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Vážení přátelé, příznivci abilympijského hnutí,
srdečně děkuji za to, že jste nám po celý rok zachovávali přízeň.
S díky se obracím především na stále se rozrůstající počet partnerů a sponzorů. Nebýt jejich chvályhodného přístupu k problematice postupného zlepšování celkových podmínek zdravotně
postižených, nemohly by naše aktivity nikdy zasahovat do tak
širokého pole působnosti a ohlasy na ně být tak příznivé.
Stejně děkuji také všem spolupracovníkům i všem ostatním, kteří ke spokojenosti mnoha účastníků připravovali nejen abilympiádu nebo zážitkové semináře, vykonávali záslužnou práci v konzultačním středisku pro posuzování bezbariérovosti či v agentuře
podporovaného zaměstnávání, ale i v dalších, neméně důležitých
aktivitách.
Věřím, že také příští rok bude abilympijskému hnutí příznivě
nakloněn a že tedy budeme moci v naší činnosti pokračovat v neztenčené míře. O správnosti takového kroku přesvědčí nejlépe
opět příjemné pocity v srdcích nejen zdravotně postižených lidí.
Prožijte všichni klidný rok 2006 a mějte stále plnou náruč
osobních i pracovních úspěchů, štěstí, lásky, spokojenosti
a pevného zdraví.
Jaromír Krpálek, jednatel České abilympijské asociace

„Dopis" čtenářům
Vážení příznivci abilympijského hnutí,
držíte v ruce poslední letošní číslo
našeho i vašeho Abilympijského zpravodaje. Díky jeho tematickému zaměření
v něm snad každý nachází ten svůj „šálek kávy". Někdo upřednostňuje články
legislativního charakteru nebo představující osoby, kterým nebrání jejich zdravotní handicap vykonávat zajímavou
činnost či povolání. Pro jiného to jsou informace o soutěžích pro zdravotně
postižené (kterých neustále přibývá) nebo knižní okénko. Další se soustřeďuje
třeba na příspěvky z „kuchyně“ České
abilympijské asociace.
Ani v roce 2006 se obsahová náplň
nikterak nezmění. Drobné grafické
úpravy a změněnou velikost písma jste
mnozí z vás jistě už zaznamenali.
Počínaje tímto číslem by měl Abilympijský zpravodaj vždy vycházet na osmi barevných stranách. Snahou přitom bude,
aby reklama zaplnila – kromě první a poslední strany – vždy maximálně čtvrtinu
jejího rozsahu.
Každé noviny či časopis si zakládají na
tom, aby se mezi články alespoň čas od
času objevily postřehy, názory, ohlasy
i další reakce jejich čtenářů. V tomto
směru, a to je nutno zdůraznit, Abilympijský zpravodaj pokulhává: stále se nedaří rozšířit velice malý tým dopisovatelů. Chcete přece jen něco sdělit? Pak si
poznamenejte termíny uzávěrek ročníku
2006, které jsou uvedeny na následující stránce.
Miloš Kajzrlík

Podpořte vydávání
Zpravodaje!
Jsme rádi, že se Abilympijský zpravodaj
může pochlubit vyšším nákladem a že
některé články dokonce přinášejí čtenářům konkrétní užitek. Potěšil nás třeba
dopis jedné vozíčkářky se zprávou, že
právě na základě našeho článku si pořídila asistenčního psa. Nadále budeme
připravovat tyhle noviny, jak nejlépe to
umíme. Nemáme na ně však žádnou dotaci, jsme zcela závislí na reklamách
a podpoře sponzorů. A proto vás, milí
čtenáři, znovu prosíme o pomoc. Jestli
chcete podpořit existenci Zpravodaje, pošlete libovolnou částku složenkou, kterou najdete uvnitř tohoto výtisku. Všem dárcům předem velice
děkujeme.
Miloš Pelikán

Asociace od podzimu nabízí
zdravotně postiženým lidem
volnočasové aktivity
Agentura podporovaného zaměstnávání, středisko České abilympijské
asociace, od září připravovala volnočasové aktivity. Ty mají pomoci klientovi překonávat sociální izolaci, zvýšit
jeho komunikační dovednosti a v neposlední řadě také posílit jeho samostatnost a aktivitu při hledání vhodného zaměstnání. Náplní aktivit může
být zvyšování počítačové gramotnosti, trénink rozumových schopností (šachy, dáma), výtvarná dílna či besedy na zajímavá témata.
Prvé, zahajovací posezení u čaje
a kávy se v naší pardubické agentuře
uskutečnilo 11. října. Se zájemci
jsme probírali témata, která by mohla
být náplní dalších setkání. Prostřednictvím krátké ankety jsme zkoumali,
co lidé od volnočasových aktivit očekávají. Zjistili jsme, že by se rádi dozvěděli o pracovních zkušenostech
jiných lidí, uvítali by besedy se známými umělci či sportovci, chtějí se
zdokonalit ve využívání počítače, touží se podělit o své dojmy z divadelních a filmových představení a rádi by
si také popovídali o pěkné knížce.
Zatím proběhla další tři posezení,
na nichž se setkávají lidé se stejnými
či podobnými problémy, kteří chtějí
aktivně využít volný čas a navázat nové vztahy. Prvé bylo zaměřeno na ce-

stování a poznávání zajímavých míst
v zahraničí. Konzultant agentury
Tomáš Potůček si připravil povídání
s promítáním diapozitivů a prohlížením fotografií ze svých cest po
Skandinávském poloostrově. Druhé
setkání jsme věnovali tréninku kombinačních dovedností, založenému na
hře dáma (viz snímek). Náhoda tomu
chtěla, že mezi účastníky byl Martin
Vondra, člen Klubu přátel dámy
v Pardubicích. Ten přijal naši nabídku
a připravil v listopadu další inspirativní
odpoledne s touto společenskou
hrou.

Na 22. prosinec chystáme vánoční setkání, které se samozřejmě odehraje v sídle agentury na
Palachově ul. Bude spojeno s výrobou vánočního svícnu a věnečku,
s vůní čerstvě napečeného vánočního cukroví a také s chutí vaječného
koňaku. Srdečně na něj zveme hlavně zdravotně postižené lidi z Pardubic a blízkého okolí! Pokud chcete
přijít, zavolejte prosím do 21. prosince na telefon 464 646 320.
Pavlína Kohoutková

Rozhovor o doprovodném programu brněnského zdravotnického veletrhu

Také letošek potvrdil smysluplnost celé akce
V kalendáři brněnského výstaviště se v tomto roce poprvé objevil zdravotnický veletrh známý
dříve jako Rehaprotex s názvem HOSPIMedica. Navíc se změnil i termín jeho konání: místo listopadu se přesunul na září. Nejen o tom, zda uvedené skutečnosti měly nějaký vliv na doprovodný program „Pro Váš úsměv“, informuje Lenka Heczková z Ligy za práva vozíčkářů.
vedností asistenčních psů si návštěvníci odnášeli
cenné informace ať už z řady seminářů a přednášek nebo z nové poradny. Letošní ročník nás znovu
přesvědčil, že celá akce má smysl a už se těšíme
na připravování toho příštího.
✔ Doprovodná akce „Pro Váš úsměv“ oslavila
letos desetileté výročí svého vzniku. Dají
✔ Zhodnoťte prosím jako zástupce hlavního
organizátora letošní doprovodný program
se vůbec srovnat úvodní ročníky s těmi pozdravotnického veletrhu HOSPIMedica.
sledními?
Můžeme s klidným svědomím říct, že letošní doOhlédnutí za prvními ročníky doprovodného proprovodný program, stejně jako celý veletrh, byl více
gramu jsou velmi úsměvná, začínali jsme ukázkou
než úspěšný, statistické údaje o návštěvnosti a spobasketbalu vozíčkářů, prezentací výrobků chráněkojenosti návštěvníků o tom svědčí. Pokud jde
ných dílen v rámci našeho stánku a diskusním proo náš „Úsměv“, určitě k tomu přispěl i nově zvolený
gramem se třemi hosty. V dalších ročnících jsme
zářijový termín, který dovolil přijet většímu počtu
krok za krokem rozšiřovali nabídku, přidávali další
účastníků a také podpořil vytvoření příjemné, ještě
důvody, proč si brněnskou akci nenechat ujít. Dnes
letní atmosféry. Samotný program se posunul zase
má rozměr, který znáte a který nám přináší jisté
o kousíček dál, kromě nakupování výrobků chráněuspokojení. Co nás ale nejvíce těší, je to, že v rámných dílen, zkoušení hipoterapie a obdivování doci doprovodných programů vznikají aktivity, projekty a partnerství, která přetrvávají a přinášejí nám
všem ovoce.
✔ Termín příštího zdravotnického veletrhu na
brněnském výstavišti je už znám: proběhne
od 24. do 27. října 2006. Víte už nyní alespoň
zhruba, co byste chtěli do doprovodného programu zařadit? Mohou se návštěvníci těšit na
nějakou novinku?
Náš projekt se neustále vyvíjí, každý rok zařazujeme do programu nové body. Snažíme se připravovat program tak, aby návštěvníkům přinášel novinky
a zároveň aby nepřišli o to, za čím jsou zvyklí už
dlouhé roky do Brna přijíždět. Na prozrazení kon-

