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V Praze na Žižkově se v listopadu 
uskuteční tradiční přehlídka plná 
hudby a divadla bez bariér. V Pa-
láci Akropolis, nedaleko známé te-
levizní věže, se ve dnech 10.–14. 
listopadu koná podzimní část 
Festivalu integrace Slunce.

Z bohatého programu, který je 
zveřejněn na stránkách www.su- 
kus.com, zmiňujeme některé ve- 
černí akce: pondělní koncert  
a křest nového CD kapel UNI-
FICTION a BOB SAINT-CLAIRE, 
úterní vystoupení DIVADLA Z PA- 
SÁŽE z Banské Bystrice, které 
zahraje hru Femme fatale, a pá-
teční koncert skupiny KALE.

Držitelé průkazu TP, ZTP/P  
a ZTP/P mají vstup zdarma. Dal- 
ší informace o festivalu poskyt-
ne Vlasta Rydlová z pořádajícího  
sdružení Sukus na telefonu 728  
248 925 nebo e-mailových adre- 
sách o.s.sukus@seznam.cz a  vla- 
sta.rydlova@palacakropolis.cz.

                                            (pel) 

Číslo 
k nepřehlédnutí

Že je státní příspěvek na za-
městnávání lidí se zdravotním po-
stižením zneužíván, tušili úředníci 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí už dlouho. Až na konci srpna 
to však poprvé prokázala policie: 
v Ústí nad Labem kriminalisté 
obvinili z úvěrového podvodu jed- 
natele firmy „Chráníme“ Mirosla-
va Štětku. Od úřadu práce inka- 
soval statisíce korun, ale svým 
zaměstnancům s těžkým posti-
žením vyplácel jen část z nich  
a zbytek si nechával.

Na podobné případy už mno-
hokrát upozornila Národní rada 
osob se zdravotním postižením. 
Zákon o zaměstnanosti umožňuje 
zaměstnavateli pobírat příspěvek 
až ve výši 9 tisíc korun hrubého 
měsíčně na osobu. Pan Štětka 
z něj každému z desítek zaměst-
nanců vyplácel asi 4 tisíce korun 
a dva a půl tisíce si podle policie 
ponechával. Úřady práce totiž na 
základě zmíněné legislativy vyplá- 
cejí příspěvek přímo firmám, kte- 
rým stačí předložit jmenný seznam 
zaměstnanců s postižením.

Ministerstvo nyní posílilo kon-
trolní činnost a dá se očekávat, 
že budou odhaleny další podvo-
dy. Situaci má zlepšit také nove- 
la zákona, kterou na konci léta 
schválil parlament. Pokud ji po-
depíše prezident, bude účinná od 
nového roku. Maximální výše pří-
spěvku na zaměstnávání tak bude 
pravděpodobně snížena.       (pel)

Vydejte se 
v listopadu 
na tradiční 

pražský festival!

Oblíbení herci Jiří Macháček a Jaroslav Dušek cestovali po Praze na vozíku. Jedinečné zážitky jim nabídlo a průvodce zajistilo sdružení Asistence. V žádném 
případě ale nešlo o pouhou kratochvíli: v městské hromadné dopravě musejí vozíčkáři dosud překonávat mnoho bariér a „spanilé jízdy“ známých osobností na 
ně vhodně upozorňují veřejnost. O zajímavém projektu, který by mohl inspirovat organizace v jiných velkých městech, píšeme na této straně.

17. ročník národní abilympiá-
dy, což je soutěžní přehlídka 
schopností a dovedností osob 
se zdravotním postižením, se 
uskuteční 22. a 23. května 2009 
opět v pardubické ČEZ aréně  
pod pořadatelskou taktovkou 
České abilympijské asociace 
(CAA). 
„Naší snahou bude uskutečnit 
co nejvíce soutěžních disciplín 
v oblasti řemesel a volnočaso-
vých aktivit. Zájmu bychom chtěli 
jít naproti tím, že už do příští- 
ho čísla Abilympijského zpravo- 
daje vložíme přihlášku s na-
bídkou disciplín,“ řekla Alena 
Krpálková, která má v organi-
začním štábu na starosti soutěž-
ní část abilympiády. V roce 2007 
ve  třiadvaceti disciplínách sou- 
těžilo 123 abilympioniků (67 žen 
a 56 mužů), v letošním rekordním 
roce pak v pětadvaceti discip-
línách 140 soutěžících (89 žen 
a 51 mužů).
„Při přípravě i vlastní organizaci 
budeme spoléhat na podporu  
a přízeň řady sponzorů, věříme, 
že  záštitu tradičně převezmou 
jak Pardubický kraj, tak i Ma- 
gistrát města Pardubic,“ pro-
zradila ředitelka CAA Ivana Do-
lečková. 

