolvování
kurzu certifikát Ministerstva informatiky ČR.
✒ Základy obsluhy PC I. začnou 5. a 19. září a 3. října 2005.
Základy obsluhy PC II. začnou 29. srpna, 12. a 26. září
a 10. října.
✒ Učebna našeho školicího střediska je bezbariérová, nabízíme možnost drobného občerstvení a bezbariérového ubytování.
✒ Po absolvování kurzů budou mít absolventi možnost zdarma
procvičit nabyté dovednosti v průběhu dvouhodinových cvičení, která budou probíhat 2x týdně.
Hlásit se můžete na tel. č. 466 614 123, e-mailem: edu@k2p.cz
nebo osobně na adrese: K2P – školicí středisko, Hlaváčova 394,
530 02 Pardubice.

Trpíte častými změnami nálad?
Nedaří se vám momentálně najít psychickou rovnováhu?

Přijďte si s námi popovídat nejen o svých problémech...
Určitě jste se ve svém životě
setkali s tím, že vás nic nebavilo, neměli jste chuť něco dělat,
stýkat se s ostatními a zdálo se
vám, že život nemá cenu.
Takový pocit měl alespoň jednou ve svém životě každý
z nás, a pokud toto období trvalo jen pár dní, tak to bylo
dobré. Horší je, pokud trvá několik týdnů a člověk se dostává
do stavu, že „nedokáže sám se
sebou vydržet“.
O změnách nálad i dalších
problémech si můžete popovídat v informačním centru Kontakt
v podchodu metra B na Palackého náměstí v tyto dny
a s těmito odborníky:
17. srpna – sociální pracovnice,
24. srpna – psycholog,

31. srpna – psychiatr,
7. září – psycholog,
14. září – psychiatr.
Konzultace je možná mezi 13.
a 15. hodinou.
V ostatních dnech (konkrétně
v pondělí a středu od 10 do 17, ve
čtvrtek od 12 do 16 a v pátek od
8 do 12 hod.) zde lze získat informační materiály a kontakty na
služby v oblasti péče o duševní
zdraví.
Své dotazy můžete zaměřit nejen na své potíže, ale i na problémy svých blízkých. Můžete si
popovídat například o schizofrenii, poruchách nálad, poruchách
paměti nebo poruchách příjmu
potravy. Možnost konzultace je
nabízena v rámci kampaně věnované duševnímu zdraví člověka,

která proběhne v srpnu a září
v prostorách pražského metra.
Kampaň je zaměřena na zlepšení postoje veřejnosti k duševním
onemocněním a na péči člověka
o duševní zdraví. Jejími organizátory jsou Nadace Academia
Medica Pragensis a Centrum pro
rozvoj péče o duševní zdraví společně s celostátním sdružením
příbuzných duševně nemocných
Sympathea.
Více informací o projektu získáte na webových stránkách
www.stopstigma.cz.
Barbora Wenigová

Co přináší Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením
K velmi závažným problémům, které naše republika zdědila po komunistickém režimu, patří i diskriminace lidí se zdravotním postižením. Při
odstraňování bariér bránících těmto občanům v plnohodnotné účasti na
životě společnosti se základním ideovým pilířem staly tři národní plány.
Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům schválila vláda ČR
v roce 1992 a mezi jeho stěžejní cíle patřilo odstranění nejzávažnějších
případů diskriminace a zahájení systémových změn v oblasti podpory občanů se zdravotním postižením. V roce 1993 byl přijat aktualizovaný dokument nazvaný Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků
zdravotního postižení. Zatím posledním materiálem tohoto druhu je
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, který přijala vláda v roce 1998.
Loni 16. června 2004 schválila vláda Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, kterou připravila Národní
rada zdravotně postižených ČR (NRZP). Tato organizace hraje při formování politiky ve prospěch lidí s postižením klíčovou roli.
Vláda zároveň uložila vytvořit do konce letošního června nový Národní
plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období
2006-2009 tak, aby vycházel z cílů a úkolů zmíněné koncepce. K tomuto záměru vznikla na konci minulého roku při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany expertní skupina, na jejíž činnosti se kromě
odborníků z jednotlivých resortů podíleli také zástupci NRZP a Asociace
zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Skupina připravila návrhy
opatření budoucího plánu, která se týkají všech hlavních oblastí podpory
občanů se zdravotním postižením. Nejdůležitější návrhy zveřejňujeme.
Vzdělávání a školství
volit mezi školou běžnou a speci- V návaznosti na novou legislaální. Zvláštní pozornost věnovat
podpoře dopravních služeb pro
tivní úpravu vzdělávání a nové
děti s těžkými a kombinovanými
pojetí sociálních služeb a dávek
sociálního zabezpečení nově řešit
formami postižení, které nelze dodopravu dětí, žáků a studentů se
pravovat jinak než individuálně.
zdravotním postižením navštěvují- Vytvořit podmínky pro zajištění
cích vzdělávací instituce a vytvořit
pomůcek technického a kompentak systém, jenž by umožnil zákonzačního charakteru cíleně zaměným zástupcům dětí, žáků a stuřených na skupiny zdravotně podentů se zdravotním postižením
stižených a speciálních učebnic

a učebních materiálů, které budou
umožňovat a podporovat vzdělávání dětí, žáků a studentů se
zdravotním postižením.
Sociální zabezpečení
- Navrhnout právní úpravu zakotvující rehabilitaci osob se zdravotním postižením vytvářející dostatečný prostor a podmínky pro
vzájemnou provázanost a potřebnou návaznost jednotlivých oblastí
rehabilitace.
- Navrhnout zřízení orgánu, případně instituce zabezpečující koordinaci provádění rehabilitace
osob se zdravotním postižením
a zároveň sledovat účinnost poskytnuté rehabilitační péče.
Zaměstnanost a zaměstnávání
- Legislativně a organizačně
upravit a ekonomicky zajistit
systém podporovaného zaměstnávání, specificky určeného zejména pro kategorie lidí se zdravotním postižením, kteří jsou jen
těžce umístitelní na trhu práce při
užití stávajících způsobů podpory
(zejména osoby s těžšími formami
zdravotního postižení, zvlášť s postižením kombinovaným a mentálním).
- Přijmout legislativní úpravu,
která zajistí povinnost obcí preferovat při zadávání veřejných zakázek a veřejných prací nabídky pl-

nění zajišťující zaměstnanost osob
se zdravotním postižením z dané
obce.
Zdravotnictví
- Novelizovat zákon č. 48/1997
Sb., který by zmocnil Ministerstvo
zdravotnictví k vydání prováděcí
vyhlášky, která by umožnila co nejrychleji reagovat na rozvíjející se
moderní techniky a technologie
v souvislosti se zdravotnickými
prostředky a pružněji reagovat na
potřeby změn týkající se úhrad
zdravotnických prostředků.
- Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče
osobami se zdravotním postižením
respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením a osob s vážným
omezením hybnosti.
Přístupnost prostředí
- Iniciovat vypracování plánů postupného zpřístupňování veřejných budov.
- Legislativně upravit možnost
nařízení nezbytných úprav ve veřejném zájmu s cílem odstraňovat
bariéry ve stávajících stavbách se
závažným dopadem na osoby
s omezenou schopností pohybu
a orientace.
- Zajistit, aby stanovený podíl
nově pořizovaných železničních
vozů určených pro osobní přepravu umožňoval přístup a užívání

osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Přístupnost k informacím
a kulturnímu dědictví
- V závislosti na stupni rozvoje
vysílání (zejména jeho digitalizace) navrhnout změnu zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
spočívající ve zvýšení podílu pořadů, které je provozovatel televizního vysílání povinen opatřit otevřenými nebo skrytými titulky pro
sluchově postižené.
- Legislativně zajistit, aby všechny filmy vyrobené na území ČR
byly opatřeny skrytými titulky pro
občany se sluchovým postižením.
Prevence diskriminace občanů se zdravotním postižením
- Vypracovat a předložit návrh
na doplnění Listiny základních
práv a svobod o ustanovení výslovně potvrzující rovnoprávnost (zákaz diskriminace) skupiny občanů
se zdravotním postižením.
- Novelizovat příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, týkající
se zbavení a omezení způsobilosti
k právním úkonům tak, aby rodič
dítěte, o jehož způsobilost se jedná, měl ze zákona právo být pověřen výkonem funkce opatrovníka,
nebrání-li tomu zvláštní důvody.

