
Euroklíčem si mohou zdravotně postižení lidé otevřít bezbariérové 
toalety či plošiny ve více než 20 evropských zemích. Rozšířen je 
zejména v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Pomůcka má podporu ministryně Džamily Stehlíkové, která ji hodlá 
prosadit i legislativně. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 
již usiluje ve spolupráci s NRZP o novelu vyhlášky č. 369/2001  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Z novely by 
vznikla povinnost instalovat eurozámky do nových i rekonstruova- 
ných veřejných budov.                                                                     (pel)
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Bezesporu nejvýznamnější filmo- 
vou přehlídkou v Česku je mezi-
národní festival v Karlových Va- 
rech. Letos se na něm promítalo 
235 snímků, po zeleném koberci 
pro celebrity se prošel (nejen) 
slavný Robert De Niro a padl 
návštěvnický rekord: zájem o no-
vé, legendární i pozapomenuté 
filmy projevilo víc než 143 tisíc 
lidí.

Karlovarský festival patří do 
prestižní kategorie A, je tedy 
v jedné skupině s filmovými 
svátky v Cannes, Berlíně či třeba 
Benátkách. Má dokonce jednu 
chvályhodnou vlastnost navíc: od 
roku 2001 je vstřícný k vozíčká-
řům. Velkorysý projekt nazvaný 
Kino bez bariér jim poskytuje 
zdarma vstupenky, přiděluje osob-
ní asistenty, umožňuje bezplatnou 
přepravu mikrobusem po městě  
a zajišťuje informační servis. Není 
divu, že na festival se letos vyda- 
lo také sedmdesát vozíčkářů, 
někteří až z opačného konce 
republiky. Příklad hodný následo-
vání!                                       (pel) 

  Ročník IX. 
číslo 4/2008  

Číslo 
k nepřehlédnutí

Po téměř dvou letech byl ukončen projekt komunitní-
ho plánování sociálních služeb v Pardubicích. Během 
projektu v hodnotě dvou miliónů korun byly sociální 
služby poskytované na území města přehodnoceny  
a byl zpracován plán jejich střednědobého rozvoje.

„Komunitní plánování představuje úzkou spolupráci 
města, poskytovatelů sociálních služeb i jejich uži-
vatelů. Historicky první pardubický komunitní plán je 
tak společným výstupem mnoha diskusí a analýz. 
Projekt podpořený EU sice končí, komunitní plánová-
ní je ovšem proces, který se cyklicky opakuje,“ uvedla 
Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních 
služeb Magistrátu města Pardubic.

Komunitní plán sociálních služeb v Pardubicích byl 
schválen zastupitelstvem města v březnu 2008 a stal 
se součástí strategického plánu rozvoje města. 

„Během komunitního plánování vznikly pracovní tý- 
my, které se spolu naučily komunikovat. Město roz-

hodně zachová tyto odborné skupiny a bude i nadále 
využívat jejich znalostí sektoru sociálních služeb. Ev- 
ropské peníze pomohly nastartovat proces, který by  
měl dále fungovat samostatně,“ dokončila Lieder-
manová.

Komunitní plánování sociálních služeb je moderní 
metoda, která do plánování zapojuje politiky, úředníky, 
manažery, sociální pracovníky, uživatele sociálních 
služeb  i širokou veřejnost. Vznikla v minulém století 
ve Velké Británii.                                                     (fr)

 Kontakt:
 Mgr. Ivana Liedermanová
 vedoucí odboru komunitních služeb
 Statutární město Pardubice
 Magistrát města
 tel.: 466 859 413
 e-mail: ivana.liedermanova@mmp.cz

Vlakové nádraží ve Strančicích 
u Prahy se v březnu stalo 
první stanicí, kde mohou lidé 
s tělesným postižením použít 
k odemknutí toalety euroklíč.  
Ten jim umožňuje použít WC, aniž 
by museli komplikovaně shánět 
klíč někde ve stanici. Toaleta je  
tak zároveň ochráněna před van-
daly.

Speciální zámky budou České 
dráhy montovat i na dalších 
místech. Petr Žaluda, generální 
ředitel ČD, sdělil novinářům, že 
pomůcka bude zřejmě ještě letos 
instalována na dalších třinácti 
nádražích ve Středočeském kraji  
a v Praze. 

Zmíněný kraj ji začal jako prvý 
v republice podporovat už loni. Dle 
hejtmana Petra Bendla má ta- 
to iniciativa za cíl usnadnit vo-
zíčkářům a ostatním lidem se 
sníženou pohyblivostí přístup na 
mnoho míst: na nádraží, do mu-
zeí, divadel a kin či na úřady. Ve 
Středočeském kraji bylo dosud 
instalováno asi 40 speciálních  
zámků, a to zejména na úřadech  
a ve významných památkových 
objektech.

Přidávají se další regiony
Systematické zavádění euroklíče 

v naší zemi prosazuje Národní ra-
da osob se zdravotním postižením 
ČR (NRZP). Její předseda Václav 
Krása nyní o přichystaném projek-
tu, který bude financován přede-
vším z evropských strukturálních 

fondů, jedná s krajskými úřady. Na 
začátku srpna už bylo zřejmé, že 
zavádění euroklíče a eurozámku 
podpoří i Pardubický a Karlovarský 
kraj.

Do projektu jsou zahrnuty nejen 
úřady a vlaková či autobusová 
nádraží, ale i obchodní domy, ben- 
zínové stanice, restaurace, pošty, 
školy a kulturní zařízení. Speci-
fickým zámkem budou kromě WC 
a místností s přebalovacími pulty 
vybavovány i schodišťové plošiny 
a speciální výtahy.
Kdo má nárok
Euroklíč má být zdarma 

přidělován žadatelům, kteří jsou 
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
a také matkám s malými dětmi. 
Výhradním distributorem pomůcky 
vyráběné v Německu je už něko-
lik let Svaz tělesně postižených 
ČR (členská organizace NRZP). 
V současnosti se euroklíč prodává 
za 300 Kč; tělesně postiženým 
obyvatelům Prahy je od června 
poskytován bezplatně.

Další informace o projektu, který 
už má řadu významných ga- 
rantů a partnerů, lze najít na 
wwweurokeycz.com.              (pel)

V mnoha městech 
se v úterý 23. září 
uskuteční tradiční 
charitativní sbírka 
Den, kdy svítí Svět-
lušky. Pořádá ji už 

pošesté Nadační fond Českého 
rozhlasu, aby pomohl nevidomým 
a těžce zrakově postiženým li-
dem.

Loni činil výtěžek sbírky 6 705 296 
Kč. Bylo tak možné přispět  
na „mluvící počítače“, hmatové 
knížky, hudební nástroje a vodící 
či asistenční psy. Desítky dětí ma- 
jí díky příspěvku Světlušky škol- 
ního asistenta a mohou studovat 
spolu se zdravými dětmi v běž-
ných školách, aniž by dojížděly  
do mnohdy vzdálené speciální 
školy. 

Osobní asistenti také umožňují 
zrakově postiženým lidem žít 
samostatně ve své domácnosti,  
a ne v ústavu: pomáhají s náku-
pem a domácími pracemi a do- 
provází na vycházkách či ná-
vštěvách u lékaře a úřadech.

Aktuální informace o sbírce, 
která je součástí dlouhodobého 
projektu, lze najít na stránkách 
http://svetluska.centrum.cz/sbir-
ka.phtml.

Každý občas potřebuje svou 
Světlušku, aby se víc dozvěděl  
o těch, co žijí ve tmě!             (pel)

Zatímco pana prezidenta nemusíme 
čtenářům představovat, dámu na vo- 
zíku znají hlavně účastníci pardu-
bické abilympiády. Helena Nejedlá 
na ni jezdí pět let a v keramice, 
malbě na sklo a návrhu plakátu 
patří k nejlepším soutěžícím. „Do-
bré výsledky nejsou zadarmo, mu- 
sím na ně tvrdě trénovat,“ říká 
výtvarnice z Krnova v rozhovoru, 
který otiskujeme na str. 3.

Světlušky se vydají
do desítek měst 

po celé zemi

Peníze z EU pomohly v Pardubicích 
nastartovat dlouhodobý proces

Při zavádění euroklíče hrají prim 
České dráhy a Středočeský kraj

Dostane se 
do vyhlášky?
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Až dostuduji, budu si hledat práci
odpovídající mému vzdělání!

Lubomír Hnát dokazuje, že i s těžkým postižením se dá zvládat vysoká škola
Narodil se s dětskou mozkovou 
obrnou. Mnoho let pobýval hlav-
ně v léčebně v Luži-Košumber-
ku, kde mohl vychodit jen zá-
kladní školu. Zbožňuje rockovou 
hudbu, rád hraje šachy a svůj 
život si nedovede představit bez 
počítače.

Ačkoli má Lubomír Hnát těžké 
zdravotní postižení, nesedí doma 
a nefňuká. S gustem navštěvuje 
bigbítové koncerty, hraje na 
turnajích i se zdravými soupeři, 
učíval děti základům šachů. 
Zkouší psát texty k písničkám. 
Několikrát se zúčastnil pardu-
bické abilympiády: soutěžil ve 
zpracování databází a tvorbě 
webových stránek. V roce 1998 
si založil firmu zaměřenou na 
výpočetní techniku.

