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ČEZ aréna bude v květnu
opět patřit abilympiádě
Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března!
16. ročník abilympiády, což je soutěžní
přehlídka schopností a dovedností osob
se zdravotním postižením, se uskuteční
23. a 24. května opět v pardubické ČEZ
aréně pod pořadatelskou taktovkou České abilympijské asociace (CAA).
„Nabídku soutěžních disciplín v oblasti řemesel a volnočasových aktivit jsme pro tento ročník rozšířili o programování, výrobu
šperku a ubrouskovou techniku,“ informovala
Alena Krpálková, která má v organizačním
štábu na starosti soutěžní část abilympiády.
Nabídka 38 disciplín
Pořadatelé jsou připraveni zorganizovat
celkem osmatřicet disciplín: košíkářství, výrobu nábytku, montáž PC, tvorbu www
stránek, počítačovou editaci textu, počíta-

CAA by si ráda
splnila letitý sen
Česká abilympijská asociace
(CAA) má za sebou nelehký rok,
který byl mj. ve znamení startu
nového zákona o sociálních službách. Nejen o něm hovoříme s ředitelkou CAA Ivanou Dolečkovou.
4 Jaké pocity z roku 2007 u vás
převažují, čím se vám vryje do
paměti?
Pocity mám smíšené, asi to souvisí i s tím, co bylo pro nás jako
organizaci v roce 2007 nejdůležitější – začátek platnosti zákona
o sociálních službách. Dlouho
jsme na něj čekali, jsme za něj rádi,
přinesl něco dobrého, ale i mnoho
problémů. Poskytování sociálních
služeb není vůbec jednoduché, je
potřeba mnoho papírů a na práci
s lidmi už moc času nezbývá.
4 Co považujete za nejvýznamnější událost v životě CAA?
Ten rok hrozně rychle utekl a já
ho mám v mysli jako řadu událostí, které mně splývají do sebe.
Ale určitě tam je jubilejní patnáctý
ročník abilympiády, je tam registrace sociálních služeb a hlavně
nutnost k jejich zákonnému poskytování, najdu tam i nový typ
přípravy k práci v rámci pracovní
rehabilitace. A v neposlední řadě
celá řada příjemných setkání
s bezvadnými lidmi.
4 Jaké výzvy vás čekají v roce
2008?
Splnit si náš sen – mít vlastní budovu, vlastní zázemí, kde se bude
moci naše činnost dál rozvíjet
a rozšiřovat. Sílu najdeme, teď už
jen ty ﬁnance... Přežít – to je
trochu černý humor, ale v praxi
to znamená poskytovat sociální
služby podle zákona tak, aby pomáhaly lidem. A mít na to peníze.
(fr)

čovou sazbu a graﬁku, řízení automobilu, keramiku, malbu na
hedvábí, šití dámského oděvu,
vyřezávání ovoce a zeleniny,
mechanickou montáž, elektronickou montáž, návrh plakátu,
technickou ilustraci, dřevořezbu,
cukrářství, studenou kuchyni,
aranžování květin – západní styl,
aranžování květin – ikebanu,
aranžování suchých květin, vyšívání, háčkování, pletení, drhání, batiku, zdobení kraslic, paličkování, malbu na sklo,
výrobu svíček, studiovou fotograﬁi, drátování, malování na kameny, zpracování dat,
patchwork a tři nově zavedené disciplíny.
„Počet disciplín je závislý na tom, kolik se
přihlásí soutěžících – termín přihlášek jsme
letos stanovili už na 28. března,“ řekla Alena
Krpálková. V loňském ročníku se z původně
vyhlášených 35 disciplín uskutečnilo třiadva-

cet a soutěžilo v nich 123 abilympioniků – 67 žen a 56 mužů.
Bez sponzorů by to nešlo
„Při přípravě i vlastní organizaci
spoléháme na podporu a přízeň
celé řady sponzorů, opět budeme jednat o převzetí záštity jak
s představiteli Pardubického kraje, tak Magistrátu města Pardubic,“ prozradila ředitelka CAA
Ivana Dolečková. V loňském roce úvodní den soutěží pozorně sledovali
jak vicehejtman Roman Línek, tak primátor
Jaroslav Deml.
V programu nebudou chybět oblíbené
doprovodné akce a kulturní program, na
jejichž náplni organizátoři pečlivě pracují už
od konce minulého roku. V loňském ročníku
se líbila vystoupení herečky Uršuly Klukové,
recitály písničkáře Adama Katony, skupiny
Terezky či vystoupení mladých tanečníků

z Chvaletic. „Opět bude doprovodná výstava
rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA, diskutuje se i o organizaci odborné konference,
která by se věnovala působení a konkrétním
dopadům nového sociálního zákona v praxi,“
informoval Aleš Dvořák, který bude mít letos
celý doprovodný program na starosti.
Dojde i na Japonsko
„Rádi bychom v průběhu soutěží prezentovali naši účast na 7. světové abilympiádě, která se uskutečnila v listopadu loňského roku v Japonsku,“ řekl vedoucí naší
výpravy a jednatel CAA Jaromír Krpálek.
„Máme spoustu obrazového i textového
materiálu, pokusíme se získat i dokument
České televize, která byla v Japonsku s námi, uvažujeme o vystavení fotograﬁí a zajímavých besedách při šálku čaje.“
Další aktualizované podrobnosti najdete na
adrese www.abilympics.cz.
(fr)

Významné akce
na pražském
výstavišti
Na výstavišti v Holešovicích se
ve dnech 15.–18. dubna uskuteční jubilejní 30. ročník veletrhu Pragomedica. Zároveň bude probíhat 12. specializovaná
výstava pro zdravotně postižené
lidi s názvem Non-handicap, na
které se představí i některé humanitární organizace. Podrobné
nformace nebyly v době redakční uzávěrky známy, ale budou
zveřejňovány na internetových
stránkách www.incheba.cz. (pel)

Číslo k nepřehlédnutí

První dáma Livia Klausová
předala v Chrudimi
výroční ceny Mosty 2007
Manželka prezidenta České republiky Livia Klausová se ještě před vyhlášením výsledků výroční ceny Mosty 2007
v Chrudimi, které se uskutečnilo v úterý 5. února, sešla s představiteli Pardubického kraje (vicehejtman Roman Línek
třetí zleva), města (starosta Jan Čechlovský čtvrtý zleva), Národní rady osob se zdravotním postižením (předseda Václav
Krása vpravo) a zástupci všech nominovaných. Svou bezprostředností rozdávala okolo sebe hodně optimismu.
Na druhém snímku je předseda Národní rady ve společnosti moderátora odpoledne herce Martina Dejdara. Výsledky
akce, která oceňuje projekty, jež zlepšují život a postavení zdravotně postižených občanů, zveřejňujeme na straně 2.
Foto: Chrudimský deník

Zdolají běžné schody, nepotřebují
zvukovou signalizaci na přechodech. Vidí, slyší, mluví, chodí. Vypadá to, jako by se lidé malého
vzrůstu a se změněnými tělesnými
proporcemi nepotýkali s obzvlášť
velkými problémy. Zdání ale klame: například plný invalidní důchod, příspěvek na bydlení či na
pořízení automobilu získá jen člověk, který měří míň než 120
centimetrů. Stanovuje to vyhláška.
Kdo má byť jen o centimetr víc,
nedostane nic.
Občanské sdružení Paleček se
tuto situaci snaží změnit, ale zatím
bezúspěšně. A tak kdykoli jde
Irenea Virtová, předsedkyně sdružení, o nějakou dávku požádat,
úřednice si ji přeměří, zda nepovyrostla. Vrozená porucha kostry
neboli achondroplazie je sice nevyléčitelná, ale předpis je předpis!
(pel)
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V Chrudimi byly uděleny ceny MOSTY 2007
Výroční soutěž o cenu Mosty se
pomalu, ale jistě stává významnou
událostí. Národní rada osob se
zdravotním postižením ji uspořádala už popáté. Jejím hlavním cílem je upozornit veřejnost na záslužné projekty a aktivity zaměřené
na zlepšení pozice lidí s postižením ve společnosti „Nechceme
oceňovat ty, kteří dávají milodary.
Poděkování patří všem, kteří dlouhodobě odvádějí smysluplnou práci vedoucí k tomu, abychom žili
jako normální lidé,“ říká Václav
Krása, předseda Národní rady.
Dějištěm slavnostního vyhlášení