Významné místo v připravovaném Národním plánu zaujímá aktivní účast občanů se zdravotním
postižením a jejich organizací na
správě veřejných záležitostí.
Vztahují se k nim tato navrhovaná
opatření:
- zajistit účast organizací občanů se zdravotním postižením na legislativním procesu,
- realizovat výzkumnou činnost
v oblasti sociologie handicapu
a kvality života občanů se zdravotním postižením, nezbytnou pro přípravu koncepčních dokumentů
a návrhů legislativních úprav,
- realizovat informační kampaň
o efektivních formách podpory občanů se zdravotním postižením,
- zastupovat ČR v organizacích
European Disability Forum a Rehabilitation International,
- zpracovat pravidla monitorování a vyhodnocování plnění úkolů
Národního plánu,
- metodicky podpořit přípravu
a realizaci krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením.
K tomu, aby se neziskové organizace občanů se zdravotním
postižením mohly podílet na realizaci zmíněných opatření, je však
nezbytné vytvořit v naší zemi podmínky pro jejich profesionalizaci.
(pel)
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76 stránkovou, v obchodní síti neprodejnou publikaci formátu
A5, jejíž přední stranu obalu přetiskujeme, vydal v loňském roce
Národní památkový ústav za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
V knížce jsou stěžejní data z historie 60 památkových objektů
ve správě ústavu, převážně hradů a zámků (mnohé mají postavení národní kulturní památky). Údaje o přístupnosti a možnostech prohlídek pro vozíčkáře, případně pro osoby nevidomé
poskytla vedení jednotlivých objektů.
Výtisky obdržel mimo jiných institucí také Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Pražská organizace vozíčkářů a Národní rada zdravotně postižených ČR. Ústav má pro vážné zájemce
ještě dostatek publikací k dispozici.
Potřebné kontakty: Národní památkový ústav, Kateřina
Burešová, Valdštejnské nám. 3, P. O. Box 84, 118 01 Praha 1; tel.:
257 010 132, 257 010 267; e-mail: buresova@up.npu.cz.

❄

❇

❄

❇

❄

❇

❄

Soutěžní výrobky z abilympiád
budou k vidění v Olomouci

Olbrachtova 174, 537 01 Chrudim
tel.: 469 688 393, www.novplasta.cz

Kolekci zdařilých výrobků z národních abilympiád můžete zhlédnout na 5. olomouckém salónu zdravotně postižených občanů. Výstava, kterou pořádá výtvarný spolek Hanák, bude probíhat od 9. září do 9. října v bezbariérovém Vlastivědném muzeu a představí se na ní zhruba 360 lidí s postižením z různých chráněných dílen, neziskových organizací a sociálních zařízení. Návštěvníci budou moci
obdivovat keramické předměty, dekorativní malby na skle, vyšívané obrazy, polštářky či třeba zdobené
svíce.
Vstupné je dobrovolné. Výstava je prodejní, otevřena bude denně kromě pondělí do 17 hodin. (pel)

výroba a prodej obalových materiálů
- PE fólie ( smrštitelné, streč, bublinkové)
- papírové pytle s PE vložkou
- PE pytle ( na potraviny, na odpad)
- vázací pásky
nákladní autodoprava

DAKAM spol. s r. o.
Křičenského 381
533 03 Dašice

Česká firma specializující
se na rotační tváření plastů

Telefon: 466 303 612
Fax: 466 304 857
arx-trade@volny.cz
www.obytnazahrada.cz

telefon: 466 950 024
fax: 466 951 070
e-mail: dakam@tiscali.cz

Firma byla založena v roce 1992, avšak teprve od roku 1998 podniká v oblasti mezinárodní přepravy zboží.
Specializuje se na přepravu v tzv. teplotním režimu, tedy na přepravu zboží, které vyžaduje stálou teplotu buď pod bodem mrazu nebo naopak. K tomu vlastní 19 návěsů
s chladicími agregáty, které v případě potřeby produkují i teplo.
(r)
Firma v současnosti zaměstnává 27 osob.
MEYRA ČR, spol. s r.o.
Hrusická 2538
141 00 Praha 4-Spořilov
Výroba – prodej – servis vozíků a rehabilitačních prostředků
pro osoby s pohybovým postižením

Důležitá kampaň k chystané
reformě sociálních služeb
Zákon o sociálních službách (viz
úvodník Jany Hrdé na straně 1) je
nezbytným legislativním pilířem
pro zahájení rozsáhlé reformy
v oblasti sociálních služeb, dávek
a příspěvků, které se bezprostředně týkají velkého počtu občanů se
zdravotním postižením. Jde o rozsáhlý právní předpis, který obsahuje řadu zcela nových pojmů
včetně způsobů úhrad a finančních příspěvků.
Zákon bude zřejmě již v září projednávat vláda a následně by měl
být posuzován v parlamentu.
Někdy během roku 2007 by pravděpodobně měl začít platit. Půjde
o zásadní změnu v našem právním
řádu a samozřejmě i v dosavadním
poskytování služeb v naší zemi.
Národní rada zdravotně postižených ČR proto na podzim chystá
rozsáhlou informační kampaň
ke zmiňovanému zákonu. Uskuteční se celkem 13 seminářů

Blahoutova 600
530 12 Pardubice
Telefon: 466 262 155
Fax: 466 264 895
E-mail: info@armal.cz
Web: www.armal.cz
Dobrý den. Rád bych vám představil svoji zpověď, kterak mi
Internet pomohl a s jakým nebezpečenstvím jsem se setkal v jeho
bezbřehém prostoru. Vím, že
dnes mnoha mladým lidem pomáhá v jejich iluzích trávit čas i sny.
Pět zim uplynulo od doby, kdy
Ježíšek nadělil „celé rodině“ počítač s Internetem. Počítač byl
v mém pokoji a já, sotva jsem ráno
otevřel oči, měl jsem je jen pro
něj.
Bez sluchadel jsem prakticky
mimo zvuk světa tohoto. A jelikož
jsem koktal (stále koktám) a moje
tělo (zvláště hlava a ruce) se
chovaly velice svévolně, není divu,
že jsem si vytvořil parádní mindrák. Nebylo možné oslovit smysluplně a srozumitelně jakékoli děvče. A když už, dostalo se mi

pro všech 14 krajů (Praha
a Středočeský kraj budou dohromady). Budou mít stejný program
a jsou určeny pro nejširší okruh
zainteresovaných osob: pro občany se zdravotním postižením,
pracovníky státní správy a samosprávy, poskytovatele sociálních
služeb a občanská sdružení zdravotně postižených.
Semináře se budou konat od
21. září do 15. prosince, a to
vždy ve středu od 14 do 17 hodin. Konkrétní termíny a místa konání jsou zveřejněny na webových
stránkách www.nrzp.cz, lze je také zjistit prostřednictvím krajských
rad zdravotně postižených a Center pro zdravotně postižené.
(pel)

Jana Palacha 515
530 02 Pardubice
Telefon:
Vedení společnosti:
466 335 440, 466 510 184
Výrobní útvar : 466 798 861
Fax: 466 335 440
E–mail: albaplus@albaplus.cz
Internet: www.albaplus.cz

J. Palacha 1552, 530 02 Pardubice
e-mail: doktor@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz
tel.: 466 510 685
fax: 466 304 016
STROJCENTRUM s.r.o.
Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové

telefon: 495 214 227
mobil: 777 188 664,
777 332 266
stibor@strojcentrum.cz
strojcentrum@seznam.cz
www.strojcentrum.cz

Dělnická 384
530 03 Pardubice
Tel./fax: 466 670 950
gasco@gasco.cz
www.gasco.cz

Lány 52, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 687 230
Fax: 469 687 175
E-mail: horak@taurus-sro.cz

Společnost ALBA plus, která byla založena roku 1997, se specializuje na výrobu hořčice bez chemické konzervace ve třech druzích – plnotučné, kremžské a orientální. Firma disponuje moderní technologií, která
splňuje mezinárodní standardy pro výrobu potravin.
Před šesti lety se společnost stala výhradním tuzemským dodavatelem hořčice značky Hellmanns. Na
základě stále se rozšiřující spolupráce s touto nadnárodní společností vyrábí od roku 2003 plnotučnou
a kremžskou hořčici s její značkou.
Kromě odběratelů v České republice exportuje hořčici také na Slovensko a do USA. Při své činnosti má firma na paměti především zajištění kvality.

