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„Doktoři mě nahodili,
tak bojuju,“
říká herec Pavel Nový
Herec pražského Divadla Ypsilon Pavel Nový (59) od září
loňského roku bojuje se zákeřnou virózou – západonilskou horečkou, která ho upoutala na vozík.
V rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi však, zvláště
od začátku tohoto roku, dělá neuvěřitelné pokroky. Intenzivní boj se svým ochrnutím lakonicky komentoval:
„Byl jsem vypnutej, doktoři mě nahodili, tak bojuju!“
Opustil vozík, zúčastnil se plaveckých závodů, dře s berlemi i bez nich, už řídil auto, byl na hokeji…
Přijal jste pozvání na letošní 16. abilympiádu
v Pardubicích. Umíte si představit, co na ní uvidíte?
Přiznávám se, že nikdy před tím jsem o ní neslyšel,
ale teď už jsem řádně poučen a po návštěvě vyslanců
z Pardubic jsem v obraze. Vím, že to je soubor dovednostních soutěží. Nikdy jsem je neviděl, mnohé si
podle názvu představit umím, řadu vypsaných disciplín
však nikoliv. Jsem hodně zvědavý, jak to všechno probíhá.
Mezi šestadvaceti vypsanými disciplínami je i třeba pletení. Nepřihlásíte se, vždyť sám pletete šálu?
Jak jste daleko?
Musím se omluvit, ale nepletu. To neumím. Tady v Kladrubech mám jako pracovní terapii tkaní na malém,
dětském stavu, na kterém jsem už utkal několik šál. Ta
první byla v národních barvách.
Dočetl jsem se, že už jste řídil auto, viděl jsem fotku
jak jste na hokejové střídačce. Kdy vás uvidíme na
jevišti?
Tak to je ve hvězdách! V mém případě se předpovědi
nedají dělat. Snad příští sezónu…
Prozradíte víc?
Znovu říkám a podtrhuju slůvko snad – 30. srpna bych
se měl objevit v Jindřichově Hradci na zámeckém nádvoří
(to půjde i o holích)… v opeře. V autě nikoho neohrožuji,
ale na jevišti bych zatím mohl ohrožovat. Když nikoho
jiného, tak to představení a svoji pověst.
Co jste se v nemoci naučil?
V první řadě trochu komunikaci po internetu. Umím
si vyhledat informace, mailovat, ale pořád jsem jenom
začátečník, leckdy vyhrává PC. Důležité je i poznání, jak
se chovat k vozíčkářům. Mnozí vám v dobré víře chtějí
pomoci a pak vás neposlouchají, takže všechno pokazí.
Mám pro takové lidi jednu radu: Nabídněte pomoc, ale
nechte si vysvětlit jak. Naučíte se to rychle.
Děkuji za odpovědi a nashledanou v Pardubicích.
(fr)

Číslo k nepřehlédnutí
Každý, kdo zaměstnává více než 25 pracovníků, musí povinně zaměstnávat 4 % lidí se zdravotním postižením. Pokud tak neučiní, musí buď odebrat výrobky
od chráněných dílen ve výši sedminásobku průměrné
mzdy za jednoho člověka, nebo za něj musí odvést
2,5násobek průměrné mzdy do státního rozpočtu.
Stanovuje to zákon o zaměstnanosti.
Jak nedávno zjistila Národní rada osob se zdravotním
postižením, z jedenácti ministerstev a Úřadu vlády
pouze Ministerstvo zdravotnictví zaměstnávalo v roce
2007 více osob se zdravotním postižením, než kolik
činí povinný podíl. Ostatní resorty řešily tuto záležitost
odběrem výrobků a služeb: Ministerstvo obrany a Ministerstvo práce a sociálních věcí dokonce odebraly
výrobky a služby od chráněných dílen v řádech desítek
miliónů korun.
Tři úřady však nesplnily povinný podíl ani tímto
náhradním plněním, a tak se na ně vztahuje sankce,
která celkově přesahuje milión korun. Víc než půl miliónu musí uhradit Ministerstvo životního prostředí
a Ministerstvo zahraničních věcí, zatímco Ministerstvo financí musí odvést do státního rozpočtu jen 68 tisíc korun.
(pel)

1 milión

Už jako malý kluk si Pavel Hejhal z Milevska oblíbil práci se dřevem. Na nábytkářské průmyslovce patřil k nejlepším studentům
a uvažoval o vysoké škole. V prosinci 2002 mu však dopravní nehoda způsobila vážné poranění míchy a krční páteře.
Čtyřiadvacetiletý mladík je pentaplegik. Má ochrnuté ruce i nohy a musí být napojen na plicní ventilátor. Přesto žije naplno. Komunikuje
přes internet s okolním světem. Ústy nejen ovládá počítač, ale taky nádherně maluje. Zvládnul maturitu a pomýšlí na další odborné
studium. Nedávno napsal Pavel Hejhal text, s nímž zvítězil na literární soutěži o významu internetu. Otiskujeme ho na str. 2.

16. ročník národní abilympiády:
150 soutěžících, 26 disciplín
Tradičně v pardubické ČEZ aréně se
uskuteční letošní ročník národní abilympiády. Šestnáctý ročník soutěžní
přehlídky schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením má termín 23. a 24. května. Podle informací
ředitelky pořádající České abilympijské
asociace (CAA) Ivany Dolečkové osobní záštity nad touto významnou akcí
převzali hejtman Pardubického kraje
Ivo Toman a primátor Pardubic Jaroslav Deml. Generálním partnerem 16.
národní abilympiády je opět Skupina
ČEZ, tradičním partnerem pak Hospodářská komora a pomocnou ruku organizátorům nabídla celá řada sponzorů.
„Na konci března jsme uzavřeli přihlášky,
takže v současné době to vypadá, že
z naší nabídky osmatřiceti disciplín se
uskuteční šestadvacet, ve kterých by se
mělo představit 150 soutěžících,“ informovala nás Alena Krpálková, která má
v organizačním štábu na starosti soutěžní
část abilympiády.
Na ploše velké haly ČEZ arény by se mělo
soutěžit v těchto disciplínách: košíkářství,
výrobě nábytku, počítačové editaci textu,
keramice, malbě na hedvábí, šití dámského oděvu, vyřezávání ovoce a zeleniny,
návrhu plakátu, dřevořezbě, cukrářství,
studené kuchyni, aranžování – západním
stylu, aranžování – ikebaně, aranžování
suchých květin, vyšívání, háčkování, ple-

tení,
batice,
zdobení kraslic,
malbě na sklo,
výrobě svíček,
studiové fotografii, drátování, malování na
kameny, patchworku a ubrouskové technice.
V loňském roce
se z pětatřiceti vyhlášených
disciplín uskutečnilo třiadvacet, ve kterých jsme viděli 123 soutěžících. Alena Krpálková: „V porovnání s loňským
ročníkem budou tentokrát obsazeny i disciplíny ubrousková technika, drátování,
patchwork a zdobení kraslic. Nejvíce
obsazené budou už tradičně aranžování suchých květin, keramika a vyšívání.“
Organizátorům se osvědčilo předsunutí
termínu přihlášek už na 28. března,
odpadl tak každoroční stres těsně před
zahájením abilympiády. Alena Krpálková:
„Na zpracování přihlášek a přípravu
jednotlivých disciplín máme daleko více
času. Těší nás zvýšený zájem, ale musíme počítat s tím, že se konečné číslo
může ještě před samotným zahájením
změnit – někdo se na poslední chvíli
odhlásí, někomu do plánované účasti
něco přijde.“

Organizátoři věnují velkou pozornost
doprovodnému programu. Hostem abilympiády bude herec Pavel Nový (viz rozhovor
na jiném místě této stránky). Právě v těchto dnech se všechno dolaďuje. Jisté je,
že opět přijede písničkář Adam Katona,
připravuje se zajímavá prezentace naší
účasti na 7. mezinárodní abilympiádě v Japonsku a oblíbený zážitkový seminář. Novinkou bude výjezd do restaurace Pod
Kunětickou horou, kde se chystá grilování
a volná zábava. O dalším programu informuje člen organizačního výboru Aleš
Dvořák: „Svoje umění předvedou mažoretky, břišní tanečnice a kouzelník. Připravíme Dobrou čajovnu, kde se bude povídat a promítat o cestování v Mexiku,
Indii, Keni a Zanzibaru. Opět počítáme se
zřízením oblíbeného stánku s míchanými
nápoji. Návštěvníci se budou moci podívat na výrobu vánočních ozdob, odhalit
fígle brašnářství a sedlářství, nachystáme i stanoviště zvukové střelby a zopakujeme vypouštění balónků s přáníčky.“
Opět bude doprovodná výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační
techniky a chráněných dílen ABI-REHA,
uvažuje se také o organizaci odborné
konference, která by se věnovala působení a konkrétním dopadům nového sociálního zákona v praxi.
Další aktualizované podrobnosti najdete
na adrese www.abilympics.cz.
(fr)
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Lze být sociálním pracovníkem a zároveň podnikatelem?
Kterak zakladatel chráněné dílny k významnému ocenění přišel
Všude u nás žijí lidé, kteří nemohou a ani nechtějí nečinně přihlížet, s jakými problémy se potýkají zdravotně
postižení či sociálně vyloučení při hledání smysluplného zaměstnání. Mnozí už byli za svoje chvályhodné
aktivity v této oblasti oceněni v různých soutěžích. Letos jejich řady rozšířil také Jozef Baláž z Bruntálu, který
získal coby zakladatel tamního občanského sdružení
Liga titul „Sociálně prospěšný podnikatel roku 2007“.
Více o jeho cestě k ocenění i názorech na problematiku
spojených nádob zdravotní postižení vs. zaměstnání
přináší následující rozhovor.
 Co všechno vlastně předcházelo udělení titulu?
Smysl mé práce spatřuji v motivaci jakkoli handicapovaných
lidí zapojit se do pracovního procesu na přirozeném
a otevřeném trhu práce, v jejich znovunabytém sebevědomí a z toho vyplývajícího zvýšení životní úrovně. Proto
jsem před pěti lety přišel s myšlenkou, že zdravotně
postiženým nebo sociálně vyloučeným lidem pomůže nejen
poradenství, ale že je tyto lidi třeba přímo zapojovat do
pracovního procesu. A to nejen z důvodů ekonomických,
ale především z důvodů psychologických.
Musel jsem se přitom dokázat vymanit z role sociálního
pracovníka, který by se rozdal, a stát se podnikatelem
– přiznám se, byl to pro mne opravdu velký problém. Ale
povedlo se: přivedl jsem naše sdružení z „chráněného“
období s malými zakázkami na otevřený pracovní trh,
kde dokážeme soutěžit o zakázky s ostatními firmami.
Nejprve jsem našel práci pro skupinu místních Romů, kteří
jako zaměstnanci města lacině a přitom kvalitně opravovali
chodníky. Četa se rozrůstala a postupem času získávala
zkušenosti a odbornost. Současně jsem hledal další pracovní možnosti pro lidi, kteří jsou trvale těžce uplatnitelní