krétního programu je ještě brzy, ale věříme, že
i v příštím roce budou mít návštěvníci spoustu důvodů naši akci navštívit.
Na premiérovém veletrhu HOSPIMedica vystavovalo 537 firem z 29 zemí. Expozice si prohlédli
návštěvníci z více než dvou desítek zemí; poprvé
např. z Dánska, Gruzie, Malajsie, Singapuru, Slovinska nebo Tchaj-wanu.
Vzhledem ke změně názvu veletrhu se letos nesoutěžilo o Zlatý REHAPROTEX, ale o cenu HOSPIMedica Award 2005. Prvními sedmi oceněnými
exponáty se staly: plazmový sterilizátor (novinka
v oblasti nízkoteplotní fyzikální sterilizace), biobox
s dekontaminačním modulem (mobilní snadno aplikovatelná izolační komora), mikroprocesorem řízená protéza kolenního kloubu s hydraulickým
řízením, ultralehký mechanický vozík, mechanický
plně polohovatelný vozík, univerzální sonograf
a transportní lůžko pro ambulantní příjem a převoz
pacienta v kritickém stavu.
(mk)
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Mezi stovkami záslužných aktivit nena základě nových poznatků a všechvysoce ceněny na
ziskových organizací patří k těm velmi
ny budou důsledně převedeny do
IV. ročníku mezináúspěšným projekt „Internet jako poelektronické podoby (včetně kontrolrodní e-learningové
● číslo 1 – čtvrtek 23. února
● číslo 3 – čtvrtek 29. června
● číslo 2 – čtvrtek 27. dubna
● číslo 4 – pátek 29. září
ních testů).
tenciální zdroj nových pracovních přísoutěži pořádané
● číslo 5 – čtvrtek 23. listopadu
V poslední době došlo k velkému
ležitostí pro neslyšící“. Jeho autorem
Univerzitou v Hradci
Vydavatel si vyhrazuje právo změn uvedených termínů. (r)
rozvoji počítačových multimediálních
a hlavním koordinátorem byla v letech
Králové, kam byl přihlášen kurs
technik, což umožňuje, aby pro ne2000 až 2003 Federace rodičů
„Úvod do počítačové typografie (neslyšící osoby byly přímo na CD nebo
a přátel sluchově postižených.
jen) pro neslyšící“ spolu s produktem
DVD-ROM zároveň s kursy vloženy
CD-ROM obsahujícím odbornou terNa projektu, který byl součástí proobchodní a servisní
i video nahrávky s výkladem ve znaminologii v českém znakovém jazyce.
gramu Leonardo da Vinci Evropské
zastoupení
americké firmy
kovém jazyce. Neslyšící by tak mohli
unie, se podílelo devět partnerů
Vytvořené kursy a materiály byly zdarstudovat kursy tlumoz Česka, Belgie,
Rakouska a Anglie. TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící čené do českého znaFirma SIVAK patří již 15 let mezi přední dodavatele zdravotnické techniky, jako jsou např.:
kového jazyka doma
Vzniklo šest speci● elektrické vozíky exteriérové i interiérové;
osoby s počítači a jejich využitím
u svých počítačů.
álních vzdělávacích
● mechanické vozíky standardní, speciální, odlehčené, aktivní i sportovní;
Federace
rodičů
se rovněž bude snakursů
zahrnujících
základy
využití
ma
poskytnuty
všem
školám
pro
slu● pomůcky pro domácí péči;
žit umístit kursy v přijatelné megabitopočítače, internet, návrh webových
chově postižené a občanským sdru● chodítka, zvedáky, toaletní židle a vozíky;
vé velikosti i na internet.
stránek a typografii, včetně barevžením zabývajícím se rekvalifikací
● další kompenzační pomůcky.
Projekt „Tiché vzdělávání", na jehož
ných učebnic a CD ROM ve čtyřech
zdravotně postižených, které o ně
Těšíme se na Vás na adrese:
realizaci se partnersky podílí Institut
projevily zájem.
jazycích a nové terminologie pro uveHana Gümplová – SIVAK
Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové
českého jazyka a teorie komunikace
dené obory v národních znakových
Byly sice vytvořeny učebnice, elektel.: 495 220 684, fax: 495 221 327
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
tronické prezentace a odborná termijazycích partnerských zemí.
v Praze, prošel náročným výběrovým
nologie v českém znakovém jazyce,
Nesporné kvality projektu byly loni
řízením a byl schválen. Oficiálně
avšak kvůli nedostatku financí není
byl zahájen 1. října 2005 a potrvá dva
možné obdobné kursy zopakovat,
Ceny Vládního výboru mají své držitele
roky.
i když je o ně velký zájem. Cena
Ačkoli je projekt určen předeV pátek 2. prosince, v předvečer Mezinárodního dne zdravotně postižených osob, proběhlo při této příležitosti kursu by byla tak vysoká, že by ji mávším pro neslyšící osoby, kursy
v reprezentačních prostorách Lichtenštejnského paláce na Kampě slavnostní setkání. V jeho programu bylo lokdo byl schopen uhradit i s eventupřinesou užitek komukoliv. Napřítaké vyhlášení výsledků a předání ocenění 12. ročníku soutěže o Cenu VVZPO za publicistické práce zamě- álním příspěvkem úřadu práce.
klad vozíčkář bude moci studovat
Federace rodičů tuto situaci vyřešiřené na problematiku zdravotního postižení.
u svého počítače, aniž by se muAutoři mohli do soutěže přihlásit televizní pořady, rozhlasové pořady nebo veřejně publikovaná písemná díla. Na adre- la tak, že vypracovala nový projekt
sel někam složitě dopravovat. Běsu vyhlašovatele, Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, došlo celkem 33 prací, nejvíce – 19 – v kategorii „Tiché vzdělávání – soubor e-learninhem podzimu se Federace rodičů
písemných děl. Kvůli nesplnění propozic byly v této kategorii z hodnocení vyřazeny dvě práce. V televizní kategorii po- gových učebních materiálů (nejen)
snažila zajistit, aby kursy byly z hlepro neslyšící“ a předložila ho Magistsuzovala tříčlenná porota 5 a v rozhlasové 9 pořadů.
diska didaktického a programového
Poroty se na svých jednáních shodly, že letošní zaslané práce nedosáhly v celkovém pohledu úrovně předchozích roč- rátu hlavního města Prahy za účelem
provedení stejně „vlídné“ pro znakujíníků. Konstatovaly také, že mezi nimi prakticky chyběly příspěvky otištěné v celostátních novinách či časopisech. Nebyly financování z Evropského sociálního
cí i neznakující uživatele.
fondu, státního rozpočtu České respokojeny ani s přístupem televizí v souvislosti s vysílacími časy.
Další informace o „Tichém vzdělávápubliky a rozpočtu hlavního města
ní“ poskytne Jaroslav Hrubý na tel.
Prahy. Projekt je koncipován tak, aby
Výsledky:
✤ kategorie televizních pořadů:
čísle 235 517 313 nebo e-mailové
se dalo využít vše dobré, co bylo vyI. cena: Klíč č. 7/2005 na téma Dětský autismus (uvedla Česká televize), autoři Šárka Hrdličková, Michaela Fialová tvořeno v rámci předchozího projektu
adrese frpsp@frpsp.cz a jsou také
a Jaroslav Hovorka.
zveřejněny na internetových strán„Internet jako potenciální zdroj (…)“.
II. cena: Překonávání – Počítače proti bariérám (Česká televize), Marie Šandová.
kách www.frpsp.cz.
(pel)
Původní kursy budou ještě upraveny
III. cena: Klíč č. 4/2005 na téma Dialog mezi lékařem a pacientem (Česká televize), Marta Dušková, Alena Derzsiová
a Michaela Fialová.
✤ kategorie rozhlasových pořadů:
I. cena: Barvínek (Radio Proglas), Lucie Endlicherová.
II. cena: Do života – rozhovor s Hanou Markovou (Radio Proglas), Renata Bělunková.
III. cena: Diagnóza roztroušená skleróza (Classic FM), Mirka Dancová.
čestná uznání: Něžnosti zdravotně postižených (Classic FM), Martina Klausová.
Apatyka – Jak se žije dětem s autismem (Český rozhlas Olomouc), Radka Kvasničková.
✤ kategorie písemných děl:
I. cena: Ombudsmanem neslyšících (časopis Unie), Petr Pánek.
II. cena: Dopisy Janě (SPMP), Jana Červená a Eva Frančeová.
III. ceny: S kloboukem na nepřítele (sdružení Okamžik), Jiřina Kalabisová.
Ženskou k sedlačině jsem ještě nepotkal, usmívá se Vláďa (noviny Můžeš), Jan Nouza.
čestná uznání: Naděje chodí po špičkách (sdružení Okamžik), Ivan Jergl.
Ve světě sluchového postižení (Federace rodičů – SRP Tamtam).
(mk)

Termíny uzávěrek v roce 2006

Povídání o lidech, kteří mohou být ostatním zdravotně postiženým příkladem

Pomáhá pacientům v situaci, kterou sám zažil
Sympatický mladý MUDr. Jiří Kříž je primářem spinální jednotky ve
Fakultní nemocnici v Motole, jednom z našich nejprestižnějších zdravotnických zařízení. Mezi tamními lékaři ho lze poznat na první pohled:
ke svým pacientům totiž „chodí“ na vozíku. Našemu Zpravodaji tento jediný vozíčkář ve funkci primáře odborného zdravotnického pracoviště
v naší republice ochotně zodpověděl pět otázek.
✦ Přibližte prosím našim
čtenářům význam spinální
jednotky pro léčbu osob
s poraněním míchy. Je takovéto pracoviště obvyklou
součástí nemocnic?
„Spinální jednotka je specializované pracoviště, které
zajišťuje léčebnou péči o pacienty po míšním poškození.
To vzniká nejčastěji při zlomeninách páteře, např. auto- Foto: Petr Jedinák,
nehodách nebo sportovních Reflex
Primář J. Kříž s přednostou kliniky na
úrazech, ale může vzniknout
vizitě u jednoho z pacientů.
i při degenerativních, cévních či nájsou zde ale hospitalizováni i pacienti
dorových onemocněních páteře. Na
delší dobu od úrazu s různými zdraspinální jednotce jsou tito pacienti
votními komplikacemi.
hospitalizováni v takzvané subakutní
První spinální jednotka byla otevřefázi, což je období zhruba mezi 2.na v Úrazové nemocnici v Brně v roce
12. týdnem po vzniku léze. Práce
1992. Pak následovalo dlouhé obdopersonálu spočívá v ošetřovatelské
bí, ve kterém se mnoho lidí usilovalo
péči, rehabilitaci a řešení nejrůznějo vznik dalších takových specializovaších zdravotních komplikací, které
ných pracovišť. To se podařilo až v letento stav přináší. Podle možností

tech 2002-2004, kdy byly postupně
otevřeny spinální jednotky v Ostravě,
Liberci a Praze-Motole.“
✦ Jak hodně deprimuje pacienty,
kteří se dostanou na vaši jednotku
a třeba jen náznakem tuší, že zůstanou odkázáni na vozík, zjištění, že
zrovna jejich primář je sám vozíčkář? Máte pro takový případ zvolenou nějakou „strategii“ při jednání
s nimi?
„Myslím, že primáře na vozíku snášejí vcelku dobře. Alespoň spolupracovníci mě o tom ujišťují. Každý pacient, který je u nás hospitalizován,
prochází určitými obdobími, kdy podle vývoje stavu více či méně připouští,
že by mohl skončit na vozíku. Máme
na našem pracovišti psycholožku,
která ho těmito obdobími provází. Já
s nimi samozřejmě rovněž tyto situace probírám a někdy mi slouží vozík
jako názorná pomůcka.“
✦ Je tato vaše práce jediná aktivita
ve prospěch tělesně postižených?
„Ještě, než jsem začal zastávat tuto
funkci, pracoval jsem na částečný
úvazek v Centru Paraple a nyní zde

dále působím jako lékař-konzultant.
Tam jsem také pochopil, že by se měla moje další lékařská dráha ubírat
tímto směrem. A tam také vznikl nápad, že ke zlepšení léčebné péče
o tyto pacienty-klienty by přispělo,
kdyby všichni odborníci zabývající se
léčbou a rehabilitací lidí po míšní lézi
začali komunikovat mezi sebou. Proto
jsme spolu s ostatními spinálními jednotkami a rehabilitačními ústavy založili Paraplegiologické fórum. Společně nyní pořádáme kongresy, tvoříme
doporučené postupy v léčbě a pomocí webových stránek www.spinalcord.cz se snažíme oslovit i další
lékaře, sestry a rehabilitační pracovníky.“
Foto: Petr Jedinák,
Reflex

Běžný den na spinální jednotce.