Agilní sdružení zve na výstavu
a připravuje prezentaci knih
Od pondělí 8. srpna je v artotéce
knihovny Opatov (Opatovská ul.
1754, Praha 11, spojení MHD:
stanice Háje metra C, autobus
242) otevřena zajímavá výstava
hmatových kreseb a pastelů Pavly
Francové nazvaná Jaro – léto –
podzim – zima.
Spolupořadatelé výstavy – pražské sdružení pro podporu nejen
nevidomých Okamžik a Městská
knihovna v Praze – se těší na
všechny čtenáře, kteří se při návštěvě knihovny alespoň na chvíli
zastaví u výtvorů člověka, jemuž
osud nachystal život bez možnosti
sledovat vše kolem sebe vlastníma
očima. Zváni jsou ale i všichni
ostatní.
Výstava probíhá do soboty 3. září, každý týden od úterý do pátku
v době od 9. do 19. hodiny, v sobotu mezi 9. a 15. hodinou.
Jakékoliv informace každému

Hořčice, která obsahuje silice, kyseliny, glukosinoláty a aromatické kořeniny, nemá výživnou hodnotu.
Přesto by neměla chybět v žádné kuchyni – přidává se totiž např. do kečupů, majonéz, omáček atd. Její
výrazná chuť má povzbuzující účinek na trávicí ústrojí.
Potraviny okořeněné hořčicí jsou lahodnější a silně dráždí chuť a čich. Značně také podporuje zvýšení
žaludeční sekrece nebo činnost slinných žláz. Díky tomu, že přispívá také k rozšíření cév, podporuje srdeční
činnost.

jasných neverbálních odpovědí.
Internet a jeho anonymita mi
dávaly možnost být sám sebou,
mluvit tak, jak mi To zrovna duší
plyne. Nejvíce jsem prahl po chatu, flirtovacích a seznamovacích
místnostech. Zde po nesčetných
pokusech navázal jsem bližší vztah

Smutné noci při nenavazování
spojení, při zpoždění dopísku či
vztek, když počítač okupoval jiný
člen rodiny.
Radost taková, že jsem se rozplýval v nekonečnu.
Byl jsem tak mimo, že mi celé
okolí bylo úplně ukradené. Po

Dobrý pomocník, ale zlý pán…
s nejistou Maruškou z jisté vesničky u známého města.
Přes dva rozměry monitoru prožíval jsem všechny rozměry dosud
nepoznané lásky. Chyběl jen rozměr reality, který mi však zpočátku
nechyběl.
Zcela jsem se uzavřel do sebe.
Účty za telefon byly drastické, ale
naši tušili, co zvláštního se se
mnou děje. Nezasahovali.

skutečném setkání s Maruškou
a prvních polibcích jsem se utvrdil
v tom, že jsme si souzeni.
Po návratu domů Maruška neodpovídala. Pak mi pár řádků sdělovalo, že mi to nerada dělá, avšak
že mé sympatie nesdílí. Že už mě
nechce vidět.
Tehdy jsem týdny nebyl schopen
radosti. Notoricky jsem vytvářel
a udržoval nové virtuální vztahy,

najednou třeba až deset. Avšak už
bez skutečného zájmu, jako stroj
a zcela pohlcený vlastním operačním systémem. Tento „můj“ systém byl naprosto chorobný. Plynuly měsíce, bez povšimnutí,
určovány modemem.
Nevím, kdy jsem si uvědomil
svou závislost. Po pozdějších setkáních s jinými lidmi jsem objevil,
že byla srovnatelná se závislostí na
automatech či pervitinu. Mé užívání Internetu se dostalo na nejnižší
pudovou úroveň.
Dodnes je mi nevolno, a to mám
žaludek jako žulový, když si vzpomenu, co jsem své duši napáchal.
Přitom jsem rozvíjel i reálnou
část života. Krátce po Marušce
jsem vzal jedno děvče za ruku
a dlouho jsme se nepustili.
Zkušenosti z chatu mi dodaly se-

ochotně sdělí pracovnice sdružení
na telefonním čísle 233 379 196.
P. Francová, která patří také
k našim vynikajícím paralympionikům, spolupracuje se sdružením
Okamžik již delší dobu. V předchozích číslech našeho zpravodaje jsme krátce představili knížky
Každý běží svou míli s jejími ilustracemi a Za zeptání nic nedáte
aneb Jak vidím svět, když nevidím,
v níž se svěřuje s pocity nevidomého člověka.
Sdružení Okamžik chystá v průběhu podzimu další aktivitu. Po
červnové prezentaci knihy Naděje
chodí po špičkách od Ivana Jergla
a brožury Jiřiny Kalabisové S kloboukem na nepřítele, která se konala v budově Akademie věd
v centru Prahy, se bude o těchto
knížkách podruhé mluvit v bezbariérovém divadle Barka v Brně.
(mk)

Milan Linhart
bedůvěru a drzost, které rostly
měsíc od měsíce. A musím přiznat, nebýt Netu, nepoznával bych
tak rychle taje ženských duší i těl.
Nevím však, zdali to za to stálo.

Ztratil jsem spoustu nevratných
hodin, času, který byl mi dán.
Nechal jsem zanést svou duši
a dodnes ji z toho léčím.
Možná je to lidské, nevím, ale
v duchu koketuji s každou dívkou
(či převlečeným chlapem), jako
tehdy na chatu. Cítím, že jde o následek mé závislosti.
Jistě, na vině není Internet sám,
ale moje touha, touha lidská.
Touha být lepší, než jsem.
Jan Spěváček
Jedná se o vítězný příspěvek
z celkového počtu 32, které do
soutěže Internet a můj handicap
zaslali jeho různě zdravotně
postižení uživatelé. Výsledky
soutěže byly oznámeny v rámci
březnové konference INSPO
2005.
(r)
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Pro chvíle oddechu

Husova 1682
530 03 Pardubice
tel.: 466 263 237
fax: 466 262 582

e-mail: tvar@tvar.cz
www stránky: www.tvar.cz

MANA SDRUŽENÍ
František Březina
U Stadionu 9
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 513 623
e-mail: mana@pard-net.cz
➤ barvy
➤ hydroizolace
➤ tmely
➤ omítky
➤ sanace
➤ zateplování

V prosinci loňského roku instalovali zaměstnanci Českých drah do jedné
z vitrín v hale pardubického nádraží mapu bezbariérovosti města. Připomínáme, že na jejím vzniku se významně podílela také Česká abilympijská
asociace a že se dostala mezi aktivity nominované na udělení ceny Mosty
2004. V průběhu letních měsíců bude dále umístěn orientační plán bezbariérových přístupů v rámci železniční stanice Pardubice hl. n.
Tištěnou verzi mapy si mohou vozíčkáři zdarma vyzvednout v ČD centru
v nádražní hale a dále také v městském informačním středisku na tř. Míru
ve středu města. Podle slov pracovnice magistrátního odboru dopravy,
který je garantem její tvorby, je o mapu takový zájem, že již bylo třeba do
obou kanceláří dodat další výtisky.
Tyto následováníhodné aktivity železničářů a magistrátu jsou určitě dobrou zprávou hlavně pro tělesně postižené návštěvníky hlavního města našeho abilympijského hnutí, kteří by ho chtěli více poznat a dosud nevědí,
kde se mohou bezproblémově (příp. s minimem obtíží) pohybovat.