Foto: Ernst & Young

 Co by se podle vás mělo změnit v oblasti
zaměstnávání osob se zdravotním případně sociálním
znevýhodněním?
Stát by měl umět rozlišit, kdo skutečně zaměstnává
zdravotně postižené a kdo je jen zneužívá k čerpání peněz bez jakéhokoli užitku pro tyto lidi a společnost. Bruntálský úřad práce je jedním z příkladných v republice, kde
je velmi dobře kontrolováno čerpání finančních prostředků
nejen na zřizování pracovních míst. Je pravidlem, že
v souvislosti s podáním žádosti o takový příspěvek přezkoumává podnikatelský záměr nezávislý auditor či daňový poradce. Nejméně jednu kontrolu provádí úřad práce
také po zřízení pracovních míst, po ukončení povinné doby
zaměstnání konkrétního člověka se uskutečňuje auditní
kontrola, všechny kontroly se zaměřují na ekonomickou

Internet otevírá nové možnosti
Povím vám, co všechno mě v životě
dosud potkalo.
Jmenuji se Pavel Hejhal a je
mi 24 let. V současné době jsem
pentaplegik. Od tetraplegiků, kteří
mají ochrnuté ruce i nohy, se liším
tím, že já mám ještě ochrnutou
bránici a musím být napojen na
plicní ventilátor. Ale vezměme to
pěkně od začátku.
Už jako malý kluk jsem tíhnul
ke dřevu. Tato náklonnost mi vydržela i po celou základní školu,
a proto při rozhodování, kam jít, byla nábytkářská průmyslovka jasnou
volbou. Studium mi šlo, a tak jsem
ve čtvrťáku plánoval, že se po
maturitě zkusím dostat na vysokou
školu se zaměřením na dřevo.
Zdá se to jako idylický příběh.
Možná, že i byl, ale jen do doby, než
se mi v prosinci 2002 stala dopravní
nehoda, při níž jsem si poranil krční páteř a bohužel také míchu.
V důsledku toho jsem se stal pentaplegikem. Zprvu jsem si vážnost
úrazu nepřipouštěl. Když jsem si
ale uvědomil, že už nejspíš zůstanu
ochrnutý a na ventilátoru, myslel
jsem si, že moje budoucnost je dožít
někde v nemocnici.
Při návštěvě v nemocnici mi však
pan ředitel řekl, že nebude problém
školu dokončit, hned jak mi to
zdravotní stav dovolí. Domníval jsem
se, že to nikdy nedokážu. A víc
jsem se tou myšlenkou nezabýval.
Události šly ale dál. Nejdřív se
objevila pobídka, ať zkusím malovat ústy. Připadalo mi to nereálné,
ale po určité době jsem se to naučil!
Pak přišla další věc: Zkusit ústy
ovládat počítač. I to jsem zprvu
považoval za nemožné. Ale chtělo to
jen trochu času...
Připojení mého počítače k internetu
už bylo jen dalším krůčkem na cestě
zpět do aktivního života. Z nemocničního lůžka jsem začal obje-

na trhu práce: osoby
se sníženou schopností orientace a pohybu, nad 50 let věku,
bez vzdělání či praxe,
samoživitele nebo již
zmíněné Romy. Intuitivně jsem cítil příležitost v ekologické
recyklaci elektroodpadu. Tak vznikla Zelená
dílna, která je jako
chráněné pracoviště
zaměstnává. Provádějí i drobné stavební
a úklidové práce včetně údržby zeleně.

vovat kouzla, která web dokáže.
Začal jsem používat komunikační
prostředky, jako je e-mail, ICQ,
Skype. Náhle jsem opět mohl po
dlouhé době komunikovat s okolním
světem, který byl dál než v mém
pokoji.
Pak jsem byl po téměř tříleté
hospitalizaci propuštěn do domácí
péče. V domácích podmínkách, kde
jsem se nemusel řídit určitým řádem jako v nemocnici, jsem se
s internetem sbližoval víc a víc. Nakonec se pro mne stal neodmyslitelným pomocníkem. Díky němu
jsem si vyřizoval poštu, četl zprávy, vyhledával zajímavé informace,
ovládal bankovní účet a nakupoval.
Myslel jsem, že to je maximum,
čeho mohu dosáhnout. Ale to by nebyl život, aby nám nepřipravoval stále nová překvapení! Po roce domácí péče, kdy už se všechno zaběhlo,
mi pan ředitel nabídl, abych si dodělal tu školu. Zdálo se mi, že to
nesvedu. Pak jsem si ale řekl, že
za pokus nic nedám, a nabídku
jsem přijal. Dohodli jsme se s ředitelem a vyučujícími na individuálním
plánu, a studium mohlo začít.
Naším hlavním komunikačním prostředkem byl právě internet, přes
něj jsem dostával studijní podklady
a testy. Takto jsem si dodělal čtvrtý
ročník průmyslovky a mohl být připuštěn k maturitě. V červnu jsem
udělal první půlku ústní maturity,
v září druhou.
Maturitu samotnou jsem bral jako
vysněný cíl. Dnes ji ale chápu spíš
jako odrazový můstek k dalším
věcem. Vážně uvažuji o tom, že
budu přes internet studovat dál, a to
vyšší odbornou školu se zaměřením
na dřevostavby. Díky internetu se mi
může i navzdory mému handicapu
splnit sen pracovat se dřevem.
Mohl bych se jednou uplatnit třeba
jako projektant.

i pracovněprávní stránku podnikatelského záměru. Tak má
stát dobře kontrolované finanční prostředky, které investuje do zřízení pracovních míst, a jistotu zaměstnání téměř
bez rizika zneužití finančních prostředků.
V oblasti sociální politiky bych uvítal aktivační program,
který by i dlouhodobě nezaměstnaným umožnil pracovat,
motivoval by je k takovému způsobu života, který jim zaručí
důstojné zabezpečení životních potřeb. Stát by se měl
zaměřit na podstatu vnímání jejich hodnot a vlastního „já“.
Člověk, který nepracuje a „hodnoty“ tudíž nevytváří, ztrácí
jejich správné vnímání, z pocitu nepotřebnosti ve společnosti
upadá do určité apatie: je to jen krůček ke kriminálnímu
jednání a dalším negativním jevům.
Občanské sdružení Liga, které vzniklo v říjnu roku 1990,
se původně jmenovalo Liga za lidská práva, práva dětí
a mládeže. V počátcích se soustřeďovalo na oblast dodržování lidských práv příslušníků romské národnostní
menšiny. Sdružení jako akreditovaný poskytovatel sociálních služeb je nabízí všem osobám bez rozdílu. Při odborném sociálním poradenství dlouhodobě nezaměstnaným
využívá tzv. empowerment – metodu přenosu rozhodovacích schopností a zodpovědností na klienta.
Česká národní soutěž „Sociálně prospěšný podnikatel
roku 2007“ (součást mezinárodní soutěže stejného názvu)
u nás rozšiřuje projekt „Podnikatel roku České republiky“, jehož pořadatelem je společnost Ernst & Young. Kromě J. Baláže se mezi šestici semifinalistů, z nichž porota vybírala
vítěze, dostali Dušan Dvořák – Art Language, Olomouc;
Chráněná dílna Spektrum, Prachatice; Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov (okr. Kladno); Jiří Škvor – Máme
otevřeno?, Praha a Martina Richterová Těmínová –
SANANIM, Praha.
(mk)

Úleva v každodenní náročné práci
Všechny děti mají právo na plnohodnotný život
V minulém čísle jsme přiblížili první ze dvou aktivit
„Klubu Hornomlýnská“, který se specializuje na
systematickou a dlouhodobou pomoc rodinám
s dítětem s nejtěžším zdravotním postižením –
projekt „Dejte nám šanci“. Tentokrát otevřeme
pomyslně dveře do Centra pomoci rodinám
s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
FILIPOVKA, aktivity sice mladší, ale významově
stejně důležité jako zmíněný projekt.