V programu nebudou chybět  
oblíbené doprovodné akce a kul- 
turní program, na jejichž náplni 
organizátoři pečlivě pracují už 
od minulého měsíce.            (fr)

Už víme, kdy bude 

abilympiáda

Známé osobnosti ujišťují vozíčkáře  
v Praze: Jedeme v tom s vámi!

Jako připomínka 10. prosince 1948, kdy Valné  
shromáždění OSN přijalo Všeobecnou deklaraci 
lidských práv, se také u nás už několik let tento  
den slaví Mezinárodní den lidských práv. Letošní  
rok oslavu ale okoření generální stávka sociál- 
ních služeb BED IN.

14. července ji vyhlásily téměř tři desítky zástupců 
společností z neziskového sektoru s aktivitami pře- 
devším v oblasti sociálních služeb. Ve svém pě-
tibodovém prohlášení upozorňují na nedostatky či  
na dlouhodobě neřešené problémy v této sféře.

Stávka ale nebude mít klasickou formu. „Zúčastnit  
se“ jí lze několika způsoby – tiskovými konferencemi 
BED IN, označením „Generální stávka sociálních 
služeb BED IN“ na budovách, v oknech nebo na 
dveřích, dále poskytováním služeb v pyžamech  
a negližé, příp. i tiskovými zprávami, nevylučuje  
se ale ani jiný způsob vyjádření souhlasu s po-
žadavky.

V Praze se tisková konference uskuteční v bez-

bariérové škole vizuální komunikace a nových 
technologií Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3-Žižkov 
(třetí zastávka tramvají číslo 5, 9 a 26 od hlavního 
nádraží). Organizátoři stávky prosí všechny, kteří se 
rozhodnou k formě tiskové konference, o předběžné 
oznámení na adresu alf@artlanguage.org. 

Partnerem akce je jazzový trumpetista Laco Deczi  
(od roku 1985 žije v New Yorku), který pro tuto pří- 
ležitost složil skladbu Memory. Symboličnost zvo-
leného dne stoupne, pokud úspěšně dopadnou jed-
nání s Yoko Ono, vdovou po Johnu Lennonovi, o její 
osobní účasti a o převzetí patronátu. Inspirací ke 
stávce byla totiž forma protestu této slavné manžel- 
ské dvojice v době války ve Vietnamu: tiskové 
konference v postelích, proto BED IN. 

Text prohlášení a další podrobnosti o stávce jsou 
uvedeny na adrese  www.generalni-stavka.info, kde  
bude v den jejího konání ke stažení také skladba 
Memory.                                                                (mk)

Nezvyklá stávka v symbolický den

Zajímavou osvětu rozvíjí od  
loňského prosince občanské 
sdružení Asistence. Nabízí ze- 
jména osobnostem kulturního 
a veřejného života neobvyklé  
putování po Praze. Účastník  
na začátku cesty usedne na 
mechanický vozík a celou ji 
absolvuje v doprovodu zkuše-
ného asistenta. Stoupne si až 
v cíli.

Start je u domovních dveří  
a cíl třeba v zaměstnání, ve ško-
le či na schůzce. Novopečený 
vozíčkář musí často výrazně změ- 
nit obvyklou trasu, protože ne 
všechny stanice metra v Praze  

jsou bezbariérové a ne všechny 
trasy tramvají a autobusů jsou 
zajištěny nízkopodlažními vozy. 
Cesta se dost protáhne a vyskyt-
nou se na ní různé překážky: 
nezkosené chodníky, bariérové  
stanice metra či tramvají, auta  
zaparkovaná na chodníku...

Na vozíku už se projeli herci 
Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček 
a Jiří Macháček, poslanci Marek 
Benda a Kateřina Jacques, he-
rečka Táňa Fišerová či písničkář 
Jiří Dědeček. Jejich zážitky, pocity 
a postřehy, ale i výstižné fotogra-
fie jsou zveřejněny na stránkách  
www.asistence.org.