✦ Zůstal jste i jako vozíčkář věrný
nadále svým zálibám?
„Snažím se. Před úrazem jsem hodně sportoval. Samozřejmě, že to nejde jako dřív, ale pořídil jsem si kolo
na ruční pohon, na kterém jsem
schopen jezdit v rovinatém terénu.
V zimě jezdím s Centrem Paraple
a s rodinou na hory a lyžuji na speciálně upravené lyži. Další velká záliba
byla hudba, a to hra na saxofon, což
mi kvůli špatné hybnosti prstů po úraze bylo odepřeno, tak jsem zvolil pozoun a po půl roce trápení už se to dá
poslouchat.“
✦ Co byste poradil lidem, kteří se
musí s vozíkem naučit překonávat
překážky psychického i fyzického
charakteru? Doporučil byste jim třeba účast na abilympiádě?
„Jistě, abilympiáda je výborný nápad. Každá aktivita se počítá. Je
mnoho věcí, které se dají zvládnout
i na vozíku. A když na to nestačíte
sám, tak vám určitě někdo pomůže.“
Děkuji za odpovědi a přeji vám i nadále osobní i pracovní život naplněný
aktivitou.
Miloš Kajzrlík
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Stěžeň. Jeden obrazný
příměr spojený s tímhle
slovem se přímo
nabízí:
stěžeň potřebuje
každý
z nás. Je nezbytný k tomu, abychom mohli na
loďce svého života rozvinout své
plachty, chytit do nich dobrý vítr
a vydat se směrem, který si sami zvolíme. Snad lze obecně tvrdit, že zdraví lidé mají výchozí podmínku pro
„spokojenou plavbu“ snazší než lidé
s těžkým postižením či sociálním handicapem.
O důležitosti stěžně ve svátečních
vodách i na každodenní souši je asi
zbytečné psát dál. Pokud jej však
opatříme velkým počátečním písmenem, rázem se ocitneme u časopisu,
který vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných. Má pozoruhodný obsah a nápaditou grafickou
úpravu a patrně zaujme i toho, komu
se dostane do ruky úplně náhodou.
Například v letním čísle Stěžně byla
ústředním tématem peritoneální dialýza. Jde o moderní způsob léčby,
který se v naší zemi stává běžně dostupným a který si pacient může po
zácviku provádět sám doma, a to manuálně nebo pomocí takzvaného cycleru, nevelkého přístroje. Mimochodem, výstižný český termín se pro něj
zatím nepodařilo najít…
Jak se lze dočíst v jednom článku,
zaznamenala uvedená metoda v po-

Užitečný a také poutavý časopis
(nejen) pro lidi se selháním ledvin
sledních deseti letech velký rozvoj.
Zatímco v roce 1991 poskytovalo peritoneální dialýzu jako náhradu funkčních ledvin pouze osm středisek, na
konci loňského roku to bylo již šedesát dialyzačních center z celkového
počtu 90. Hlavní přínos nové metody
pro člověka s poškozenými ledvinami
vystihuje název rozhovoru s jednou
pacientkou: „Jsem strašně ráda,
že jsem v normálním životě.“ Petra
Balcarová, mladá dívka z Olomouce,
v něm vysvětluje, proč je představa,
že by musela jezdit do nemocnice
víckrát týdně na dialýzu, pro ni hodně
nepříjemná. „To by pro mne bylo
hrozné. Stačí mi chodit do nemocnice na kontroly,“ dodává.
Je tedy zřejmé, že peritoneální

Montplast

Sdružení PIAFA ve Vyškově zřídilo agenturu
pro podporované zaměstnávání

Čím překvapí INSPO pošesté?
Již pošesté se uskuteční v sobotu
11. března 2006 konference INSPO
– Internet a informační systémy pro
osoby se specifickými potřebami.
Každý z předcházejících ročníků pořádaných tradičně v Kongresovém
centru Praha jako jedna z hlavních
akcí Března – měsíce internetu přinesl vždy pro více než stovku účastníků
řadu inspirativních příspěvků.
Naposledy šlo zejména o prezentace možností počítačového zpracování řeči nebo zařízení pro ovládání
počítače pohybem očí. Tentokrát by
podle hlavního organizátora Jaroslava Wintra z BMI sdružení mohlo

dialýza umožňuje lidem s těžkým
zdravotním postižením svobodný, nezávislý život. Další tematicky spřízněné články letního Stěžně informují
o dietním režimu a kvalitě života dialyzovaných pacientů.
Časopis, který vychází 4x ročně,
může oslovit i zdravé čtenáře. Přináší
totiž i postřehy o turisticky oblíbených
místech v zahraničí či rozhovory s výraznými osobnostmi a hlavně dobře
plní roli průvodce pro ty, kdo se chtějí dovědět o lidech se selháním ledvin
více. Navíc jde o vizuálně poutavý
magazín: nevšední grafický podklad
zkrášluje každou stránku.
Pro zájemce uveďme, že Stěžeň je
zdarma, pouze za příspěvek na rozesílání poštou. Nejnižší požadovanou
částkou je 50 Kč ročně. Kontaktní
adresa je Společnost dialyzovaných
a transplantovaných, Ohradní 1368,
140 00 Praha 4 – Michle; telefon:
261 215 616, e-mail: stezen@spoldat.cz.
(pel)

k nejatraktivnějším tématům patřit telefonování přes internet, zaujmou jistě internetové zdravotní knížky, dále,
jak zvládají nevidomí elektronické
bankovnictví, jak vznikají e-learningové kurzy pro neslyšící či jak si může
nezisková organizace pořídit software
se slevou až 90 procent. Opět budou
na konferenci oceněni nejlepší účastníci literární soutěže Internet a můj
handicap.
Program bude postupně aktualizován na portálu www.helpnet.cz
v rubrice INSPO. Ještě je možné organizátorům (na adresu winter@brezen.cz) nabídnout i vlastní téma. (jw)

Sdružení Piafa vzniklo ve
Vyškově v roce 1994 a původně se zabývalo hlavně
hipoterapií, tedy léčebnou
rehabilitací na koni. I dalšími aktivitami, k nimž patří
rekondiční pobyty, canisterapie, ballterapie, odborné
semináře či třeba osvětová činnost,
se naše sdružení snaží zlepšit kvalitu
života osob znevýhodněných zdravotně, psychicky i sociálně, umožnit jejich lepší začlenění do společnosti
a působit preventivně v oblasti sociálně nežádoucích jevů.

Naše organizace má působnost regionální, krajskou
i celostátní: pomůžeme každému, kdo se na nás obrátí.
Převažuje však činnost na
regionální úrovni.
Letos jsme z finančních
zdrojů Evropské unie získali
podporu na realizaci projektu „Podporované zaměstnávání“, a to prostřednictvím brněnské agentury
AGAPO. Podporované zaměstnání je
bezplatná časově omezená služba,
jejímž cílem je pomáhat lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním
při hledání a uplatnění na
otevřeném trhu práce.
Stěžejní myšlenkou je, že
každý člověk má právo na
zaměstnání, které odpovídá jeho představám
a možnostem.
Dne 1. května jsme ve
Vyškově otevřeli agenturu
pro podporované zaměstnávání. Klientům se bezplatně
věnují
dvě
konzultantky. Poskytují in-

dividuální pohovory a poradenství
související s vyřizováním nezbytných
formalit a se získáváním dovedností
potřebných k nalezení a udržení
vhodného zaměstnání. Za zmínku stojí i pomoc klientovi přímo na jeho
pracovišti – takzvaná pracovní asistence.

Agentura sídlí v bezbariérové budově v ulici Žerotínova. Podrobné
informace o jejích službách, zahrnujících také job klub a tranzitní program,
lze získat na stránkách www.piafa.cz
nebo na tel. číslech 517 325 073
a 736 157 699.
Darina Novotná

Seriál o místech, kde je v popředí zájmu trpělivost, porozumění a pochopení

Mladí výtvarníci dělají škole dobré jméno
Speciální škola při dětské lázeňské léčebně Vesna v Janských Lázních vzdělává a vychovázájmu návštěvníků velká výstava
vá děti s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým i kombinovaným postižením, respiračv Kolonádě.
ními a onkologickými onemocněními, nemocemi nervového charakteru atd. Vzhledem
Až se za deset patnáct let zeptají
k takto širokému složení z hlediska zdravotního postižení klade velký důraz na zvláštní
novináři některého oblíbeného spisovýchovné a vyučovací metody. Mezi mimoškolními aktivitami (většina probíhá v rámci lévatele, kdy si začal tykat s literaturou,
čebného procesu) hrají díky dlouholetým výborným výsledkům z četných oblastních, okresmůže znít odpověď také takto: „Bylo
ních, celostátních i mezinárodních soutěží prim výtvarné a také literární.
to tehdy, když jsem se léčil
v Janských Lázních a zúčastnil jsem
natolik, že se umístily na některém
rota tři práce z celkového počtu 35
Pokud jde o mezinárodní „vztahy“,
se celostátní literární soutěže Zlatá
z oceněných míst.
zaslaných. V jubilejním 10. ročníku
nezůstává škola pouze u účastí v soutužka.“ Do jejího zatím posledního
Výstavky prací probíhají samozřejoblíbené mezinárodní výtvarné soutětěžích. Ve školním roce 2003/2004
ročníku (soutěž vyhlašuje Dům dětí
mě i přímo v Janských Lázních, a to
že pro děti „Malujeme – po síti: Moje
navázalo vedení úzké kontakty s oba mládeže Dvůr Králové nad Labem)
hned na několika místech: v jejich
nejlepší dílo“ došlo z Janských Lázní
dobnou školou a gymnáziem léčebny
škola přihlásila 35 povídek, básniček
centru, ve vestibulu léčebny Vesna,
na adresu Českého rozhlasu Praha,
v Cieplici, lázeňské čtvrti polského
apod. Také celostátní soutěž Městv prostorách školy i dalších lázeňjejího vyhlašovatele, 16 dílek; jedno
podkrkonošského města Jelenia Góské knihovny Varnsdorf s názvem
ských objektů. V průběhu loňského
se dočkalo ocenění.
ra. Do její výtvarné soutěže „Můj svět
„Drápanda“ třeba objeví autora se
léta se uskutečnila za značného
Jak se umístili žáci na celostátních
bez bariér, můj svět bez hranic“ přizačátky při mivýtvarných soutěžích, se škola většihlásila škola z Vesny 38 prací malých
moškolních aktinou nedozví. Dopisy s tímto oznámepacientů. Na slavnostní vyhlášení vývitách na léčebním zasílají vyhlašovatelé přímo autosledků jelo do Polska s učiteli
ném
pobytu
rům prací, jimž v té době léčení už
také několik žáků. A s prázdnou se
v krkonošských
většinou skončilo. Proto je možné, že
nevraceli: vezli si čtyři ocenění a dva
lázních.
i ve třech uvedených soutěžích –
diplomy za obrázky zaslané do soutěČlánek rekapitu„Krásné je žít“ (vyhlašovatel Zdravotní
že s tématem „Moje maminka“.
luje pouze dva
ústav Jihlava, 19 zaslaných prací),
Ještě lépe dopadla škola letos,
uplynulé školní
„Evropa ve škole“ (vyhlašovatel
když na oceněných místech se umísroky. Nebudu
Institut dětí a mládeže MŠMT ČR,
tila polovina z 22 přihlášených prací.
ale daleko od
16 zaslaných prací) a „Radujme se,
V další mezinárodní výtvarné soutěži
Pro výstavu v Kolonádě pravdy, řeknu-li,
veselme se“, (vyhlašovatel českovyhlášené zmíněnou polskou speciálděti
namalovaly
i
pože v podobném
skalický Dům dětí a mládeže Bájo,
ní školou a nazvané „Nejkrásnější
zvánku na vernisáž.
duchu by vyzněl
9 prací) – se některé obrázky zalíbily
místo Krkonoš“ ocenila odborná po-