Ve svých třiceti začal Luboš 
studovat v Pardubicích na 
střední škole. Odmaturoval lo- 
ni v květnu. Nyní je z něj 
vysokoškolák. A tak má bydliš-
tě ve východočeské Třemošni-
ci, ale jeho druhým domovem 
jsou mu vysokoškolské koleje  
v Praze-Dejvicích.
u	 Luboši, proč jsi chtěl ab-
solvovat střední školu, ve třídě 
s žáky nejen zdravými, ale hlav-
ně o dobrých 15 let mladšími?

Při hledání zaměstnání po mě 
všude vyžadovali alespoň maturitu, 
kterou jsem neměl. Někdy to vy-
padalo, že se jen vymlouvají, 
aby nemuseli zaměstnat těžce 
zdravotně postiženého člověka. 

A tak jsem se rozhodl jít na 
školu. Vybral jsem si pardubic- 
kou elektrotechnickou průmyslov- 
ku, která však neumožňovala dál-
kové studium. Proto jsem studoval 
denně.
u	 	Strašila tě maturita ve spaní? 
A jak jsi dopadl?

Z maturity jsem asi jako každý 
študák obavy měl. Nejhorší to by-
lo poslední den svatého týdne, 
kdy se mě zmocnil pocit, že nic 
neumím. Ale spal jsem dobře.  
A nakonec jsem díky šťastné ruce 
odmaturoval s vyznamenáním.
u	 Hlásit se po třicítce na vy- 
sokou školu, zvládnout přijí-
mačky a hned napoprvé se na  
ni dostat, to taky není moc 
obvyklé. Co všechno jsi udělal 
pro zdar věci?

Pro další studium jsem se roz- 
hodl až ve čtvrtém ročníku prů-
myslovky. Postupoval jsem na- 
prosto standardním způsobem: 
vybral si školy, podal přihlášky  
a absolvoval přijímačky. Protože 
tam byla i matematika, bylo nutné 
zopakovat si během týdne celou 
středoškolskou látku... Musel jsem 
si dohodnout úpravu zkoušek, ne-
boť můj handicap mi znemožňuje 
ručně psát. Všude mi vyšli vstříc: 
mohl jsem diktovat své odpovědi 
přidělenému asistentovi.
u Co studuješ? A jak zvládáš 
učivo a samostatný život na ko-
lejích?

Studuji na Českém vysokém uče-
ní technickém v Praze bakalářský 

program „Elektrotechnika a infor-
matika“, od druhého ročníku se 
zaměřením na obor „Výpočetní 
technika“. Školu zatím zvládám 
dobře.

Pokud jde o pobyt na kolejích, 
snažím se být maximálně sobě- 
stačný, nicméně občas od něko- 
ho malou výpomoc potřebuji.
u	 Máš individuální plán, nebo 
studuješ standardně s ostat-
ními?

Ne, plán nijak upravený nemám. 
Když potřebuji nějakou odlišnost, 
domluvím se na ní s vyučujícím. 
Drobné potíže mi pomáhá řešit 
Handicap poradna, která při ČVUT 
funguje. I tam se setkávám s na-
prostým pochopením.
u Jak se cítíš v roli vysoko-
školáka?

Když se řekne studentský život, 
asi si spousta lidí vybaví bujaré 
večírky a legraci. I to k němu 
samozřejmě patří, ale byl by omyl 
si myslet, že studenti jen chodí 
na pivo a užívají si. Hodně záleží 
na tom, jak si člověk dokáže 
zorganizovat svůj den, aby se 
mohl učit, měl čas na svoje záliby 
a postaral se taky o věci jako úklid, 
mytí nádobí či nakupování.

 Zatím všechno zvládám, a tak si 
vysokoškolský život velmi užívám. 
Musím ale podotknout, že mám 
skvělé zázemí a velkou oporu 
v rodičích. Bez nich bych si na 
studium asi netroufl.
u	 Hodláš svou kvalifikaci využít 
při hledání zaměstnání?

Samozřejmě. Potencionálním za-
městnavatelům nebudu dosaže-
né vzdělání tajit. A budu si hledat 
pracovní pozici, která by odpovída-
la mé kvalifikaci... Ale do konce 
studia mi chybí víc než čtyři roky,  
a to je hodně dlouhá doba. Čeká 
mě ještě spousta dřiny.
u	 Dříve jsi několikrát soutěžil 
na pardubické abilympiádě. Čím 
tě obohatila?

Nejen pro mě byla abilympiáda  
ve svých počátcích zcela ojedině-
lou akcí. Měla svou specifickou 
atmosféru, člověk tam poznal  
spoustu zajímavých lidí a mohl si 

porovnat své znalosti s ostatními.
Časem mi tahle soutěžní přehlíd-

ka „zevšedněla“. Je to, jako když 
si koupíš nějakou atraktivní věc: 
nejprve jsi z ní nadšený, po nějaké 
době nadšení vyprchá, a přestože 
ji máš stále rád a vracíš se k ní, 
už ji nepovažuješ za výjimečnou. 
Právě takový je nyní můj vztah  
k abilympiádě.

Dodejme, že v roce 2000 
Lubomír Hnát soutěžil jako člen 
českého týmu na mezinárodní 
abilympiádě v Praze. V silné kon- 
kurenci se neztratil: skončil na 
8. místě.       MILOŠ PELIKÁN

V pátek 25. července zažívali 
zájemci o řidičský průkaz z řad 
zdravotně postižených velký den. 
V Přelouči totiž v areálu Autoškoly 
Peml Pavel slavnostně otevírali 
rekonstruovaný objekt autoškoly 
právě pro zdravotně postižené. 
Tato autoškola je jednou z ně-
kolika v České republice, které 
umožňují handicapovaným žákům 
získat řidičské oprávnění na spe- 
ciálně upravených automobilech. 
Zájemce má nejen z Pardubické- 
ho kraje, ale i z dalších regionů. 
 „Je úžasné, že i zdravotně han-
dicapovaní lidé mají možnost 
být samostatní a získat to, co je 
pro většinu z nás naprosto sa-
mozřejmé – řidičský průkaz. Zrov-
na dnes několik žáků psalo testy 
a připravovalo se na praktické 
zkoušky. Fandím jim i autoškole 
samotné. Věřím, že škola nabízí 
profesionální službu, která je a bu- 

de i nadále vyhledávaná,“ řekl vi- 
cehejtman Pardubického kraje Ro- 
man Línek, který se slavnostního 
otevření účastnil. Především vo-
zíčkáři tu nyní mají zvedací ploši-
nu, bezbariérově je upravena i celá 
budova s devíti lůžky, která nabízí 
ubytování pro žáky autoškoly. Ti  
tu tráví přibližně 14 dnů.

„Praktické je i to, že autoškola je 
provázána s firmou, která upravu-
je automobily pro ruční ovládání. 
Handicapovaní řidiči tak mají 
možnost nejen nechat si své auto 
upravit podle vlastních potřeb, ale 
zároveň právě na tom svém au-
tě získat praktické zkušenosti. 
Mají také možnost trénovat na 
specifickém trenažéru, který je   
upraven pro handicapované,“ do-
dal Línek, kterého potěšila ještě 
další novinka. Připravují tu totiž 
pro vozíčkáře i speciálně upravený 
motocykl.                                   (fr)

Přeloučská  autoškola pro vozíčkáře v novém kabátě

Kanceláře Regionálních center pomoci a mobility v městech Hradci 
Králové, Pardubicích, Liberci, Semilech a Chlumci nad Cidlinou již druhý 
rok naplňují cíle projektu na rekvalifikaci a podporu zaměstnanosti osob 
se zdravotním postižením. Tento projekt probíhá se spolupráci s Úřady 
práce ČR a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Projekt má podporu Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR i Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Při naplňování základní myšlenky projektu „Handicapovaní lidé po-
máhají handicapovaným“ došlo k vytvoření center pomoci a vyškolení 
středního managamentu ze zdravotně znevýhodněných občanů, kteří  
v těchto centrech pracují. Pomáhají dalším lidem se zdravotním postiže-
ním s cílem motivovat je, zapojit je do práce, poradit, jak zlepšit jejich 
mobilitu, a naplnit jejich životy smysluplnou činností, která jim dodá 
sebevědomí a pocit sounáležitosti se společností.

Je to jednoduchá myšlenka, která má překvapivý efekt. Vždyť v sou-
časné době Regionální centra evidují 25 uzavřených smluv na zcela 
nově vytvořená pracovní místa, kde již pracují zdravotně znevýhodně-

ní občané a dalších 20 pracovních smluv dokládajících zaměstnání  
zdravotně hendikepovaných osob.

 
„Mimo efekt zaměstnání nám umožňuje činnost Regionálních center 

pomoci a mobility účastnit se komunitního plánování, nebo komisí pro 
bezbariérovost města, získávání nových informací a bourat tak bariéry 
pocitu sociální izolace mezi občany se zdravotním hendikepem,“ řekl 
Martin Polák, vedoucí Regionálního centra v Pardubicích.                   (fr)

Regionální centra pomoci a mobility pomáhají handicapovaným lidem 

Moravskoslezská vědecká kni-
hovna v Ostravě buduje speciál-
ní fond pro zrakově a sluchově 
postižené občany. Nevidomí  
a slabozrací lidé mohou v kni-
hovně najít například zvukové 
knihy a mluvené slovo na CD 
nosičích, knihy tištěné v Braillo-
vě písmu či plastické mapy. Me-
zi nabízenými tituly nechybí díla 
českých i světových klasiků, ale  
i knihy současných autorů. 