Festival hledá
nové tváře
Starosta města Chrudimi Jan Čechlovský při předání jednoho z pamětních diplomů k Mostům 2007.
Foto: Chrudimský deník

Chvályhodný počin Českých drah
Pro zdravotně postižené lidi, kteří chtějí cestovat po železnici, je to
dobrá zpráva. České dráhy pro ně na internetu připravily komplexní
a velmi přehledný informační servis. Je umístěn na stránkách www.cd.cz
v rubrice Cestování vlakem pod názvem S ČD bez překážek. Lze na
něm najít přehled vlakových spojení, jež mohou využít vozíčkáři, informace o slevách na jízdném, kompletní seznam stanic vybavených pojízdnými zdvihacími plošinami nebo třeba návod na objednání přepravy.
(pel)

Palác Akropolis v Praze na Žižkově
bude i letos dějištěm Festivalu integrace Slunce. Jarní část 14. celostátní přehlídky, kde na jednom
pódiu vystupují zdravotně postižení
umělci společně se zdravými, se uskuteční ve dnech 12.–16. května.
Pořádající sdružení SUKUS nyní
sestavuje program, v němž se mohou
objevit i nové herecké soubory a kapely. Zájemci mohou do 20. března
zavolat na telefon 728 248 925
nebo poslat e-mail na o.s.sukus@
seznam.cz.
Vlasta Rydlová,
dramaturgyně festivalu

Euroklíč v České republice:
Kritické názory zřejmě nezhatí jeho zavádění
V některých evropských zemích (zejména v Německu,
Rakousku a Švýcarsku) se tak běžně dají odemknout
univerzální zámky k bezbariérovým WC či speciálním
výtahům. Jediným univerzálním klíčem si vozíčkář či
jiná osoba s výrazně omezenou pohyblivostí otevře
toaletu na benzinové pumpě, výtah na nádraží či
zdvižnou plošinu v metru. Euroklíč je zajímavý fenomén, který se šíří kontinentem zároveň s tím, jak mizí
hranice mezi státy Evropské unie.
V naší republice se však názory na tuto pomůcku
liší. Některé významné organizace lidí se zdravotním
postižením a také někteří odborníci namítají, že euroklíč a eurozámek může paradoxně osobě na vozíku zkomplikovat život. „Vnímám ho jako možnost
ulehčení přístupu na WC pro vozíčkáře v některých
ojedinělých situacích – v existujících nevhodně řešených stavbách. Pokud bude ponecháno jeho
zavádění na libovůli prodejců a provozovatelů bez
stanovení jasných pravidel, bude to v konečném
důsledku znamenat omezení přístupnosti. Nicméně
kolem celé akce lze snadno udělat mediální kampaň,
zviditelnit se a proinvestovat spoustu peněz,“ domnívá se Milena Antonovičová z Ligy za práva vozíčkářů.
Působí v jejím Konzultačním centru pro odstraňování
bariér.
Rozsáhlé zavádění euroklíče naopak prosazuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Její
předseda Václav Krása říká: „Nejde o žádný způsob
segregrace. Je zřejmé, že pokud jsou upravené toalety dál od normálních WC a mimo uzavřené budovy, většinou se stávají skladištěm, ubytovnou bez-

domovců či předmětem zájmu vandalů. Euroklíč má
pouze zajistit, aby takové WC bylo funkční, čisté
a snadno použitelné.“
V současnosti se zdá, že euroklíč bude mít v naší
zemi zelenou. Na konci loňského roku jeho zavádění
podpořila i ministryně bez portfeje Džamila Stehlíková a už na jaře se jako prvý k němu přihlásil
Středočeský kraj, který začal realizovat projekt „Klíč
ke svobodě“.
(pel)

Euroklíč si lze pořídit už nyní. Pomůcku prodává
za 357 Kč Svaz tělesně postižených ČR. Míst
osazených zámkem, k němuž euroklíč pasuje, je
však v naší zemi jen několik desítek. Jejich ucelený
přehled zatím neexistuje.

Národní rada osob se zdravotním postižením
považuje euroklíč za užitečnou věc
Na otázky odpovídá předseda sdružení Václav Krása
m Národní rada podporuje
rozsáhlé zavádění eurozámku
u toalet určených pro lidi se
zdravotním postižením. Je k tomu nutné provést nějakou změnu v legislativě?
Není. Montáž eurozámku není
povinnost, ale dobrovolný krok
provozovatelů zařízení, v nichž je
bezbariérová toaleta. V zásadě
budeme požadovat, aby byl euroklíč zaveden u těch veřejných
WC, která se nacházejí v ústraní,
nejsou pod běžnou kontrolou
a není tam obsluha. Ale jde nám
také o schodišťové plošiny a speciální výtahy na nádražích, o toalety u benzinových pump, které
jsou přístupné zvenčí... Euroklíč

prostě považujeme za pomůcku
umožňující lidem s postižením bez
problémů využívat zařízení pro ně
určená. Usilujeme o jeho výrazné
rozšíření. Pro ﬁnancování tohoto
záměru chceme už letos využít evropské fondy: z nich je možné jak
přispívat na nákup zámků, tak dotovat euroklíče pro občany.
m Kdo bude euroklíče přidělovat? A podle jakých kritérií?
Bude je distribuovat Svaz tělesně
postižených ČR, který je už několik
let prodává. Národní rada chce
dosáhnout toho, že euroklíč bude
poskytován žadatelům zdarma,
případně za minimální poplatek.
Tuto pomůcku dostane každý, kdo
předloží platný průkaz ZTP ne-

bo ZTP/P. Všechny držitele bude
Svaz určitě nějak evidovat, aby
se snížilo riziko zneužití euroklíče.
m Objeví se na internetu nějaká souhrnná databáze, do níž
budou zařazovány všechny objekty a zařízení fungující na euroklíč?
Je samozřejmě nezbytné, aby se
lidé mohli snadno dozvědět, kde
všude jsou eurozámky instalovány
a kde se tudíž dá euroklíč použít.
Podobně jako v zahraničí vznikne
i v naší zemi přehledná databáze,
a to v internetové a knižní podobě.
Chceme také, aby informace o zabudovaných eurozámcích byly
součástí satelitní navigace. (pel)

ýsledků se 5. února stal velký
sál Regionálního muzea v Chrudimi. Mezi významnými hosty
ne
chyběla Livia Klausová, manželka prezidenta, primátorka Karlových Varů Veronika Vlková či
vicehejtman Pardubického kraje
Roman Línek. Moderátorem odpoledního programu, během něhož
se o zábavu diváků postarali např.
zpěváci Ladislav Kerndl a Ilona
Csáková, byl herec Martin Dejdar.
V kategorii institucí veřejné správy získalo cenu Mosty 2007 město
Klatovy za zřízení Regionálního

centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání. Vítězným
nestátním subjektem je sdružení
Trianon z Českého Těšína, které
pomáhá lidem s postižením uplatnit se na trhu práce. Zvláštní cenu
přidělila porota výjimečně třem
nominovaným. In memoriam ji obdržela Zdenka Hanáková, dlouholetá předsedkyně Pražské organizace vozíčkářů, dále psychiatr Jan
Pfeiffer za celoživotní odbornou
činnost a Český svaz ledního hokeje, který systematicky vytváří
vhodné podmínky pro reprezentační tým tělesně postižených ho-

Těšíme se na každého!
Jménem organizátorů vás zvu na
sedmou abilympiádu pro děti a mládež, která se bude konat v sobotu
17. května v areálu Jedličkova
ústavu na Vyšehradě.
Jsme velice rádi, že zájem o naši
celorepublikovou soutěž rok od roku stoupá. V té loňské se podařilo
přesáhnout hranici 140 soutěžících. Přihlášku na sedmý ročník
najdete na webových stránkách
www.abilympiada.eu.
Letos jsme připravili opět čtrnáct
různorodých disciplín od malování
na sklo, tkaní, batikování přes stu-

denou kuchyni, cukrářství až po hry
na PC. Po dvou letech se opět
vracíme do původních prostor ve
staré budově, kde se uskuteční
většina soutěžních disciplín.
Martin Knapp,
vedoucí abilympiády