Před pěti lety si škola přidala do své
„sbírky“ ocenění tuto Cenu Itálie
2000, kterou jí udělilo kulturní oddělení italského velvyslanectví.

text, který by se vrátil třeba o dvacet
let nazpět. Shrnuto a podtrženo: Speciální škola při dětské lázeňské léčebně Vesna má zkrátka
štěstí na děti s výtvarným talentem
a na pedagogy, kteří ho dokáží
zúročit.
(mk)
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Systém bezkontaktního zrakového ovládání počítače
Kromě programu MyVoice, který
usnadňuje osobám s tělesným postižením ovládat počítač hlasovými povely a který jsme představili
v předchozím čísle, přicházejí naši odborníci se systémem I4Control® ovládajícím počítač očními
pohyby. Nové počítačové periferní
zařízení s tímto systémem vymysleli a zkonstruovali v Gerstnerově
laboratoři Českého vysokého učení technického. (František Josef
Gerstner, 1756-1832, založil Českou polytechniku a stal se jejím
prvním předsedou, vyprojektoval
první evropskou železnici – koněspřežnou dráhu z Českých
Budějovic do Lince.)
Základem zařízení
je malá a lehká
videokamera, kterou má uživatel
připevněnou na
brýlové obrubě.
Díky tomuto řešení může volně pohybovat hlavou
a dokonce i měnit místo, odkud pracuje s počítačem. Kamera snímá
polohu oka (tato metoda se nazývá videookulografie) a její změna se v řídícím modulu transformuje na pohyb
počítačového kurzoru. Systém lze
připojit ke všem typům počítače přes
standardní USB rozhraní stejným
způsobem jako myš.
Pro každého uživatele je třeba
systém I4Control® kvůli správnému
ovládání kurzoru před prvním použitím nakalibrovat, tj. zaznamenat jeho
oblast klidové (rovnovážné) polohy
očí, kdy se dívá na střed monitoru.
V provozním režimu určuje směr po-

hybu kurzoru vychýlení oka z klidové
polohy (poloha očí nesouvisí bezprostředně s umístěním kurzoru). Kurzor
lze přemísťovat také prostřednictvím
pohybů hlavy.
Systém funguje tak, že nejdříve vyhodnotí aktuální polohu očí a zjistí,
zda je snímané oko vně/mimo klidové zóny. Nenachází-li se detekovaná
zornice uvnitř nakalibrované rovnovážné polohy, systém stále vysílá příkaz pro pohyb kurzoru příslušným
směrem (tato metoda se nazývá inkrementální neboli přírůstková – počítačový kurzor je do cílové polohy
přemísťován po malých úsecích).
Přemísťování kurzoru přeruší buď návrat detekované zornice do klidové
polohy nebo kliknutí, které se „spustí“ mrknutím. Systém je uzpůsobený
tak, že dokáže podle hodnoty časové
konstanty odlišit jedno a dvojí kliknutí
(dvojklik reprezentuje delší zavření
oka). Tyto veškeré operace probíhají
v rámci řídícího modulu poté, co se
do něj z modulu snímacího „přemístí“
nasnímaný signál.
Velkou výhodu systému představuje
tzv. emulace myši – dá se říci, že ve
své podstatě systém I4Control® běžnou počítačovou myš nahrazuje.
Uživatel tedy může bezproblémově
nadále pracovat s veškerými nainstalovanými aplikacemi ovládanými myší
a nemusí si dokupovat žádný speciální software.
Kromě pomoci tělesně postiženým
nachází princip systému široké využití také v medicíně např. při léčbě
(příp. i diagnostice) paralytického
strabismu, dyslexie nebo některých
forem lehké mozkové dysfunkce.
Jeho použití lze aplikovat také v růz-

Zajímavá literární soutěž určená
pro zdravotně postižené autory

ných výrobních provozech při činnostech, které znemožňují ovládání počítače rukama.
Zařízení se systémem I4Control®,
které nyní prochází ověřovací fází,
bylo veřejnosti například představeno v rámci březnové konference
INSPO.
(mk)

Dražkovice 52
Tel.: 724 030 298
Fax: 466 301 125
office@kralowetz.cz

J. Palacha 324
530 02 Pardubice 2
Tel.: 466 304 925
Fax: 466 307 811
kts.navrs@quick.cz

Pardubická linka důvěry pomáhá lidem už deset let
Linka důvěry u nás nabízí své služby víc než čtyřicet let.
Jde o pracoviště krizové intervence, které má nezastupitelné místo v systému sociální pomoci. V současnosti je
v provozu téměř 40 linek důvěry (aktualizovaný seznam lze
najít na stránkách http://www.capld.cz/), které pracují na
stejném principu: poskytují člověku anonymní telefonický
kontakt za účelem rozhovoru o jeho závažných problémech. Jako všude ve světě je i v naší zemi linka důvěry
koncipována jako instituce, která napomáhá v prevenci
sebevražednosti, depresivních stavů, psychických poruch
a nemocí nebo při řešení těžkých životních situací.
Linka důvěry Pardubice
V Pardubicích vznikla krizová linka v roce 1995. Jejím
současným zřizovatelem je Krajský úřad Pardubice. Linka
důvěry je určena pro všechny lidi bez rozdílu věku, obrátit
se na ni může kdokoliv a s jakýmkoliv problémem. Od dubna 2002 mohou klienti komunikovat s pardubickou linkou
i posíláním e-mailů. Další moderní službou je chat na internetu. Zajištěno je také poradenství formou klasických
dopisů.
S čím se lidé na linku obracejí
Linka důvěry nabízí širokou psychosociální pomoc. Mezi
nejčastější témata patří intimní či důvěrné vztahy (rodinná, partnerská, manželská problematika), závislosti a různé druhy sociální patologie (např. domácí násilí, drogy,
hráčství), osobní potíže ( např. úmrtí blízké osoby, ztráta smyslu života), dále záležitosti sociální a právní (např.
finanční a bytová tíseň, nezaměstnanost, péče o seniory),
zdravotní problémy (např. tělesná nemoc, úraz, gravidita) či sexualita (antikoncepce, sexuální dysfunkce, deviace). Některé hovory se týkají problémů menšin (např.
osoby se zdravotním postižením, odlišná sexuální orientace).
Lidé volají i po prožití náhlé traumatizující události (okradení, přepadení, znásilnění). Pracovníci linky také v několika případech zprostředkovali sociálně právní zásah: se
souhlasem klienta kontaktovali policii, lékaře či právníka.
Zastoupena je i problematika šikany, zanedbávání, sexuální zneužívání a tělesného nebo psychického týrání.

Vítězové budou pozváni na konferenci „INSPO 2006 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami“, která se odehraje
v sobotu 11. března 2006 v Kongresovém centru Praha. Obdrží hodnotné ceny a budou moci prezentovat
svoji tvorbu.
Přihlášením do soutěže vyjadřuje
autor souhlas s tím, že jeho dílo
může být bezplatně zveřejněno ve
sborníku vydaném ke zmíněné konferenci, případně v médiích. Všechny
letošní příspěvky lze najít na stránkách www.helpnet.cz, konkrétně
v rubrice INSPO.

V únoru jsem byla pozvána k doktorce do Fakultní nemocnice Motol.
O cestě, kterou nám život přichystal,
se nyní rozepíšu. Jsem pomalá, leč
soběstačná vozíčkářka a manžel je
na tom stejně. Máme automobil, řádně vybavený parkovacím znakem vozíčkáře. V zimě jezdíme, jen když
musíme. Objednání u lékařky bylo zajištěno půl roku předem, a tak se
nedalo nic dělat.
Když jsme projeli hlavní branou
k parkovišti před dětským oddělením,
neunikla mé pozornosti spousta sněhových bariér a obsazených parkovacích míst pro vozíčkáře. Už jsem si
myslela, že nestihneme k doktorce
dorazit včas. Pak jsem uviděla
u vchodu dva lidi z ochranky (byli celí
v černém) a uklidnila jsem se. Přijeli
jsme až k nim, stáhli okénko a já

nemůžeme najít místo k parkování,
pronesla často používané věty, jestli
aby měla strpení. Měli jsme toho
by nám nepomohli, protože jsme
dost, a tak jsme si vybrali místo
oba na vozíku a místa určená pro nás
u uzamčeného místa pro vozíky. Abyjsou plná.
chom nepřekáželi jedoucím autům
„My tady jen hlídáme místa pro saa sanitkám, vystupovali jsme ve sněnitky, aby mohly přijet. Místo si musíhu. Manžel vyndal z kufru můj vozík –
te najít sami,“ zklamal nás jeden
nasedla jsem a ani se v tom sněhu
z nich. Objeli jsme parkoviště třikrát,
nehnula. Manžel mi
a nic! Prostor byl jen
za budovou dole, Cesta za všechny peníze pomáhal s vyjetím
tak vehementně, až
nahoru by nevyjel
mě vyklopil. Já sice dopadla do měkani manžel, natož já. Nakonec jsme
kého, ale taky do studeného! Vteřiny
jedno volné vyhrazené místo našli,
mi připadaly jako hodiny a byla mi víc
dokonce i odhrabané, ale zamčené
a víc zima.
tyčí. Klíč bohužel černí šerifové neOkázale pomalu se k nám přibližoměli. A tvrdili nám, že prý je to místo
val jeden člen ochranky, aby manžepro doktora. Je to snad vozíčkář, že
lovi oznámil, že tam nesmí stát. Ten
musí mít pár metrů před vchodem
zuřil, ale přesto ho požádal o pomoc
místo pro svůj automobil?!
a poprosil ještě kolemjdoucího pána.
Čas utíkal, už jsme měli zpoždění.
Já mezitím „roztávala“ ve sněhu.
Zavolala jsem tedy doktorce, že jen

(pel)

ADONIX, spol. s r.o.