Pro sluchově postižené jsou 
pak v knihovně připraveny pře- 
devším DVD s filmy ze Zlatého 
fondu české kinematografie,  
které mají speciálně uprave-
né titulky právě pro neslyšící. 
Zvláštností těchto titulků je to, 
že uvádějí nejen dialogy mezi 
jednotlivými postavami, ale při-
bližují i jiné zvukové dění ve 
filmu,

Kromě filmů knihovna zakoupi-
la pro neslyšící také CD s vý- 
ukou znakového jazyka. Veške- 
ré služby jsou handicapovaným  
poskytovány zdarma, stačí jen 
při registraci v knihovně před- 
ložit průkaz ZTP nebo ZTP-P. 
Moravskoslezská vědecká kni-
hovna má ve svém fondu přes 
milion titulů.                                      (fr)

Knihovna buduje 
speciální fond 
pro postižené

KONtaKt: 

Lubomír Vlach
Telefon: 739 611 197

E-mail: vlach@carclub.cz
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MiCHAeLA MADěrová: 
Tuhle akci můžu doporučit 

každému, kdo sedí doma
Na abilympiádě 

byla nováčkem. 
Obě činnosti, ve 
kterých  soutěžila, 
patří mezi její ko-
níčky.  A v obou 
byla nadmíru ús- 
pěšná: v malování na sklo do-
sáhla na perníkové stříbro  
a v drátování zvítězila. Ale nejen 
proto byla Michaela Maděrová 
před odjezdem domů spokojena. 
„Je to tady perfektní, jsem moc 
ráda, že jsem na tuhle akci přije- 
la,“ říká sedmadvacetiletá usmě-
vavá vozíčkářka z Ostravy.

Když nesoutěžila, se zájmem  
sledovala průběh jiných disciplín. 
„Asi nejvíc se mi líbilo malování  
na kameny a vyšívání.“ Nenecha- 
la si ujít ani expozice ručních vý-
robků chráněných dílen a výstavu 
pomůcek. „Zážitků mám spoustu, 
abilympiádu bych u nás každému 
doporučila!“

vLADiMírA BuLínová: 
Do malování na hedvábí jsem 

šla po hlavě!
„Už jsem tady byla asi pětkrát. 

Láká mě možnost zasoutěžit si, 
jsou tu příjemní lidé a po roce se 
můžu vidět s kamarády odjinud. 
Pro mě je abilympiáda hlavně  
o setkávání. Ráda se také podí-
vám na ostatní soutěže nebo 
zamířím ke stánkům chráněných 
dílen.

Malování na hedvábí jsem se 
nikdy nevěnovala, vyzkoušela  
jsem si to poprvé až na loňské 
abilympiádě. Šla jsem do toho 
po hlavě, a zvítězila jsem! No  
a letos jsem vyhrála znova. Mým 
koníčkem je však malování na 
kameny: není drahé ani časově 
náročné a dá se dobře zvládnout 
i s postiženýma rukama. Kdežto 
malba na hedvábí je pro mě 
strašně těžká.“

LuKáš KráL: 
To, co dokážou lidé s těžkým 

postižením, je obdivuhodné
„Do Pardubic 

jsem přijel ze Žat-
ce. I letos se mi 
na abilympiádě lí- 
bilo. Opět jsem 
soutěžil v malbě 
na hedvábí, ale 
ne kvůli medaili: 
každý rok prostě přijedu a zkusím 
si to. Získám nové poznatky  
a najdu novou inspiraci... Z os-
tatních disciplín mě nejvíc za- 
ujala ikebana, aranžování su- 
chých květin, vyšívání a batika:  
to jsou věci, které mě berou 
za srdce. Když tady vidím, co 
soutěžící dokážou, v duchu si 
říkám, že by se jim mnozí zdraví 
lidé asi nevyrovnali. Třeba paní 
Bulínová, i když má těžké zdravot-
ní postižení, včera senzačně 
udělala šátek na hedvábí a za- 
slouženě vyhrála.“                  (pel)

Zaznamenali jsme 

na abilympiádě

Jakub Jakoubek z České Třebové se na abilympiádě objevil poprvé v ro- 
ce 2001 v Pardubicích, kdy se v rámci národní soutěžní přehlídky schop-
ností a dovedností osob se zdravotním postižením ještě uskutečnily dět-
ské disciplíny, tehdy skončil druhý. Úspěšně dopadla i jeho tři vystoupení 
na samostatných dětských abilympiádách v pražském Jedličkově ústa-
vu: v roce 2002 zvítězil, následující rok získal čestné uznání a v roce  
2004 obsadil třetí příčku pořadí, pokaždé v malování. Byly to skvělé vý- 
sledky, a tak není divu, že Kuba byl zařazen do reprezentačního týmu 
České republiky, který se v listopadu 2003 zúčastnil v daleké Indii  
6. mezinárodní abilympiády. Naše barvy tam hájil vskutku příkladně: 
domů se vrátil jako nejúspěšnější abilympionik se zlatou medailí z návr-
hu pohlednice, stříbro přidal v malování.
Kreslení bylo zkrátka jeho životem, kterým se jinak kvůli zákeřné ne-
vyléčitelné chorobě pohyboval většinou na vozíku. Kreslil hodně, kreslil 
všude a všechno, kreslil rád. Lidé si mohli jeho kresby prohlédnout na 
výstavách v českotřebovské městské knihovně, v nemocnici v Praze-
Motole, v Kyjově a v Olomouci. Loni byly dokonce vydány knižně pod 
názvem „Psotník obecný“. Tentýž rok se Kuba dočkal také svého me-
dailonku v našem Zpravodaji. Také Česká Třebová si svého občana 
náležitě považovala: několikrát byl přijat na radnici a letos v květnu tam 
za svou knížku převzal cenu města Kohout 2007…
Kuba už nikdy nic nenakreslí, nikdy už nebude mít nablízku svou milující 
maminku i věrnou asistenční fenku Betynku, nikdy už nebude obklopen 
houfem babiččiných koček, kterým „věnoval“ hodně kreseb, nikdy už se 
nepodívá na chatu v Klášterci nad Orlicí ke svým králíkům. Ve čtvrtek  
19. června v podvečer prohrál boj se svým těžkým zdravotním postiže-
ním. Bylo mu pouhých 15 let…
Kubo, vzpomínáme na tebe s úctou a obdivem.                                (mk)

Za knížku kreseb „Psotník obecný“ cena města Kohout 2007: Jakubovi ji 
19. května, tedy měsíc před smrtí, předal starosta České Třebové Jaroslav 
Zedník.                                                               Snímek: Milan Michalski

Žil krátce, dokázal hodně

Na pardubické abilympiádě se objevuje od 
roku 2003. Těší se jak na soutěžení, tak na 
doplňkové zábavné akce. Je talentovaná  
a velmi houževnatá. Ale i tichá a nenápad- 
ná. Helena Nejedlá z Krnova nechce být 
středem pozornosti, avšak její vítězství v ke- 
ramice, malbě na sklo či návrhu plakátu 
 se nedají přehlédnout.

Osmačtyřicetiletá sympatická žena má 
za sebou trnitou životní pouť. Vyrůstala 
v dětských domovech a pěstounské rodi- 
ně. Kvůli těžkému zdravotnímu postiže-
ní musela skončit se sportem. Ani vý-
tvarné činnosti se nemůže věnovat podle 
svých představ: zhoršuje se jí zrak a je- 
den čas dokonce kreslila jen ústy. Přesto 
paní Nejedlá nehází flintu do žita a chce  
toho ještě hodně dokázat.

l na abilympiádu jezdíte pravidelně. Co  
vás na ní láká?

Nejdřív musím něco říci o svém životě. Zažila 
jsem mnoho zvratů. Když jsem byla zdravá, 
mým světem byla atletika: většinu času jsem 
trávila na stadionu. Házela jsem oštěpem, dis-
kem a koulí, a to na republikové úrovni. Kvů- 
li chybnému lékařskému zákroku jsem však  
v devětadvaceti letech ochrnula. Ruce se dok-
torům podařilo rozhýbat, a tak jsem i na vozíku 
pokračovala v atletice. A hrála jsem stolní te-
nis. Když se však můj zdravotní stav zhoršil 
natolik, že jsem ruce nemohla používat, byl  
se sportem konec. Místo něj jsem se učila 
používat k některým činnostem ústa.

Abilympiáda mě motivuje, i díky ní na sobě 
pracuji. Taky ráda opět vidím známé tváře  
a  poznávám nové lidi – to je fajn! Abilympiádu 
jsem si oblíbila i proto, že je na ní dobrá 
atmosféra a všichni jsme na jedné lodi. Nikdo 
tady neřeší, že kulháte, jste nevidomý nebo 
máte mentální postižení.
l	 Soutěžíte v keramice, malbě na sklo  
a návrhu plakátu. Jste velmi šikovná a máte 
talent, a tak vždycky skončíte na medailo-
vé pozici. Máte už za sebou několik výstav. 
Kde jste se naučila tak nádherně malovat  
a zacházet s keramikou?

Od roku 2000 jsem klientkou stacionáře 
Slezské Diakonie Benjamín, tam jsem se 
poprvé dostala ke keramické hlíně. Neměla 
jsem představu, jak zaplnit volný čas: když jsem 
viděla, co všechno klienti dokážou vyrobit, ře-
kla jsem si, že to zkusím taky.

A jak jsem začala malovat? Měla jsem ště- 
tec v ústech a barvila jsem těstoviny. Jsem 
kvadruparetik a ochrnuté ruce mě tehdy 
moc neposlouchaly. Později jsem je díky 
vhodné rehabilitaci zase mohla používat. 
Začala jsem si uvědomovat, že svět ne- 

ní jen šedý, že může být i barevný a ve- 
selý. Tvorba se stala mojí terapií a reha- 
bilitací zároveň.
l	 Máte postiženy ruce i zrak. Jakým způ-
sobem tvoříte?