Ústavní stížnost proti
plošným poplatkům
ve zdravotnictví
Základní poplatky ve zdravotnictví od ledna 2008
Návštěva lékaře: 30 Kč.
Léky na jednom receptu: 30 Kč.
Návštěva pohotovosti: 90 Kč.
Den pobytu v nemocnici: 60 Kč.
Roční limit činí 5000 Kč na osobu. Přeplatek zdravotní pojišťovny
vrátí.
Vozíčkáři, epileptici nebo třeba kardiaci potřebují zdravotnické služby,
léky a pomůcky ve větší míře než zdraví lidé. Dle odhadu Národní rady
osob se zdravotním postižením vydává nyní člověk s postižením za
poplatky a doplatky ve zdravotnictví měsíčně v průměru 800 či více
korun; loni to bylo zhruba 630 Kč.
Zmíněná organizace připravuje ústavní stížnost. „Nikde v zahraničí není uplatněn systém plošně jako u nás. V každém takovém systému je
skupina osob, které jsou osvobozeny. Patří mezi ně malé děti, lidé
s postižením nebo důchodci,“ zdůvodnil tento krok Václav Krása, předseda Národní rady.
Od 1. ledna lidi s těžkým postižením čekaly nejen zvýšené výdaje, ale také riziko propadu životní úrovně. Mnozí z nich jsou totiž dlouhodobě
nezaměstnaní a musejí vystačit jen s invalidním či starobním důchodem,
případně ještě s dávkami vázanými na životní či existenční minimum.
Národní rada chce stížnost podat v prvé polovině roku: bude se týkat
právě zajištění důstojného života zaručeného ústavou, který je po zavedení poplatků u příjmově slabých občanů ohrožen. V současnosti
probíhá sběr a vyhodnocování informací. Pokud se, vážení čtenáři, potýkáte se zhoršením životní úrovně v důsledku zvýšených výdajů
za léky a pomůcky, sdělte to Národní radě! I vaše poznatky mohou
posloužit jako argumenty, na jejichž základě bude ústavní stížnost
sepsána.
Kontaktní adresa: NRZP, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7; telefon:
266 753 421, e-mail: v.krasa@nrzp.cz.
(pel)

V devíti krajích se uskuteční soutěž
zaměřená na podporované zaměstnávání
Zkraje února byla vyhlášena soutěž
Stejná šance – Zaměstnavatel
2008. Mohou do ní být nominovány ﬁrmy, které lidem se sociálním
či zdravotním znevýhodněním na
trhu práce dávají stejnou příležitost
jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do
společnosti. Soutěž pořádá v devíti krajích Česka sdružení Rytmus
ve spolupráci s těmito poskytovateli podporovaného zaměstnávání:
Mesada České Budějovice, AGAPO Brno, Elim Vsetín, Možnosti
tu jsou – Plzeň, Jurta (agentura Os-

mý den) – Děčín a Ústí nad Labem.
Nominační formulář a podrobnější informace lze najít na stránkách www.rytmus.org. Kontaktní
adresa: Martina Bromová, Rytmus,
Bruselská 16, 120 00 Praha 2;
telefon: 224 251 610, e-mail:martina.bromova@rytmus.org. Uzávěrka 3. ročníku soutěže, nad níž
převzal záštitu prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek,
je 28. března.
Vítězové regionálních kol se
v květnu zúčastní pražského ﬁnále.
(pel)
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Tento rekreační objekt je ideální místo především pro
milovníky jízdních
kol, pěší turistiky
a běžeckého lyžování. Nachází se v obci Dobrošov
(osm kilometrů jihovýchodně od
Náchoda) v kraji s překrásnou přírodou a četnými historickými památkami. Přímo v obci je vyhledávaným výletním cílem přístupná část pevnostního pohraničního opevnění
z 2. světové války.
Penzion s kapacitou 44 lůžek nabízí ubytování ve dvou až pětilůžkových
pokojích s možností přistýlek, WC a sprcha jsou společné na chodbě.
Stravování je možné formou snídaně, polopenze nebo plné penze v restauraci pro 100 osob; větší skupina si ji může pronajmout např. pro svatební hostiny, konference, rauty apod. V areálu je dále salónek (pivnice) pro
20 osob, společenská místnost, nová terasa s grilem, ohniště s posezením,
lyžárna, hřiště na míčové hry a bezplatné parkoviště. Pro tělesně postižené
je provozovatel schopen přizpůsobit vstup.
Veškeré potřebné informace ohledně úrovně bezbariérovosti, ubytování,
stravování a dalších službách získáte na uvedených kontaktech:
- adresa: Penzion Pevnost, Dobrošov 17, 547 01 Náchod,
- telefony (odpovědný vedoucí: Miroslav Malý): 491 423 942, 602 235 527,
- e-mail: penzionpevnost@malyasyn.cz,
- web: www.malyasyn.cz/penzionpevnost.php.
(PR)

Jiří Komárek
nábř. Závodu Míru 1888
Lékárna Na Skřivánku
Jana Palacha 852
530 02 Pardubice

530 02 Pardubice

Pražská tř. 184
500 04 Hradec Králové
tel.: 495 535 484
fax: 495 535 455
e-mail: stavofinal@iol.cz

Ing. Martin Tomášek
Langrova 36
533 41 Lázně Bohdaneč

Tel.: 466 304 549

Teplého 2692
530 02 Pardubice
tel.: 466 330 002–5
info@autoprodej-dukla.cz
www.autoprodej-dukla.cz
Jiřího Potůčka 250
530 09 Pardubice
tel.: 466 892 111
tel./fax: 466 892 229
e-mail: cesa@cesa.cz
www.cesa.cz

ING. JAN PROCHÁZKA – ELIS
KOMEL

SILAK CHRUDIM

UNO-HK

EUROBETON MABA

Sanit Studio

P AVEL Z DENĚK
MANA SDRUŽENÍ
František Březina

Smilova 485
530 02 Pardubice
telefon: 466 613 394
fax: 466 655 192
e-mail: form-a@pce.cz

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim
Dašická 1796
530 03 Pardubice
telefon: 466 652 910
hramat@hramat.cz
www.hramat.cz

Tovární 302
538 04 Prachovice

Tel./fax: 469 623 770
Tel.: 469 623 771
gipsmont@gipsmont.cz

tel.: 466 303 397 fax: 466 304 420
www.fospol.com

www.gipsmont.cz

fospol@fospol.com

- balicí systémy – potravinářské
i obalové fólie
- pokladny a pokladní systémy
- chladicí a mrazicí technika
- označování zboží cenou
- obchodní váhy

Křičenského 381
533 03 Dašice
Tel.: 466 951 054
Fax: 466 951 070
E-mail: dakamm@tiscali.cz

- výroba a potisk barevných etiket
včetně čárového kódu
- tiskárny, barvicí pásky
Pardubická 75
Tel.: 495 215 549
500 04 Hradec Králové
Fax: 495 530 156

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

atomhk@seznam.cz
www.atomhk.cz

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární
keramiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních materiálů.
otevírací doba: pondělí-pátek = 8-17 hod., sobota = 8-12 hod.
tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

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:
Hana Gümplová – SIVAK
Jana Masaryka 1713
tel.: 495 220 684
internet: www.sivak.cz
500 12 Hradec Králové
fax: 495 221 327
e-mail: sivak@sivak.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
firma zaměstnávající více než 50 % osob
se zdravotním postižením
dlouholetá praxe se zaměstnáváním
zdravotně postižených
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

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz
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Pr o ch v íle o d d e ch u
Tajenky této křížovky nás přenesou v historii pardubických národních
abilympiád o více než deset let nazpět – do roku 1996, kdy se ve školním
areálu v Černé za Bory uskutečnil jubilejní pátý ročník.
Mezi oﬁciálními hosty tenkrát byli i dva členové tehdejší vlády, a sice
ministr zemědělství Josef … (1. tajenka) a ministr práce a sociálních věcí Jindřich … (2. tajenka).