J. Palacha 1552, 530 05 Pardubice
tel.: 466 303 180
www.agro-aqua.pardubicko.com
agro-aqua@volny.cz

Asociace informačních systémů
pro osoby se specifickými potřebami, BMI sdružení a Křižovatka
v říjnu vyhlásily 2. ročník literární
soutěže „Internet a můj handicap“. Mediálním partnerem akce
je časopis Vozíčkář.
Pro soutěžní příspěvek je stanoven
maximální rozsah 600 slov a autor
v něm má na základě svých zkušeností podat svědectví o tom, jak mu
internet pomáhá vypořádat se s postižením. Při hodnocení se bude přihlížet zejména k literární úrovni textu
a zajímavosti obsahu.
Soutěžní práci opatřenou poštovní
i elektronickou adresou je zapotřebí
poslat v elektronické podobě nejpozději do 12. února 2006 na adresu
info@helpnet.cz. Do soutěže nebudou přijaty texty, které byly přihlášeny
v prvém ročníku.

Další informace sdělí Jaroslav
Winter z BMI sdružení, telefon: 234
602 267, e-mail: winter@brezen.cz.

U Stadionu 241
533 12 Chvaletice
web: www.enelex.cz
tel.: 466 988 154
e-mail: enelex@enelex.cz
fax: 466 988 153
Firma se od data svého založení dne 1. října 1991 zabývá především výrobou, montáží a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopeloměry, přístroje pro kontinuální měření popelnatosti uhlí a analyzátory kyslíku pro optimalizaci spalování v průmyslových kotelnách
a spalovnách.
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.

Linku důvěry kontaktuje mnoho osob i proto, aby získaly
konkrétní informaci a doporučení, na které odborné pracoviště v regionu se mohou obrátit.
Kdo pomáhá
Služby zajišťuje tým odborníků, mezi nimiž je například
psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník.
Podmínkou pro službu na lince je absolvování výcviku
telefonické krizové intervence a kurzu internetového poradenství, dále schopnost empatie a komunikativní dovednosti. Zhruba 90 procent zaměstnanců pardubické linky
důvěry má vysokoškolské vzdělání.
Krizový telefon:
466 500 075, Po-Pá od 8
do 22 hod., So-Ne od 9 do
22 hod.
Krizový e-mail:
majak@linkaduvery-pardubice.cz
Web: www.linkaduvery-pardubice.cz
Chat: www.internetporadna.cz, odkaz e-linka důvěry (do 31. ledna
2006); od 1. února na stránkách
www.linkaduvery-pardubice.cz, odkaz chat; vždy v Po, St a So od 9 do
11:30 hod. a od 17:30 do 20 hod.
Kdo volá, posílá e-maily a chatuje
Na pardubickou linku důvěry nejčastěji telefonují lidé ve
věku kolem 40 let. V případě e-mailů jsou to převážně třicátníci a u chatu mladí lidé kolem 25 let. Klienti letos nejvíc volají v úterý; pokud jde o denní dobu, nejvíc telefonátů je dopoledne kolem desáté, odpoledne kolem třetí
a večer kolem osmé hodiny.
Od roku 2000 se počet kontaktů zvyšuje. Například loni
jich Linka důvěry Pardubice zaznamenala 1658 a letos
jich očekává více než 2400. Stojí za zmínku, že ke 30. září zaznamenali pracovníci linky 1755 telefonátů, tedy více
než za celý loňský rok.
(pel)

Manžel pak přejel na místo pro sanity, prý že auto pohlídají (najednou to
šlo!). Moji maličkost doprovodil dovnitř druhý černý pán, protože jsem
měla tak zmrzlé ruce, že jsem nemohla ani zabrat do obručí. Lidem okolo
i mně neustále vyprávěl, proč jsem
mu nic neřekla, že by nám pomohl.
Naštvala jsem se, prudce jsem se
obrátila a začala křičet, že jsem ho
o pomoc žádala a že přece viděl dva
rozložené vozíky v kufru! Chtěla jsem
po něm jeho jméno. Napoprvé jsem
nerozuměla, pak opakoval, že už mi
jméno říkal. Ale na číslo, které měl na
prsou, nikdy nezapomenu: 3755.
Když jsem začala křičet ještě víc, až
se lidé otáčeli, otočil se a odcházel.
Já v té chvíli chtěla vyskočit a jít za
ním, ale můj úděl je být připoutaná
na kolech…

Po návštěvě u doktora jsme se posilnili kávou z automatu. To, co nás
čekalo venku, bylo jak nahnilá třešnička na nechutném dortu. Na parkovišti pro sanity stálo vedle našeho
auta dvacet centimetrů ze strany
spolujezdce další osobní vozidlo.
Páni šerifové radši hlídali druhou
stranu.
Neměli jsme sílu ani chuť na ně čekat, a tak jsem lezla dovnitř přes místo řidiče. Když člověku slouží nohy,
zvládne to za chvíli. Mně to však trvalo deset minut. A sotva jsem se uvelebila, přišel řidič a odjel. Ale kdo to
mohl tušit?
Já byla po té anabázi utahaná jak
malé kotě, a tak jsem celou cestu domů prospala.
Klára Hudečková
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Práce je v dnešní společnosti slovy
britského sociologa Anthonyho Giddense „klíčem k sebevědomí a životním standardem“. Přístup k ní je velmi
důležitý pro všechny členy společnosti včetně klientů ústavů sociální
péče. Pracovní uplatnění podporuje
sebeúctu člověka, rozvíjí praktické
dovednosti a přináší nové zájmy
a společenské aktivity. Právo pracovat je základním lidským právem
a práce má pro lidi s mentálním i jiným typem zdravotního postižení stejný význam jako pro ostatní.
Ústavy sociální péče však v současnosti mají (kromě pracovní rehabilitace, která je velmi významná) málo
praktických zkušeností se zaměstnáním svých klientů v nějaké formě pracovněprávního vztahu. Například
z dotazníkového šetření zaměřeného
na uplatnění klientů ÚSP ve věku od
18 let, které proběhlo na podzim
2004 mezi ústavy Středočeského
kraje, vyplynulo, že bez jakékoli pracovní aktivity je celých 38 % těchto
lidí a řádnou pracovní smlouvu uzavřelo pouze jedno procento lidí. Je
pravděpodobné, že podobná nepříznivá situace je v ostatních krajích
naší republiky.
Reakcí na ni jsou „Vlaštovky do

„Vlaštovky“ přinášejí změnu do ústavů sociální péče
ústavů“, což je hovorový název projektu „Vytváření podmínek pro pracovní uplatnění/začlenění obyvatel
ústavů sociální péče“. Autorem projektu je Česká unie pro podporované
zaměstnávání, partnery jsou sdružení
Rytmus a Quip – Společnost pro
změnu.
Pokud jde o konkrétní přínos, nabízejí „Vlaštovky do ústavů“ analýzu
současných podmínek pro pracovní
uplatnění obyvatel ústavů sociální péče; vytvoření praktických pomůcek
(např. manuálu) pro zaměstnance
ústavů, kteří budou chtít ve větší míře
podporovat pracovní uplatnění klientů
na otevřeném trhu práce; poskytnutí
úvodního vyškolení pracovníkům
ústavů a návrhy opatření, jejichž realizace povede k vyšší míře sociálního
začlenění klientů ústavní péče do přirozeného pracovního prostředí.
Výsledkem by mělo být zvýšení kvality
služeb, které ústavy poskytují.
V současné době má Česká unie
pro podporované zaměstnávání zpracovanou analýzu právních norem dotýkajících se pracovního uplatnění
obyvatel ústavů a je vytvořena finální

Nová poradna pro nezaměstnané v Praze
Městské centrum sociálních služeb a prevence otevřelo v Infocentru KONTAKT
na Palackého náměstí, v podchodu metra B, bezbariérovou poradnu pro nezaměstnané. Zájemci ji mohou navštívit každé pondělí od 10 do 14 hodin.
Poradkyně Lenka Červená s klienty pracuje individuálně: pomáhá jim při vytipování nového zaměstnání, probírá s nimi postup, jak komunikovat se zaměstnavatelem, jak psát životopis nebo průvodní dopis. Poskytuje poradenství v pracovněprávních záležitostech, informuje o podpoře v nezaměstnanosti, sdělí
adresy pracovních úřadů a pracovních agentur.
ve ST od 8 do 14,30 hod. a ve ČT
Nejdůležitější je však pomoc při vya PÁ od 8 do 11,30 hod.) a také na
hledávání konkrétní práce. K tomu
e-mailu infokontakt@mcssp.cz nebo
poradkyni slouží internet, noviny i čacervena@mcssp.cz.
sopisy. Na poradnu se zatím obracejí
lidé v předdůchodovém věku, maminky po skončení rodičovské dovolené,
Zaměstnavatelé,
lidé s nízkým vzděláním a dlouhodonabídněte volná místa!
bě nezaměstnaní, ale i lidé se zdravotním postižením. Zvýšená péče
TIP pro zaměstnavatele: Pokud
je věnována dlouhodobě nezaměstchcete nabídnout brigádu nebo
naným.
práci, budeme rádi, když své nabídKontaktní adresa: Infocentrum soky pošlete na e-mailovou adresu inciální pomoci KONTAKT, Mgr. Lenka
fokontakt@mcssp.cz nebo zatelefoČervená, Palackého náměstí, podnujete na číslo 222 563 704.
chod metra B, 128 00 Praha 2.
Kontaktní osobou je Lenka
Dopravní spojení: metro B – KarČervená. V případě zájmu vám vylovo náměstí, výstup Palackého;
světlíme, jaké výhody získáte při zatramvaje č. 16, 10, 4, 3, 14, 7, 17,
městnávání zdravotně postižených
21 – zastávka Palackého náměstí.
osob.
Poradenství probíhá v pondělí
Další informace o Městském centru
mezi 10.-14. hodinou.
sociálních služeb a prevence lze najít
Upozornění: Do poradny se můžena stránkách www.mcssp.cz.
te předem objednat na tel. čísle 222
(pel)
646 151 nebo 731 056 172 (nejlépe

verze manuálu pro zaměstnance
ústavů. Od července do září proběhly pilotní jednodenní semináře v pěti
ústavech sociální péče – ty se nyní
odehrávají v dalších ÚSP, které o ně
projevily zájem. Lektorské týmy tvoří
vedoucí pracovníci ústavů sociální
péče, právník, vedoucí pracovníci
agentur podporovaného zaměstnávání a odborníci s praxí v oblasti sociálních služeb a podporovaného
zaměstnávání.
Tento článek byl napsán hlavně proto, aby se o projektu dozvěděli lidé
z dalších ústavů a aby někdo pomohl
„Vlaštovkám“ otevřít dveře v dalších
ústavech kdekoli v naší zemi.