●

●

●

●

Centrem abilympijského hnutí
jsou sice východočeské Pardubice, ale podle výsledků většiny
ročníků národních abilympiád
žijí nejšikovnější zdravotně postižení lidé na severní Moravě
a ve Slezsku. K nejúspěšnějším
patří obyvatelé města … (1. tajenka) v ostravské aglomeraci.
V Olomouckém kraji mohli navíc
několik let prokazovat svoje
schopnosti a dovednosti na ob-

●

Do 21. listopadu se můžete zapojit
do soutěže Videofestival 2006
Motto: „Na tento prvý apríl nikdy nezabudněm. Nech žije
Videofestival!“ Július Satinský, 1. 4. 2000, Národní galerie, Praha
Čtvrté bienále soutěžní přehlídky snímků ze života osob se zdravotním
postižením a z činnosti humanitárních organizací se uskuteční 1. 4. 2006
ve Frýdku-Místku pod záštitou starostky města, paní Evy Richtrové.
Videofestival uspořádá ke svému 15. výročí založení Škola života, jejímž
zřizovatelem je okresní výbor Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
ve Frýdku-Místku. Manažerem akce je ředitel školy, pan Günther Kuboň.
Soutěž je opět vyhlášena v těchto třech kategoriích: amatérské, profesionální a zahraniční filmy. Přihlášky si lze vyžádat písemně či elektronicky u autora projektu.
Podmínky soutěže:
snímek musí odpovídat charakteru soutěže; počet
snímků není omezen;
doporučená délka snímku je přibližně 10 minut;
na jedné kazetě formátu VHS může být pouze jeden
snímek;
uzávěrka přihlášek je 21. listopadu;
kazety je nutno zaslat nejpozději do 31. prosince;
autor snímku souhlasí s tím, že kazeta zůstává ve Videokabinetu pro
nekomerční využití.
Videofestival 2006 bude pořádán jako celostátní se zahraniční účastí.
Neuskuteční se české a moravské kolo, některé snímky proto budou promítnuty již den předem.
Hlavní cenou je soška „zlatý Albert“ s diplomem. Diplom však obdrží
i další soutěžící. Cenu diváka bude tvořit soška „Radegast“. Diplom také
dostanou mecenáši za podporu projektu.
Doprovodné programy, „zlatá listina“ mecenášů a další informace
o Videofestivalu „S vámi nás baví svět“ budou zveřejněny 9. září na
www.amatfilm.cz/albert, stejně jako formulář přihlášky.
Mnoho štěstí při výběru námětu a trpělivosti při natáčení a stříhání přeje všem soutěžícím autor projektu Josef J. Veselý. Kontaktní adresa:
sdružení HANDICAP LYCEUM, Plavecká 4/404, 128 00 Praha 2, telefon 224 910 364, e-mail hclpraha@volny.cz.
(pel)

Provozovna:
Veselí u Přelouče 11
535 01 Přelouč
Tel.: 466 972 737
Mobil: 606 430 429

Montplast

lastní abilympiádě ve městě …
(2. tajenka).
Vodorovně: A. Sibiřský veletok;
slast; noční hlodavec – B. Náš
bývalý hokejista; vztahující se k síti. – C. Náš filmový režisér; část
Nového Města nad Metují. –
D. Nejvyšší karta; druh lemura;
příbuzná.– E. Dekagram; 1. tajenka. – F. Souhlas; česká řeka;
uzlové písmo Inků. – G. Druh
francovky; vaky. – H. Karetní hra;
český básník. – I. Polní plošná
míra; 2. tajenka; pražská SPZ.
Svisle: 1. Německy „často“; domácké mužské jméno; SPZ Litoměřic. – 2. Likérník; vidina; anglicky „ucho“. – 3. Předložka;
čidlo zraku; žací nástroj. –
4. Předložka; vzdělávací instituce; kůň. – 5. Citoslovce překvapení; hornická svítilna; značka
teluru. – 6. Symetrála; část kartotéčního lístku; cizí plošná míra. – 7. Poděkování; římský
pozdrav; figura ze starodávného
šachu. – 8. Spojka; dětské pysky; římská čtyřka. – 9. Předložka; pohybovat rukou na vodě;
předložka. – 10. Patřící králi zvířat; anglicky „vrchol“; pořádek.
– 11. Mongolský vládce; zkratka umělecké vysoké školy;
zkratka souhvězdí Eridanus.
Pomůcka: ear, kipu, oft, pao.
(mk)

Zveme vás na JARMARK CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
ve dnech 9. 9. + 10. 9. 2005
ČAS: 12. – 19. HOD.
KDE: Palackého náměstí (v sadech V. Zítka)
Jarmark pořádají Fokus Praha a Infocentrum KONTAKT Městského
centra sociálních služeb a prevence Praha. Můžete na něm zakoupit
výrobky z chráněných dílen: keramiku, malované sklo, výrobky z papíru i textilu. Vyrobili je lidé s postižením v rámci své pracovní rehabilitace. Ve stáncích najdete také mnoho informačních materiálů přibližně
o 20 organizacích zaměřených na péči o osoby s postižením.
Co nabídne doprovodný program
Sdružení „Podané tlapky“ předvede činnost asistenčních psů; k rozebrání budou adresáře Městského centra sociálních služeb a prevence
MCSSP; vystoupí Bohnická divadelní společnost, soubor Tichá hudba
předvede, jak sluchově postižení lidé znakují do hudby; dále ukázky
orientálních tanců, kramářské písně atd.
(pel)

4. česká abilympiáda pro děti a mládež ✤ 4. česká abilympiáda pro děti a mládež

Přijeli, viděli, soutěžili … a za rok se určitě zúčastní zase

Skvělá atmosféra a zajímavé soutěže, k tomu příjemné počasí – tak lze krátce charakterizovat sobotu 14. května v pražském Jedličkově ústavu
a školách, kde z pověření České abilympijské
asociace probíhala 4. česká abilympiáda pro děti a mládež. Po roce se tak opět naskytla dětem
se zdravotním postižením ideální příležitost ukázat rodičům, kamarádům, učitelům, vychovatelům i ostatním divákům svoji šikovnost. A ta zhruba stovka mladých abilympioniků z mnoha míst
naší republiky ve 14 soutěžních disciplínách
vskutku předvedla zajímavé výkony.
Do loňského soutěžního programu nově zařazená
disciplína Hry na počítači se letos stala díky 10
účastníkům nejpočetněji obsazenou. Pouze dva soutěžící nastoupili v I. kategorii (od 6 do 12 let) modelování a studené kuchyně; v těchto disciplínách se
proto udělovala pouze čestná uznání. Ve čtyřech soutěžích – obou kategoriích keramiky, II. kategorii (1318 let) malování a I. kategorii puzzle – si vítězové
zopakovali prvenství z uplynulého roku. O výborné
úrovni nastupující abilympijské generace svědčí kromě jiného také to, že mnozí soutěžící ani nevyužili celý stanovený časový limit a zadaný úkol dokončili dříve. Přidáme-li k tomu zarputilost, vůli předvést za
jakýchkoliv okolností kvalitní výkon a soutěživost v krvi, nemusíme se v budoucnu obávat o zachování dobré pověsti českého abilympijského hnutí.
Na chvíle po soutěžním zápolení připravili dětští
herci ze Speciální mateřské školy Prointepo Hradec
Králové za „režijního“ dohledu svých učitelek pohádku O kůzlátkách trochu jinak. Bylo zážitkem sledovat,
jak se malé děti se zdravotním postižením vžívají do
rolí svých pohádkových postaviček.