K Vápence 2677, 532 02 Pardubice
Tel.: 466 791 111
Fax: 466 310 361

info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

Digitální svět s.r.o.
Br. Veverkových 396

Dašická 1797
530 03 Pardubice

530 02 Pardubice

tel.: 466 052 030
www.jp-kontakt.cz

tř. Míru 90
530 02 Pardubice

tel.: 466 799 380 fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Olga; přítok Labe. – 2. Papoušek;
povinnost; pohyb vzduchem. –
3. Značka křemíku; jméno Gorkého; SPZ Sokolova. – 4. Útok; druh
koberce. – 5. Osten; kožešina na
krk; žvást. – 6. 2. tajenka; SPZ
Olomouce. – 7. Domácky Alois; žlutohnědé barvivo; vidiny. – 8. Naplněná; arabské mužské jméno. –
9. Značka kosmetiky; temné; ukazovací zájmeno. – 10. Chlorid sodný; mužské jméno; náš církevní
reformátor. – 11. Anglický určitý
člen; telegraﬁcké volání o pomoc;
část těla.
(mk)

info@digisvet.cz
n VÝROBA SPORTOVNÍCH SÍTÍ
n VÝROBA DOSKOČIŠŤ
A ŽÍNĚNEK
n SPORTOVNÍ OCELOVÉ
KONSTRUKCE
n SPORTOVNÍ HLINÍKOVÉ
KONSTRUKCE
n VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
n BEZPEČNOSTNÍ
A PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ

č. p. 475

BERGER-HUCK s.r.o.
Jižní 554, 533 74 Horní Jelení
tel.: 466 673 306

533 03 Dašice v Čechách
tel.: 466 951 026
fax: 466 951 181

fax: 466 673 305
info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz www.huck.cz

HAK velkoobchod
Holandská 467
533 01 Pardubice
tel.: 466 052 211
466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

Vodorovně: A. Brva; patřící tobě;
nástraha. – B. Evropané (slovensky); severský skřítek; nadpřirozená bytost. – C. Pozdrav; příkazce; francouzský určitý člen. –
D. Osahání; kino; jméno Komenského. – E. 1. tajenka; domácí
šelma; a sice. – F. Světadíl; cizí
plošná míra; hostina. – G. Včelí obydlí; římskými číslicemi 1050;
cestovní průkaz; hlas ovce; SPZ
Hradce Králové. – H. Přítel člověka; ženské jméno; býk. – I. Částice hmoty; sloní zuby; hazard.
Svisle: 1. Česká hora; domácky

- PROFESIONÁLNÍ WWW
PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

Anna Janečková
květinový servis – vazárna

Pod Břízkami 800
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 028
rychnovska@wo.cz

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář
Blato 95,
530 02 Pardubice
Tel.: 466 300 786
jings@jings.cz

www.jings.cz

Teplého 1591
530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

AC TIWO
Pa r d u b ic e
Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec
telefon: 469 695 670
sostaf@sostaf.cz
www.sostaf.cz

Letiště obj. č. 36

- účetnictví
- zeměměřičské práce
Štrossova 1033
530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

Choteč 44
533 04 Sezemice
tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750

Arnošta z Pardubic 2771
530 02 Pardubice
tel.: 466 310 300
fax: 466 300 901
elreg@elreg.cz
www.elreg.cz

Švermova 541
537 01 Chrudim
tel.: 469 694 018

503 41 Hradec Králové
telefon: 495 214 227

K Dolíčku 66
530 02 Pardubice

mobil: 777 188 664, 777 332 266
stibor@strojcentrum.cz
strojcentrum@seznam.cz
www.strojcentrum.cz

Na Staré poště, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 146, 466 304 929
fax: 466 330 708
frima@volny.cz

tel.: 466 303 623
fax: 466 303 082
obchod@abk.cz
www.abk.cz

Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice
tel.: 466 330 164 fax: 466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

Průmyslová 393
533 01 Pardubice
tel.: 466 670 798
tel., fax: 466 670 799
sprint.pce@iol.cz
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CANDY, spol. s r. o.
Hradčanská 403

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
www.candy.cz
candy@candy.cz

U Stadionu 427
tel.: 466 988 154
www.enelex.cz
533 12 Chvaletice fax: 466 988 153 enelex@enelex.cz

530 06 Pardubice
2 Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných krmiv z kuřecího masa Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky
a psy.

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou,
montáží a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopeloměry, přístroje pro kontinuální měření popelnatosti uhlí
a analyzátory kyslíku pro optimalizaci spalování v kotelnách a spalovnách.
Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně
v těžkých provozních podmínkách), protipožární signalizace a elektronické zabezpečovací systémy.
Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání
jsou 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.

2 Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostředí, zátěž, fyziologický cyklus, požadovanou kondici a osrstění
zvířete podle podmínek chovu a požadavků klienta.
2 Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšlen, vyzkoušen a vyráběn
v Čechách.
2 První snack splňující veškeré požadavky na zdravou výživu psích kamarádů.
2 Ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku.
2 Dodávky nejen do všech členských států Evropské unie, ale také do Kanady.
2 Velký zájem obchodníků a úspěch u odborníků na světovém veletrhu
INTERZOO 2004 v Norimberku.
2 Nový směr výrobě pamlsků – CANDY pomáhá psům i lidem zdravě
mlsat.
2 Odhodlání bez kompromisů naplnit náročné vlastní zadání, vysoká odbornost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu
psů, znalost požadavků náročných českých zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády.
2 Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv,
nezbytná součást sortimentu veterinárních ošetřoven.

stavební a potrubářská ﬁrma
Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
tel.: 466 330 587, 466 330 658
fax: 466 632 215
nesetril@volny.cz

Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice

U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
Provozovna:
U Koruny 292
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 000 210–221

Tel.: 464 646 812
Fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

Pardubická 239
533 52 Srch

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 180
agro-aqua@volny.cz

tel.: 466 414 646–7
vagner@vagnergroup.cz

fax: 466 414 648
www.vagnergroup.cz

www.agro-aqua.pardubicko.com

Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

tel.: 469 622 280
fax: 469 622 337

proman@proman.cz

Velký malý Němec

www.proman.cz

Čáslavská 50
537 01 Chrudim
Lány 52
537 01 Chrudim
tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz
www.mdelektro.cz

533 33 Dražkovice 52
Tel.: 724 030 298
Fax: 466 301 125
office@kralowetz.cz

tel.: 466 501 562
fax: 466 513 457
ima@ima.cz
www.ima.cz

Tel.: 469 687 230
Fax: 469 687 175
horak@taurus-sro.cz

VD Cyklos Choltice
533 61 Choltice
Tel.: 466 099 011
www.cyklos.cz

Fügnerova 27
533 51 Pardubice

tel.: 466 531 616
Institut mikroelektronických
aplikací s.r.o.
Bartolomějská 87
530 02 Pardubice

fax: 466 531 617
hana.blazkova@blavo.cz
www.blavo.cz

VÝCHODOČESKÉ
PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY
538 34 ROSICE U CHRASTI
třída Míru 90
530 02 Pardubice
Tel.: 469 660 500
Fax: 469 660 570
vpsr@vpsr.cz
www.vpsr.cz