Na dotazy odpoví a přihlášky přijímá
Mgr. Zuzana Bajerová na tel. čísle
224 942 696 a emailové adrese
zuzana.bajerova@unie-pz.cz.
Alena Schlegelová, Česká unie
pro podporované zaměstnávání

Počítačové kurzy
v bezbariérovém prostředí
V Pardubicích se nachází bezbariérové školicí středisko firmy
K2P. Po celý rok pořádá počítačové kurzy a kurzy podvojného účetnictví. K provádění rekvalifikačních
kurzů získalo středisko akreditaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Další informace sdělí Dita Dostálková na telefonu 466 614 123
a jsou také zveřejněny na stránkách www.k2p.cz.
(pel)

Nabídka semináře pro zájemce
o realizaci „Vlaštovek“
- Na semináři se dozvíte více o právní úpravě týkající se dané problematiky zejména v těchto oblastech:
způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví, invalidní důchody, pohyb
obyvatel ústavu sociální péče mimo
ústav, odpovědnost ústavu, zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby, pracovní
rehabilitace, zaměstnávání zdravotně
postižených osob.
- Seznámíte se s úspěšnými příklady z praxe a dostanete manuál o pracovním uplatnění klientů ústavů
sociální péče.
Zájemci se mohou přihlásit na další
jednodenní semináře, které budou
probíhat od ledna do března 2006.

Olbrachtova 174
537 01 Chrudim

tel.: 469 688 393
www.novplasta.cz

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

✔ 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 mo
derní 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 čin-

nosti má firma na paměti především zajištění kvality.

Jana Palacha 515
530 02 Pardubice

Telefon:
Fax: 466 335 440
Vedení: 466 335 440, 466 510 184 E–mail: albaplus@albaplus.cz
Výrobní útvar: 466 798 861
Internet: www.albaplus.cz

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.

klempířské stroje
a stožáry veřejného osvětlení
MOSTR Prachovice
tel. + fax: 466 950 866
mostr@mostr.cz
www.mostr.cz

J. Palacha 191, 530 02 Pardubice
tel : 466 330 302, 466 330 759
fax: 466 330 303
e-mail: zasilatelstvi@zeleznik.cz

V Karlíně se nejen vyšívalo, zdobily se dorty nebo se aranžovaly květiny
Krásnou slunečnou sobotu 22. října
využila řada lidí k výletům do přírody, k návštěvám historických památek, k procházkám s rodinou nebo
přáteli, ale i k jiným aktivitám.
Šedesát devět osob s mentálním
postižením se svými doprovody
z celé republiky, ale i ze Slovenska
se v tento den vydalo do Prahy, aby
se v Karlínském Spektru (zařízení
Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy) zúčastnily celostátní soutěžní přehlídky, kterou její organizátor – Sdružení pro pomoc mentálně

postiženým ČR, Krajský výbor Praha – nazval VI. ABILYMPICS 2005.

Soutěžící (několik i se zkušenostmi z pardubických abilympiád) reprezentovali především ústavy sociální péče i jiná zařízení pečující
o mentálně postižené. Svoje zástupce vyslaly ÚSP Empatie České

Budějovice, ÚSP Skřivany (obec
u Nového Bydžova), ÚSP Svojšice
a ÚSP Doubravčany na Kolínsku,
DÚSP Tloskov (okr. Benešov), ÚSP
Leontýn Roztoky u Rakovníka,
ÚSP Psáry (okr. Praha-západ), SDMSPMP Chotěšice (okr. Nymburk),
HCS-SPMP Poděbrady a společnost DUHA z Prahy. Mezi soutěžícími se objevili dále mentálně postižení z Jeseníku, Kolína, Kralup nad
Vltavou, nejdelší cestu museli absolvovat účastníci z Bratislavy.

Organizační výbor připravil 11 disciplín manuální zručnosti, některé
z nich byly rozdělené na kategorie
do 18 a nad 18 let – pletení, vyšívání, háčkování, aranžování květin,
zdobení dortu, studená mísa, práce
se dřevem, práce s keramickou hlí-

nou, hra na hudební nástroj, tanec jednotlivce
a psaní na psacím stroji.
V každé hodnotila předvedené výkony dvoučlenná
komise rozhodčích. Nutno
dodat, že rozhodování
o tom, který výrobek, výtvor

či předvedený výkon byl ten nejlepší, nebylo vůbec jednoduché. Přestože skutečným vítězem mohl být
pokaždé pouze jeden, vítězství si za
svoji odvahu odvezli pomyslně
všichni zúčastnění.
VI. ABILYMPICS 2005 se mohla
uskutečnit díky vstřícnému přístupu
a mimořádnému pochopení vedení
Domu dětí a mládeže a díky finančním příspěvkům od četných sponzorů; drobné příspěvky dokonce
věnovali i samotní účastníci. Na akci poskytlo grant Ministerstvo kultury ČR.
(mk)
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Zahraniční zkušenosti a skutečnosti

Dva státy, dvě organizace, aktivity pro jednu cílovou skupinu
Rozsah činnosti nevládních organizací či organizací zdravotně postižených ve prospěch lidí
s nějakým zdravotním handicapem závisí na
ekonomické situaci a legislativních předpisech příslušného státu, přístupu a ochotě
v otázce sponzoringu, zaměření daného subjektu i na dalších okolnostech. Na příkladu
dvou sdružení, jejichž aktivity se shodou okolností částečně dotýkají abilympiád na našem
území, se podíváme do Maďarska a Spojených
států amerických.
♣ NÁRODNÍ FEDERACE SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH (MEOSZ) patří mezi největší a nejvlivnější
maďarské celostátní nevládní organizace. Roku 1981 ji založili tělesně
postižené osoby. Federaci, která je členem
Národní rady sdružení zdravotně postižených, tvoří
přes osm desítek sdružení s více než půltisícovkou
místních skupin a téměř 200 tisíci členy.

Snímky jsou z akce Den rovných příležitostí, který
letos proběhl 14. a 15. května.

Svojí činností zaměřenou na ochranu, propagování a prosazování práv a zájmů tělesně postižených
osob usiluje o dosažení rovných příležitostí a plné
zapojení této široké skupiny obyvatelstva do společnosti, stejně jako o zvýšení povědomí o ní. Úzce
se na tom podílejí také tři další národní organizace
– federace nevidomých, neslyšících a mentálně
postižených.
Významnou aktivitou je organizování pravidelných
i občasných akcí. Z nich je možno připomenout třeba Den rovných příležitostí v květnu, srpnové
národní setkání zdravotně postižených lidí na
Balatonu, národní abilympiádu nebo národní kulturní festival. Mezi aktivitami nemůže chybět podpora
vytváření příležitostí k zaměstnání, vzdělávání, kultuře, sportu apod., služby osobní asistence,
dopravy, poradenství nebo informačního servisu.
Jako zdroj informací slouží noviny s názvem HUMANITÁS. Institut MEOSZ pro dálkové studium
K výjimečným co do rozsahu
i náplně expozice patří
Tyflologické muzeum v Madridu, zařízení Španělské organizace nevidomých (ONCE).
Vedle pomůcek pro vzdělávání
nevidomých vystavuje i různé
modely světových stavebních
dominant – třeba Eiffelovu
věž, moskevský chrám Vasila
Blaženého nebo šikmou věž
v Pise. Ze zajímavých exponátů lze uvést např. pomůcku
pro dorozumívání s hluchoslepými.
Muzeum zakladatele šestibodového slepeckého písma
Louise Brailla je umístěno v jeho rodném domku v městečku
Návštěvníci muzea v Berlíně
najdou mezi množstvím exponátů také rafigraf neboli psací
stroj pro vyráženou latinku.

a teleworking organizuje tříměsíční až
roční počítačové, jazykové (se zaměřením na angličtinu) i jiné kurzy. Zástupci
Federace jsou zváni
k řešení některých
státních úkolů, jako
jsou např. poskytování finanční podpory lidem s tělesným
postižením na potřebné bytové úpravy
nebo potíže v dopravě.
Rozsah aktivit přesahuje hranice země. Jedná se
např. o členství v Mezinárodní federaci tělesně postižených (FIMITIC) nebo Evropském fóru zdravotně postižených (EDF). Prostřednictvím spolupráce
středo a východoevropských nevládních organizací
se účastní vzájemného řešení problémů zdravotně
postižených. Podílí se také na přeshraniční výměně
zkušeností a informací ze života těchto lidí.
V rámci Federace existuje několik sekcí s přesně
vymezenými úkoly či zaměřením. Skupina pro zákonodárství expertně spolupracuje s Radou pro iniciování pozměňovacích návrhů zákonů nebo nových zákonů, které by zlepšily životní podmínky
zdravotně postižených. Poskytuje také právní poradu jednotlivcům. Pracovní skupina lidských práv
pomáhá v případech diskriminace. Své samostatné
sekce mají mladí lidé a ženy, určitou specifiku představuje vozíčkářská taneční skupina.
V roce 2002 dvě zástupkyně Národní federace
sdružení zdravotně postižených pozorně sledovaly
průběh pardubické národní abilympiády, aby načerpaly zkušenosti před premiérovým ročníkem
maďarské soutěžní přehlídky schopností a dovedností zdravotně postižených. Ti se na ní poprvé
představili v srpnu téhož roku na Balatonu.
♣ ARTS FOR ALL, sdružení se sídlem
v americkém státě Arizona, působí ve
prospěch zdravotně postižených od roku 1985,
kdy ho založila dětská terapeutka Marcia Berger.
Už název – česky Umění pro všechny – předurčuje zaměření jeho aktivit, v prvé řadě jde
o profesionální zvládnutí dramatického umění a malířství. Členy sdružení jsou především mladí lidé od
útlého dětského věku až na práh dospělosti s tělesným, mentálním nebo i jiným postižením. Při své
umělecké činnosti vycházejí ze zásad, které stanovila zakladatelka sdružení: být si jistý tím, co chci
dělat, a akceptovat, co dělat nemohu, chtít se učit