S vozíkem jsem se už naučila žít, ale s tím, 
že přicházím o zrak, jsem se ještě nesmířila. 
Snažím se na sobě pracovat a v Benjamínu  
mi v tom pomáhají. K tvorbě používám brýle  
a lupu, ale to už někdy nestačí. Při kreslení 

myslím jen na to, co dělám. Vlastně své oči 
kompenzuji fantazií a myšlením. Když začínám 
malovat, tak nevím, jaký bude výsledek.

V keramice tvořím hlavně pohmatu. Zner-
vózňuje mě, že nevidím detaily a chyby... Po-
třebuji poradit a povzbudit.

Dobré výsledky na abilympiádě nejsou za-
darmo, musím na ně tvrdě trénovat. Ale ob-
čas mám období, kdy kvůli zdravotním potížím 
nemůžu tvořit. Prostě to nejde.
l	 Jak hodnotíte letošní abilympiádu?

Minulý rok se mi líbila více. Letos nás rozhodi-
ly některé organizační záležitosti, například  
ubytování. Největším zážitkem bylo sobotní po- 
sezení ve Stodole pod Kunětickou horou: bez-
va večer s písničkářem Adamem Katonou, 
dokonce i s tancem některých účastníků.
l	 Loni jste byla členkou týmu, který se vy-
dal na mezinárodní abilympiádu do japon-
ské šizuoky...

Poprvé jsem letěla letadlem a měla jsem 
z toho zbytečný strach. Nakonec jsem si to 
užívala! Výhrady jsem měla k oblečení, ve kte-
rém jsme reprezentovali naši republiku: vypa- 
dali jsme jako účastníci zájezdu. A taky mě mr- 
zí, že nevím, jak jsem dopadla v keramice.  
Pořadatelé totiž vyhlásili jen prvá tři místa.

Dobré vzpomínky mám na ochotu lidí, bez-
bariérové přístupy ve městě, obchody, chutné 
jídlo, krásné počasí, čistotu na ulicích. A taky  
na přírodu a moře. Moc se mi líbil podmořský 
svět. Když to shrnu: Cesta do Japonska mě 
velmi obohatila.

Ukázky z tvorby paní Nejedlé najdete  
na internetových stránkách www.helanejed- 
la.wz.cz. Odborníci řadí její díla do směru art 
brut: tento výraz bývá v češtině nahrazován 
pojmem umění v surovém stavu. Směr lze 
charakterizovat jako spontánní tvorbu dě- 
tí, duševně nemocných či zdravotně posti-
žených lidí, ale i vězňů a lidí žijících ve sta-
vu sociálního útlaku. V těchto východiscích 
spočívá zdroj poznání a pocitů, k nimž pro-
fesionální umění zpravidla nemůže dospět. 

                                                                 (pel)

Svět není jen šedý, 
může být i barevný a veselý

Krnovská výtvarnice Helena Nejedlá našla v tvorbě svou cestu ke světlu

Úřední řečí v Rakousku je 
samozřejmě němčina. Ovšem…, 
občané této země se sluchovým 
postižením se dorozumívají ra-
kouským znakovým jazykem. Ta- 
to zvláštnost je zapříčiněna tím, 
že jednotlivé „mateřské“ znako-
vé jazyky mají jiné teritorium 
rozšíření než jazyky mluvené.

Znaková „rakouština“ a zna-
ková němčina jsou tak odlišné, 

že rakouský znakový jazyk se 
přibližuje spíše našemu. K dů- 
vodu je třeba se vrátit do dob 
Rakousko-Uherska: první školy 
pro „hluchoněmé“ – jak byly ten- 
krát nazývány – tehdy vznikaly 
u nás. (Už Marii Terezii bylo 
jasné, že státu se více vyplatí 
vzděláváním neslyšící připravit 
k začlenění do pracovního  
procesu – císařovna mimocho- 

dem zavedla povinnou školní 
docházku – než pro ně stavět  
ústavy a vyplácet jim různé pod-
pory.) 

Na dokreslení skutečnosti roz- 
dílů mezi znakovým a mlu-
veným jazykem ještě jeden 
příklad: např. v USA neslyšící 
„mluví“ jazykem, který velmi 
připomíná francouzský znako- 
vý jazyk.           (mk)

Plakát, s nímž Helena Nejedlá zvítězila na letošní 
abilympiádě.

Neslyšící znají němčinu i „rakouštinu“

Pohodová momentka ze Šizuoky.



                      S. K. Neumanna 797   
530 02 Pardubice
Tel.: 464 625 285

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 420 203  Fax: 465 422 450 
seedservice@seedservice.cz 

www. seedservice.cz
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Výrobce výpočetní a komunikační techniky.
Hlavní produkční centrum pro Evropu – Pardubice.

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

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

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 produk- 
ční 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 pů-
sobící v oblasti informačních technologií.

FOXCONN CZ se za osm let svého působení v Pardubicích stal významným 
partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně posti-
žené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Pro chvíle oddechu

vodorovně: A. 1. tajenka – B. Od- 
větví; anglicky „dub“; jenom (ná-
řečně). – C. Zkratka Bajkalsko-
amurské magistrály; ostrý kraj 
předmětu; anglicky „suchý“. –  
D. Balkánská jednotka objemu; 
slovenské tázací zájmeno; švý-
carské město. – e. Vdaná žena; 
hmota v roztaveném stavu; puka- 
vý plod. – F. Osobní zájmeno; dra-
hý kov šedivě bílé barvy; solmizač-
ní slabika. – G. Jehličnatý strom; 
souzvuk tónů; povinná platba do 
veřejného rozpočtu. – H. Latinsky 
„javor“; zkratka umělecké vysoké 
školy; lomoz. – i. Cenný papír; 
městnání krve; domácky Eliška.

Svisle: 1. Čas; uhličitan draselný. 
– 2. Manilské konopí; francouzské 
město. – 3. Oři; tes. – 4. Bazar; 
důvěra; zkratka pro roztroušenou 
sklerózu. – 5. Anglické město; vy-
dávat zvuk hodin. – 6. Rakouské 
město; 2. tajenka. – 7. Část domu; 
choroboplodný zárodek. – 8. Ča-
jová růže; smyšlenka; citoslovce 
překvapení. – 9. Kovový prvek; 
předložka – 10. Bývalý estonský 
šachista; nedovolený sportovní  
zákrok. – 11. Značka pudinku; in-
koustová skvrna.

Pomůcka: Keres, stasa, York.  (mk) 

Osoby s dvojnásobným zdravotním postižením – poruchami sluchu 
a zraku, mají hned několik komunikačních systémů, jimiž se mohou 
navzájem dorozumívat. Volba systému závisí v prvé řadě samozřejmě 
na rozsahu a době vzniku postižení. Stejně důležitými okolnostmi jsou 
ale  také např. osvětlení, okolní hluk, počasí nebo způsob řeči.
Často používaným systémem je třeba … (1. tajenka) neboli prstová 
abeceda – dorozumívají se tak osoby se zachovalými zbytky zraku.  
… (2. tajenka) je naopak metoda, která je vhodná pro osoby s vrozenou 
hluchoslepotou.

2	 Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudova- 
 ných krmiv z kuřecího masa Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky  
 a psy.
2	 Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stá- 
 ří, 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 kama- 
 rádů.
2 ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku.
2 Dodávky nejen do všech členských států Evropské unie, ale také do Ka- 
 nady. 
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 od- 
 bornost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu 
 psů, znalost požadavků náročných českých zákazníků, chuť udělat ně- 
 co pro čtyřnohé kamarády. 
2 Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv, 
 nezbytná součást sortimentu veterinárních ošetřoven.

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361

www.candy.cz 
candy@candy.cz

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

   Za Pivovarem 830
   537 01 Chrudim 

   tel.: 469 622 280              fax: 469 622 337                              
proman@proman.cz          www.proman.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

tř. 17. listopadu 235
532 26 Pardubice

tel.: 466 531 840          fax: 466 531 868

AGES Pardubice 
EURobEtoN MAbA

tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
telefon: 466 799 365

novy@neoland.cz   www.neoland.cz

              Čáslavská 50
 537 01 Chrudim 

                                 

tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533

mdelektro@mdelektro.cz  
www.mdelektro.cz

Holandská 467
   533 01 Pardubice

tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

Teplého 2014
530 02 Pardubice 
Tel.: 466 798 411    
Fax: 466 304 643

PeTr KoTýneK – úČeTniCTví
Hronovická 2699
530 02 Pardubice

zAHrADní CenTruM
Stanislav Kopřiva

Dubany 17, 530 02 Pardubice
tel.: 737 572 120

areál Synthesia
UMA budova 
M80 a M80/1

533 54 Pardubice
tel.: 466 824 991

                    K Vápence 2677 
                   532 02 Pardubice 

     Tel.: 466 791 111          Fax: 466 310 361   
     info@cht-pce.cz              www.cht-pce.cz    



Sukova tř. 1556
530  02 Pardubice 

 

tel.: 466 815 103
j.mazuch@avekont.cz

www.avekont.cz/agentura

tel.: 466 335 095
www.apis-c.cz

apis-c@apis-c.cz

Chrudimská 811, 530 02 Pardubice

Společnost Danisco Czech Repu-
blic a.s. je součástí dánského kon- 
cernu Danisco, který je jedním  
z předních světových výrobců po-
travinářských ingrediencí. 
Danisco Czech Republic vyrábí cit- 
rusový pektin, který se používá  
v mnoha odvětvích potravinářského 
průmyslu počínaje klasickou výro-
bou ovocných pomazánek přes pe- 
kařské náplně a cukrovinkářské vý- 
robky až po nápojářský průmysl  
a mlékárenství. 
Závod se nachází blízko Hradce 
Králové ve Smiřicích. 
Základ technologie na výrobu pek-
tinu byl ve Smiřicích položen v ro- 
ce 1982. Po převzetí výrobní kapaci-
ty firmou Danisco v roce 1995 došlo  
k několikanásobnému navýšení vý-
robní kapacity, v současné době  
závod pokrývá cca 7 % světové 
spotřeby pektinu. 
Výrobní závod má 100 zaměstnan-
ců, roční obrat činí 700 mil. Kč. 97 % 
výrobního objemu je exportováno. 