telefon: 466 799 365
novy@neoland.cz
www.neoland.cz

Do světových i našich dějin se
nesmazatelně zapsala dlouhá řada všeumělců a multiinstrumentalistů, zkrátka lidí obdařených
všestranností. Nezřídka jsou tyto
jejich dovednosti o to obdivuhodnější, zjistíme-li, že se jedná
o osoby s těžkým zdravotním
postižením.
Mezi nimi zaujímá na pomyslném piedestalu slávy význačné
místo u nás málo známý Mathias Buchinger (1674–1740), první
všestranný umělec na světě. Tento „malý muž z Norimberku“ měřil
jen sedmdesát centimetrů a narodil se bez rukou a nohou. I přes
tak velký handicap ovládal hru
na deset hudebních nástrojů, výborně tančil a udivoval skvělými
kouzly.
A aby toho nebylo málo, měl také
pověst skvělého střelce, výtečného
hráče kriketu a význačného kaligrafa neboli krasopisce.
(mk)
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Kraj léčivých pramenů a skalních bludišť
Pro letošní první pozvánku příznivcům turistiky se skalní město. Další skalní město v okolí, Bludné skály
zdravotním postižením na výlet do zajímavých končin (Błędne Skaly), upoutá úzkými soutěskami mezi 6-8
otevřeme pomyslné dveře do tzv. schengenského metrů vysokými stěnami. Jiným zajímavým cílem může
prostoru, do něhož se 21. prosince začlenila spolu být vesnička Stroužné (Pstrążna) se skanzenem.
s dalšími osmi státy Evropské unie také Česká re- Východiskem na Hejšovinu je vesnička Karlów, na
publika. (Schengenský prostor nebo zkráceně Schen- okraji Bludných skal je parkoviště. Návštěvníci obou
gen je výraz pro území, v jehož rámci lze přecházet skalních měst musí počítat s tím, že zaplatí za vstup.
Celá oblast je protkána kilometry turistických znahranice prakticky kdekoliv bez nutnosti předkládat
na nich cestovní doklady.) Zamíříme k našim se- čených cest s tím, že na ukazatelích nejsou uvedeverním sousedům do Polska do lázeňského měs- ny vzdálenosti, ale časy. (V Polsku existuje kromě
ta Kudowa Zdrój, vzdáleného zhruba pět kilometrů červené, modré, zelené a žluté značky také značka
od Náchoda a specializujícího se na léčbu nemocí barvy černé.) Pro přípravu výletů výborně poslouží
krevního oběhu, látkové výměny a neurózy. A do- např. turistická mapa z edice Klubu českých tuporučíme i návštěvu blízkého okolí, kde je také ristů číslo 26 – Broumovsko, Góry Kamienne a Storozhodně co obdivovat. K tomu zbývá zdůraz- łowe. Informace lze získat také z polských webů
nit, že pouze procházku lázněmi mohou v zása- www.kudowa.pl, www.zuk-sa.pl nebo www.pngs.pul(mk)
dě bezproblémově absolvovat i vozíčkáři, ostatní sar.net.pl, ale i dalších.
popisovaná místa jsou pro ně prakticky nepřístupná.
Značnou část centra Kudowy Zdrój zabírá lázeňský
park se spoustou laviček podél zpevněných cest
a s množstvím stromů i květin vyprojektovaný podle
vzoru anglického parku. Zdejším nejstarším stromem
je smrk, „pomník přírody“, stařešiny jsou také 300letý
jasan či 200letý buk. Mezi květinami nalezneme
i mnohé exotické jako třeba agáve, kaktusy nebo
dracény (dračice). V parku jsou dvě léčebná sanatoria – Polonia a Zameczek, pavilón s volně
přístupným vývěrem léčivého pramene, dále rybník,
fontána, altánek atd. Na návštěvu této oázy klidu
by si měl alespoň krátký čas vyšetřit každý. Ale za
chvilku času rozhodně stojí i procházka ulicemi
a uličkami města, kde je řada architektonicky
zajímavých starších i moderních staveb včetně kostela vybudovaného
před několika lety.
V nejbližším okolí je asi největším
lákadlem kostnice (Kaplica Czasek)
v obci Czermna. Je to kaplička
se stěnami vyzdobenými tisíci lidských kostí; podobné kostnice jsou
v Evropě už jenom dvě. K nezapomenutelným zážitkům patří také
návštěva nedalekých
Stolových
hor (Góry Stołowe), jejichž nejvyšší
vrchol Hejšovina (Szczeliniec Wielki) dosahuje 919 metrů, stojí na něm Po odpočinkové procházce lázeňským parkem stojí každopádně za návštěvu
turistická chata a rozkládá se malé třeba tajemné Błędne Skaly.

„Internet – výhoda pro znevýhodněné"
je tradiční akcí měsíce března

www.bisczech.cz

Bez bariér v duši
i v životě

Významná pomoc

Pod tímto mottem vyhlásily
Sdružení Artefaktum a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje třetí ročník celostátní soutěže o Cenu
Modrého slona.

v pražské dopravě

Soutěž je otevřená všem včetně dětí a letos je vypsáno deset
kategorií: malba, keramika, fotograﬁe, textilní tvorba, kombinovaná technika (ruční práce), literární tvorba, divadlo
(hrané, loutkové apod.), tanec,
hudební tvorba a jiné formy
zajímavé umělecké tvorby (sochařství, řezbářství aj.). Uzávěrka přihlášek je 25. dubna.
Další podrobnosti a přihlášku
najdete na stránkách Centra
pro zdravotně postižené.
V roce 2007 se do soutěže
zapojilo 124 jednotlivců, 28
tvůrčích kolektivů, 22 ústavů
sociální péče a sedm základních škol. Do výtvarné soutěže
v různých uměleckých oborech
bylo přihlášeno celkem 1183
výtvarných děl. Uděleno bylo
14 hlavních cen a 42 čestných
uznání.
(fr)

handicapovaným

Dopravní podnik (DP) hlavního
města Prahy spustil nový vyhledávač. Má pomoci nejen Pražanům nalézt pouze nízkopodlažní
spoje s návazností na stanice
metra s bezbariérovým přístupem.
„U spojení s více možnostmi
přestupu upřednostňuje vyhledávač přestup na stejných zastávkách, případně mezi zastávkami,
které nejsou na znamení,“ řekl
mluvčí DP Ondřej Pečený.
Cestující si mohou zvolit rovněž
délku pěšího přesunu. „Nové vyhledávání ocení nejen lidé s omezenou schopností pohybu, ale
i maminky s kočárky,“ uvedl ředitel marketingu DP Jan Svoboda. Po zaškrtnutí políčka ‚celý
dopravní uzel‘ najde vyhledávač
spojení ze všech nebo do všech
zastávek – více na www.dpp.cz.
(fr)

Jedenáctý ročník kampaně Březen
– měsíc internetu se uskuteční
znovu ve znamení motta Internet
– výhoda pro znevýhodněné. Organizátoři z BMI sdružení se k tomu rozhodli po příznivém ohlasu
veřejnosti i médií na stejné zaměření minulého ročníku.
Vloni připravily veřejné knihovny
mimo jiné 159 akcí pro seniory,
141 pro matky s dětmi, 57 pro
zdravotně postižené a 61 pro nezaměstnané. Podrobnosti o letošním programu BMI jsou na stránkách www.brezen.cz.

Jednou z hlavních aktivit bude
8. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro
osoby se speciﬁckými potřebami,
který proběhne 8. března v Kongresovém centru Praha. Novinkou
BMI bude Vlaknet – mobilní počítačová učebna v železničním
vagóně, která mezi 10. a 21. březnem navštíví 7 měst a umožní
seznámení s internetem především zájemcům se zdravotním postižením.
Jaroslav Winter

Ko n t a k t n í m ís t o
s c e lo š ko ln í p ů s o b n o s t í
Podle údajů Českého vysokého učení technického, naší nejstarší vysoké školy technického zaměření, na jeho sedmi fakultách dosud mnoho
studentů s vážným zdravotním postižením fyzického či smyslového charakteru včetně speciﬁckých poruch učení (tzv. dys-poruchy) nestuduje.
S téměř stoprocentní jistotou lze ale říci, že každoročně takových studentů přibývá. Protože potřebují oproti dalším více informací, různé speciﬁcké služby atd., loni v únoru pro ně škola zřídila Handicap poradnu, kterou mohou využívat studenti ze všech fakult i zájemci o studium.
Poradna předně poskytuje informace o přijímacích zkouškách i studiu
a pomáhá při řešení studijních problémů. Koordinuje také podporu
studentů se zdravotním postižením a svými návrhy přispívá k postupnému odstraňování stavebních bariér. Úzce spolupracuje s centrem
TEREZA, zařízením školy na podporu samostatného studia zrakově
postižených. Poradna zajistí neslyšícím studentům při zkouškách i zájemcům o studium při přijímacím řízení přítomnost tlumočníka do znakové řeči; tato povinnost vyplývá ze zákona č.155/1998 Sb., o znakové řeči.
Handicap poradna, která má na každé fakultě kontaktní osobu, sídlí
v Centru informačních a poradenských služeb v areálu ČVUT v Praze 6-Dejvicích ve Studentském domě v Bechyňově ul. 3 (telefon: 224
358 463, e-mail: handicap@vc.cvut.cz). Osobní návštěva je možná každé úterý od 9 do 12 hodin, po telefonické domluvě i v jiném čase. Jako její internetový informační kanál slouží adresa www.cips.cvut.cz.
(mk)