Okolnosti zrodu

„Přestože se situace dětí s těžkým zdravotním
postižením postupně zlepšuje, je nezpochybnitelné,
že i dnes jsou v mnoha směrech diskriminovány,“
zdůrazňuje při vysvětlování, proč bylo vlastně v minulém roce založeno Centrum FILIPOVKA, předsedkyně
„Klubu Hornomlýnská“ Daniela Dolejšová. A důvody
dále rozvádí: „Uvedu alespoň jeden příklad. Takové
děti kvůli svému postižení většinou nemohou chodit
do běžných či speciálních předškolních a školních
zařízení. Z důvodu přeplněnosti nemohou navštěvovat
ani denní centra nebo stacionáře. Jsou tak odkázané
pouze na péči své rodiny. Zajistit pro ně podmínky
a šance srovnatelné s jejich zdravými vrstevníky je
stále velice složité: děti jsou mnohdy zcela sociálně
izolovány a chybí jim kontakt s vnějším prostředím.
Tím pádem mají značně ztíženou možnost k rozvíjení
motivace, tolik potřebné k dalšímu vývoji.“

Trpí tím samozřejmě i rodiče, kteří se rozhodnou
takové martyrium podstoupit a své dítě neumístí do
ústavu sociální péče. Častým důsledkem náročné
celodenní péče totiž bývají krizové situace vyvolané
fyzickým i psychickým vyčerpáním. Rodičům se nedostává prostor k odpočinku, regeneraci sil a k možnosti vykonávat jiné činnosti. To vše dítě samozřejmě
také nepříznivě zaregistruje.

Nejen odlehčovací služba

Obětavost mnoha rodičů dětí s postižením nemá
hranic, ale je nutné jim situaci aspoň trochu ulehčit.
Proti této větě samozřejmě nelze nic namítat, to by
ostatně potvrdili v rodinách, kde takové děti mají,
stejně jako lidé, kteří se těmto domácnostem snaží
pomáhat. Proto si uvedenou větu zvolili jako motto
zakladatelé Centra FILIPOVKA, když rozhodovali o jeho programové náplni.
V současnosti hraje prim odlehčovací služba –
hlídání dvou až desetiletých dětí, kterou zajišťuje
odborný personál. V rámci služby lze využít také
canisterapii nebo pobyt v psychorelaxační místnosti.
Kromě toho se děti mohou zapojit do výtvarného
a počítačového kroužku. Dvakrát týdně se zde v odpoledních hodinách schází klub rodičů dětí s postižením: nabízí poradenství, přednášky na různá
témata, muzikoterapii atd., ale také prostor k volné
konverzaci. Jeho součástí jsou i dvě půjčovny –
jednak rehabilitačních, kompenzačních a didaktických
pomůcek, jednak odborné literatury.
Pracovníci Centra FILIPOVKA rádi předají své zkušenosti každému,
kdo je v podobné
situaci. Kontaktní
spojení: Asociace
rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
o. s., Klub Hornomlýnská, Filipova ul. 2013, 148 00 Praha 4
(bývalé jesle mezi stanicemi metra C Roztyly a Chodov); telefon: 271 910 328; info@hornomlynska.cz, resp. www.hornomlynska.cz.
(mk)
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Abilympiáda v Šizuoce:

Jedinečná možnost k poznání země na opačném konci světa
Cyklus národních abilympiád byl loni v listopadu završen 7. mezinárodní abilympiádou
v Japonsku. Na prestižní soutěž pracovních
i volnočasových aktivit zdravotně postižených lidí vyslala tým i Česká abilympijská
asociace. Seznam disciplín, které zvolili japonští organizátoři, se však lišil od těch, které se každoročně odehrávají v Pardubicích.
A tak si někteří z našich reprezentantů včetně
mě museli vybrat náhradní obor: zatímco
doma vždy soutěžím v návrhu plakátu, v Šizuoce jsem si vyzkoušel keramiku.
Milan Linhart
Na dalekou cestu se vydalo 24 soutěžících a osmnáctičlenný doprovod,
v němž byli osobní asistenti, tlumočníci,
lékař a samozřejmě i vedoucí týmu Jaromír Krpálek. Z nového terminálu pražského ruzyňského letiště jsme odlétali
v neděli 11. listopadu dopoledne. Přestupovalo se v Paříži. Francouzi byli
sice velmi důkladní při kontrole příručních zavazadel a osobní prohlídce, ale taky nadmíru laxní při přesunu našich vozíčkářů. Jejich neprofesionální přístup
způsobil zpoždění startu letadla mířícího do Japonska. Na
tokijském letišti Narita jsme přistáli v pondělí před polednem,
samozřejmě hlavně v důsledku osmihodinového časového
posunu.
V Evropě už vládl sychravý podzim, naopak Japonsko
nás přivítalo nádherným babím létem, které vydrželo po
celou dobu našeho pobytu. Přívětivě se k nám chovali
i místní lidé... Do Šizuoky nás přepravil speciální autobus.
Více než 300kilometrová trasa vedla okrajem východní
tokijské periférie, přes město Gotenba a poté kolem proslulé
hory Fudži se zasněženým vrcholem, která je japonským
národním symbolem. K místu ubytování v městské části
Šimizu-ku jsme dorazili už za tmy. Dočasným domovem
se nám staly hotely Sun Port a Sun Route. Jak se ukázalo,
nebylo to příliš šťastné řešení. Pokoje sice nabízely komfortní vybavení, avšak pro vozíčkáře byly málo prostorné a měly téměř nedostupné toalety.

Hrst zajímavostí nejen o zvyklostech

Japonské ostrovy vznikly v důsledku podmořské sopečné
činnosti. Půlmilionové město Šizuoka leží v centrální části
největšího ostrova Honšú, jedné z oblastí nejvíc ohrožených
zemětřesením. Předměstí Šimizu-ku, ležící na poloostrově
Miho u zátoky Suruga, je důležitým přístavem. Z vrcholku
hory Nihondaira jsou nádherné výhledy na moře, pláže Miho,
poloostrov Izu a horu Fudži, považovanou za aktivní sopku
s malou pravděpodobností erupce.
V centru Šizuoky lze najít ukázky nejmodernější architektury, ale také mnoho historických památek: šintoistické
svatyně, buddhistické chrámy, parky, japonské zahrady
s čajovými pavilóny. A rovněž muzea a galerie. Ve všední
dny zely ulice města prázdnotou, rušno bylo jen na silnicích
a křižovatkách. Skoro všude vládl pořádek a čistota. Nikde
nepobíhali psi bez vodítek.
Japonci o sobě tvrdí, že jsou jednotným národem. Jsou
rovněž národem slušným, zdvořilým a pohostinným. Některé prvky tamní etikety nám připadají dost podivné: třeba používání kapesníků na veřejnosti se považuje za přestupek,
partnerské polibky nebo držení za ruce jsou vnímány jako
projev sexuality. Naopak zouvání či nepohodlné sezení
v tradičních japonských restauracích někteří cizinci odmítají.
Jak jsem si mohl osobně ověřit, Japonci milují děti, mají
úctu ke starým lidem a respektují zdravotně postižené. Zdánlivou nevšímavostí se brání všudypřítomnému přelidnění:
nedostatek životního prostoru je nutí vytvářet kolem sebe
jakýsi mikrosvět. Jsou však také nesmírně komunikativní,
hraví a společenští. Rádi se shromažďují a slaví. I proto
jejich kalendář oplývá množstvím svátků, z nichž je nejznámější hanami – prohlížení kvetoucích třešní sakura.
Tradiční lidová architektura minka ustoupila moderním
stavbám v západním stylu. Vliv západní kultury se projevuje
rovněž v oblékání: kimona se používají obvykle jen při
slavnostních příležitostech.
Ceny potravin a jízdného odpovídají zhruba cenám našim.
Jídelníček tvoří především speciálně upravená rýže suši,
těstoviny, ryby, kuře, zelenina a mořské plody. Kromě
čtyř základních chutí (sladké, hořké, slané a kyselé) mají
Japonci ještě umami – neobvyklou chuť typickou pro vývar daši z mořské řasy kombu s přídavkem sójové
omáčky šóju. Pije se hlavně zelený čaj. Zdejší pivo
chutná docela dobře, avšak z alkoholických nápojů vyniká
rýžové víno saké a lihoviny s celými kousky ovoce.

Sport a zábavu berou obyvatelé země vycházejícího slunce
stejně vážně jako svou práci. Dominují tradiční sporty: boj
s mečem kendo, lukostřelba, judo, bojové umění aikido
a zápas sumó. V posledních letech si získává velkou oblibu
fotbal, basketbal a golf.

Od svatyní a chrámů po rychlovlak

Během pobytu v Šizuoce jsem si udělal čas i na prohlídku
města. Pozoruhodných míst je mnoho. Třeba na náměstí
S-Pulse najdete kromě obchodů a rybího trhu i několik
muzeí, mezi nimi vůbec prvé muzeum suši na světě, dále
muzeum hraček, fotbalu či tradičního japonského bydlení.
V blízkosti pláže Miho je hojně navštěvovanou atrakcí
mořské akvárium se žraloky a rejnoky či muzeum s modely
starých lodí a plachetnic, sbírkou skafandrů a dalších předmětů souvisejících s mořem.
Ve městě je řada šintoistických svatyní a buddhistických
chrámů. Například svatyni Sengen tvoří tři objekty s jezírkem
s barevnými rybami v nádherné zahradě. Při naší návštěvě
jsme se stali svědky listopadové slavnosti tří, pěti a sedmiletých dětí šočigosan. Celé rodiny včetně prarodičů byly
oděny do překrásných kimon a každé dítko drželo v ruce
balónek... Za prohlídku stojí i chrámový komplex Kunozan
Tóšógu, kde jsou expozice zbraní a osobních předmětů
slavného vojenského vládce (neboli šóguna) a jeho generálů ze 17. století.
Absolutním vrcholem se pro mě stala návštěva Tokia.
Skvělý zážitek z hlavního města podtrhla jízda rychlovlakem
šinkanzen s výhledem na horu Fudži, která mi svou majestátností tak trochu přirostla k srdci. V Tokiu jsme mohli
obdivovat mrakodrapy se sídly světově proslulých firem,
luxusní obchodní centra, galerie, obrovský rybí trh ve čtvrti
Cukidži, tradiční divadlo kabuki nebo hodinovou věž.