Dlouhodobý projekt, do něhož 

se letos na jaře zapojili i studenti 
speciální pedagogiky Univerzity  
Karlovy, má název „Jedeme v tom 
s vámi“. Hlavním cílem je upozornit 
veřejnost, politiky a kompetentní 
úředníky na doposud nevyhovují- 
cí podmínky pro cestování vozíč-
kářů hromadnou dopravou. Zá- 
jemci  o „dobrodružnou“ projížďku 
mohou kontaktovat Erika Čiperu 
na telefonech 241 083 551 a 739 
006 382 nebo na e-mailové adrese 
erik@asistence.org.

Pokusí se o něco podobného 
neziskovky v ostatních velkých 
městech?                               (pel)

O cílech sdružení Asistence  
a jeho výzvě čtěte na straně 3. 
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Od středy 10. září mohou těžce tělesně 
postižení zákazníci (například po mozko- 
vé obrně nebo se svalovou dystrofií) 
obchodů s výpočetní technikou zazna-
menat v nabídce periferií novinku, která 
jim výrazně zjednoduší práci s počíta- 
čem nebo jim umožní jeho používání. 
Jedná se o systém I4Control® k ovládá-
ní počítače (ale i jiných technických zaří- 
zení) krátkými pohyby oka, příp. hlavy. 
Pojmenování systému je přitom symbo-
lické, neboť vychází z anglické fonetické 
hříčky – „I4“ se čte stejně jako „eye for“ 
– „oko pro“. 

Systém zblízka
Podstata spočívá v plné náhradě funkcí 

počítačové myši jednoduchou, neinvazivní  
i dostatečně přesnou tzv. videokulografickou 
metodou, tj. zaznamenáváním očních pohy- 
bů prostřednictvím kamery. V tomto kon-
krétním případě se jedná o malou kameru 
připevněnou na pravé (lze ale i na levé) 
brýlové stranici. Ovládání tlačítek myši  
nahrazují různě dlouhá mrknutí oka: pro 
levé většinou jednosekundové, nejčastěji 
dvousekundové pak pro pravé (způsobí vy-
volání doprovodného menu).

Doprovodný software umožňuje jednodušší 
ovládání všech nainstalovaných programů. 

Nejsou to ale jediné výhody: dále k nim 
patří také snadná instalace zařízení, jeho 

mobilnost i univerzálnost – přes USB kabel 
se totiž dá připojit k jakémukoliv počítači 
vč. notebooku. A nevýhody? Pokud to tak 
lze vůbec říci, systém je zhruba desetkrát 
pomalejší oproti klasickému způsobu ovlá-
dání počítače myší.

Cena zařízení byla stanovena na částku 
38 900 korun. Protože jde v zásadě o kom-
penzační pomůcku, probíhají jednání se 
zdravotními pojišťovnami o možnosti ales-
poň částečné úhrady. 

Tříletý vývoj 
Autorkou nápadu je Ing. Marcela Fejtová 

z Gerstnerovy laboratoře katedry kyberneti-
ky Fakulty elektrotechnické Českého vyso-

kého učení technického v Praze, kde se 
do konkrétní podoby začal přetvářet v roce  
2005. O dva roky později se do projektu 
po nákupu licence zapojila jako výrobce  
a autorizovaná servisní organizace firma 
Medicton Group.

Na vzniku systému se de facto podílel ještě 
Jedličkův ústav a školy v Praze. Na základě  
praktických připomínek jeho zaměstnanců  
a klientů totiž mohli tvůrci systém co nejvíce 
přizpůsobit potřebám budoucích tělesně 
postižených uživatelů. Se zvlášť příznivým 
ohlasem  se setkala skutečnost, že systém 
nevykazuje žádné problémy s českou dia-
kritikou.

Kolektiv tvůrců už pracuje na dalších 

vylepšeních: do šesti měsíců chce předsta-
vit např. zařízení, které by mohlo ovládat 
dveře.

Systém I4Control® má na svém kontě už 
několik významných domácích i zahranič-
ních ocenění. Zmiňme třeba zvláštní cenu 
poroty v projektu Česká hlava 2004, IST Pri-
ze Winner 2006 (každoroční nejprestižnější 
cena pro převratné inovativní produkty v ob-
lasti informačních technologií), v tomtéž ro- 
ce získal také zlatou medaili na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně. Loni se 
dočkal uznání i na „akademické půdě“, když 
mu udělil cenu rektor ČVUT. 