Unikátní registr
pro záchranáře
„Jakou pomoc byste potřeboval kvůli
svému postižení, kdyby váš dům
zasáhla třeba povodeň?“ ptá se
mladého muže na vozíku náš registrátor.
Tak vypadá jedna z klíčových
otázek při rozhovorech v rámci
projektu, který již rok uskutečňuje
jeden z týmů Národní rady osob se
zdravotním postižením. Jeho pracovníci připravují registr osob se
zdravotním postižením (OZP), které
žijí v Praze, pro použití v Integrovaném záchranném systému (IZS).
A také provádějí osvětu o tom, jak
lze co nejvíce přispět ke správnosti
případného zásahu.
Pro náš záměr jsme nejprve sháněli podporu na pražském magistrátu, u odboru krizového řízení.
Zprostředkoval nám jednání se
všemi záchrannými složkami: s hasiči, zdravotníky a policisty. K nim nyní plynou nasbírané údaje o zaregistrovaných osobách, je to tedy
první místo propojení registru s IZS.
Jako registrátoři působí především
lidé s postižením, protože právě na
ně je projekt zaměřen a nejvíc rozumějí tomu, jak správně komunikovat s jednotlivými skupinami obyvatel
dle druhu postižení. Dohodli jsme se
na spolupráci s organizacemi OZP:
staly se tzv. umístiteli registrátorů.
Projekt na záchranu lidí s postižením při živelní pohromě či havárii
vyžaduje intenzivní spolupráci se
záchranáři, uvážlivý výběr a následné důkladné proškolení registrátorů,
zajištění umístitelů a také nemalou publicitu (je zapotřebí mnoho
letáků pro rozsáhlou kampaň).
Povodeň, požár, teroristický útok či
průmyslová katastrofa hrozí kdekoli.
Je evidentní, že registr OZP by měl
existovat alespoň ve všech velkých
městech. Pokud se o jeho vytvoření
chcete pokusit, poradíme vám na
e-mailové adrese praha@nrzp.cz.
Jana Hrdá
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Kd y ž j e d o b r á v ů le , t a k s e d ílo p o d a ř í
V š e ch n y d ě t i m aj í p r á vo n a p ln o h o d n o t n ý živo t
Na otázku, jaký je život rodiny s dítětem s nejtěžším
zdravotním postižením, by každá maminka odpověděla,
že to znamená velké vypětí, že musí na minimum omezit
svoje záliby, návštěvy kulturních nebo sportovních akcí,
spíše na ně ale zcela zapomenout, že chodit do práce
také není možné, že… Existuje nějaká pomoc?
V Praze a nejbližším okolí se před pěti lety začalo blýskat
na lepší časy poté, co díky agilním zástupcům takových rodin vznikl v lednu 2003 subjekt s názvem Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub Hornomlýnská, který se specializuje na jejich systematickou
a dlouhodobou podporu prostřednictvím poskytování osobní
asistence, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb.
Nelehký začátek
Prvotním záměrem bylo zřízení denního stacionáře v nabídnutých nebytových prostorách. Ty se však z hygienického hlediska ukázaly jako zcela nevyhovující, a tak
vyvstala otázka: „Jak dál?“ Oříšek pomohla rozlousknout
místopředsedkyně Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Michaela Frycová, která přišla s myšlenkou
zkusit místo stacionáře zařazení dětí do běžných mateřských škol.
Tento nápad se stal počátkem realizace první aktivity
sdružení, projektu „Dejte nám šanci“, který byl zahájen v roce 2004. Po třech letech přibyla další aktivita – Centrum

Pojištění šité
na míru
Od ledna rozšířila Generali
Pojišťovna nabídku svých pojistných produktů o nový program „Bez bariér“ – speciální
pojištění bezbariérových domácností a rehabilitačních,
kompenzačních i dalších pomůcek pro osoby s omezenou
mobilitou nebo se zrakovým
postižením. V jeho rámci lze
sjednat také pojištění vodících
a asistenčních psů či pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb a dalších
oblastí. Nevidomí a slabozrací
se důležité informace dozví
z materiálu v Braillově písmu.
Druhou novou „tváří“ v nabídce služeb je pojištění vozidel se
speciálním tarifem „Handicap“
pro držitele průkazů ZTP
a ZTP-P.
Pojišťovna, která kvůli lepšímu
poznávání potřeb osob se zdravotním postižením spolupracuje
s organizacemi sdružujícími tyto lidi, hodlá svoje speciální
produkty nadále rozšiřovat.
O obou zmiňovaných, ale samozřejmě nejen o nich, podrobně informuje na své internetové adrese www.generali.cz.
Vše potřebné poskytne také
od pondělí do pátku od 7 do
19 hodin kontaktní centrum na
telefonním čísle 844 188 188,
případně pobočky pojišťovny
(na území každého okresu je
minimálně jedna).
(mk)

pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným
postižením FILIPOVKA, o kterém budeme informovat v dubnovém vydání našeho Abilympijského zpravodaje.
„Dejte nám šanci“
Projekt přibližuje předsedkyně sdružení Daniela Dolejšová:
„Je založen na přesvědčení, že dítě s postižením potřebuje
mít život stejně pestrý jako ostatní děti. Chce poznávat nové
lidi, nová prostředí a pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje
nejen cílenou speciﬁckou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale také styk s vrstevníky a možnost zapojit se do jejich her. I dítě s těžkým postižením prostě musí být považováno za součást společnosti!
Projekt byl zpočátku zaměřen na děti s postižením
předškolního věku a jejich integraci do mateřských škol.
Postupně jsme ho rozšířili o poskytování osobní asistence
i mimo mateřskou školu a také jsme zavedli širší cílovou
skupinu: od tří do 10 let věku. Z důvodu zájmu rodičů
o asistenci i pro starší děti chceme v letošním roce zvýšit
věkovou hranici na 15 let. Rodiče budou moci místo námi
dosud maximálně poskytovaných čtyř hodin denní asistence požádat až o osm hodin. Budou tak moci docházet do
zaměstnání nebo si víc odpočinout a nabrat další síly.“
Na základě legislativních změn platných od ledna 2007
a kvůli velkému zájmu se projekt rozšířil i na oblast osobní
asistence v domácím prostředí a oblast asistence pro
volný čas dětí. Asistent se musí v takovém případě nejprve

podrobně seznámit s dítětem i jeho potřebami. Může s ním
docházet do mateřské školy, zúčastňovat se volnočasových
aktivit, hrát si s ním atd. Mezi jeho povinnosti patří zajištění
běžných úkonů péče o dítě a jeho základních životních
potřeb.
Krok správným směrem
Asistenční služby využilo do současné doby zhruba 70 dětí
z celé Prahy a okolí, pravidelně dlouhodobě je zapojeno cca
25 dětí, přičemž při větší poptávce po službě se předpokládá navýšení počtu dětí až na 35 pravidelných klientů.
Finančně je projekt podporován z různých grantů, nadací,
nadačních fondů i jiných subjektů. Psalo se o něm v regionálních i celoplošných periodikách, informace se objevují také na různých internetových portálech. Projektu,
ale i prezentaci samotného sdružení věnovali v roce 2006
tvůrci pořadu České televize „Klíč“ jeden jeho díl. Loni se
televizní štáb vydal do Klubu Hornomlýnská znovu: natočil
zde příspěvek v rámci pořadu „Kuře – kde získané peníze
pomáhají“.
Klub Hornomlýnská sídlí v Centru FILIPOVKA, v budově
bývalých jeslí v Praze 4 ve Filipově ul. 2013 (zhruba na
poloviční cestě mezi stanicemi metra trasy C Roztyly a Chodov), číslo telefonu je 271 910 328. Adresa jeho internetových stránek je www.hornomlynska.cz, ke kontaktu lze
využít také e-mail info@hornomlynska.cz.
(mk)

Sociální služby v Pardubickém kraji žádají o více než půl miliardy korun
Sto sedm organizací a 1,2 miliardy
korun. I tak lze vyjádřit objem sociálních služeb poskytovaných na území Pardubického kraje. Odpovědní
politici a úředníci kraje v uplynulých
dnech vedli jednání s Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, při kterém podporovali požadavky poskytovatelů sociálních služeb na státní
dotaci. Ta činila v loňském roce necelých 380 miliónů korun, letos žádají
poskytovatelé o více než půl miliardy.
Především neziskové organizace
jsou při každoročním vyjednávání
o ﬁnanční krytí služeb, které poskytují, vrženy do nejistoty, zda své
provozy a personál v dalším roce
udrží. Rozdíl mezi výší státní dotace a ﬁnanční potřebou těchto slu-