V soutěžích triumfovali Asiaté

Mezinárodní abilympiáda byla zahájena ve středu 14. listopadu v hale Grand Ship, která se nachází v centru města.

Po slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnil japonský
princ, byla pro naši výpravu připravena recepce a setkání
s českým velvyslancem v Japonsku.
Soutěže se odehrávaly v sousední hale Twin Messe od
čtvrtka do soboty. Ve 30 disciplínách se představily čtyři
stovky zdravotně postižených lidí z 29 zemí. Češi soutěžili
v košíkářství, fotografování, mechanické montáži, keramice,
malbě na hedvábí, počítačové editaci textu, šití oděvu,
vyšívání, aranžování květin, zpracování dat, zapojování
elektrického obvodu a pletení.
Triumfovala skvělá připravenost domácích reprezentantů.
Japonská výprava byla nejúspěšnější v počtu vybojovaných medailí, na druhém místě skončila Čína. Medaile
sklízely i další asijské země, zatímco do Evropy putoval
jediný cenný kov: bronz v pletení vybojovala soutěžící ze
Slovenska.
Česká výprava se tedy vracela domů bez vavřínů. Po
velkých úspěších na abilympiádách v Perthu, Praze a Novém Dillí jsme prožívali lehké zklamání. Ale nasbírali jsme
v Šizuoce mnoho užitečných poznatků, které se dají uplatnit i na pardubické národní abilympiádě.
Z doprovodných akcí stojí za zmínku výroba předmětů
ze dřeva a hlíny či výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Kdo chtěl, mohl se na památku zvěčnit
v japonském kimonu nebo korejském svatebním úboru.
V neděli 18. listopadu 7. mezinárodní abilympiáda skončila. Ještě pár rozhovorů, výměna suvenýrů... A pak už jen
loučení. Těsně po půlnoci odjíždí česká abilympijská výprava ze Šizuoky na letiště Narita. Na trase nás naposledy
zdraví impozantní posvátná hora.
Po dlouhém namáhavém letu se pod námi vynořila Paříž.
Tam nás opět čekaly potíže při transferu vozíčkářů. Na
pražském letišti jsme přistáli se zpožděním v pondělí večer.
Jedna soutěžící, která si v Japonsku nešťastnou náhodou
zlomila nohu, se vrátila domů s lékařem výpravy až o den
později.

Sajónara, Japan!
Štafetu přebírá Jižní Korea

Vzdálená ostrovní země v nás zanechala velmi příznivý
dojem. Sympatická byla nejen pověstná japonská úslužnost
a pohostinnost, ale také čistota a celková kulturní vyspělost. Stavebních bariér je o poznání méně než u nás. Veřejné budovy, autobusy, vlaky, eskalátory či obchody běžně
slouží i vozíčkářům.
Angličtina zde není tak častá, jak jsme si mysleli, a tak se
nám několik frází v japonštině hodilo. Třeba: Koničiwa –
dobrý den! Arigató gozaimas – děkuji mnohokrát! Ojasumi
nasai – dobrou noc! Sajónara – nashledanou! Odezva domorodců byla velmi milá.
Další, už 8. mezinárodní abilympiáda se uskuteční v roce
2011 v Soulu, hlavním městě Korejské republiky. Cesta k ní
vede přes každoroční české abilympiády v Pardubicích.
Držím palce všem, kteří na nich budou soutěžit!
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➽ Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků.
➽ Obory podnikání:
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů, nátěrových hmot, lepidel a dalších su		 rovin,
S. K. Neumanna 1316
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
532 07 Pardubice
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním zařízení,
tel.: 466 067 111
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie,
fax: 466 067 260
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým
		 vybavením,
synpo@synpo.cz
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
www.synpo.cz
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů týkajících se formulace a vývoje specific		 kých produktů,
- poskytování konzultací, kontaktů a tržních informací zákazníkům.
➽ Bohatá publikační činnost vědeckých pracovníků společnosti v odborných časopisech.
➽ Firemní prezentace na řadě vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí.
➽ Aktivní spolupráce s tuzemskými zákazníky a partnery (např. Univerzita Pardubice, Ústav chemické technologie Praha, Ústav makromolekulární chemie České akademie věd Praha atd.) i s firmami ze států Evropské unie, USA
a Japonska při řešení společných vědecko-výzkumných projektů.
➽ Vysoké schopnosti v transferu technologií do provozního měřítka.
➽ Od roku 2000 certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

AC T I WO
Pa r d u b i c e

KOMEL

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

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

CANDY, spol. s r. o.
Hradčanská 403
530 06 Pardubice

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
Husova 1682, 530 03 Pardubice
tel.: 466 263 237 fax: 466 262 582
tvar@tvar.cz
www.tvar.cz

tel.: 466 614 494-5 fax: 466 614 496
domec@domec.cz www.domec.cz

Průmyslová 382, 530 02 Pardubice
tel.: 466 068 202, 466 068 211
fax: 466 068 229
info@rempoholoubek.cz
www.rempoholoubek.cz

Petr Kotýnek – účetnictví
Hronovická 2699, 530 02 Pardubice
Karla IV. 41, 530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108 www.plastova-okna.com
info@stavonapardubice.cz
Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432
insico@insico.cz

U Husova sboru 1918
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 140
soreal@cmail.cz
www.sorealsro.cz

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář
Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: 469 622 280
fax: 469 622 337
proman@proman.cz www.proman.cz

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

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

Na Lužci 659
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 068 office@recyklace.cz

MANA SDRUŽENÍ
František Březina

Ing. Martin Tomášek
Langrova 36, 533 41 Lázně Bohdaneč

Sanit
Studio

Raisova 232, 530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782
elpom@elpom.cz
www.elpom.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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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

Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice

tel.: 464 646 812 fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

Dašická 1796
530 03 Pardubice

telefon: 466 652 910
hramat@hramat.cz wwww.hramat.cz

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

Výrobce výpočetní a komunikační techniky.
Hlavní produkční centrum pro Evropu – Pardubice.
Jsme mezinárodní společnost patřící mezi největší světové výrobce na trhu
výpočetní a komunikační techniky, jsme v první desítce největších firem
v ČR co do výše obratu. V Pardubicích jsme vybudovali evropské produkční centrum s více než 4000 pracovníky, které již osmým rokem úspěšně
rozšiřuje svou produkci – finální montáž PC různých značek, zařízení pro
budování počítačových sítí, LCD monitory, „šasi“ a další elektronické
a strojírenské výrobky. Našimi zákazníky jsou renomované společnosti působící v oblasti informačních technologií.
Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.
Foxconn – čtvrtá příčka
v žebříčku TOP 100
IT společností časopisu
Business Week.
Společnost nabízí:
v práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
v perspektivní a stabilní zaměstnání
v motivující finanční ohodnocení
v perspektivitu profesního a kariérového růstu
v závodní stravování
v možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC, další odborné
vzdělávání)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
FOXCONN CZ se za osm let svého působení v Pardubicích stal významným
partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ s.r.o.
U Zámečku 26
532 01 Pardubice
Kontakt:
Tel.: 466 056 902, 466 056 022, 466 056 416
Fax: 466 056 048
zamestnani@foxconn.cz; www.foxconn.cz

Vr ch kamenné krásy
Při vyslovení názvu města Hořice v Podkrkonoší se
většině asi vybaví trubičky, místní specialita pro mlsné
jazýčky, někdo si možná vzpomene na kapesníky. Ale
toto město s necelými deseti tisíci obyvatel je nejen
u nás známé díky dlouholeté sochařské tradici. Ta se
datuje od roku 1884, kdy zde vznikla C. k. odborná
škola sochařsko-kamenická, nynější Střední škola kamenická a sochařská. Jejími absolventy jsou takoví
mistři jako Jan Štursa, Quido Kocián nebo Bohumil
Kafka, z mladších třeba Vladimír Preclík a Kurt Gebauer. Prakticky po celém městě existenci školy připomíná množství umělecky velice hodnotných sochařských děl. Největší počet z nich je soustředěn na
pískovcovém kopci Gothard, jehož vrchol dosahuje
výšky 352 metrů. A právě sem zveme zdravotně postižené příznivce turistiky i jejich přátele tentokrát.
Procházku začneme na úpatí ve Smetanových sadech. Prohlídku tohoto téměř tříhektarového parku,
jednoho z umělecky i krajinářsky nejhodnotnějších
ve východočeském regionu, zvládnou bez větších
obtíží také vozíčkáři. Auto je možno zaparkovat u sokolovny, před níž stojí pomník Tyrše – myslitele,
naproti hlavnímu vchodu do parku. V parku je pomníků či soch deset. Na plánku jsou označeny
čísly 2-11: 2 = dekorativní sochy orlů, 3 = Krakonoš, 4 = Bedřich Smetana, 5 = Antonín Dvořák, 6 = Mikoláš Aleš, 7 = Husité na stráži
(Husitská hlídka), 8 = Ptačí studánka (Žabky), 9 = Petr Maixner,
10 = Jánošík, 11 = Přátelé stromoví (1 je
Tyršův pomník,
12 podstavec
od
bronzové
sochy Muž práce, která je na
nároží Husovy
třídy a Komenského ulice, 13 Daliborka,
14 sokolovna a 15 letní
restaurace).