                               Smilova 485
                         530 02 Pardubice

tel.: 466 613 394  
fax: 466 655 192

e-mail: form-a@pce.cz

Pardubická 1400
535 01 Přelouč                                    

tel.: 466 953 471
fax: 466 953 474

stavebni.podnik@quick.cz

Bulharská 961, 530 03 Pardubice
tel.: 466 611 112   fax: 466 657 323
eltip@eltip.cz              www.eltip.cz

P. O. Box 38, 538 21 Slatiňany             
Tel.: 469 681 343  Fax: 469 681 192
nopo@nopo.sro.cz www.nopo.sro.cz

Na Staré poště 508, 530 02 Pardubice
telefon: 466 303 930

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec

tel./fax:  469 695 869 
amako.hm@amako.cz

Strana 5

✔  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

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích  
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární ke- 
ramiky, 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                                                        

Hana Gümplová – SIVAK           
Jana Masaryka 1713              

500 12 Hradec Králové  
tel.: 495 220 684   fax: 495 221 327 
www.sivak.cz            sivak@sivak.cz                

Blato 95, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 304 785

jings@jings.cz        www.jings.cz

Lány na Důlku 14 
533 31 Pardubice
tel.: 466 970 307

www.aquastav-pce.cz

               tř. Míru 90
   530 02 Pardubice

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

Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice

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

tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou, 
montáží a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program před-
stavují 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 za-
bezpečovací systémy.
roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslo-
vých aplikacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání 
jsou zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a projekto-
vání elektronických zařízení.
odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elekt-
rárny, chemičky, strojírny, textilky i další průmyslové podniky.

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

Počátky panského sídla v místech zámku sahají do konce 13. století. Vodní 
hrad prošel několika přestavbami ve 14. i 15. století. Zásadní přestavbu podnik-
li po roce 1491 páni z Pernštejna. Přestavěli celý původní hrad na palác a vy-
budovali nové mohutné opevnění. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem  
a zámkem. V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně rene-
sanční nástěnné malby.  
V současnosti sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích, 
jehož expozice je možno zhlédnout denně mimo pondělí od 10 do 18 hod.
Bližší informace vč. virtuální prohlídky expozic jsou k dispozici na www.vcm.cz. 

 změna adresy od 1. listopadu:
 GWF s.r.o., Pardubická ul., Průmyslová zóna SEVER,

 P. O. Box 29, 537 01 Chrudim

Kyjevská 134
530 03 Pardubice

tel.: 466 650 211, 466 650 517
fax: 466 650 549

e-mail: obchod@frimark.cz

Semtín P 10
533 53 Pardubice
telefon: 
466 824 161, 7, 8

6. května 821, 534 01 Holice
tel.: 466 009 009    fax: 466 009 015

penta@pentaservis.cz
www.pentaservis.cz

B. Němcové 2625
530 02 Pardubice
tel.: 466 335 027
www.agrostav-pce.cz

Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538

web: www.awos.cz

       Na Vrtálně 84
 530 03 Pardubice
  tel.: 466 613 813

PAVEL 
ZDENĚK

SILAK CHRUDIM

ING. JAN PRoCHÁZKA – ELIS

Štrossova 1033
530 03 Pardubice

telefon: 466 612 514

ACtIWo 
Pardubice

ing. Martin Tomášek
Langrova 36, 533 41 Lázně Bohdaneč
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Každý člověk potřebuje někdy něco 
potvrdit, ověřit, podat apod. Prak- 
ticky vždy to znamená několikaho- 
dinový „výlet“ s přesunem mezi 
různými úřady. Člověk se zdravot- 
ním postižením musí většinou po-
čítat ještě s delším časem. Ale  
už v průběhu uplynulého roku si  
mohli všichni aspoň částečně od- 
dechnout. Jako příspěvek k redukci 
přebujelé byrokracie mezi obča-
nem a státní správou byla spuště-
na počáteční fáze projektu Czech 
POINT (Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál) se 
sítí kontaktních míst.

Projekt nyní umožňuje získat 

na jediném místě ověřené výpisy  
z katastru nemovitostí, obchodního 
rejstříku, živnostenského rejstříku 
a z rejstříku trestů. Jedná se  
o placenou službu s tím, že výši 
poplatků stanovují příslušné záko- 
ny. Od 1. července přibyla mož-
nost ohlásit přes terminály živ- 
nost, změnu provozovny nebo je-
jího statutárního zástupce. V dal- 
ších fázích se počítá např. s  pře-
vodem písemných dokumentů do 
elektronické podoby a naopak                          
s poskytováním informací o prů-
běhu správních řízení ve vztahu  
k občanovi nebo s podáním žádos-
ti ohledně zahájení řízení správní-

mi orgány. Počítá se i se zapojením 
internetu: v závěru projektu by totiž 
občané mohli jeho prostřednictvím 
vyřizovat svoje požadavky i z do-
mova. Ministerstvo vnitra také plá- 
nuje rozšíření poskytovaných slu- 
žeb o výpisy z registru bodů ři-
diče. Řečeno obecně, v projektu 
jde o maximální využití údajů ve 
vlastnictví státu s minimálními 
požadavky na občany.

Počet kontaktních míst v rámci 
celé republiky postupně narůstá. 
Zapojují se do něj krajské  
a matriční úřady, pošty, kanceláře 
Hospodářské komory a nově  
i Notářská komora. Czech POINT  

funguje také na vybraných za-
stupitelských úřadech naší země 
v zahraničí. (Ke 30. červnu se 
do projektu aktivně zapojilo již  
1409 obecních a krajských úřadů, 
555 poboček České pošty, 49 pra- 
covišť Hospodářské komory, 7 za-
stupitelských úřadů ČR v zahraničí 
a 219 notářských úřadů, celkem te-
dy 2239 aktivních pracovišť Czech 
POINTu.) 

Podrobnější informace o projektu 
Czech POINT včetně kontaktních 
míst, která mohou občané již vy-
užívat, jsou k dispozici na adrese 
www.czechpoint.cz.                (mk)

Lucie bílá a Miloslav Macela kmotry
 nového automobilu pro handicapované

Už šestý ročník benefičního golfového turnaje Zibi Cup 2008 se uskutečnil v Golf Resortu Kunětická hora  
a výtěžek benefice bude rozdělen mezi charitativní projekty podporující děti, seniory a pěstounské rodiny. 
Pořadatelem a zakladatelem turnaje je lanškrounský farář Zbigniew Czendlik.

„Sponzoři golfového turnaje nám již s předstihem věnovali více než jeden milión korun. Tyto finanční prostřed-
ky jsme využili k nákupu mikrobusu Mercedes Sprinter, do něhož byla instalována elektrohydraulická ploši-
na pro nástup vozíčkářů. Automobil bude sloužit ke svozu handicapovaných dětí do Základní školy speciální 
v Lanškrouně,“ uvedl Zbigniew Czendlik.

Na závěr Zibi Cupu 2008 byl nově zakoupený automobil požehnán biskupem Dominikem Dukou. Kmotry 
bezbariérového mikrobusu se stali zpěvačka Lucie Bílá a krajský radní odpovědný za oblast sociální péče 
Miloslav Macela. 

„Se Zbigniewem Czendlikem spolupracujeme na několika charitativních projektech. Minulou sobotu se napří- 
klad uskutečnilo setkání pěstounských rodin z celého Pardubického kraje. Na nákup automobilu pro 
handicapované přispěl Pardubický kraj částkou 200 tisíc korun, zbytek se podařilo získat ze sponzorských da- 
rů. Benefiční akce jako Zibi Cup považuji za cestu, jak sociální sféru alespoň částečně odpoutat od velké 
závislosti na státních či krajských dotacích. Ve světě patří sociální sponzoring k dobrému jménu všech 
významných firem,“ řekl ke golfovému turnaji Miloslav Macela.                                                                       (fr)

Pod tímto názvem se bude ve  
dnech 11.–12. prosince v Hradci 
Králové konat v pořadí již dru- 
há celostátní konference k pro-
blematice  sexuality mentálně po- 
stižených, kterou opět připravuje 
občanské sdružení ORFEUS ve 
spolupráci s katedrou sociální prá-
ce a sociální politiky Pedagogické 
fakulty Univerzity v Hradci Králo- 
vé. Na organizační a obsahové 
přípravě konference se budou po- 
dílet, stejně jako v roce 2004, 
Sdružení pro podporu mentálně 
postižených a Společnost pro plá-
nování rodiny a sexuální výchovu.