žeb se kraj každoročně snaží narovnat v rámci svého rozpočtu.
I v příštím roce proto krajský rozpočet kromě tradičního grantového
programu v objemu 17 mil. Kč obsahuje rezervu ve výši 45 mil. Kč na
krytí dopadů nového systému ﬁnancování sociálních služeb u neziskových a obecních zařízení.
„Pardubický kraj si uvědomuje nejisté postavení poskytovatelů sociálních služeb, především z řad neziskového sektoru. Snažili jsme se na
ministerstvu získat pro ně co nejvíce
ﬁnančních prostředků. Státní dotace
ovšem zdaleka neřeší všechny potřeby, mnohé organizace by bez pomoci kraje výrazně omezily činnost
nebo zanikly. Léta se hovoří o potře-

bě víceletého ﬁnancování, které státní dotace neumožňují, a převod dotačního řízení na kraje se uskuteční
až v roce 2010. Tak dlouho na víceleté ﬁnancování čekat rozhodně
nechceme,“ uvedl Miloslav Macela,
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor, sociální
služby a cestovní ruch.
O víceletém ﬁnancování se v Pardubickém kraji hovoří už několik let.
V současnosti na poskytovatele sociálních služeb doléhají dříve neexistující problémy, například nedůsledné využívání příspěvků na péči
vypláceného podle zákona o sociálních službách ke skutečnému nákupu sociálních služeb. V kombinaci
s každoroční rozpočtovou nejistotou

Název jiný, náplň práce stejná
Informační centrum neziskových
organizací, největší subjekt tohoto
typu s působností na území celé
republiky, vstoupilo do roku 2008
s novým názvem Neziskovky.cz.
Hlavním impulsem ke stejnému
pojmenování, jaké nese jeho internetová doména, se stala skutečnost, že se stránky www.neziskovky.cz staly za dobu své pětileté
existence postupně jeho nejviditelnější a nejefektivnější službou
ve vztahu k neziskovému sektoru
i k veřejnosti. Se změnou názvu
se ale na zaměření této obecně
prospěšné společnosti jako informačního a vzdělávacího centra
nezmění nic. Ovšem určitá vylepšení, úpravy nebo rozšíření aktivit
se v průběhu roku připravují.
Vylepšení kvůli zjednodušení

procesu darování různých věcí
a předmětů se tak dočká internetový bazar. Novinky poznají také pravidelní čtenáři měsíčníku
Neziskovky.cz (v počátcích vycházel jako Grantis) s informacemi pro pracovníky neziskových
organizací a zájemce o dění v neziskovém sektoru. Konkrétním „výstupem“ ze stále narůstajícího
zájmu, který souvisí s otevřením
výzev na podání projektových žádostí Evropských strukturálních
fondů, je nabídka konzultací
a otevřených kurzů. Lektoři na
nich naučí zástupce neziskovek
připravit jednotlivé projekty v takové kvalitě, která bude skýtat velké šance na konečný úspěch.
Na červen se chystá vyhlášení
druhého ročníku soutěže „Žihad-

lo roku“, soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň. Uvedené stránky nabízejí kromě
zmíněného bazaru nadále např.
burzu práce, daňový kalkulátor
nebo databázi ﬁnančních zdrojů
a samozřejmě také vše důležité
o vyjmenovaných aktivitách.
Společnost Neziskovky.cz má
své zástupce v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, v Radě vlády pro udržitelný rozvoj
a v Programovém partnerství
Operačního programu Praha –
Adaptabilita. Spolu s tehdejším
Ministerstvem informatiky ČR
a Centrem pro výzkum neziskového sektoru se podílela na
vzniku evidence nestátních neziskových organizací na portálu veřejné správy.
(mk)

začíná být poskytování sociálních
služeb pro neziskové organizace
adrenalinovým sportem.
„Pardubický kraj ví o problémech
neziskovek, a proto se pokusí prorazit neobvyklou cestu k víceletému
ﬁnancování prostřednictvím Strukturálních fondů EU. V současné době
jsme zahájili přípravu strategického
projektu, který by víceleté ﬁnancování umožnil a znamenal by tak pro
ﬁnancování sociálních služeb v kraji
malou revoluci,“ doplnil Macela.
Víceleté ﬁnancování by umožnilo
poskytovatelům sociálních služeb
objektivně plánovat v horizontu delším než jeden rok, stabilizovat rozpočty a soustředit se na kvalitu a další rozvoj své činnosti.
(fr)
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Publikace, která poradí, jak dobýt (nejen) hrad
Národní památkový ústav vydal
loni v prosinci brožuru „Jak dobýt
hrad – památky takřka bez bariér“.
Přehledně mapuje dostupnost památkových objektů pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu
a orientace, zejména pro vozíčkáře. V publikaci lze najít užitečné
informace o hradech, hradních zříceninách, zámcích, klášterech,
kostelech, skanzenech, zahradách, židovských památkách a archeologických nalezištích.
Památky jsou rozčleněny ve skupinách podle krajů seřazených
abecedně, za prvním hlavním
městem. U každé je uvedena
adresa, kontaktní telefon a e-mail,
případně i odkaz na webové stránky. Autoři (Kateřina Burešová, Ondřej Šefců, Milan Jančo) se nezabývají dějinnými událostmi: pokusili se
shromáždit co nejvíc spolehlivých
informací pro vozíčkáře. Většinu
popsaných objektů osobně prozkoumali. Jejich přístupnost posuzovali z hlediska uživatele běžného
mechanického vozíku.
Rozhodujícím kritériem pro zařazení památky do knížečky byla
existence bezbariérové toalety.
Zdravým lidem to možná připadá
banální, ale osoba na vozíku radši
oželí prohlídku expozice v prvním
patře než možnost dostat se na
WC... A tak jsou v brožuře uvedeny
i méně dostupné památky, které

však mají vhodně upravenou
toaletu. I když jsou návštěvnické
okruhy těchto památek pro vozíčkáře bez asistence a někdy
i s asistencí hůř dostupné či vyloženě nedostupné, v jejich areálu
se na bezbariérově přístupných

Autor perokresby: Ondřej Šefců
Zvíkov – Písecká brána s obrannou
a útočnou věží.

Ja k s e žij e n a „ ko n c i s v ě t a “
Možná i takto mohli autoři dokumentu „Poustevna, das ist Paradies“ nazvat svůj oceněný snímek
z loňského 11. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních
ﬁlmů v Jihlavě. Cenu pro nejlepší
český dokumentární ﬁlm roku 2007
mu na něm udělila porota v sekci
Česká radost.
Dokument přibližuje prostřednictvím pěti příběhů život v městečku Dolní Poustevna, které leží
v severních Čechách ve Šluknovském výběžku na hranici s Německem. Jedním z protagonistů jsou
klienti místního ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Jméno jeho bývalého ředitele Milana
Chába nese soutěž, v níž jsou
navrhovány na ocenění osoby, které svými aktivitami nezanedbatelně přispívají k postupnému začle-

ňování osob se zdravotním nebo
sociálním znevýhodněním do většinové společnosti. M. Cháb totiž
v zásadě o zhruba deset let svým
počínáním „předběhl“ současnost:
v ústavu se pokoušel poskytovat
takové sociální služby, při nichž
by se braly v potaz individuální
potřeby a přání jeho klientů. (Dalšími „herci“ jsou sudetská Němka, německý sexuální turista, v městečku bydlící Holanďan a dívka
z Vietnamu.) Film byl také nejsledovanějším snímkem v rámci
festivalové videotéky.

nádvořích během sezóny konají
různé kulturní akce, kterých se
vozíčkář může zúčastnit (např. hrady Křivoklát a Zvíkov).
U každé památky je hned
v první větě textu uvedeno, zda
je bezbariérová, částečně bezbariérová, nebo zcela bariérová
a pro vozíčkáře těžce přístupná,
či zcela nepřístupná. V popisu trasy jsou zdůrazněny bezbariérové části prohlídky, upozorněno je
na překážky, které lze zdolat s pomocí druhé osoby nebo obejít za
spolupráce průvodců (a se souhlasem správy památky), a zmíněna jsou vozíčkářům zcela nedostupná místa. Správce a vlastníky
památek tak nová publikace upozorňuje na existující stavební
bariéry a nabádá k jejich odstranění tam, kde je to možné: pokud
jde třeba jen o několik schodů.
Všechny objekty uvedené v průvodci jsou dle autorů snadno
dostupné autem. Na parkovištích
v jejich blízkosti navíc bývají vyhrazena speciální místa pro vozidla osob se zdravotním postižením.
Brožura „Jak dobýt hrad – památky takřka bez bariér“, která vznikla
díky ﬁnanční podpoře Ministerstva
kultury ČR, je k dostání zdarma
na všech krajských pobočkách
Národního památkového ústavu.
Na začátku února se také objevila
na stránkách www.npu.cz.
(pel)