stavební a potrubářská firma
Jana Palacha 288
530 02 Pardubice

Protože pěší výstup od parku na vrchol Gothardu
představuje sportovní výkon, doporučujeme zvláště
vozíčkářům na mechanickém vozíku doprovod. Lze
na něj ale pohodlně vyjet autem, parkoviště je
u komplexu stadionu v blízkosti starého a nového
hřbitova. Oba se pyšní bohatou sochařskou výzdobou, nejviditelnější je 14,5 metru vysoký vstupní portál nového hřbitova a památník obětem bitvy u Sadové v roce 1866 za bránou starého hřbitova.
Za zastavení rozhodně stojí i nedaleký Žižkův pomník, Janderův pomník (v současnosti v rekostrukci)
a Riegrův obelisk. Od parkoviště je krásný pohled
na úbočí s Galerií plastik a se sbírkou moderních
soch pod širým nebem, kam byla do roku 2000
umísťována díla z pravidelných sochařských sympozií.
Vyčerpávající informace o historických památkách
i sochařské výzdobě Hořic si lze přečíst na oficiálních
webových stránkách města www.horice.org.
(mk)

Novorenesanční vstupní portál do areálu nového hřbitova podle návrhu profesorů Bohuslava Moravce a Antonína Cechnera vznikal 14 let. Sochařská výzdoba je dílem
Mořice Černila a Quida Kociána.

Pro chvíle oddechu

tel.: 466 330 587, 466 330 658
fax: 466 632 215 nesetril@volny.cz

tel.: 466 501 562
fax: 466 513 457
ima@ima.cz
www.ima.cz
Institut mikroelektronických
aplikací s.r.o.
Bartolomějská 87
530 02 Pardubice

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

tel./fax: 469 623 770
tel.: 469 623 771
gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

P AVEL
Z DENĚK

Na 14. národní abilympiádě, která se v roce 2006 poprvé uskutečnila
v prostorách ČEZ arény, se v 18 disciplínách řemeslného i volnočasového charakteru prezentovalo 101 soutěžících. Třetí nejvyšší počet
nastoupil v batice – … (1. tajenka), ve vyšívání si svoje schopnosti
a dovednosti poměřovalo … (2. tajenka) abilympioniků. Největší zájem byl o studenou kuchyni, do této disciplíny se přihlásilo patnáct soutěžících.
Vodorovně: A. Jihoamerický stát; sudokopytník. – B. Ochutiti solí;
pravoslavní duchovní. – C. Předložka; mužské jméno; předložka;
volání o přídavek. – D. Tresť; citoslovce zavýsknutí; domácky Olga.
– E. Podnik v Pečkách; poslední Rožmberk; lázně ve Slovinsku.
– F. Anglicky „mimo“; asijská jednotka délky; příjemně. – G. Čidla zraku;
slovensky „jestli“; Starořek; hmota v roztaveném stavu. – H. Neteře;
dobře. – I. Stupeň kambria; 2. tajenka.
Svisle: 1. Znělka; jméno Chaplinovy manželky. – 2. Zámořská velmoc;
český spisovatel žánru sci-fi. – 3. Pokolení; jsoucnost. – 4. Ženské
jméno; nájezd. – 5. Potřeba k šití; tělocvičný prvek; iniciály spisovatele
Čecha. – 6. A sice; planetka; vrstva druhohor. – 7. Solmizační
slabika; poklop; slavný kanadský hokejista. – 8. Styk; tropické ovoce.
– 9. Podzemní skřítek; tvoje. – 10. Alkoholik; zkratka Afrického národního kongresu. – 11. Evropský veletok; 1. tajenka.
Pomůcka: akad, bis, kobold, ri.
(mk)
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Pohled do jiného světa
Každý člověk se zdravotním postižením musí překonávat různé
více či méně náročné bariéry,
které si zdravý ani neuvědomuje.
Ale nepřízeň osudu před něj zničehonic nějakou takovou překážku může postavit a změnit mu
od základů život. Pak vezme za
vděk i maličkostí, která mu před
tím jako maličkost vůbec nepřipadala.
Tak nějak by se dala přiblížit
situace v zadání výtvarného projektu pro integraci zdravotně postižených „Chodíme sem všichni
– Svět lidí s handicapem mýma
očima“. Úkol s tímto názvem
zpracovávali studenti Soukromé

Slavný desetibojař, jednonohý
cyklista a atlet spastik
v dokumentárním seriálu
Až do 9. srpna vysílá Česká televize každou sobotu ojedinělý cyklus
dokumentů Cesta k vítězství. Jde o celkem 23 patnáctiminutových
nahlédnutí do života vrcholových sportovců, kteří se připravují na významnou událost své kariéry. Desetibojař Roman Šebrle, tělesně
postižený cyklista Jiří Ježek a Roman Musil, spastik vrhající koulí a oštěpem, budou k vidění nejen při závodech a tréninku, ale poodhalí
i své soukromí.
„Kamera bude vždy v blízkosti sportovců a bude zaznamenávat i jejich
okamžité pocity. Poznáme je velice zblízka, ve chvílích euforie, ale
i zklamání,“ uvedl režisér seriálu Josef Harvan. Celý projekt mají zakončit díly o účasti všech tří mužů na olympiádě či paralympiádě v Číně.
Časosběrné dokumenty z Cesty k vítězství jsou zařazeny do programu ČT 1 v sobotu kolem 13. hodiny.
(pel)

Le gendár ní pochod
d o P r či c e le to s i p r o vo zí čkář e!
Zajímavou novinku připravil Klub
českých turistů pro 43. ročník pochodu Praha – Prčice. V jeho rámci
bude v sobotu 17. května poprvé
otevřena třináctikilometrová trasa
pro vozíčkáře.
Start je na parkovišti v obci Miličín, kde se lze přihlásit k pochodu od 9 do 11 hodin. Trasa vede
převážně po silnicích třetí třídy
krásnou krajinou České Sibiře
a jejím garantem je Pražská organizace vozíčkářů
(POV). Plné startovné je
30 Kč; držitelé průkazu
ZTP nebo ZTP/P zaplatí jen 20 Kč. U prezence
obdrží každý účastník důležité pokyny včetně mobilního telefonu, na který
lze zavolat v případě
potíží během pochodu.
Pražským vozíčkářům
nabízí POV hromadný

odvoz do Miličína mikrobusem,
který si lze objednat na telefonních číslech 224 826 078
a 224 827 210 u Jarky Frankové.
Aktuality o letošním pochodu do
Prčice jsou zveřejňovány na webových stránkách http://ppp.nipax.cz. Informace o speciální trase pro vozíčkáře se objeví na
www.pov.cz.
(pel)

Tělesně postižení
budou studovat
bezplatně
Od loňského října se v Hradci
Králové rozšířila nabídka vysokoškolského vzdělání o další univerzitu. Regionální středisko Metropolitní univerzity Praha zahájilo
své působení v prostorách Gymnázia Josefa Kajetána Tyla.
Od nového akademického roku
se budou moci ke studiu přihlásit
i tělesně postižení, kterým škola, pakliže budou přijati, poskytne bezplatné studium. Dále jim
zdarma zapůjčí notebooky, literaturu a diktafony. Od letního semestru bude výuka zajišťována
v budově Podnikatelského centra
v Hradecké ulici. Další podrobnosti
lze zjistit na www.mup.cz. (nec)

V literár ní soutěži
o inter netu vynikl
příběh nezdolné
vůle po životě
Když občanská sdružení BMI,
Křižovatka.cz a Asociace informačních systémů pro osoby se
specifickými potřebami vyhlásila
4. ročník literární soutěže Internet
a můj handicap, nikdo z devítičlenné poroty netušil, že o ni bude
tak velký zájem. Z rekordních dvaačtyřiceti textů získal nejvíc bodů
příspěvek, který do soutěže poslal
Pavel Hejhal z Milevska.
Jeho příběh otiskujeme na str. 2,
protože může inspirovat jak další
těžce zdravotně postižené lidi, tak
všechny fňukaly a ublížence, kterým zdraví zatím slouží. Za pozornost ovšem stojí i ostatní soutěžní
texty, zveřejněné na stránkách
www.helpnet.cz/inspo.
(pel)

střední školy reklamní tvorby
Michael v Praze 4-Chodově de
facto na zakázku Úřadu městské
části Praha 9. Ten se na ně obrátil
jako zřizovatel bezbariérově přístupného Internetového centra
Prosek kvůli jeho zviditelnění.
Práce studentů – plakáty, loga,
vizualizace pomůcek, sociálních
reklam (spotů na téma lidských
práv), web centra atd., posuzovala
porota tvořená zástupci školy, Prahy 9 a Centra Paraple. Zvolená
grafická vyjádření a prostředky
měly na první pohled veřejnosti
přiblížit svět zdravotně postižených včetně existence organizací
vyvíjejících aktivity v jejich pro-

spěch. Nejlepší výtvory si mohli
v prvních dvou měsících roku
prohlédnout návštěvníci výstavy
ve zmíněném Centru (dva z nich
přetiskujeme). V rámci vernisáže
převzal jménem Centra Paraple
herec Jan Potměšil z rukou
zástupce Úřadu městské části
Praha 9 šek na částku 15 tisíc
korun.
Internetové centrum Prosek s 25
počítači je umístěno v objektu ZŠ
Litvínovská. Hojně ho využívají
žáci školy i obyvatelé Prahy 9.
Osoby se zrakovým postižením
mají díky jeho zřizovateli na počítačích nainstalovaný software
pro slabozraké.
(mk)