Cesta do Evropy
Dveře do Evropské unie systému otevřel 

certifikát CE (certifikát evropské shody). 
Předpokládá se, že do prodeje se tam do-
stane se začátkem roku 2009. V zemích 
Unie podobné softwary samozřejmě existují, 
jejich cena je ovšem mnohem vyšší – pět 
tisíc euro, ale třeba i s cenou okolo 150 tisíc 
euro.

Tvůrci v souvislosti s uvedením systému 
na evropský trh vytvářejí také anglickou ver- 
zi. Překvapivý je dost značný zájem ze 
Skandinávie, proto se připravují také muta-
ce ve švédštině, norštině nebo finštině.

Systém I4Control® má na internetu svoji 
prezentaci na adrese www.i4control.eu. (mk)

Krajský úřad Pardubického kraje se stal prvním krajským úřadem v zemi, který 
má k dispozici automatický externí defibrilátor. Bude sloužit pro první pomoc 
nejen úředníkům, ale také návštěvníkům úřadu i okolních budov či prostranství. 
Kraji jej na dobu 5 let zapůjčilo občanské sdružení Rescue Pardubice, které 
jej ve středu 24. září předalo řediteli Krajského úřadu Pardubického kraje 
Jaroslavu Folprechtovi. Přítomni byli i vicehejtman Roman Línek, který se 
o umístění zasloužil spolu s ředitelem organizace Rescue Pardubice Ivo 
Kolářem, a náměstkyně primátora, lékařka Štěpánka Fraňková.

„Tento defibrilátor je unikátním přístrojem, který může zachránit i lidský 
život. Podle mého názoru by v kraji mělo být umístěno více těchto přístrojů. 
Shodujeme se na tom i s ředitelem krajské záchranky a chtěli bychom do 
budoucna iniciovat umístění tohoto přístroje všude tam, kde se pohybuje 
hodně lidí – třeba na nádražích, v obchodních centrech či ve sportovních 
halách,“ řekl vicehejtman Roman Línek (na snímku vzadu).

„Při srdeční zástavě je mnohdy kromě dýchání do postiženého a stlačování 
jeho hrudníku nutno provést defibrilaci – aplikovat elektrický výboj k odstranění 
poruchy rytmu, která srdeční zástavu vyvolala. Je-li výboj podán do 3 mi-
nut od srdeční zástavy, je možno obnovit správný srdeční rytmus u 70 % 
postižených, při desetiminutové prodlevě klesá šance na úspěch pod 10 %,“ 
dodala Štěpánka Fraňková.

Přístroj automaticky navádí ke krokům, které je nutné udělat. Malé přenosné 
přístroje jsou schopny počítačově vyhodnotit poruchu rytmu a v případě 
potřeby hlasově vyzvou záchranáře – laika k aplikaci výboje. Kromě toho 
hlasová instruktáž pomáhá laikovi v udržování správného rytmu dýchání 
a stlačování hrudníku. V USA, ale i v západní Evropě jsou tyto přístroje 
používány již několik desetiletí, u nás je jejich používání v začátcích.

Defibrilátor bude na krajském úřadu umístěn na recepci tak, aby k němu měli 
přístup všichni pracovníci úřadu i lidé „z venku“. Zaměstnanci úřadu budou  
o umístění přístroje a způsobu jeho užívání informováni, aby v případě 
potřeby mohli zodpovědně pomoci.                                                             (fr)

E-learningové kurzy můžete stu-
dovat z domova či pracoviště.  
Výuka probíhá prostřednictvím 
internetu s tím, že dobu, kdy 
budete studovat, si můžete sta-
novit podle svých možností,  
podmínek apod. Panuje vše- 
obecný názor, že pro osoby se 
zdravotním postižením se tento 
způsob vzdělávání jeví nejvý-
hodnějším. Toto tvrzení ale ne- 
lze brát doslova.