4
4
4

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Páté internetové klání
Krajská knihovna Vysočiny upozorňuje, že v březnu vyhlásí již pátý
ročník internetové korespondenční
soutěže pro zdravotně handicapované – INKOS 2008. Budou vyhlášeny soutěžní otázky, které se týkají
literatury a kultury vůbec. „Jejich
znění mohou soutěžící získat především prostřednictvím internetu a odpovědi zaslat na mail handicap@kkvysociny.cz. Bližší informace všichni
zájemci najdou na www.kkvysociny.cz,“ informovala Hana Lacinová
z oddělení specializovaných služeb
Krajské knihovny Vysočiny.
(fr)

Vznikla v listopadu 2001.
Je určena zájemcům z celé republiky.
Poskytuje informace a rady například o změnách v legislativě,
sociálních službách, sociálním zabezpečení, kompenzačních
a rehabilitačních pomůckách, zaměstnávání a volnočasových
aktivitách.
Vyhledává a předává kontakty na humanitární organizace
a instituce veřejné správy.

bezplatná telefonní linka 800 100 250
internetové stránky www.ligavozic.cz
e-mail poradna@ligavozic.cz
možnost osobní návštěvy po telefonické dohodě
(pel)

Louis Br aille by se divil…
Když v roce 1822 vynalezl tento Francouz jako 13letý (!) chlapec po
inspiraci starým vojenským systémem nočního psaní, který umožňoval
přijímání rozkazů i za tmy, slepecké písmo (později přidal ještě znaky
pro zápis matematických symbolů a hudby), nemohl samozřejmě tušit,
co všechno tento vynález později přinese. Na důkaz toho přinášíme
dvě informace z kategorie zajímavostí.
Esperanto pro nevidomé
I přes svůj trojnásobný zdravotní handicap – sluchové, zrakové a tělesné postižení, se Harald Thilander ze Švédska (žil v letech 1877–
1958) nesmazatelně zapsal do historie esperanta. Jeho zásluhou se
totiž mohli nevidomí začít učit tento nejrozšířenější umělý mezinárodní
jazyk prostřednictvím Braillova písma.
Tento velice aktivní muž se už v mladém věku stal pravidelným
dopisovatelem slepeckého časopisu „Esperanta ligilo“. Od roku 1913
se časopis pod jeho vedením věnoval na nejvyšší možné úrovni
prakticky pouze slepecké problematice. Post šéfredaktora přitom
vykonával neuvěřitelných 45 let.
Jeho další významnou aktivitou pro nevidomé bylo založení malé
slepecké tiskárny, kde zmíněný časopis také tiskl. Byl i redaktorem
švédského týdeníku pro nevidomé, který ﬁnancoval stát. Kromě esperanta se naučil rovněž anglicky, německy a francouzsky; gramatiku
tohoto jazyka „přeložil“ do Braillova písma v 18 letech.
Neshody kolem slepeckého koránu
Podle informací tiskových agentur se korán v Braillově písmu, který
vydala saúdskoarabská vláda, setkal s nejednoznačným přijetím
členů tamní Rady nejvyšších ulemů (mohamedánských vykladačů náboženství a zákonů). Nemohou se totiž shodnout, zda posvátná kniha
islámu vyhovuje v této podobě normám psaného i mluveného jazyka.
Podle názoru některých členů Rady Braillovo slepecké písmo totiž
neobsahuje všechna písmena psaného jazyka, takže korán v tomto
písmu se liší od běžného.
(r)
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Poradna pro život s postižením
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Dokumentární ﬁlm „Poustevna,
das ist Paradies“ s nadšením přijali
i diváci na loňském Mezinárodním
ﬁlmovém festivalu v Karlových
Varech, kde byl promítán mimo
soutěž.
(mk)

P.P.

Především
informační portál
Jednou z internetových poraden,
které se soustřeďovaly na osoby
se zdravotním, ale i sociálním
znevýhodněním, byla poradna TARO. Od loňského roku převzal
její služby – ovšem v obráceném
pořadí důležitosti, portál Pro Vás.
Změnu důležitosti ovlivnily v prvé
řadě novinky v oblasti poskytování
sociálních služeb.
Původně „doplňkové“ služby poradny, burza práce a seznamka,
a dále i bazar se tak dostaly do
popředí zájmu jejího provozovatele. Naopak jako doplňková služba funguje nyní poradna. Veškeré
aktivity jsou přitom bezplatné.
Inzerovat mohou zájemci o práci
i ﬁrmy nabízející zaměstnání osobám se zdravotním postižením.
Seznamka zprostředkovává kontakty jak mezi dvojicemi s nějakým zdravotním handicapem,
tak i tehdy, kdy zdravý člověk hledá mezi takovými osobami přítele či partnera. Bazar, … to je
prostě bazar: každý zde může
nabízet různé nepotřebné věci
z domova včetně nepoužívaných
kompenzačních, rehabilitačních
apod. pomůcek. Spektrum oblastí
poradenství je velmi široké, výjimku tvoří problematika trestního
práva, bydlení, sexuality a rodiny.
Internetová adresa portálu je
www.provas.info. Pro jeho využití
slouží buď skype provas.info nebo
e-mail provas@provas.info. (mk)

Osm z deseti se setkalo s diskriminací
Zhruba osm z deseti postižených
lidí v Česku se někdy ve svém životě setkalo s diskriminací. Čtrnáct
procent handicapovaných ji podle
svých slov zažívá často. Vyplynulo
to z průzkumu Národní rady osob
se zdravotním postižením (NRZP),
jehož výsledky v závěru minulého
roku představil předseda rady Václav Krása. Průzkum se zaměřil na
přístup k zaměstnání, do veřejných
budov a k lékařské péči. Zapojilo
se do něj 819 postižených v osmi
krajích.
Třetina dotázaných uvedla, že
práci má. Zhruba 56 procent lidí
naopak řeklo, že placené místo
nemají. Více než pětina z nich zaměstnání bezvýsledně hledá. Dalších 23 procent oslovených se
zmínilo o tom, že s hledáním potřebuje pomoci. „Poprvé jsme také
zjistili, že více než pětina lidí si
myslí, že by zabírali místo zdravým. Tento argument nás překvapil,“ řekl Krása.
Nezaměstnanost v ČR klesá.
V listopadu poklesla na 5,6 procenta. Úřady evidovaly 341.400
nezaměstnaných. Z nich 64.300

mělo postižení. Tvořili tak 19 procent uchazečů o práci. Pracovat
podle výzkumu nechce jen desetina dotázaných postižených. Bezmála čtvrtině lidí to jejich zdravotní
stav neumožňuje. Téměř polovina
osob práci nehledá proto, že neví
jak a kde. Každý osmý člověk
s postižením o zaměstnání potom
neusiluje kvůli tomu, že by tak
přišel o invalidní důchod.
Důchodová reforma by podle
ministra práce Petra Nečase (ODS)
měla obsahovat i změny systému
invalidních penzí. Zatímco nyní
existuje plná a částečná, podle
návrhu by měly být tři stupně. Lišily
by se podle poklesu schopnosti
pracovat. Parlamentní strany, které
o podobě reformy jednají, se na
změnách invalidních důchodů ale
neshodly.
Návrh se nelíbí ani NRZP. Podle
Krásy by řada lidí o penzi přišla,
zaměstnání by ale nenašli. Šéf rady
míní, že systém bude možné měnit
tehdy, až bude fungovat ucelená
rehabilitace a fond na podporu
zaměstnávání handicapovaných.
„Člověk se zdravotním postižením

dnes přijde na úřad práce a oni mu
tam obvykle řeknou: Tak už jste
si našel zaměstnání? Stát mu ale
musí aktivně pomoci,“ míní Krása.
Výzkum se zaměřil i na bezbariérovost institucí. Devět procent
uvedlo, že si zvládnou na úřadech bez problému vyřizovat své
záležitosti. O překonatelných překážkách se zmínila polovina dotázaných. S nepřekonatelnými překážkami se pak potýká třetina
handicapovaných. Víc než pětina
postižených má také problém najít
lékaře či nemocnici, která by se
jich ujala. Pětina lidí zas nemůže
nalézt ordinace i nemocnice, do
nichž by se dokázali dostat.
Čtvrtina osob má zas potíže se se
zdravotníky domluvit. Rada proto
již připravila desatera s radami,
jak by měl zdravotnický personál
s lidmi s různými druhy postižení
komunikovat.
Podle handicapovaných nemá
veřejnost o jejich situaci dost informací. Myslí si to tři pětiny
postižených. Informovanost jako
dobrou hodnotí jen šest procent
dotázaných.
(r)