Cení se koncepčnost
a profesionalita
V posledních letech láká vysokoškolské studium stále větší počet mladých lidí se zdravotním postižením, mnohdy i s těžkou či kombinovanou
formou. Školy na to musejí adekvátně reagovat: většinou to znamená
úpravu areálů pro bezproblémový pohyb vozíčkářů, osob s omezenou
mobilitou nebo zrakovým postižením. Postupně pro ně také zřizují speciální odborná pracoviště, kde se dozví vše potřebné.
Pražská Vysoká škola ekonomická mezi svými více než 15 tisíci studentů jich se zdravotním postižením eviduje patnáct – z toho šest se
zrakovým (jeden je nevidomý) a pět se sluchovým. Přestože jde z pohledu
celku o číslo zanedbatelné, škola si plně uvědomuje, že třeba silná
slabozrakost či ochrnutí nemohou představovat překážku pro studium.
Proto loni vzniklo za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR Středisko handicapovaných studentů.
Zpočátku těmto studentům s jejich problémy obětavě pomáhali nad
rámec svých pracovních povinností někteří zaměstnanci školy. Studenti
ale většinou postrádali větší vstřícnost školy, což v konečném důsledku
nezaručovalo ukončení studia.
Vznik Střediska nejvíce přivítali studenti se zrakovým postižením:
úroveň technického vybavení a struktura poskytovaných služeb byla
uzpůsobena s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám. Důvodem
k postupnému rozšiřování nabídky služeb byl pozitivní ohlas studentů
s tělesným a sluchovým postižením. V současné době je k dispozici šest
počítačů se speciálním softwarem pro zrakově postižené, vozíčkářům
jsou zajišťovány asistentské služby a neslyšícím tlumočení do znakové
řeči. (Zcela bezbariérové zpřístupnění školy – zvýraznění schodišť pro
slabozraké studenty, vodící linie před vchody, orientační majáčky apod.,
je před dokončením.)
Přínos Střediska shrnuje jeho ředitel Martin Ctibor: „Cílem naší práce
je co nejvíce integrovat zdravotně postižené studenty mezi ostatní, a tím
jim pomoci k navázání nových sociálních vazeb.“ Koncepční a profesionální přístup se líbí předsedovi Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR Václavu Krásovi: „Díky dennímu kontaktu s ostatními
studenty se handicapovaní učí obstát v konkurenci, což je pro jejich
budoucí uplatnění velmi cenné.“
Kontaktní spojení – adresa: Středisko handicapovaných studentů
VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (u železniční stanice Praha
hl. n. vedle výškové budovy Českomoravské konfederace odborových
svazů), telefony: 224 095 717, 739 941 134 nebo 774 689 391, e-maily:
ctiborm@vse.cz nebo elias@vse.cz. Jeho pracovníci jsou připraveni každému pomoci po celý pracovní týden od 9 do 18 hodin, návštěva v jiném
čase je podmíněna telefonickou domluvou.
(mk)

Sociální ombudsmanka nemá sankcionovat, ale pomáhat
Rozhovor o nevšedním přístupu k řešení nové situace
Každá nová věc znamená pro jejího vlastníka nebo
uživatele řadu dosud nepoznaných skutečností a s tím
souvisejících problémů, nejasností apod. V plné míře
to v přeneseném slova smyslu samozřejmě platí
i v oblasti legislativy. Jak se rozhodl v jednom konkrétním případě, který se značně týká také osob se zdravotním postižením, pomoci Magistrát hlavního města
Prahy, prozrazuje v rozhovoru radní pro oblast sociální a bytové politiky Jiří Janeček.
 Co bylo důvodem ke vzniku funkce sociálního ombudsmana?
„Jedním z důvodů byl zákon 108/2006 Sb., o sociálních
službách. S jeho zavedením do praxe se změnila řada věcí
v sociální oblasti, a to nejen pro poskytovatele těchto služeb, ale i pro Pražany. Vzhledem k těmto rozsáhlým změnám se očekávaly i případné nesrovnalosti a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zřízení ombudsmana.“
 Sociální ombudsman, ve vašem případě ombudsmanka (Hana Halová – pozn. red.) si za dobu své činnosti na
nedostatek práce určitě nemůže stěžovat. Co všechno
vlastně spadá do její kompetence?

„Cílem této funkce je pomoci uživatelům
sociálních služeb ochraňovat jejich práva. Kompetence ombudsmanky se výlučně vztahují k dodržování zákona
o sociálních službách, a to zejména
u organizací zřizovaných hlavním městem Prahou a u zařízení, kterým byla
poskytnuta účelová dotace z rozpočtu
Prahy. Její hlavní náplní je přešetřování
stížností občanů na porušování jejich
lidských práv.
Na druhé straně není jejím úkolem
sankcionovat poskytovatele, ale napomáhat rozvoji kvalitních sociálních služeb na území hlavního města ku prospěchu Pražanů. Od 1. srpna 2007, kdy byla tato funkce zřízena, do konce minulého roku ombudsmanka řešila přibližně
300 telefonických, písemných a osobních podnětů.“
 Která skupina obyvatel se na ni se svými problémy
či připomínkami obrací nejvíce a o jaké problémy většinou jde?
„Většinou se jedná o seniory, kteří se nejčastěji dotazovali
na přiznání a vyplácení příspěvku na péči, stěžovali si na

nečinnost státních orgánů nebo úřadů městských částí. Další problematickou oblastí bylo dodržování smluv v sociálních zařízeních nebo výše úhrad za sociální služby.“
 Národní rada osob se zdravotním postižením chce
zřídit funkci speciálního ombudsmana se širšími pravomocemi, než má ombudsman dr. Motejl, ministerstvo
práce a sociálních věcí naopak preferuje současný stav.
Na čí stranu byste se v tomto sporu postavil?
„Veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem. Do jeho
kompetencí spadá ochrana osobních práv a svobod všech
občanů České republiky, tedy i osob s různým zdravotním
handicapem. Domnívám se, že současný systém funguje
přesně tak, jak jsme si představovali. Proto nevidím důvody
a nepřikláním se k variantě nové funkce nějakého speciálního ombudsmana, který by řešil případy jenom pro vybranou skupinu obyvatel.“
 Myslíte si, že by bylo ku prospěchu věci, kdyby
sociální ombudsman existoval ve více městech?
„To záleží zejména na představitelích měst. Praha sice
sociálního ombudsmana zřídila, ale jeho účinkování je zatím příliš krátké, abychom tuto službu mohli doporučovat.“
Děkuji za rozhovor.
MILOŠ KAJZRLÍK
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Volný čas jim „neprotéká“
bez užitku mezi pr sty

I letošní velikonoční posezení se vydařilo.

Všichni musí mít stejné možnosti
Evropská komise, výkonný orgán Evropské unie, rozeslala 31. ledna České
republice, Estonsku, Irsku, Řecku, Francii, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku,
Finsku, Švédsku a Maltě tzv. odůvodněná stanoviska ve věci úplného provedení pravidel EU, která zakazují pracovní diskriminaci např. z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Zaslání odůvodněného stanoviska je druhý
krok v třístupňovém řízení pro porušení práva, které je v Unii často uplatňováno (nejprve se zasílá výzva).
„K zajištění práva na rovné zacházení v zaměstnání již členské státy podnikly řadu kroků. V některých případech je však nutné právní předpisy
zlepšit, aby tato práva mohla být převedena do praxe,“ vysvětlil uvedený
krok komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. A dále uvedl: „Rovné zacházení v zaměstnání je nutností,
aby lidé měli stejné možnosti přispívat k ekonomice a podílet se na sociálním životě. Plného potenciálu směrnic EU však není možné využít, nejsou-li
plně a správně aplikovány do vnitrostátního práva. Jedenáct členských států ale tyto směrnice nerealizovalo správně.“
Zmíněná odůvodněná stanoviska jmenují čtyři hlavní nedostatky, mj. i nedůsledné uplatňování povinnosti zaměstnavatelů náležitě přizpůsobit pracovní podmínky pro osoby se zdravotním postižením. Pokud Komise usoudí,
že kterýkoli z jedenáctky států neřeší popisované problémy dostatečně, může nastat třetí krok – předložení věci Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Komise má současně právo tento vrcholný soudní orgán Evropské unie požádat o vyměření pokuty státům, které se soudním rozhodnutím
nebudou řídit.
V případech výzvy a odůvodněného stanoviska musí oslovené státy adekvátně odpovědět během dvou měsíců – v konkrétní záležitosti to tedy bylo
do konce března. V současné době probíhá analýza došlých odpovědí.
Zároveň několik členských států, kterým bylo zasláno zmíněné odůvodněné
stanovisko, požádalo o prodloužení lhůty.
Problematika boje s diskriminací v rámci EU se poprvé objevila na zasedání Evropské rady v roce 1997 v Amsterdamu. Směrnice o rovném zacházení
byla jednomyslně schválena o tři roky poté. Legislativa všech 27 členů
Unie již obsahuje příslušné předpisy k její realizaci. Zpráva Evropské komise o provádění směrnice je ve stadiu rozpracovanosti: s jejím zveřejněním
se počítá v první polovině letošního roku.
(mk)