Jasně to ukázalo hodnocení pi- 
lotních kurzů projektu „E-learnin-
gové kurzy účetnictví a daní pro 
osoby samostatně výdělečně čin- 

né se zaměřením na osoby s tě-
lesným postižením“. Realizuje ho 
Soukromá vysoká škola ekono-
mických studií v Praze a je spolu-
financován Evropským sociálním 
fondem, státním rozpočtem České 
republiky a rozpočtem hlavního 
města Prahy. 

Pokud má e-learningová výuka 
splnit svůj účel, musí se při ní brát 
v úvahu specifické požadavky 
zdravotně postižených účastníků 
a s ohledem na to se musí indi- 
viduálně přizpůsobit např. rychlost 
studia nebo komunikace tutora (lek- 
tora) s účastníkem. To se při pi- 
lotním běhu kurzů podařilo.

I když studium nebylo jednodu- 
ché, vyjádřili se účastníci o ab-
solvovaných kurzech velmi kladně. 
Z toho důvodu se jejich organi- 
zátoři (po úpravách na základě  
připomínek absolventů a zkuše-
ností tutorů z pilotního běhu) roz-
hodli pro pokračování v rámci  
nabídky kurzů celoživotního vzdě-
lávání.

Další běh kurzů „Daňová evi-
dence podnikatelů a odvody na so-
ciální a zdravotní pojištění“ a „Zá- 
klady účetnictví“ začal v říjnu. Na 
rozdíl od pilotních kurzů nejsou 
ovšem tyto zdarma – cena za čtyři 
měsíce studia byla stanovena na 

3500 Kč. Škola nabízí jako sou-
část kurzů celoživotního vzdělává- 
ní dalších sedm pro veřejnost, 
uveďme alespoň dva: „Úvod do 
psychologie“ a „Tvorba webových 
stránek“. Těchto sedm kurzů už 
součástí projektu není, ale osoby 
se zdravotním postižením se jak 
do nich, tak do dvou kurzů ze zmí-
něného projektu mohou průběžně 
přihlašovat. 

Informace o projektu včetně při- 
pravených kurzů přináší internet 
na adrese www.svses.cz/projek- 
ty/e_kurzy.php. O všech nabíze- 
ných kurzech pro veřejnost si lze 

přečíst na webu www.svses.cz/stu-
dium/kurzy. 

Kontakty na organizátora: Sou- 
kromá vysoká škola ekonomických 
studií, Lindnerova 575/1, 180 00 
Praha 8, telefony: 284 840 027, 284 
841 027, e-mail: info@svses.cz.Ve- 
doucí projektu je Jarmila Helma-
nová (telefon: 777 144 002, e-mail: 
jarmila.helmanova@svses.cz). 

Pokud byste chtěli školu navštívit, 
je třeba při cestě hromadnou do-
pravou jet trasou B metra do stani-
ce Palmovka a dále tramvajemi 
číslo 10, 15, 24 nebo 25, příp. 
autobusy číslo 140, 187 nebo 233 
na zastávku U Kříže.              (mk)

Vzdělávejte se z domova! 

Pardubický krajský úřad 
má defibrilátor

Omezená pohyblivost rukou či hlavy už nebrání práci s počítačem

Systém může díky certifikátu do Evropy

Prvního srpna se definitivně za-
vřela brána Chráněné dílny ve 
Vidnavě na Jesenicku. Nový so- 
ciální zákon zlomil podle provo- 
zovatele firmy projektu na za-
městnávání handicapovaných lidí 
vaz. Neexistuje dotace, z níž by 
Charita Javorník mohla čerpat 
prostředky na sociální projekty. 
„Museli jsme zavřít, protože jsme 
nenašli žádný způsob financování. 
Chráněné dílny byly úpravou zá-
kona vyřazeny v roce 2006 ze 
sociálních služeb. Tím pádem na 
ně není možné získat dotaci z ba- 
líku na sociální projekty. Zá- 
kon je špatně postaven, ale nic  
s tím nenaděláme,“ přiblížil situ-
aci ředitel Charity Javorník Robert 
Neugebauer. 

Odejít tak musejí i poslední tři 
zaměstnanci z původního počtu 
jedenácti lidí, kteří zde v roce 2003 
začínali.