Konference bude rozdělena do 
tematických bloků, které budou vě- 
novány problematice úlohy pomá- 
hajících organizací, oblasti výcho-
vy a vzdělávání, právním aspektům 
a praktickým zkušenostem po-
skytovatelů sociálních služeb v té- 
to oblasti. V jejím rámci jsou plá-
novány i některé doplňkové akce, 
jako například promítání výuko- 
vého animovaného filmu „O se- 
xu ...“, specializované worksho-
py, prodej odborné literatury  
a podobně. Konference je určena 
pracovníkům státní správy a sa-
mosprávy, ústavů sociální péče, 
nestátních neziskových organizací 
působících v oblasti mentálně 
postižených a akademických pra- 
covišť, včetně studentů z vý-
chovné, zdravotní a sociální ob-
lasti a příbuzných oborů.    

Bližší informace včetně přihláš- 
ky v elektronické podobě je mož- 
né nalézt na webových stránkách  
www.orfeus-cr.cz v sekci vzdě-
lávání, v podsekci sexualita men-
tálně postižených a konference  
2008.                                         (fr) 

Konference o sexualitě 
mentálně postižených 

Tradiční sportovní a zábavné 
odpoledne pro lidi s tělesným 
postižením i bez, děti i dospělé se 
koná v sobotu 13. září v Praze na 
Bílé hoře. V blízkosti letohrádku 
Hvězda se uskuteční tyto hlavní 
disciplíny: slalom na vozíku, jízda 
na vozíku a běh na 1500 metrů  
a také na 3 kilometry.

Pražská organizace vozíčkářů, 
pořadatel akce, slibuje zábavu pro 
všechny účastníky. Přichystány  
budou doplňkové sporty a hry: pé-
tanque, stolní fotbálek, kroket, hod 
na koš, hod na cíl a lukostřelba. 
Zdraví lidé se budou moci projet 
na mechanickém vozíku po si-
mulační dráze. Za zmínku stojí  
i výstava obrazů umělců malují-

cích ústy nebo nohama – každý  
si tuto činnost bude moci vyzkou-
šet. Chybět nebudou atrakce pro 
děti.

Návštěvníci se mohou zaregis-
trovat od 11 hodin. Vstupné činí  
50 Kč, každý dostane dárek. 
Hvězda bude slavnostně zaháje- 
na o půl jedné, hlavní závody 
začnou ve 13 hodin. 

K vyhlášení výsledků a předá-
ní cen dojde přibližně v 17 hodin.  
Občerstvení během akce zajiš- 
těno. 

Další informace o XXVI. ročníku 
Hvězdy sdělí Jarka Franková na  
tel. číslech 224 826 078 a 731 
469 084 nebo na e-mailové adre-
se pov@pov.cz.                      (pel)

Hvězda 2008: skvělá příležitost ke sportování a zábavě

Cenu Olgy Havlové, určenou  
pro zdravotně postižené občany,  
kteří pomáhají ostatním, získal 
Jan Hutař z Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR  
(NRZP). Výbor dobré vůle ho oce- 
nil za dlouholetou legislativní  
práci pro handicapované spoluob-
čany. Cenu zesnulé manželky ex-
prezidenta Havla udělil výbor už 
počtrnácté. 

Právník Hutař působí jako ře-
ditel legislativního odboru NRZP. 
V poslední době se věnuje pro- 
blematice zaměstnávání handi-
capovaných. V rámci projektu 
EQUAL pořádá semináře pro  
zaměstnavatele, které přesvěd- 
čuje o ekonomické výhodnosti  
zaměstnávání zdravotně postiže-
ných.

Poděkování za vynikající projek-
ty si také vyslechli zástupci Pro- 
jektu Šance, SKP Centrum Par-
dubice, IQ Roma servis Brno  
a Institut zrakové rehabilitace Fa-
kulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze.

Loni cenu získal zakladatel a ře- 
ditel chráněné dílny Ergotep Jiří 
Herynek z Proseče u Skutče. 
Sošku s názvem Povzbuzení od 
sochaře Olbrama Zoubka převzal 
z rukou bývalého prezidenta Vác-
lava Havla.

Výbor dobré vůle založila Olga 
Havlová, první manželka Václava 
Havla, v dubnu 1990. Cenu vy-
hlásila v roce 1995, o rok později 
podlehla těžké nemoci. Nada-
ce rozděluje peníze neziskovým  
organizacím na projekty k začle-
nění postižených, seniorů, opuš-
těných dětí či jinak znevýhodně- 
ných lidí do běžného života.     (fr)

Zasloužené 
ocenění

Liga za práva 
vozíčkářů vy- 
dala i letos pu- 
blikaci nápad- 
ník – sborník 

informací a rad pro život 
s postižením. Najdete v ní 
aktualizované kapitoly o dů-
chodech a dalším hmotném 
zabezpečení, o příspěvcích, po-
můckách, rehabilitaci, pracov- 
ním uplatnění, bariérách a byd- 
lení, dopravě a úpravách aut. 
Dozvíte se užitečné informa- 
ce například o odškodnění po 
úrazu, získáte seznam nezis- 
kových organizací dle typů  
postižení ve vašem regionu.  
Uděláte si dobrý přehled 
o pravomocech úřadů. Do 
brožury jsou nově zařazeny 
vzory správních žalob, žádos-
tí a odvolání a také informace  
o některých léčebných meto-
dách.
Téměř dvousetstránkového Ná- 
padníka si můžete pořídit v tiš- 
těné verzi za 60 Kč, na CD za 
40 Kč nebo v obojí podobě za 
80 Kč. Objednávejte e-mailem 
na adrese info@ligavozic.cz, 
telefonicky na čísle 537 021 493 
nebo zasláním SMS na číslo 
777 010 331.        Hana valová

Nová příručka 
pro život 

s přehledem

běhat musí data, ne lidé
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brno: Nabitý program 
veletrhu Medical Fair 2008

Kompletní přehlídka kompenzačních, protetických, or-
topedických a rehabilitačních pomůcek, mezinárodní 
konference, dny pro zdravotně postižené i odborné 
semináře. To vše proběhne na brněnském výstavišti 
ve dnech 21. až 24. října pod zavedenou značkou 
reHAProTeX, který je součástí mezinárodního veletr-
hu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MeDiCAL 
FAir 2008. 

Také letos tento jedinečný projekt obohatí řada no-
vinek, jejichž cílem je rozvinout diskusi o aktuálních 
tématech, přivést do Brna české i zahraniční špičkové 
lékaře, zdravotnický personál, fyzioterapeuty, zdravotně 
postižené občany i jejich rodiny a širokou veřejnost.  
Kromě návštěvy zajímavých seminářů zde bude mít 
každý jedinečnou příležitost diskutovat s výrobci a do-
vozci o pomůckách, které usnadňují každodenní život 
lidí s handicapem. Přímo na ploše budou moci návštěv-
níci veletrhu využít komplexní nabídku exponátů a služeb 
k jejich vzájemnému porovnání – z hlediska funkčnosti, 
cen i dostupného servisu vystavovatelů. Pod tradiční 
záštitou Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR a Ligy za práva vozíčkářů se během čtyř veletrž- 
ních dnů uskuteční několik významných akcí. 

evropou bez bariér
Od 1. ledna 2009 se Česká republika ujme předsednictví  

v Evropské unii. V této souvislosti připravuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR mezinárodní konferenci 
na téma Evropou bez bariér, která se uskuteční 22. října 
v rámci doprovodného programu. Setkání by mělo zahájit 
diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním postiže-
ním po členských státech Evropské unie. Každá země má 
soubor mimořádných výhod pro handicapované občany, 
které jsou však odlišné, a tudíž pro osoby se zdravotním 
postižením při cestování do zahraničí nepřenosné. Cílem 
konference bude rozvinout diskusi o těchto podmínkách, 
nabídnout řešení a vyvinout společnou iniciativu, která  
v budoucnosti zlepší podmínky pohybu osob se zdravotním 
postižením po celé EU.

Národní rada jedná o účasti zahraničních zástupců, mimo 
jiné z Francie a ze Švédska, neboť předsednictví v EU 
převezmeme od 1. ledna příštího roku právě od Francie  
a Švédsku je budeme k 1. červenci 2009 předávat. 

Dětem i seniorům 
Velkou novinku představí Liga za práva vozíčkářů ve svém 

projektu Pro Váš úsměv. Každý veletržní den bude věnován 
speciálně jednomu tématu – dětem, seniorům, sociálním 
službám, studiu, práci i volnému času. 

V průběhu Dne pro děti mohou rodiče zdravotně po-
stižených dětí i pracovníci specializovaných škol získat 
odborné informace o problematice asistence na běžných  
a speciálních školách, rané péči nebo zážitkové pedago-
gice. Akce se v rámci paralympijského dne zúčastní známí 
čeští paralympionici. 

Témata pohyb, sport, výživa, relaxace, stárnutí a postižení 
otevře seminář Zdravý životní styl se zdravotním postiže-
ním a ve stáří. Účastníci budou seznámeni s možnostmi 
pohybových aktivit zdravotně postižených seniorů. Od-
borníci budou podávat informace mimo jiné o problema- 
tice civilizačních chorob, jakými jsou diabetes, obezita,  
nádorová onemocnění, arteroskleróza, revmatické onemoc- 
nění kloubů, Alzheimerova choroba, únavový syndrom  
a řada dalších.