Ani 4. česká abilympiáda pro děti
a mládež se neobešla bez výrazné sponzorské
podpory, ať už se
to týkalo poskytnutí materiálu na
disciplíny nebo
cen pro všechny soutěžící bez rozdílu umístění.
Poděkování za perfektní průběh abilympiády patří nejen jim, ale i organizačnímu týmu, rozhodčím, asistentům soutěžících i soutěžícím samotným.
Organizátoři očekávají, že také v jubilejním pátém
ročníku národní soutěžní přehlídky schopností a dovedností zdravotně postižených dětí a mládeže přivítají mezi účastníky mnoho nových tváří. O termínu
a dalších důležitých bodech budou čtenáři včas informováni.
(mk)
Stupně vítězů:
Tkaní (hrábě)
1. Vít Feller (JÚŠ Praha)
2. Lukáš Mohelnický (JÚŠ Praha)
3. Martin Čuba (ZŠ Praha-Řeporyje)
Aranžování květin
1. Vlastimil Sklenář (ÚSP Zbůch)
2. Andrea Polívková (Speciální školy Horšovský Týn)
3. Vlastimil Nedvěd (ÚSP Zbůch)
Cukrářství
1. Semjon Kuiš (Arkadie Teplice)
2. Martina Kožichová (KZŠ Jihlava)
3. Jaroslav Kubíček (Arkadie Teplice)

Hry na počítači
1. Tomáš Šiška (Arkadie Teplice)
2. Jan Hindrák (JÚŠ Praha)
3. Radek Michal (Arkadie Teplice)
Keramika – I. kategorie
1. Otto Chmel (Prointepo Hradec Králové)
2. Robert Diviš (JÚŠ Praha)
3. Vladimír Sivák (ÚSP Zbůch)
Keramika – II. kategorie
1. Markéta Zemanová (ÚSP Zbůch)
2. Radim Bandy (ZvŠ a PŠ Ústí nad Orlicí)
3. Martin Schauer (ZvŠ a PŠ Ústí nad Orlicí)
Košíkářství – II. kategorie
1. Martina Čapková (JÚŠ Praha)
2. Karel Dominik (JÚŠ Praha)
3. Markéta Macková (JÚŠ Praha)
Lego
1. Petr Klofera (Prointepo Hradec Králové)
2. Patrik Pospíšil (Speciální školy Horšovský Týn)
3. Jakub Hruška (KZŠ Jihlava)
Malování – I. kategorie
1. Filip Facincani (ZŠ Brána jazyků Praha)
2. David Klouda (JÚŠ Praha)
3. Hedvika Skácelová (Speciální školy Kroměříž)
Malování – II. kategorie
1. Michal Potůček (Daneta Hradec Králové)
2. Jan Kamenský (Speciální školy Kroměříž)
3. Jiří Bochníček (Speciální školy Kroměříž)
Modelování – II. kategorie
1. Markéta Pavelcová (Exodus Třemošná)
2. Lukáš Drkula (Arkadie Teplice)
3. Bronislava Pacholátková (Daneta Hradec Králové)
Práce se dřevem – II. kategorie
1. Lukáš Miller (JÚŠ Praha)

2. Vojtěch Liška (Speciální školy Horšovský Týn)
3. Jan Kudláček (JÚŠ Praha)
Puzzle – I. kategorie
1. Martin Blahut (KZŠ Jihlava)
2. Jitka Duličková (Prointepo Hradec Králové)
3. Jan Brychta (KZŠ Jihlava)
Puzzle – II. kategorie
1. Jan Kozelský (Speciální školy Ostrava-Zábřeh)
2. Jakub Hajn (ZvŠ a PŠ Ústí nad Orlicí)
3. Lukáš Schauer (ZvŠ a PŠ Ústí nad Orlicí)
Studená kuchyně – II. kategorie
1. Dana Dlouhá (Speciální školy Horšovský Týn)
2. Lucie Billá (Speciální školy Horšovský Týn)
3. Marcela Šlehofelová (Speciální školy Horšovský
Týn)
Vyšívání – II. kategorie
1. Silvie Bandyová (ZvŠ a PŠ Ústí nad Orlicí)
2. Anna Chládková (ZvŠ a PŠ Ústí nad Orlicí)
3. Bedřiška Havlová (Speciální školy Horšovský Týn)
Modelování – I. kategorie
čestné uznání – Pavel Kudrfalec (KZŠ Jihlava), Petr
Stehlík (Daneta Hradec Králové)
Studená kuchyně – I. kategorie
čestné uznání – Petra Šnáblová (JÚŠ Praha), Sandra Kortusová (Prointepo Hradec Králové)
Děti ve II. kategorii
disciplíny Malování vytvářely portrét.
Na horním snímku
z pohádky O kůzlátkách trochu jinak přišel právě na
„návštěvu“ zlý vlk.
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Mezinárodní společnost FOXCONN, přední světový výrobce výpočetní
a telekomunikační techniky, byla založena v roce 1974 na Tchaj-wanu.
V současné době má téměř 30 poboček po celém světě a zaměstnává celkově přes 60 000 lidí.
✦ V Pardubicích působí od roku 2000, kdy odkoupila bývalý areál zkrachovalé HTT Tesla. Výroba osobních počítačů byla započata v září 2000
a za necelých šest měsíců se podařilo vybudovat další výrobní halu.
✦ V současné době sjede z výrobních linek několik tisíc osobních počítačů denně. Brzy by proto měla být pokořena hranice 10 milionů vyrobených kusů.
✦

Stačí jediná adresa – pro rodiče dětí se zdravotním postižením

Hledáte na internetu informace o zdravotním postižení? Za vás už to udělali a přehledně je roztřídili
tvůrci portálu Helpnet.cz, takže ušetříte čas, když začnete hledání od adresy www.helpnet.cz. Jak jsou
zde informace setříděny, si tentokrát ukážeme na příkladu rubriky Pro rodiče dětí se ZP.
Jejím garantem je občanské
Zorientovat se v nabídce pomůmožnosti podpory, jak je zpracosdružení Alfa Human Service, ktecek a hraček pro děti s postižením
val portál Alfabet.cz.
umožní rodičům rubrika Pomůcky
ré provozuje portál Alfabet.cz,
Ale již například článek Sociálně
a hračky, v níž se dozví mimo jiné
specializovaný právě na pomoc
právní otázky epilepsie najde zárodičům dětí se zdravotním postio možnostech zapůjčení něktejemce na webu Infoposel, nebo
rých pomůcek. V rubrice Přehled
formuláře dávek sociální podpory
žením. Není proto divu, že mnohé
nemocí, poruch a diagnóz jsou
odkazy z Helpnetu týkající se této
si může stáhnout z webu Ministerodkazy týkající se epilepsie, alerproblematiky vedou právě na Alfastva práce a sociálních věcí. Další
✦ Počítače z Pardubic se vyváží do Evropy, Afriky a zemí Středního
rubrika se zabývá vývojem zdravégie, dětské mozkové obrny, spibet.
východu.
nální muskulární atrofie, lehké
ho dítěte, upozorňuje na příspěvNapříklad v rubrice Sociálně
✦ FOXCONN CZ se za pět let svého působení v Pardubicích stal význammozkové dysfunkce, Downoky k tomuto tématu, nacházející se
právní pomoc, která patří k nejným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o handicava syndromu a apalického syndronavštěvovanějším, je nejžádanějna webu Zdrav.cz (Děti a mluvení),
pované občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.
ším odkaz Sociální dávky a zvýmu. Nejpočetnější je rubrika
Rodina.cz (Vývoj zdravého dítěte),
✦ FOXCONN CZ v současné době zaměstnává přibližně 2300 lidí. Do
nebo třeba na práci studentky léDůležité odkazy, informující o orhodnění související se zdravotním
budoucna počítá s dalším rozšiřováním své výroby.
ganizacích a zařízeních nabízejíkařské fakulty Evy Proškové
postižením dítěte. Vede na základ✦ FOXCONN CZ vám nabízí uplatnění v mezinárodním prostředí velké
ní definice a výpočet příplatků,
Psychosociální potřeby dětí do
cích pomoc dětem se zdravotním
dynamické společnosti, kontakt s nejmodernějšími technologiemi, mož3 let – potřeba bezpečí a lásky.
příspěvků, definice mimořádných
postižením.
nost dalšího vzdělávání a profesního růstu. Přehled volných pracovních
výhod, speciální označení vozidel,
Velmi pestrá je z hlediska zdrojů
míst naleznete na adrese www.foxconn.cz.
(PR)
rubrika Péče o dítě se zdravotním
Ing. Jaroslav Winter,
peněžité a věcné dávky a další
BMI sdružení
postižením. Zhruba dvě desítky
Firma
se
od
data
svého
založení
dne
1.
října
1991
zabývá
především
výrobou,
montáží
Eurobeton Maba,
odkazů vedou na Dobromysl.cz,
a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopelos.r.o.
Homo Humanus.cz, stránky Spo●
●
●
●
●
měry, přístroje pro kontinuální měření popelnatosti uhlí, a analyzátory kyslíku pro optimalilečnosti pro ranou péči a další.
Krakovany 148
zaci spalování v průmyslových kotelnách a spalovnách.
281 27 Krakovany
U Stadionu 241
533 12 Chvaletice
tel..: 466 988 154
fax: 466 988 153