Coupvray (zhruba 40 kilometrů východně od Paříže).
Seznamuje se životem jeho
rodiny a představuje pomůcky
z doby jeho působení v Národním ústavu pro mladé slepce v Paříži. Patronem muzea
je místní starosta.
Provozovatelem pařížského
muzea je Asociace Valentina
Haüye (V. Haüy, který žil ve
druhé polovině 18. století, je
zakladatelem systémové kolektivní výchovy nevidomých).
Nachází se v něm především
velké množství literatury tištěné různými typy reliéfní latinky.
Stejně jako předchozí muzeum uchovává předměty, které používal L. Braille v pařížském slepeckém ústavu.
Rozsáhlé sbírce muzea
v berlínské čtvrti Steglitz dominují pomůcky pro psaní
běžnou reliéfní latinkou
i Braillovým písmem,
zeměpisné mapy a výtvarné práce nevidomých umělců, součástí
je i bohatá knihovna.
Nejzajímavějším exponátem muzea v severoněmeckém Hannoveru

a zlepšovat, s klidem přijímat kritiku, rozvíjet sebevědomí, rytmus a hlas projevu a uvědomovat si, že
jen na scéně mohu tvořit.
Mezinárodně známý a uznávaný herecký soubor
Third St. Ensemble Company procestoval se svými
představeními, z nichž pokaždé čiší nadšení
a energie, už celý svět. Jeho umění obdivovalo
i obecenstvo na třech mezinárodních abilympiádách – v Hongkongu, Austrálii a u nás v Praze
v srpnu 2000. Z přemíry vystoupení na domácích
pódiích zmiňme alespoň společné národní konference Americké aliance pro divadlo a vzdělání
a Asociace pro divadlo a postižení.
Do společných aktivit patří mj. denní třídy na výuku hudby, tance, herectví, ale třeba i posunkové
řeči. Účastníci měsíčních workshopů se věnují
skládání hudby, zpěvu, pohádkářství, tanci i dramatu. Děti s postižením i bez něho si velmi oblíbily letní umělecké tábory.
Rodinám zdravotně postižených sdružení zajišťuje poskytování respitní a rehabilitační
péče s přihlédnutím
k individuálním a specifickým potřebám klientů. „Vyslanci“ zdravotně
postižených jsou středoškoláci, kteří se během 18 hodinových
Autorem obrázku je malíř Chris Rush, který
vykonává od roku 1998 pro sdružení Arts for All
funkci jakéhosi supervizora.

kurzů dovědí lecccos o tělesném postižení, mentální retardaci, hluchotě nebo slepotě. Tyto zkušenosti jsou pro ně neocenitelné v dalším profesním
životě.
Sdružení Arts for All získalo za svoji činnost již četná domácí i zahraniční ocenění.
(mk)

Eurobeton Maba, s.r.o.

Závěrečný díl seriálu mapujícího výstavnické aktivity nevidomých a slabozrakých zavádí čtenáře krátce do dvanácti
slepeckých muzeí v osmi evropských zemích. V průběhu necelých deseti let je navštívila dvojice pracovníků nynějšího
Oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně Eliška Hluší a Josef Smýkal.
školy pro nevidomé. Jeho náje tabule pro skládání magnetických hranolů s písmeny
vštěvníci se v něm mohou
Braillovy i běžné abecedy.
seznámit třeba s učebními
Sbírkový fond dále obsahuje
pomůckami tamních učitelů,
např. historické pomůcky, knidřevěnou replikou Kleinova

muzea je třeba cestovat do
Florencie. Funguje zde jako
součást vzdělávacího centra
pro nevidomé. V jeho rozsáhlém sbírkovém fondu nechybějí mj. pomůcky pro psaní
reliéfní latinkou a Braillovým písmem nebo různé
hračky.
V muzeu ve Varšavě (zařízení
Polského svazu nevidomých)

Historie slepeckého muzejnictví je stará osm desítek let

Evropou od západu na východ
hy nebo četné archivní
dokumenty.
Základ sbírky muzea ve
Vídni tvoří pomůcky, které
shromáždil Johann Wilhelm Klein, první ředitel
místního ústavu pro nevidomé. Největší část představují pomůcky pro psaní
reliéfní latinkou. Nevšedním exponátem je např.
mapa, kterou si pro svoji potřebu vyrobila Marie Terezie
Paradisová, klavírní virtuoska,
koncertní pěvkyně a první hudební sladatelka.
Slepecké muzeum v Miláně
je ve správě měsíční pobytové

Jiný typ psacího stroje pro nevidomé vystavuje moskevské
muzeum.

psacího stroje pro psaní propichovanou reliéfní latinkou nebo s metodikou písma V. Haüye. Do dalšího italského

uchovávají především výtvarná
díla nevidomých umělců. Toto
muzeum je součástí knihovny
pro nevidomé.
Dlouholetým centrem slovenského slepeckého muzejnictví je město Levoča ve východní části země. Současné
Muzeum speciálního školství
je nástupcem původního Slepeckého muzea. Ve sbírkovém fondu má např. tepaný
měděný glóbus, četné výrobky žáků Základní školy internátní pro nevidící a slabozraké
a Středního odborného učiliště internátního pro zrakově
postiženou mládež, různé ar-

chivní dokumenty a knihy
z oborů speciální pedagogiky.
V současnosti se zaměřuje na
shromažďování modelů různých staveb z celého Slovenska.
Ve sbírkách dvou ruských
muzeí v Moskvě (patří organizaci nevidomých VOS)
a Petrohradu lze nalézt různé
pomůcky, archivní dokumenty,
knihy tištěné různými typy reliéfní latinky i azbuky, sportovní
ocenění a výtvarné práce
zachycující historii organizace
VOS. Moskevské sbírá exponáty z celého Ruska, druhé z regionu Leningradské
oblasti.
Většinu podkladů pro seriál
o slepeckém muzejnictví
v České republice poskytla
brožura o jeho historii. Při příležitosti svého desetiletého výročí ji roku 2002 vydalo
Technické muzeum v Brně,
Oddělení pro slepeckou historii. Za poskytnutí brožury i dalších podkladů náleží velké
poděkování v úvodu jmenovaným osobám.
(mk)
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Výlet (nejen) pro vozíčkáře
Na 9. turistické světové olympiádě,
kterou hostila ve dnech 28.-31. července západočeská Plzeň, byla mezi několika stovkami ctitelů pohybu
v přírodě i řada zdravotně postižených. Mnozí účastníci této významné mezinárodní akce mohli jako
první turisté absolvovat zhruba šestikilometrový a prakticky bezbarié-

rový okruh kolem Velkého boleveckého rybníka (tzv. Boleváku) na severním okraji města. Vozíčkáře je
ale přesto důležité upozornit na přítomnost doprovodu, neboť některé
úseky se lépe zvládnou s jeho pomocí. Nyní na trasu, jež vznikla propojením stávajících cest s nově
upraveným úsekem podél hráze,
zveme také naše čtenáře.
Při cestě autem je třeba jet z Plzně
směrem na Třemošnou a Most,
zaparkovat lze na některém ze čtyř
parkovišť. Při využití linek MHD je
výhodná následující kombinace:
od hlavního nádraží tramvají číslo 1
(směr Bolevec) na zastávku Plaská,
zde přestoupit na autobus číslo 30
(směr Borská pole) na zastávku
U Hráze. Na autobusové lince jezdí
pravidelně i nízkopodlažní spoje.
Od výstupní zastávky vede trasa
nejprve po tělese hráze s alejí prastaHillary na jedné ze svých četných plaveb po britských řekách.

rých památných dubů. Tento úsek je
dlouhý asi 300 metrů a jeho povrch
tvoří zpevněná cesta, částečně pokrytá drobným štěrkem (doporučuje
se absolvovat za pomoci doprovodu).
Poté se výletníci dostanou po lesních
a zpevněných cestách (ojediněle
s kořeny), kolem rybníku V Chobotu
k rozcestí k dalšímu rybníku s názvem
Košinář. Putování pokračuje přímým směrem po
břehu Košináře k Seneckému rybníku, kde se odbočí doleva. Následuje
úsek po hrázi a zhruba
200 metrů k silnici (při
odbočení vpravo je možné po asi 100 metrech
dojít ke sportovnímu centru V Prokopávce). Při
odbočení vlevo pokračuje trasa cca 100metrovým silničním úsekem.
Po dalších asi 150 metrech se odbočí vpravo na zpevněnou
cestu, po níž se dojde do Malého
Bolevce. Závěrečná část k zastávce
autobusu vede po chodníku s kvalitní
zámkovou dlažbou vedle rušné komunikace podél jižního břehu Boleváku.
Před rybníkem Košinář je možné si
trasu asi o dva kilometry zkrátit. V tom
případě se musí na rozcestí zahnout
vlevo a pokračovat po hrázi Košináře
po pěkné zpevněné cestě ke kempu
Ostende a po severním a západním
břehu Boleváku do Malého Bolevce.
Odtud je již trasa stejná.

Soustavu jedenácti Boleveckých
rybníků obklopují rozsáhlé borovicové lesy. Čistá voda, lesy plné hub,
borůvek i jiných plodů, hustá síť značených turistických a cyklistických
tras (v zimě vhodné pro běžky) činí
z území vyhledávané rekreační místo
obyvatel i návštěvníků Plzně. V několika přírodních rezervacích se chrání
např. rašeliniště nebo masožravé
rostliny. Unikátní chráněnou technickou památku představuje kolomazná
pec u Kamenného rybníka. V dřívějších dobách to bylo důmyslné zařízení na výrobu všestranně užitečných
produktů (dehtu, terpentýnového oleje, kalafuny, smůly atd.) pracující na
principu suché destilace dřeva. (mk)
AQUASTAV s.r.o.
Lány na Důlku 14, 533 31 Pardubice
Telefon: 466 970 307

VELKOOBCHOD PRO PLYNOVODY,
VODOVODY, KANALIZACE

Okamžiky Okamžiku
☛ Na středu 2. listopadu připravilo
pražské sdružení pro podporu nejen
nevidomých Okamžik do budovy
Karlínského Spektra vyhlášení výsledků druhého ročníku celostátní
literární soutěže „2005 Nesmírná
odysea“ pro zrakově postižené děti
a mládež. Sdružení ji vyhlásilo společně s Obcí spisovatelů.
Zážitky z běžných i víkendových
dnů, výletů s přáteli nebo rodinou,
úvahy o životě a další témata, to vše
zpracované ve formě prózy či poezie
hodnotila pětičlenná porota v čele se
spisovatelem Alexandrem Klimentem. V nejmladší věkové kategorii od
9 do 12 let se mezi autory prózy stal
vítězem 12letý Martin Hrtús, žák
Základní školy T. G. Masaryka ve
Zlíně. Veronika Ševčíková (14 let) ze

které proběhlo za přítomnosti jejich
autorů v úterý 15. listopadu v prostorách brněnského bezbariérového divadla Barka.
První titul pochází z pera Jiřiny
Kalabisové, učitelky, která jako jedna
z prvních přijala do běžné třídy základní školy nevidomou dívku a která
značný čas své pedagogické činnosti věnovala výchově různě zdravotně
postižených dětí. Druhou knihu napsal brněnský vozíčkář Ivan Jergl;
v květnu se na www.iliteratura.cz stala Knihou měsíce.
Oba autoři vybrali ke čtení několik
ukázek, které vystřídaly odpovědi
obou autorů na zvídavé otázky průvodců večera. Odpovídat musel ale
také přítomný devítiletý ilustrátor
Jerglovy knihy Filip Facincani, jeden

Oba hlavní aktéři brněnského
večera četby.