Zákonem o sociálních službách, vzděláváním pracovníků 
v tomto oboru, komunitním plánováním a dalšími ak-
tuálními tématy se bude Liga za práva vozíčkářů a její 
spolupracovníci zabývat v rámci akce Sociální služby 
– vykročení k nezávislosti. Poslední den veletrhu pak 
bude věnován studiu, práci a volnému času. Návštěvníci 
se mohou v pavilonu A u velkého informačního stánku 
Ligy dozvědět např. nejnovější informace o pracovním 
uplatnění zdravotně postižených (o rekvalifikacích, kur-
sech, projektech EU) nebo o možnostech studia v zahra- 
ničí i v rámci celoživotního vzdělávání. 

novinka pro fyzioterapeuty 
Vědět, co a jak léčit, znamená léčit úspěšně. To je mottem 

konference Fyzioterapie bez hranic, která se poprvé usku- 
teční na brněnském veletrhu ve dnech 23. až 24. října.  
Pořadatelé slibují přednášky vysoce erudovaných lékařů  
a terapeutů z České republiky i ze zahraničí, prezentace  
s následným praktickým workshopem, které mají za cíl při- 
spět ke zlepšení diagnostiky i terapie a zvýšit úroveň naší 
i světové fyzioterapie. 

Více informací o veletrhu MEDICAL FAIR 2008 najdete na 
internetových stránkách www.medicalfair.cz.                    (fr)

na jednání pražské červnové 
konference, na níž se jednak  
porovnávala úroveň evropské  
a české sítě poskytovatelů so- 
ciálních a zdravotně-sociálních 
služeb a jednak se mluvilo  
o roli evropských a českých 
nevládních neziskových orga- 
nizací, se s velkým zájmem  
setkalo vystoupení zástupce  
Sociální platformy (Platformy  
evropských sociálních nevlád-
ních organizací). 

Ten představil poselství této  
aliance reprezentující evropské fe- 
derace nevládních organizací pů- 
sobících v sociálním sektoru, 
jehož důležitou součást tvoří tzv. 
devatero zlatých principů sociál-
ních a zdravotních služeb ve 
veřejném zájmu (nebo také etické 
devatero pro poskytovatele a uži- 
vatele sociálních služeb). Zástup-

ci zúčastněných nestátních nezis-
kových organizací se s poselstvím 
jako s doporučením obrátili na 
orgány Evropské unie.

Realizaci tohoto kroku vyvolala 
rozdílnost názorů: zatímco podle 
všeobecného mínění by do sociál-
ní politiky svých členských států 
Evropská unie neměla zasahovat, 
Sociální platforma prosazuje vy- 
cházet v této oblasti ze společně 
sdílených hodnot a společně sta- 
novených cílů. Doporučení přitom 
staví do popředí holistický (celost- 
ní) přístup, který závisí na ekono- 
mickém a legislativním prostředí 
příslušného státu a na míře jeho 
úsilí o dosažení co nejvyšší kva- 
lity sociálních a zdravotních slu- 
žeb.                                         (mk)

(Převzato z úvodníku e-Informač- 
ního bulletinu SKOK autorky Mile-
ny Černé, o.s. SKOK, a redakčně 
kráceno.)

Devatero zlatých 
principů kvality

Kvalitní sociální a zdravotně-so-
ciální služby …
1) respektují lidskou důstojnost  
a základní práva;
2) dosahují výsledky, které zna- 
menají prospěch uživatelů a také 
komunit, v nichž tito lidé žijí;
3) jsou šité na míru každému 
jednotlivci s cílem zlepšit jeho ži- 
vot a zajistit mu rovné příležitosti 
v přístupu ke vzdělání, zaměst-
návání a bydlení;
4) poskytují bezpečí všem uživa- 
telům včetně těch nejvíce zranitel- 
ných tím, že brání jejich fyzickému, 
duševnímu a finančnímu zneuží-
vání;
5) zplnomocňují uživatele, aby se 
podíleli na rozhodnutích, která se 
jich týkají, a aby získali odvahu 
k vyjádření svých potřeb a hod-
nocení služeb, které užívají;

6) jsou holistické a kontinuální 
ve smyslu vyrovnaného přístupu 
k ostatním službám a záruk pro 
jejich nepřerušené pokračování;
7) poskytují se v partnerství s ob-
cemi a také s ostatními službami 
v návaznosti na místní potřeby  
a s ohledem na jejich dostupnost, 
přičemž se dbá na to, aby se 
aktivní účastí obcí na poskytování 
sociálních a zdravotních služeb 
posilovala soudržnost v komunitě;
8) jsou poskytovány zkušenými 
profesionály, kteří mají na svém 
místě dobré zaměstnání, dobré 
pracovní podmínky, příležitost k ce- 
loživotnímu vzdělávání a prostře-
dí, které podporuje nediskrimina- 
ci a rovnost příležitostí;
9) jsou vedeny transparentně  
a odpovědně a uživatelé se snad-
no a srozumitelně dozvídají, jaký 
je jejich obsah, rozsah, kvalita  
a finanční podmínky. 

Viz i tka  kva l i tn ích  s lužeb

Liga za práva vozíčkářů 
pořádá i letos fotosoutěž 
Život nejen na kolech. 
Je určena amatérům i pro-
fesionálům, nově také foto- 
grafům neziskových organi-
zací dokumentujícím jejich 

činnost. Soutěžním tématem jsou okamžiky ze života 
zdravotně postižených.

Snímky v klasickém tištěném formátu nebo v digitální 
podobě lze posílat do 30. září. Podrobné informace  
o soutěži najdete na stránkách www.ligavozic.cz. Na 
dotazy odpoví Petra Kyselková na e-mailu petra.kysel-
kova@ligavozic.cz nebo na telefonech 537 021 482 a 608 
635 578.

Kolekce 25 nejlepších foto- 
grafií bude vystavena v rám- 
ci akce Pro Váš úsměv, 
která se uskuteční v říjnu  
na brněnském výstavišti zá- 
roveň s veletrhem Medical 
Fair Brno. Odborná porota také vybere tři vítězné práce, 
které budou jednak otištěny v časopisech Foto Video, 
Fotografie magazín a Vozíčkář, jednak vyrobeny ve vel- 
kém formátu, vsazeny do rámu a zařazeny do stálé putov-
ní výstavy.

Vítězové budou pozváni do Brna, kde 24. října obdrží od 
zástupců Ligy hodnotné ceny.                                    (pel)

Zapojte se 
do tradiční fotosoutěže!

Každoročně přivezou naši i zahraniční vystavovatelé na brněn-
skou prestižní veletržní akci řadu novinek ze své nabídky. Na 
některé z nich čeká i medailové ocenění.
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• V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace vzniká jako součást 
projektu koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru dokument  
„Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a ne- 
ziskového sektoru“. Konečná podoba projektu bude vycházet také z ně- 
kolika kol připomínkování odbornou veřejností, která probíhají na webu 
www.rvnno.vlada.cz. (Druhá možnost k podání připomínek se jako veřej- 
ná diskuse uskutečnila v rámci setkání u kulatých stolů koncem května.) 

Projekt, který vychází z vládního programového prohlášení, bude v pro- 
sinci předložen vládě. Podle vedoucí oddělení sekretariátu Rady má 
především pojmenovat překážky, které brání dalšímu rozvoji a stabilitě 
neziskového sektoru. Jako klíčové oblasti se přitom jeví dostupnost fi-
nančních zdrojů, právní vymezení neziskového sektoru, jeho rozvoj a spo- 
lupráce s veřejnou správou.
• Na základě usnesení vlády má ministryně pro lidská práva a národnostní 
menšiny a předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
Džamila Stehlíková do konce roku předložit věcný záměr zákona o nestátních 
neziskových organizacích. Text celého usnesení uvádí webová adresa  
www.vlada.cz v odkazu Poradní a pracovní orgány/Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace/Aktuality.
• Na stejné adrese v odkazu Poradní a pracovní orgány/Rada vlády  
pro nestátní neziskové organizace/Usnesení vlády je k dispozici dokument 
s názvem „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím pro rok 2009“, které schválilo další vládní usnesení. 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR umístilo na své webové stránky 
www.mpsv.cz pod odkaz Sociální služby/Národní akční plán sociálního za- 
čleňování/Národní akční plán sociálního začleňování 2008–2010 pra-
covní dokument mainstreamingu zdravotního postižení. Dokument vychá-
zí ze zohlednění hledisek zdravotního postižení v nových sladěných 
procesech sociální ochrany a sociálního začleňování Evropské unie. (mk)

K zákonu o sociálních službách  
(už přes rok platný) jsou sa-
mozřejmě kladná i záporná sta-
noviska. Kritickou odezvu zazna- 
menal postup vlády při zavádění 
tohoto zákona do praxe.
 Občanská sdružení Slunečnice 
a Pohoda se v souvislosti s tím 
dokonce rozhodla k zásadnímu 
kroku – k výzvě všem neziskovým 
poskytovatelům sociálních služeb 
založit krizovou skupinu, která  
bude řídit iniciativu vedoucí k vy- 
tvoření trvale udržitelných pod-
mínek pro činnost neziskových 
organizací v sociálních službách. 
Podle organizátorů výzvy je sou- 
časné nastavení systému so-
ciálních služeb likvidační právě 
pro neziskovky, ale závažné chy-
by v systému ohrožují realizaci 
samotného účelu zákona a jsou 

obrovským mrháním zdrojů z ve-
řejného rozpočtu.