Volnočasové aktivity, které má
ve svém programu Česká abilympijská asociace (CAA) umožňují setkávání lidí se stejnými
problémy, zprostředkují jim sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt. Jejich posláním
je pak překonání sociální izolace, pasivity a bariéry ostychu
klientů z cílové skupiny (dospělí
lidé z Pardubic a okolí s fyzickým, psychickým, smyslovým,
mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních
orgánů, kognitivními problémy
a sociálním znevýhodněním).
Všechno vzniklo z prostého faktu – lidé si stěžovali, že nemají
kam chodit, chybí jim nějaká
náplň volného času.
„Pracovat jsme s nimi začali
v září roku 2005 a zpočátku šlo
o setkávání jednou za čtrnáct dní
vždy odpoledne,“ vzpomíná dnešní
ředitelka CAA Ivana Dolečková.
Nejdřív zájemci chodili jen na popovídání u čaje, ale pak z toho
byla velice zajímavá programová
skladba. Dolečková: „V první fázi jsme vsadili na fenomén dnešní doby – práci na PC. Pak se
přidaly souboje v dámě a při
bowlingu. Několikrát jsme zašli do
divadla, pozvali jsme na besedu
cestovatelku po Austrálii a vedoucí tanečního klubu. Učili jsme
se základy drátování, zdobili kraslice, pletli pomlázky a při vánočním setkání si vyrobili vánoční
svícen.“
Teď už se na volnočasových
aktivitách zájemci scházejí jednou
týdně vždy na dvě hodiny, a pak
si sami ještě navíc zamlouvají stůl
někde v hospůdce a chodí tam –
a každé úterý se domů vracejí
až večer. Dolečková: „Opět jsou
v centru zájmu bowling a divadlo,

plánujeme vycházky i výlety, došlo i na pouštění kazet na videu.
Všichni si moc pochvalovali opětovné velikonoční setkání, při
kterém jsme v úterý 18. března
pletli pomlázky a barvili vajíčka.
Nezanedbatelnou výhodou je
skutečnost, že jednou ze dvou
organizátorek volnočasových aktivit v CAA je od závěru loňského
roku Andrea Dolečková, sama vozíčkářka. Kontakt je otevřenější,
atmosféra uvolněnější, všichni si
jsou hodně blízko a mají pochopení
jeden pro druhého.
Koresponduje s tím i anonymní
anketa, kterou jsme s účastníky
jednoho volnočasového úterka na
začátku letošního března udělali
přímo v sídle CAA. A některé odpovědi vybrali.

Co se mně na volnočasových
aktivitách líbí?
Líbí se mi tu kolektiv. Hrajeme si
hry.
Hrát, malovat.
Je dobré, že se můžeme scházet,
mám dobrý pocit.
Že se sejdeme a poznám nové
kamarády.
Posezení v kavárnách, výtvarné
práce.
Proč se mně na volnočasovkách líbí?
Dobrý kolektiv.
Protože je tady dobrá parta.
Je mi tady hezky, dobří lidé.
Mně se líbí na volnočasovkách
kamarádi.
Je tady sranda, máme tu fajn
zábavu.
  
Je něco, co se mně na volnočasovkách nelibí?
Tady stoprocentně nic psát nebudu, protože nic takového není!
(Doslovná odpověď všech!)

Tři nová bezbariérová centra

Česká abilympijská asociace realizuje náročný projekt
Na začátku února loňského roku zahájila
Česká abilympijská asociace (CAA) projekt
Bezbariérový kraj, který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Záměr vylepšit a předejít problémům zdravotně postižených při běžném životě má i další
aspekt, který charakterizuje asistent manažera projektu Aleš Dynter: „Chceme aktivizovat
a motivovat zdravotně postižené k tomu, aby
se nepoddávali sociální pasivitě, ale aby se
aktivně zapojili do prospěšné práce. K tomu
se přidává i náš další cíl – chceme podpořit
a pomoci při zapojení těchto osob do pracovního procesu.“
V městech a obcích Pardubického kraje
se nachází mnoho architektonických a stavebních bariér, které ztěžují každodenní
život lidem s omezenou schopností pohybu
a orientace (např. vozíčkáři a jiní lidé s pohybovým postižením, osoby nevidomé a zrakově postižené a další). Aleš Dynter říká:
„Bariéry komplikují život také dalším skupinám obyvatel, mezi něž patří např. senioři,
matky s malými dětmi a kočárky, lidé dočasně
zdravotně omezení. Pro všechny tyto občany
se velkým problémem stává vyřizování úředních záležitostí, nákupů, návštěvy kulturních
a sportovních zařízení, protože nemalé množství objektů sloužících veřejnosti je bariérových.
Proto na začátku února loňského roku zahájila
Česká abilympijská asociace (CAA) projekt
Bezbariérový kraj.
Po rozsáhlé dotazníkové akci byl od února
do prázdnin vytvořen ucelený akreditovaný
učební program o bezbariérovosti. Ve dvou

cyklech se ve druhé polovině loňského roku
podařilo úspěšně proškolit 21 absolventů.
Z těchto absolventů jsme navíc vybrali šest
lidí, kteří byli vybaveni nejen vědomostmi, ale
i příslušnou literaturou vytvořenou v rámci
projektu, výpočetní technikou a kancelářskými
prostorami a od začátku roku začala fungovat
Poradenská centra pro bezbariérovost.“
Vznikla tři – v Přelouči, Chrudimi a Vysokém
Mýtě (viz rámeček), ve kterých pracují vždy dva
nově vyškolení lidé.
Střediska bezbariérovosti si kladou za cíl
K ontakty:
PŘELOUČ
Hradecká 1383, Přelouč, 535 01
tel.: 774 554 726
barierypl1@abilympics.cz
barierypl2@abilympics.cz
CHRUDIM
Tovární 1112, Chrudim, 537 01
tel.: 774 554 729
barierycr1@abilympics.cz
barierycr2@abilympics.cz
VYSOKÉ MÝTO
Hradecká 167, Vysoké Mýto, 566 23
tel.: 774 554 725
barieryvm1@abilympics.cz
barieryvm2@abilympics.cz

napomoci zpřístupnění budov a prostranství
sloužících veřejnosti, tedy všem občanům bez
ohledu na věk, zdravotní stav a druh zdravotního postižení.
Poradenská střediska se zabývají:
Evidencí a připomínkováním stavebních bariér a snahou o jejich odstraňování. Pracovníci
mapují komerční a veřejné objekty a veřejné
komunikace a spolupracují se správci a majiteli těchto budov na odstranění bariér.
Po ukončení mapování bezbariérovosti
v uvedených městech a dalším vzdělávání se
budou zabývat především poskytováním konzultací, poradenstvím a odborným posuzováním při přípravě, schvalování a realizaci
staveb podléhajících projednání v územním
a stavebním řízení dle stavebního zákona
č.183/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu (vyhláška č. 369/2001 Sb.,
o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace).
Projekt pokračuje až do května letošního roku
a i po jeho ukončení počítá Česká abilympijská
asociace s další vzdělávací činnosti v rámci
nezbytných rekvalifikací, popřípadě s komerčním využitím vypracovaného školícího programu pro veřejnost, a to nejen v Pardubickém
kraji. Právě tato činnost bude jednou z aktivit
nově vzniklých Poradenských center pro bezbariérovost, čímž budou bezezbytku splněny
cíle tohoto náročného projektu.
(fr+ab)
Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Filosofii volnočasových aktivit
výstižně charakterizuje Andrea Dolečková: „Když to vezmu z pozice
klienta, tak se dostaneme z domu
a máme kam jít. Najdeme si kamarády, se kterými se scházíme
i mimo volnočasové úterky. Vznikají dlouhodobé kontakty, při nichž
si navzájem předáváme zkušenosti. Jeden od druhého se naučíme
dovednosti, které jsme dosud neovládali. Tím, že jsme spolu, se
zároveň trénujeme v komunikaci,
učíme se s někým sdílet svůj volný čas a společně se staráme
o jeho smysluplné naplnění.“ (fr)

Lepší šance
na trhu práce
pomáhá
nezaměstnaným
Česká abilympijská asociace
(CAA) velice dobře zná obtíže
spojené se získáváním finančních prostředků potřebných
k činnosti neziskové organizace. Asociace je v kontaktu s řadou neziskovek, ale i s orgány
místní samosprávy v ČR, navíc
má informace o tom, že se se
stejnými problémy potýká nejen
většina neziskových organizací,
ale i některé malé obce a drobní podnikatelé. Tyto subjekty si
většinou nemohou dovolit přijmout nezaměstnaného člověka
a poté ještě investovat do jeho
proškolení.
Právě tyto skutečnosti vedly
CAA k vytvoření projektu Lepší
šance na trhu práce, který je
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním
cílem bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon
profese Projektový manažer
a čtyři úspěšné absolventy
vzdělávání zaměstnat v Centru
projektového poradenství, které
bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Jeho zaměstnanci byli
vyškolení k projektovému poradenství, popř. tvorbě projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů
Evropské unie.
Kont akt :
Konzultaci si lze dohodnout
telefonicky na číslech 774 554
703 nebo 774 554 709, případně e-mailem na adrese
cpphka@abilympics.cz.
(fr)
ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 2 vyšlo v dubnu 2008)
VYDAVATEL: Česká abilympijská
asociace, o. s., Jana Palacha 324,
530 02 Pardubice.
REDAKCE: Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice, Jaromír Fridrich (šéfredaktor) – fridrich.jaromir@seznam.cz, Miloš Kajzrlík
– redakce@abilympics.cz, Miloš
Pelikán – bpelikan@atlas.cz.
KONTAKTY:
telefon a fax: 466 304 366.
GRAFIKA A SAZBA:
K2P, s. r. o., Pardubice.
TISK:
Studio Press, s. r. o. Pardubice.
EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.
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Mě s t o K l at ov y na š lo p řík lad né
vy u ži t í p r o o p uš t ě ný k láš t e r