Foto: Jiří Janáček

S. K. Neumanna 2708
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 304 879
www.trinomplus.cz
e-mail: trinom_plus@volny.cz

- stavební firma zabývající se
především prováděním
železobetonových monolitických
konstrukcí

Vítězství vůle
Těžce tělesně postižená Hillary Listerová z Velké Británie se stala prvním kvadruplegikem na světě, jemuž se podařilo coby „osamělému mořeplavci“ pokořit kanál La Manche. 33letá Angličanka překonala oblíbenou trasu všech
dálkových plavců z přístavu Dover na britské straně do francouzského Calais
v čase šest a čtvrt hodiny.
Odvážná žena, která může hýbat jen hlavou, očima a ústy, se plavila na speciálně upravené lodi. Řídila ji sáním a foukáním vzduchu do dvou brček: jednoho napojeného na kormidlo, druhého ovládajícího obě plachty.
Po bouřlivém přivítání ve francouzském přístavním městě, doprovázeném
zvuky vítězné hymny sportovců „We Are the Champions“, se zpravodaji tiskové
agentury AFP svěřila se svými pocity: „Jen jsem hrozně křičela, byla jsem tak
šťastná. Bylo to úžasné a doufám, že to trochu změní představy o hendikepovaných lidech.“
55 kilometrů dlouhou plavbu přes Kanál absolvovala H. Listerová dva roky poté, co se poprvé posadila do plachetnice. Jak sama řekla, sport jí dal naději
a novou vůli do života. A rozhodně nechce zůstat pouze u zdolání kanálu
La Manche. Jako další jachtařské dobrodružství si předsevzala pokusit se příští rok obeplout celou Velkou Británii.
(mk)

Speciální školy pro zrakově postižené v Praze na Vinohradech vyhrála
věkovou kategorii 13-15 let. Ve třetí
kategorii – 16-19 let – napsala podle
vyjádření poroty nejlepší prózu 17letá
studentka Konzervatoře J. Deyla
v Praze Anna Kohutková. Ze stejné
školy byla také vítězná autorka poezie, 19letá Kateřina A. Šťastná.
Zajímavým zpestřením slavnostní
akce bylo hudební ztvárnění oceněných prací předvedené na netradičních nástrojích (pily, fujary apod.)
multiinstrumentalistou Swetjou.
Se všemi oceněnými pracemi se
můžete postupně seznámit na webových stránkách www.okamzik.cz
v odkazu Čtení na víkend.

z oceněných účastníků celostátní výtvarné soutěže zdravotně postižených „Navzájem“ (v roce 2004 ji také
zorganizovalo sdružení Okamžik).
Hudební vložku obstaralo víření
bubnů v provedení pohybového divadla Cyranovy Boty.
Fotografie z akce, stejně jako informace o dalších aktivitách Okamžiku
naleznete na www.okamzik.cz. (mk)

☛ „S kloboukem po špičkách …“, takový název dalo sdružení večernímu
autorskému čtení dvou letos vydaných knih: „S kloboukem na nepřítele“ a „Naděje chodí po špičkách“,

Na středních školách se vzdělávají i žáci se zdravotním postižením
Volba povolání a výběr studia na střední
škole patří k prvnímu významnému rozhodnutí v životě žáků základních škol. O mnoho
těžší je volba dítěte, které má nějaké zdravotní postižení, nebo mu učení ve škole prostě nejde. Úkolem učitelů v základních školách je vést a informovat své žáky tak, aby
byli na volbu své vzdělávací cesty připraveni. V případě handicapovaných dětí však
nestačí obecná příprava, ale je třeba jim věnovat individuální péči.
V současnosti je v České republice systém
středoškolského vzdělávání natolik prostupný a variabilní, že umožňuje studium všem
žákům bez rozdílu, tedy včetně zdravotně postižených, dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí, prospěchově slabých žáků či dětí
s poruchami učení nebo chování a absolventů
speciálních základních škol (dříve zvláštních a pomocných). I pro ně však platí podmínka k přijetí, a tou je splněná povinná školní
docházka v délce devíti let, prokázání požadovaných vědomostí a schopností a lékařsky ověřená zdravotní způsobilost pro výkon
povolání.
Žáci se smyslovým a tělesným postižením mohou studovat na středních školách, které jsou
specializované na různé typy postižení. Jsou jimi například speciální školy pro zrakově, sluchově nebo tělesně postiženou mládež, školy,

pro žáky s kombinovanými vadami apod. a zahrnují gymnázia, střední odborné školy a střední
odborná učiliště. Tyto veřejné, církevní i soukromé vzdělávací instituce jsou vybaveny bezbariérově, disponují didaktickými a kompenzačními
pomůckami a výuku zajišťují specializovaní pedagogové. Učivo studijních a učebních oborů –
zejména pro smyslově handicapované žáky –
bývá rozloženo do více ročníků, než je
tomu v běžných školách (např. do pětiletého
vzdělávacího cyklu, s možností dalšího individuálního prodloužení). Maturita nebo výuční list
jsou rovnocenné se vzděláním v kterékoli jiné
střední škole.
Pozitivním trendem je zapojování dětí s tělesným či smyslovým postižením do běžných středních škol. Mnoho z nich má bezbariérový přístup a podle typu a rozsahu postižení žáka jsou
pedagogové připraveni výuku individuálně přizpůsobit. Pro příklad – v Pardubickém kraji
umožňují studovat i žákům s tělesným postižením gymnázium v Hlinsku a v Holicích, v Chocni
obchodní akademie nebo SOŠ obchodu a služeb a SOU, v SOU technickém v Přelouči mohou přijmout žáky se sluchovým postižením.
Přijetí ke studiu na běžné škole však není úplně
jednoduchá cesta a vždy je třeba zvážit rizika,
která by mohla převážit zisk z integrace. Pokud
mají rodiče v úmyslu svého potomka se zdravotním postižením umístit do běžné školy, určitě by

měli nejprve svůj záměr konzultovat s ředitelem a domluvit si podmínky organizace výuky v souladu s potřebami dítěte. I přes velkou
toleranci a snahu ze strany školy se může stát,
že žák nebude moci nastoupit. Rodiče by měli
předejít případnému zklamání a dopředu se seznámit s konkrétními zdravotními požadavky na
plánovaná povolání a poradit se s lékařem, popřípadě s psychologem, zda dítě nebude vystaveno nadměrné zátěži.
Učiliště, odborná učiliště a praktické školy nabízejí upravené učební obory především žákům
s mentálním postižením různých stupňů.
Studium je příležitostí, jak mohou získat kvalifikaci i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ty, kterým se nepodařilo dojít až do
9. třídy, stejně tak i absolventi dřívějších zvláštních a pomocných škol. Učiliště realizují dvouleté učební obory a jejich absolventi odcházejí
ze škol s výučním listem s možností vykonávat
nejrůznější dělnická povolání. Největší zájem je
o obory z oblasti zemědělství (obory zemědělská a zahradnická výroba), gastronomie (provoz
společného stravování) a stavebnictví (stavební
výroba). Závěrečnou zkouškou a výučním listem
končí i dvou nebo tříleté studium v odborných
učilištích, ve kterých se žáci připravují na práce
pomocného charakteru. Nejžádanějšími jsou
gastronomické obory (například kuchařské
a cukrářské práce), ale také šití oděvů a prádla,

práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních
nebo zednické, malířské, lakýrnické a natěračské práce.
Žákům s mentálním postižením různých stupňů nabízejí vzdělávání praktické školy.
Jednoleté a dvouleté vzdělávací programy praktických škol zprostředkovávají nenáročnou přípravu k získání teoretických vědomostí, dovedností a návyků v omezeném rozsahu a podle
stupně postižení. Jsou zaměřeny na velmi jednoduché manuální dovednosti v oblasti služeb
a výroby, např. rodinná výchova. Studium může
být podle individuálních potřeb žáka prodlouženo a zaučení v povolání probíhá jak ve škole, tak
v mimoškolních zařízeních. Absolventi však získají pouze závěrečné vysvědčení a mohou pracovat například v chráněných dílnách.
Kde získáte informace
Možnosti studia na speciálních středních školách a nabídku běžných škol pro uchazeče
s postižením obsahuje informační příručka s celorepublikovým rozsahem Kam na školu –
Střední školy v České republice. Publikace rovněž obsahuje informaci, které školy přijímají
žáky se specifickými poruchami učení. Kniha
stojí 165 Kč a lze si ji objednat na e-mailové
adrese prirucka@nuov.cz.
Ivana Eliášková, Centrum kariérového
poradenství při Národním ústavu
odborného vzdělávání
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Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
www.k2p.cz
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❒ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

❒ mnohaletá praxe se zaměstnáváním zdravotně postižených lidí
❒ nabídka služeb a zboží formou náhradního plnění
WWW.DIGISVET.CZ

❒ pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti

- PROFESIONÁLNÍ
WWW PREZENTACE

❒ dodávky a servis výpočetní techniky
❒ školení a vzdělávání v oblasti informačních technologií

- INTERNETOVÉ OBCHODY

❒ správa a digitalizace archivů

- WEBHOSTING

❒ zasilatelství, kompletace a realizace zásilek
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▼

▲

▼

▲

17. listopadu 216
530 02 Pardubice
telefon: 466 611 204
internet: www.planetlink.cz

ACTIWO Pardubice

Silak Chrudim

MANA SDRUŽENÍ
František Březina
Firma DAKAM 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.
Firma v současnosti zaměstnává 27 osob.

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

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

ČERNOŽICE

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

NÁCHOD
č. p. 475, 533 03 Dašice v Čechách
tel.: 466 951 026, fax: 466 951 181

STARÉ
ŽDÁNICE

Královéhradecký kraj

STARÉ
HRADIŠTĚ

DOLNÍ
ŘEDICE

ČEPÍ
RÁBY

VYSOKÉ
MÝTO

KOČÍ

CHRAST
Mezi sponzory abilympijského hnutí
se v roce 2005 zařadily také vyznačená města a obce.

UNO-HK, a.s.
ČS PHM „Hejcmanka“
❍ plnění a prodej PB lahví (propan-butan)
u hlavní silnice E442
❍ po celých Čechách cca 350 prodejců těchto lahví
směr HK – Jičín
❍ maloobchodní prodej PHM a LPG (čerpací stanice)

Předmětem činnosti společnosti je poskytování
služeb při povrchovém dobývání hornin, především vrtných, trhacích a zemních prací při
lomařské těžbě. V tomto oboru společnost
v současné době provádí rozpojení cca 4,9 mil.
tun hornin ročně celkem na 17 lokalitách.
Tovární 302
538 04 Prachovice
tel.: 466 303 397
fax: 466 304 420
web: www.fospol.com
e-mail: fospol@fospol.com

Pardubický kraj
Callipso ProSport
S. K. Neumanna 230
530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 635 115