GEODETICKÉ
A GEOLOGICKÉ PRÁCE
Pracoviště:
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
Telefon: 466 655 013

web: www.enelex.cz
e-mail: enelex@enelex.cz

Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně v těžkých
provozních podmínkách), elektronické zabezpečovací a protipožární signalizace.
V roce1999 firma rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových
aplikacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání této malé firmy je
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických
zařízení.
Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny, chemičky, strojírny, textilky i další průmyslové podniky.

Dárcovskou SMS můžete nyní poslat
i projektu internetového poradenství
Dárcovskou SMS v hodnotě 30
korun je možné už od 20. června zasílat i ve prospěch InternetPoradny. Poradna, která jenom loni zodpověděla téměř dva
a půl tisíce dotazů lidí v obtížné
životní situaci, letos konečně
splnila podmínky pro registraci
v projektu DMS u Fóra dárců.
Svým příznivcům tak umožní,
aby co nejjednodušším a přitom
průhledným způsobem mohli
přispět na její chod.
„Rozhodli jsme se zaregistrovat
v projektu DMS, protože se jedná
o velice pohodlnou a přitom transparentní možnost, jak přispět na
dobrou věc. Každá nezisková organizace zapojená do tohoto projektu totiž musí zveřejnit, jak se
získanými prostředky naložila, a to
nejen na svých internetových
stránkách, ale i na stránkách
DMS,“ řekla koordinátorka InternetPoradny Ivana Herzogová. Jak
dále uvedla, celý projekt je ryze
nekomerční, to znamená, že
z DMS za 30 korun dostane InternetPoradna minimálně 27 korun.
Už v loňském roce vyšla poradna
vstříc svým dárcům tím, že na několika místech v Olomouci umístila kasičky pro veřejnou sbírku.
„Počítáme ale s tím, že naši příznivci spíše ocení jednoduchost
dárcovských zpráv. Denně poradíme zhruba 8 lidem a na naše
stránky vstoupí někdy i tisícovka

návštěvníků za den. Myslíme si
proto, že někteří z nich nás budou
chtít touto formou podpořit,“ domnívá se I. Herzogová. Případným
zájemcům přitom bude stačit jen
zaslat SMS ve tvaru DMS INTERNETPORADNA na číslo 87777.
InternetPoradna, která je plně
závislá na příjmech ze státního
rozpočtu a z grantů, zápasí každý
rok s tím, aby mohla dál poskytovat své služby na odborné úrovni.
V současné době jejím prostřednictvím odpovídá na většinou anonymní dotazy více než dvě stě
specialistů z celé republiky: lékařů všech oborů, psychologů, sociálních pracovníků i speciálních

pedagogů, a to v několika tematických oblastech (kromě zdravotního postižení jde například o poradenství psychologické, duchovní nebo občanské). „Chtěli
bychom se i našim redaktorům
nějak odměnit, ale vše závisí na
tom, zda se nám podaří z nějakého zdroje získat finanční prostředky,“ podotkla koordinátorka.
V případě jakýchkoliv dalších informací využijte následující kontakty – Ivana Herzogová, e-mail:
ivana.herzogova@internetporadna.cz, telefon: 585 208 421,
GSM: 775 230 972.
Alena Rejdáková,
InternetPoradna

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
www.k2p.cz
info@k2p.cz
❒ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením
❒ mnohaletá praxe se zaměstnáváním zdravotně postižených lidí
❒ nabídka služeb a zboží formou náhradního plnění
❒ pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
❒ dodávky a servis výpočetní techniky
❒ školení a vzdělávání v oblasti informačních technologií
❒ správa a digitalizace archivů
❒ zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Fotoreportáž z pokusu o světový rekord
V sobotu 21.
května za nádherného
slunečného počasí mohli být
návštěvníci staroslavného Vyšehradu svědky
málo
vídané
události.
Tělesně postižení členové
Sportovního
Clubu Jedličkova ústavu Praha
se rozhodli připomenout po
mnoha
stovkách let starou
českou pověst
o vladykovi Horymírovi, který
se svým koněm
Šemíkem přeskočil hradby
i Vltavu a tak si
zachránil život. Mimořádně náročnou akci především z hlediska zajištění bezpečnosti pojmenovali Horymírův skok 2005. Vymyslel ji předseda klubu Pavel Martínek, jehož tento nápad „trápil“ plných deset let,
než se ho odhodlal uskutečnit.

Pětice vozíčkářů
„utíkala“ z vyšehradské skály
na
Císařskou
louku, jeden z vltavských ostrovů, opravdu netradičně:
po
téměř 200 metrů dlouhém, postupně klesajícím laně vysoko
nad
hlavami

chodců i nad projíždějícími automobily a tramvajemi. Jejich rozhodnutí vydat se na tuto cestu
bylo spojeno v prvé řadě s velkou osobní odvahou a důvěrou
hlavně k obsluze zařízení, které
je přepravilo – ať na vozíku či
bez něho – bez jakékoli újmy na
zdraví o 40 metrů níže.
Organizátoři nezapomněli ani na
přitažlivý doprovodný program,
na jehož moderování se podílel
i herec Jan Potměšil. Skupina
TY-JÁ-TR si připravila zajímavě
pojaté divadelní ztvárnění

Starých pověstí českých nazvané Pověsti pro štěstí. Divákům
zahrály i hudební skupiny, do středověkých dob je vrátila ukázka šermířského turnaje, hlavně děti se mohly zúčastnit různých her a soutěží. Svoje umění představil i soubor zdravotně postižených Ukrajinců.
Horymírův skok 2005 byl od počátku koncipován jako akce ucházející se o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Díky délce lana se totiž
jednalo o nejdelší „přemostění“
pro vozíčkáře nejen v Čechách,
ale patrně také
na celém světě.
O tom, zda se
pražští tělesně
postižení sportovci dostanou
mezi světové rekordmany,
je
nyní předčasné
mluvit,
neboť
procedura související se zápisem může trvat
rok, ale i déle.
Přejezdem lidé s tělesným postižením zároveň dokázali, že jim nejsou
cizí ani tzv. adrenalinové sporty.
K pohodovému dni výraznou měrou přispěli i četní sponzoři. Nad
akcí převzal záštitu Petr Hulínský, jeden z náměstků pražského primátora.
Fotografie: archiv SC Jedličkova ústavu
Text: Miloš Kajzrlík
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VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH, ZÁMEK 2
PŘÍRODOVĚDNÁ EXPOZICE Příroda východního Polabí
Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím
velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s druhy živočichů i rostlin,
s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Součástí
expozice je rovněž výukový program pro školy.