I letos udělila Národní rada
osob se zdravotním postižením
prestižní cenu Mosty. V kategorii
institucí státní správy ji obdrželo
město Klatovy za vytvoření Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání. Pro svůj záměr využilo
objekt bývalého dominikánského kláštera, který byl celá desetiletí opuštěn a chátral.
„Vedení klatovské radnice se
snažilo památku zachránit a najít pro ni smysluplnou náplň.
Napomohla nám i možnost čerpat finance z fondů Evropské
unie,“ říká Věra Tomaierová, místostarostka města. Náklady na
zřízení Centra činily zhruba 60
milionů korun.
Na realizaci záměru se výrazně

podílely i dvě neziskové organizace. Jednak
Diakonie Českobratrské
církve evangelické (konkrétně středisko Radost
v Merklíně), která potřebovala nové prostory
pro denní stacionář a usilovala také o vytvoření
chráněných bytů pro
osoby se zdravotním postižením. Druhým partnerem města se stala
obecně prospěšná společnost Úhlava, která je
zaměřena na vzdělávací aktivity a v Klatovech například zajišťuje
výuku v rámci České zemědělské univerzity v Praze. Přestavba kláštera byla financována ze
strukturálního fondu EU, státního rozpočtu, dotace Krajského
úřadu Plzeňského kraje a rozpočtu města.
Centrum bylo slavnostně otevřeno loni 20. prosince. Budova má
čtyři nadzemní podlaží. „O jejich využití v letošním roce máme
konkrétní představu. V prvním
podlaží vzniká informační a poradenské centrum, v provozu už je
veřejná internetová stanice a budou tam zřízeny dílny denního
stacionáře pro zájmovou a pracovní činnost osob s mentálním
a kombinovaným postižením,“ informuje paní Tomaierová. A dodává: „Ve druhém patře už jsou

funkční školicí prostory, tedy přednáškový sál a pět učeben včetně počítačové a jazykové učebny
pro vysokoškolské studium. Ve
třetím patře budou čtyři chráněné
byty pro osoby se zdravotním
postižením, dále jedna chráněná
domácnost a místnost pro asistenta.“
Středisko Radost se na využití
svých prostor teprve chystá. Součástí jeho denního stacionáře bude i keramická a textilní dílna
a cvičná kuchyně.
Aktuální informace o bezbariérovém Regionálním centru lze
najít na webových stránkách
http://www.klatovynet.cz/klatovy
a http://www.uhlava.cz. Vzdělávací
kurzy i ostatní nabízené služby
mohou využívat zdravotně postižení lidé odkudkoliv. Rovněž ubytování je k dispozici komukoli bez
ohledu na trvalé bydliště. Zájemci
se však musí hlásit přes středisko
Radost v Merklíně.
(pel)

Slavnosti bez bariér
v Žirči potěší
děti i dospělé
Ve východočeské
Žirči se v létě už posedmé
uskuteční
Svatoanenské zahradní slavnosti. Na
nádvoří tamního Domova sv. Josefa
a v přilehlém zámeckém parku bude
v sobotu 26. července připraven bohatý odpolední
program.
Vystoupí divadelní a taneční spolky, hudební skupiny a zpěváci. Děti
se mohou těšit na kreslíře, výtvarný
koutek, projížďky na koních a show
cvičených psů. V kostele sv. Anny si
přijdou na své milovníci vážné
hudby. V parku bude jarmark
chráněných dílen a lidových řemesel, představí se i nejrůznější
organizace pomáhající zdravotně
postiženým osobám. Nejednoho
návštěvníka určitě přiláká čajovna
umístěná v secesním altánu.
Svatoanenské zahradní slavnosti,
které mohou bez obav navštívit
i vozíčkáři, začnou ve 13 hodin tradiční mší svatou ve zmíněném
kostele. Během odpoledne si zájemci budou moci prohlédnout Domov
sv. Josefa, který je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Jde
o jediné pobytové zařízení v Česku
poskytující komplexní péči lidem
s roztroušenou sklerózou.
(pel)

Kočár ek nové gener ace

V loňském (šestnáctém) ročníku národní designérské soutěže „Vynikající výrobek roku“, kde se
o několik prestižních ocenění ucházejí ty nejkvalitnější výrobky z nejkvalitnějších, se mezi
ně dostal také celohliníkový multifunkční zdravotní kočárek od mělnické firmy PATRON
Bohemia. Porota mu udělila „Cenu za manažerský počin v oblasti designu“, konkrétně
za vývoj a realizaci unikátního výrobku založeného na náročném, progresivním a vysoce humánním pojetí, a také prestižní ocenění za vynikající design. Podle výroku
poroty představuje kočárek díky svým technickým a užitkovým parametrům i rozsahem příslušenství (např. více než 50 kotvících prvků pro upevnění speciálních
polohovacích a fixačních příslušenství nebo vynikající skladebnost podvozku
a sedačky) základní typ nové generace transportních prostředků pro děti.
Na zařazení do nejvyšší jakostní třídy v daném sortimentu měla velký vliv
také „civilnost“ designu, která rozhodující měrou přispívá ke zmírnění pocitu
méněcennosti dětí se zdravotním postižením. Návrháři se navíc s úspěchem vyrovnali se záměrem přiblížit design tohoto speciálního kočárku soudobému vzhledu kočárků pro zdravé děti.
Soutěž „Vynikající výrobek roku“ vyhlašovalo od roku 1991 Design
centrum ČR (letos ho ministr průmyslu a obchodu svým rozhodnutím
zrušil). Rada ČR pro jakost převzala nad soutěží záštitu počínaje rokem
2002, tím pádem se soutěž stala významnou součástí národní politiky
pro jakost.
Snímek: PATRON Bohemia
Text: Miloš Kajzrlík
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Tradiční přehlídka divadla
a hudby v Paláci Akropolis
Blíží se jarní část pražského Festivalu integrace Slunce. Celostátní
přehlídka, na které společně vystupují zdravotně postižení i zdraví umělci,
profesionálové i amatéři, se uskuteční ve dnech 12.-16. května v Paláci
Akropolis na Žižkově. Všechna představení se odehrají v bezbariérovém
velkém sálu. Návštěvníci se zdravotním postižením mají vstup zdarma.

P R O G R A M
Pondělí 12. 5.

9.00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Jedličkův ústav a školy, Praha 2
9.30 NESPOKOJENÁ ZVÍŘÁTKA
Základní škola Tolerance, Mochovská 570, Praha 9
10.00 HUDEBNÍ KROUŽEK (pásmo čtyř písní)
Základní škola Tolerance, Mochovská 570, Praha 9
10.15 AMARE ČHAVE, BACHTALE ČHAVE, CIKNO JILORE (taneční
soubory)
Komunitní centra pro děti a mládež Hrušov, Liščina, Zárubek – sdružení
Vzájemné soužití, 30. dubna 3, Ostrava
10.45 PŘÍTELI, CHVÁTEJ, SOS (kombinované vystoupení na témata
první pomoc, předcházení úrazům, asistenční pes; zpěv + dramatizace)
Mateřská škola Svatopluka Čecha 345, Chrudim

Úterý 13. 5.

9.00 COUNTRY TANCE
Mateřská škola speciální, Na Lysinách 41/6, Praha 4
9.20 KARLÍNŠTÍ PTÁČCI NA ŽIŽKOVĚ (tanečky)
Centrum integrace dětí a mládeže – klub Pecička, Peckova 277/7, Praha 8 - Karlín
9.45 POHÁDKA O HABROVÉM KLÍČKU
Domov Dana, Barrandovská 45, Praha 5
10.15 CIRKUS ŠLAPETO
Speciální domov mládeže Sedlec, Roztocká 13/33, Praha 6
10.20 O LESNÍM KRÁLOVSTVÍ (pohádka)
Základní škola a mateřská škola Don Bosco (církevní logopedická),
Dolákova 555, Praha 8 - Bohnice

Středa 14. 5.

9.00 MELODIE FLÉTNOVÉHO SOUBORU
Základní škola Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3
9.15 PODIVUHODNÁ VYPRÁVĚNÍ PIRÁTA VÁCLAVA KOLÍSKA
Praktická základní a speciální škola Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 5
9.30 COUNTRY, TANCOVÁNÍ V DEŠTI, MAŠINKA, HIP HOP
Základní škola Kupeckého 576, Praha 4
9.50 LEAVING ON THE JET PLANE, CAN´T HELP FALLING IN LOVE,
TOUHA, tři lidové písně (pěvecký sbor)
Základní škola Kupeckého 576, Praha 4
10.15 POHÁDKA O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, LETEM SVĚTEM
(hudební pásmo)
Arkadie – společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené,
Purkyňova 10, Teplice
10.45 ČARDÁŠ, HIP-HOP, ZPĚV
Základní škola, Školní náměstí 100, Ústí nad Labem

Čtvrtek 15. 5.

10.00 WORKSHOP

Pátek 16. 5.

10.00 NAJDE SE NEMO?
Divadlo Neslyším, Cejl 87, Brno

Mediálními partnery akce jsou noviny Abilympijský zpravodaj, časopis
Vozíčkář, Česká kultura – Měsíčník kulturních programů a Radio 1.
Další informace o 14. ročníku festivalu, který pořádá sdružení SUKUS,
sdělí Vlasta Rydlová na e-mailové adrese o.s.sukus@seznam.cz nebo na telefonu 728 248 925.
(pel)