Zástupci devatenácti organizací 
z krizové skupiny se sešli již  
4. června na svém prvním setkání 
v Praze, aby založili Alianci ne-
ziskových poskytovatelů sociál-
ních služeb. Předběžné výsledky 
vlastní analýzy vyvolávají důvod-
né podezření, že současná vláda 
může mít zájem na vytlačování 
neziskového sektoru z oblasti 
sociálních služeb – zákonný zá-
kaz vybírání úhrad od uživatelů 
registrovaných služeb, likvidační 
strategie v dotační politice, ne-
akceptovatelnost projektových vý- 
zev a v neposlední řadě také 
vetování zákona o daňové asig- 
naci. V důsledku toho vznikají 
podmínky pro nekalou hospodář-
skou soutěž na trhu sociálních 

služeb, které neziskovým orga-
nizacím znemožňují obstát před 
příspěvkovými poskytovali, jež fi- 
nančně podporují ze svých roz-
počtů města či kraje.

Skutečnost, že o další existenci 
poskytovatelů sociálních služeb 
nerozhoduje hledisko jejich kvality 
a dostupnosti, je v rozporu se  
zákonem i strategií komunitního  
plánování. S tím hodlá nová Alian- 
ce neziskových poskytovatelů so- 
ciálních služeb seznámit odbor- 
nou a laickou veřejnost, zástupce 
politických stran a především 
vládu a její úředníky, například  
díky novému portálu www.ane- 
poss.cz, který je určen pro po-
skytovatele i uživatele. Zájemci  
o členství v Alianci mohou kon- 
taktovat info@aneposs.cz. 

                                     (mk, mz)

Vicehejtman nechal džentlmensky 
vyhrát ředitelku

První ročník turnaje v boccie skončil úspěšně – uspořádala jej  Základní škola 
a Praktická škola SVÍTÁNÍ Pardubice ve spolupráci s TJ Léčebna Košumberk 
a kromě sportovců se jej zúčastnili i známé osobnosti. Např. Pardubický kraj 
tu v tzv. VIP zápase reprezentovali členové krajské rady Jana Smetanová  
a Roman Línek. A právě vicehejtman Línek převzal nad turnajem záštitu  
a jak sám říká, džentlmensky nechal vyhrát ve vzájemném souboji ředitelku 
školy SVÍTÁNÍ Miluši Horskou.

„Boccia je oblíbený sport mnoha lidí bez ohledu na to, jsou-li zdraví nebo 
handicapovaní. Je to hra, která umožňuje i lidem s nějakým zdravotním 
postižením zapojit se do světa sportu a podávat vynikající výkony. Je to 
zábavná hra s dobrým cílem. A že jsem nechal paní ředitelku vyhrát? Bylo 
to symbolické poděkování za její práci a především jsem to vítězství věno- 
val škole samotné. Zaslouží si to,“ řekl vicehejtman Línek. 

Turnaje se zúčastnil také paralympionik a reprezentant z ME v Portugalsku 
2005, MS v Brazílii 2006 a SP v Kanadě 2007 Radek Procházka. Jeho 
soupeřem byl bývalý pardubický hokejista Ota Janecký.                            (fr)

Vážení čtenáři, Abilympijský 
zpravodaj vychází letos již de- 
vátý rok. Jeho premiérové číslo 
vyšlo v květnu roku 2000 při 
příležitosti konání 5. mezinárod-
ní abilympiády v Praze. (Česká 
republika se tehdy stala první 
mimoasijskou zemi, kde se tato 
významná akce abilympijského 
hnutí uskutečnila.) 
Od roku 2002 jste ve Zpravodaji 
dosud pětkrát nalezli vloženou 
poštovní poukázku na případný 
finanční příspěvek na podporu 
jeho vydávání. Ukazuje se, že to 
nebylo marné rozhodnutí: díky 
tomu získala Česká abilympij- 
ská asociace coby vydavatel 
tohoto periodika částku převy-
šující 100 000 korun. Je to jas- 
né potvrzení toho, že Abilym- 
pijský zpravodaj považujete  
za svého věrného přítele, že 
chvíle s ním strávené pro vás 
nejsou ztraceným časem a že 
mu stejnou přízeň zachováte 
i nadále.
Vám všem, vážení čtenáři, ná-
leží za tento chvályhodný krok 
upřímné poděkování.         (mk)

Noticky z vlády

Aliance pro záchranu neziskovek 

N a š e 
p o d ě kov á n í

Pokud ano, zkuste štěstí ve 14. roč- 
níku soutěže Literární cena Kniž- 
ního klubu. Do této soutěže o české  
literární ocenění může kdokoli při-
hlásit jedno dosud nepublikované 
česky napsané prozaické dílo ve 
formě novely nebo románu o rozsa-
hu 200–400 rukopisných stránek,  
které není smluvně vázáno v jiném 
nakladatelství. Autorovi vítězné kni- 
hy nakladatelství Knižní klub garan-
tuje její vydání na podzim roku 2009  
a finanční odměnu ve výši 50 tisíc.

Jeden exemplář rukopisu psaný 
strojem nebo na počítači (nebude se 
vracet ani lektorovat) mohou autoři 
zasílat do 31. prosince na adresu: 

Knižní klub, Literární cena, Nádraž-
ní 32, 150 00 Praha 5. 

Práce označené pouze čísly po-
soudí pětičlenná odborná porota pod 
vedením prozaika Ivana Binara, jmé- 
no vítěze sdělí až po jeho stanovení. 
Vítězné dílo by mělo být skutečně  
hodnotné bez požadavku na ko-
merční úspěšnost. Výsledky budou 
vyhlášeny během podzimu 2009.

Prvním laureátem soutěže se stal 
v roce 1996 Rudolf Čechura (mj. 
„otec“ Maxipsa Fíka) za detektiv- 
ní román Šperhák. Zatím posledním 
je Jiří Šulc, který napsal knihu 
o atentátu na R. Heydricha s ná- 
zvem Dva proti Říši.         (mk)

Máte  l i te rár n í  nadán í?

Eliška Vyorálková ze Zlína píše poezii. Na tom by 
nebylo nic moc zvláštního a v zásadě ani to, že autor-
ka má sluchové postižení. Zajímavější je už ale určitě 
to, že její básně byly přeloženy do znakového jazyka.

Sama autorka k tomu řekla: „Když jsem začala psát 
básně, nikdy by mě nenapadlo, že někdy v budoucnu 
by mohly být přeloženy do znakového jazyka. Teprve 
před deseti lety jsem si uvědomila, že některé moje 
básničky mohou být přeloženy do znakovky. A já jsem 
zjistila, že to je hodně těžké, protože já píšu oprav- 
du češtinou.“ Její velkou zálibu vyjadřují dvě věty: 
„Poezie je pro mě totéž, co pro slyšící hudba.“

Překladu do znakové řeči se ujali pedagogové  
a absolventky Ateliéru výchovné dramatiky neslyší-
cích Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzic-
kých umění v Brně. „Když překládám básně do 
znakového jazyka, chci je rozšiřovat pro neslyšící  
tak, aby to pochopili,“ řekla o svém podílu na této  
práci jedna z neslyšících interpretek. A myšlenku  
dokončila slovy: „Protože neslyšící, když to uvidí  
ve znakovém jazyce a pak si přečte text, pochopí,  
o co jde.“

E. Vyorálková je jednou ze šestice osob se zdra-
votním postižením, o nichž pojednává dokumentární 
cyklus v rámci projektu EQUAL „Celoživotní vzdě-
lávání neslyšících“ – na snímku je ve společnosti 
tvůrců dokumentu třetí zprava. (Větší článek o něm 
chystáme do některého z následujících čísel.) Poe-

ticky procítěný film s názvem „Verše pro dvě ruce“  
lze charakterizovat jako koncert pro ruce, tváře i tě- 
lo – to kvůli scénicky zajímavě zpracovanému před-
nesu básní ve znakovém jazyce. Představte si na-
příklad znakově přebásněné verše: „Lásky jsou perly 
z moře, navléknout je na šňůru, to jsou i hory hoře.  
Za každou perlou udělej uzlík…“

Patříte-li k milovníkům poezie a chcete-li se dovědět 
o autorce i její zálibě více, napište si o DVD na adresu 
info@free-art.cz, dostanete ho zdarma.               (mk)

Nejsou básně jako básně

Od 26. července je u nás účinné 
nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1107/2006 o prá-
vech osob se zdravotním po- 
stižením a osob s omezenou  
schopností pohybu a orientace 
v letecké dopravě (v platnost  
vstoupilo 14. srpna 2006). Doku- 
ment významně posiluje a zajišťu- 
je práva uvedených skupin osob, 
pokud se rozhodnou cestovat le-
tadly. Navíc jim kromě potřebných 
informací o právech poskytuje to-
též také o povinnostech. 

Nařízení stanovuje pravidla, kte-
rá zabrání diskriminaci tělesně 
postižených a zároveň jim zajistí 
pomoc podle jejich specifických 
požadavků: umožní jim tedy vy-

užívat služeb letecké dopravy ve 
stejném rozsahu jako ostatním 
cestujícím. Vyjmenované služby 
provozovatelů letišť a leteckých 
dopravců jsou přitom osvobozeny 
od dodatečných poplatků.

Kromě tištěné verze nařízení – na 
internetu je možné se s jeho 
českým zněním seznámit na adre-
se http://ec.europa.eu, existuje ta- 
ké videopodoba ve stejné jazyko- 
vé mutaci s názvem Nová práva 
pro osoby s omezenou schopnos- 
tí pohybu. Zhlédnout ji lze na we- 
bu http://ec.europa.eu/dgs/energy 
_transport/videos/transport/2008 
_06_prm_en.htm, odkud se dá ta- 
ké stáhnout.                            (mk)

Letecky podle nových práv