Muzeum otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné: 50 Kč, poloviční 25 Kč (děti a studující, důchodci). Prohlídka jen jedné expozice 10 a 5 Kč,
prohlídka jen jedné výstavy 8 a 4 Kč. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s dětmi – 2 děti zdarma,
každé další dítě poloviční vstupné. Vstup zdarma pro děti do 7 let a imobilní občany.
Veškeré informace na telefonním čísle 466 799 240, http://www.vcm.cz, e-mail: vcm@vcm.cz.

PAVEL ZDENĚK
zámečnictví

Představení partnerských měst a obcí
Vysoké Mýto je průmyslové město ve střední části
Pardubického kraje v okrese Ústí nad Orlicí, žije v něm
kolem 12 tisíc obyvatel. Za jeho pravděpodobného zakladatele v roce 1262 se považuje český král Přemysl Otakar II.
Rozloha ústředního, téměř čtvercového náměstí ho zařazuje mezi největší v republice. Součástí hlavního oltáře velkého dvouvěžového kostela sv. Vavřince, původně ze závěru 13. století, o šest set
let později regotizovaného, je obraz Nanebevzetí Panny Marie, který namaloval Petr Brandl. Na řadě míst historické části města se zachovalo
opevnění se třemi branami, které se začalo budovat tři roky po jeho založení.
Poděbrady, středočeské město na řece Labi, druhé největší
sídlo okresu Nymburk, mají zhruba 13,5 tisíce obyvatel. První
doložená zmínka je datována rokem 1223, ovšem prvopočátky jejich historie lze zařadit už do pravěku. Město se považuje za rodiště krále Jiřího z Poděbrad. Zdejší lázně se specializují na léčbu chorob srdce. K procedurám se využívá vydatný pramen
uhličité minerální vody, který byl navrtán v roce 1905 v hloubce přes
97 metrů.
Slepotice, které leží na jihovýchod od Pardubic, se prvně
uvádějí roku 1318 ve spojitosti s rodem vladyků ze Slepotic.
V roce 1350 se o nich zmiňuje farní soupis. Pískovcové náhrobky vladyckého rodu jsou umístěny na venkovní straně jedné ze zdí kostela Povýšení sv. Kříže. Jeho nejcennějším
inventářem je dřevěná polychromová socha Kalvárie.
Valy jsou obec na levém břehu řeky necelé čtyři kilometry východně od města Přelouč. Nejstarší historicky doloženou
zmínku představuje stručný zápis z 1. července 1398 týkající
se svědectví rytíře Jošta z Valů, prvního známého majitele vsi,
při soudním sporu. Na obecním katastru se nachází přírodní památka
Meandry struhy – původní meandrovské potoční koryto tvořící hranici feudálních panství. Vlčí hlava ve znaku, který má obec od prosince 1997,
je převzata z erbu rytíře Jošta, čáp z erbu rytíře Kunáta z Dobřenic.
Staré Hradiště, obec s velkým počtem různých průmyslových firem, patří k zakládajícím členům Sdružení obcí pod
Kunětickou horou, s necelými 300 metry nejvyššího bodu
v širokém okolí. Nachází se na sever od Pardubic, se kterými je prakticky spojeno. Ve druhé polovině 12. století patřilo
k državám opatovického kláštera. V pozdějších letech se k významným
držitelům zařadil Diviš Bořek z Miletínka, který na vrcholu kopce založil
hrad Kunětická Hora.
GMS Pardubice s.r.o.
Gen. Svobody 335
533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440, 466 416 218

E-mail: lubos.sedlak@gms.cz

Firma dodává:
- průmyslové hadice pro chemii, petrochemii, potravinářství, energetiku
a zemědělství,
- odsávací hadice pro vzduchotechniku a klimatizaci, horkovzdušné hadice,
- hadice pro automobilový průmysl,
- příslušenství – hadicové spony, rychlospojky a redukce v nejrůznějším materiálovém provedení,
- pryžové desky v rolích na těsnění, pryžové podlahoviny,
- dielektrický koberec.

Historie slepeckého muzejnictví je stará osm desítek let
Na vznik a postupný rozvoj výstavnických aktivit
nevidomých a slabozrakých měli největší zásluhu
dva muži. První z nich – Josef Zeman – představoval vůdčí postavu v Praze, kde z jeho iniciativy
vznikla v roce 1932 Společnost slepeckého musea. V Brně převzal jeho štafetu Josef Smýkal jako zakladatel Slepeckého muzea.
Josef Zeman se narodil 14. října 1867 ve východočeských Smiřicích (město mezi Hradcem Králové
a Jaroměří). V roce 1887 absolvoval královéhradecký
učitelský ústav. Svou dlouholetou kariéru učitele začal
na obecné škole v Náchodě. Hned od počátku projevoval zvýšený zájem o problematiku zdravotně postižených dětí, mj. také o pedopatologii, nauku o tělesných a duševních vadách mládeže. Byl také aktivním
členem Spolku proti tuberkulóze. V roce 1903 pobýval v rámci studijní cesty v četných evropských zemích, odkud si přivezl množství poznatků pro svou
další práci.
V Náchodě vyučoval
plných 22 let, poté
působil krátce v Chotěboři. Po 1. světové
válce odešel do Prahy
na ministerstvo školství, kde vykonával
funkci prvního inspektora speciálních škol
a ústavů. Později byl
jmenován ústředním
inspektorem Ministerstva školství a národní osvěty pro
úsek zdravotně postižených dětí a mládeže. Výchově
a vzdělávání nevidomých dětí tak zůstal věrný po celý
život.
Byl činný i jako odborný redaktor v časopisu
Paedagogické rozhledy. V roce 1935 zorganizoval
v Praze první Světovou výstavu slepeckého tisku. S jeho jménem jsou také spojena nejlepší léta spolku
Český slepecký tisk, který byl založen roku 1918
a který vydával knihy a časopisy v Braillově písmu.
Odkaz tohoto čelného představitele české slepecké
kultury první poloviny 20. století obsahuje řadu
odborných tyflopedických publikací. Za zásadní lze
považovat tři knihy: Poznámky k psychologii slepců,
Hlavu vzhůru a Svět nevidomých. Při sepisování pe-

dopatologického slovníčku se pokoušel sjednotit
terminologii, navíc ho doplnil dosud chybějícími informacemi o významných osobnostech speciální pedagogiky. Redigoval různé sborníky jako např. Dějiny
péče o mládež s vadami zraku, Otci slepých, Otázky
slepecké výchovy, Péče o dítě abnormální, Kultura
slepců a další. Několik rukopisných studií už nestačil
dokončit, jiné (jako třeba Výchova nevidomých) nebyly nikdy uveřejněny.
Zemřel v Praze 12. března 1961.
Josef Smýkal pochází z Vlčnova na Slovácku, kde
se narodil 19. září 1926. Tohoto jediného moravského tyflopeda, který se komplexně zabývá dějinami
péče a vzdělávání nevidomých či slabozrakých dětí
i dospělých, po celý jeho činorodý život věrně doprovází hudba.
Těžká zraková vada se u něj projevila už v útlém dětství. Přesto byl pět let žákem obecné školy ve svém
rodišti. Ve věku jedenácti let se
dostal do ústavu pro nevidomé
v Brně, dokončil tam základní
vzdělání a poté se vyučil košíkářskému řemeslu. Za
desetiletou dobu pobytu v něm vystudoval také hru na
klavír (včetně ladění), housle, klarinet a varhany.
Po odchodu z ústavu se státními zkouškami z hudby si
za svůj hlavní nástroj vybral klavír a ve studiu hry na něj
pokračoval na brněnské konzervatoři.
Jako pedagog začal hudbu vyučovat už během
svých studentských let – např. na hudebních školách
v Uherském Brodě nebo Svitavách. V městské části
Staré Brno vznikla díky němu odbočka lidové školy
umění. Ze svých žáků vychovával velmi dobré hudebníky, kteří úspěšně absolvovali hudební soutěže i rozhlasová vystoupení.
V roce 1967 přechází vyučovat do základní školy
pro nevidomé žáky v Brně. Pro výuku nejmladších
žáčků napsal řadu instruktivních skladeb. Několik žáků připravil ke studiu na konzervatoři ve hře na klavír
a akordeon. Obzvláště výborné výsledky zaznamenali
ti, kteří se u něho učili sluchovou analýzu, hudební teorii i Braillovu bodovou hudební notaci.
Jeho úsilí o zvýšení úrovně přípravy žáků ke studiu
na konzervatoři z intonace a sluchové analýzy šlo ale
ještě dále. Navrhl a posléze i zhotovil různé originální
učební pomůcky – němou intonační klávesnici (ná-

hradu za černotiskovou
hudební notaci)
nahrazující zrakové představy
vzniklé na základě běžné
notace představami hmatovými, trojrozměrný model durové stupnice, díky němuž lze
hmatem získat představu o vzájemných tónových vztazích stupnice, speciální notový sešit, světelnou notovou tabuli atd. V roce 1959 začal s přáteli natáčet
tzv. zvukovou knihu pro nevidomé – magnetofonové
záznamy oblíbených knižních titulů vč. samizdatové literatury. Výrazem obdivu jeho práce byla také s nadšením sledovaná operní představení, ve kterých
účinkoval velký dětský pěvecký sbor brněnské opery,
jehož byl tři roky vedoucím.
Roku 1962 otevřela olomoucká
Univerzita Palackého na své
Pedagogické fakultě katedru
speciální pedagogiky. To byla pro tehdejšího učitele lidové školy umění výzva: zapsal se na studia a v roce
1966 je úspěšně zakončil. Za sedm let vykonal na
Pedagogické fakultě Karlovy univerzity rigorózní
zkoušky a téměř jako padesátiletý získal titul doktor filozofie. Na katedru speciální pedagogiky olomoucké
univerzity se vrátil jako externí vyučující v letech 1974
až 1987. Od roku 1991 do roku 1993 také vyučoval
na stejné katedře Masarykovy univerzity v Brně.
Velmi významná je jeho práce v oblasti soustavné
evidence těžce zrakově postižených dětí v předškolním věku, kterou se před ním nikdo nezabýval. Je zakladatelem a do roku 1993 byl i vedoucím první tyflopedické poradny pro rodiče dětí raného věku, která
existovala při základní škole pro nevidomé a slabozraké v Brně od roku 1977. Roku 1978 obnovil počátkem padesátých let zrušenou mateřskou školu pro
nevidomé děti. V letech 1990 až 1998 byl členem
prezidia Nadace pro pomoc nevidomým dětem.
Shromažďováním pomůcek pro usnadnění života
a práce nevidomých či slabozrakých, výrobků učitelů
i dalších zaměstnanců ústavů pro nevidomé, ale i samotných nevidomých, jejich přátel či rodinných příslušníků se zabývá od svých sedmnácti let. Tuto roz-

Otcové zakladatelé

sáhlou sbírku nakonec věnoval Slepeckému muzeu,
které vedl od května 1992 do listopadu 1996.
Součástí jeho soukromého archivu jsou také některé
nepublikované práce J. Zemana.
Problematice nevidomých a slabozrakých věnoval
také svoji mimořádně bohatou publikační činnost.
V roce 1990 se stal z vlastní iniciativy vydavatelem
Brněnského občasníku, prvního soukromého časopisu pro nevidomé na Moravě. V dřívějších letech byl
členem redakční rady slovenského časopisu
Psychológia a patopsychológia dieťaťa. V odborném
časopisu Otázky defektologie (nyní Speciální pedagogika) vycházel každý rok jeho tyflopedický kalendář se
stručnými dějinami slepeckého hnutí. Dále je např.
autorem speciálních učebnic pro hudební výchovu
a první učebnice Braillovy bodové hudební notace pro
žáky základních škol pro nevidomé. Patří mu i primát
ve zpracování teorie trojí funkce ruky nevidomého
v kompenzačním procesu; teorii navíc objevil.
Výčet jeho významných prací by byl dlouhý, uveďme
proto pouze pět: Těžce zrakově postižené dítě v rodině, Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte,
Vznik a vývoj písma pro nevidomé (1975), Hudební
tradice školy pro nevidomé a slabozraké v Brně
(1996) a Tyflopedický lexikon jmenný (1998). Ve stadiu rozpracovanosti jsou dvě publikace s názvy
Hudební výchova nevidomých dětí a Gnóze nevidomých v umění. Kromě toho má na 200 statí v odborných časopisech, a to i v zahraničí.
J. Smýkal, který žije v Brně, vykonal ve svém životě
mnoho užitečného pro osoby s těžkými poruchami
zraku. A stále – pokud mu to okolnosti umožňují – jim
i v seniorském věku ochotně pomáhá. Je také ve stálém styku s katedrami speciální pedagogiky olomoucké i brněnské univerzity a poskytuje jim neocenitelné
rady i odborné konzultace. Pokračuje ve velice aktivní spolupráci s Oddělením dokumentace tyflopedických informací Technického muzea: na počítači
přepisuje pro studijní účely veškerou dostupnou tyflopedickou literaturu, tyto texty posléze převádí do
Braillova písma.
V závěru minulého dílu jsme čtenáře vybídli k návštěvě Oddělení dokumentace tyflopedických informací brněnského Technického muzea. Dnes k tomu
dodáváme: až budete procházet jeho expozicí, vzpomeňte si přitom na obě osobnosti, kterým byl věnován
tento článek. Plným právem si to zaslouží.
(mk)
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vznik v říjnu 1990
úklidové služby podle podmínek zákazníka a zadávací dokumentace
konkrétního objektu
Ing. Lumír Stehno –
Agentura STEP
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
J. Palacha 191, 530 02 Pardubice
tel : 466 330 302, 466 330 759
fax: 466 330 303
e-mail: zasilatelstvi@zeleznik.cz
❍ tepelné izolace střech
Hronovická 488, 530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252
www.agama-pardubice.cz

ABK - Pardubice, a.s.
K Dolíčku 66
530 02 Pardubice

tel.: 466 303 623
fax: 466 303 082
GSM: 606 745 355
mail: obchod@abk.cz
web: www.abk.cz

VÝROBA
HOTELOVÝCH
DOPLŇKŮ
A POTŘEB
PRO HOST Y
Tel.: 495 515 767
Hradecká 1151-2
Fax: 495 515 768
500 03 Hradec Králové E-mail: petr@eup.cz
Digitální svět s.r.o.
ul. Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 994
e-mail: info@digisvet.cz

WWW.DIGISVET.CZ

tel./fax: 466 959 232
info@tepostop.cz
www.tepostop.cz

Štrossova 1033
530 03 Pardubice
Na Staré poště 508
530 02 Pardubice

❍ opravy, rekonstrukce a údržba střech

TEPOSTOP, s.r.o.
Pardubická 1400
535 01 Přelouč

ACTIWO Pardubice s.r.o.

- PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

tel., fax: 466 300 366
mobil: 603 213 266, 608 313 266
e-mail: hejduksport@hejduksport.cz
web: www.hejduksport.cz

telefon: 466 612 514
- účetnictví
- zeměměřičské práce