Jednou z rad od úřadu práce by-
lo založení společnosti s ručením  
omezeným. „To je nesmysl. Stejně 
tak i doporučení, ať uděláme  
z chráněné dílny pracovní reha-
bilitaci. To prostě lidem udělat ne-
můžeme. Do práce by chodili bez 
nároku na mzdu. To by neřešilo 
jejich problém. Chtějí pracovat,  
ale práce tu není,“ řekl Neuge- 
bauer.                                                (fr) 

Konec chráněné dílny



Před deseti lety ji na severu Čech zasadilo 
několik nadšenců. Dnes patří Slunečni- 
ce k nejaktivnějším sdružením Ústeckého 
kraje: pomáhá desítkám osob s těžším 
zdravotním postižením. O neziskovce, která 
se má čile k světu a pomáhá druhým na ces- 
tě ke světlu, pojednává následující rozhovor. 
Na otázky odpovídá Martin Zíka, místopřed-
seda sdružení a vedoucí „slunečnicové“ 
chráněné grafické dílny.

u Jaké služby lidem se zdra- 
votním postižením nyní Slu- 
nečnice zajišťuje?

Své aktivity jsme velmi vý- 
razně rozšířili. Na začátku bylo 
několik dobrovolníků, kteří po-
máhali vyplňovat volný čas 

klientů Ústavu sociální péče Stará Oleška. 
Dnes jsme profesionální organizací se 
sídlem v Děčíně provozující centrum sociální 
rehabilitace pro lidi s mentálním postižením. 
Máme chráněnou grafickou dílnu a sociální 
firmu, kde pracují rovněž lidé s postižením 
nebo dlouhodobě nezaměstnaní. Nové vzdě- 
lávací centrum je zaměřeno na školení 
profesionálů v sociálních službách, ale i lidí 
s handicapem. Zajišťujeme také akreditova-
nou dobrovolnickou službu... Kdo chce poznat 
celkový rozsah našich aktivit, může se podívat 
na stránky www.slundecin.org.

u Kulatiny jste oslavili vydáním knihy „Ci- 
tovod“, kterou jste pokřtili v areálu děčín- 
ského zámku na konci srpna. Jde o ojedi- 
nělou sbírku reprodukcí obrazů výtvarníků 
s mentálním postižením a poezie nejzná- 
mějších regionálních básníků. Můžete ji čte- 
nářům blíž představit?

Sdružení Slunečnice provozuje od roku 2004 
bezbariérový výtvarný ateliér. Pod vedením 
výtvarníka Pavla Ledinského v něm lidé s men- 
tálním postižením vytvořili desítky velmi pěk-
ných obrazů. Tradičně je věnujeme jako 
výraz poděkování našim sponzorům a pod- 

porovatelům. Takže se vlastně tato díla „roz-
prchnou do světa“.

Rozhodli jsme se uchovat ucelenou kolekci 
nejlepších prací formou obrazové publikace. 
Prvotní nápad jsme pak ještě rozvinuli. Chtěli 
jsme, aby kniha „Citovod“ byla vyjádřením to-
ho, oč děčínská Slunečnice usiluje: propojení 
světa lidí s postižením se světem těch ostat-
ních. A tak jsme poprosili regionální básníky, 
aby na náměty obrazů vytvořili poezii.

Vznikla kniha sestavená z dvoustránek, na 
nichž je každý obraz doprovázen stejnojmen-
nou básní. Na almanachu po dva roky zdarma 
pracovalo sedm výtvarníků, šest básníků a celý 
realizační tým. Je to originální projekt. Jsme hr-
di i na to, že grafický návrh a sazba Citovodu  
byla kompletně vyhotovena v naší chráněné 
grafické dílně. Nyní knihu připravujeme k dis-
tribuci a zájemcům ji můžeme poslat poštou. 
Další informace lze získat na e-mailové adrese  
info@slundecin.org.

u	 Když se ohlédnete zpět do minulosti  
Slunečnice, které milníky se vám vybaví?

Jednoznačně hudebně divadelní festival  
Kramle, kvůli kterému sdružení Slunečnice pů- 
vodně vzniklo. Letos se uskutečnil již třináctý 
ročník! Pak je velkým milníkem každý úspěšný 

projekt, kterých máme díky předsedkyni 
a projektové manažerce Šárce Zimové Do- 
stálové na kontě už pěknou řádku. Nej-
důležitější asi bylo založení Cesty do světa, 
profesionálního centra sociální rehabilitace. 
Dalšími významnými počiny bylo založení 
chráněné grafické dílny před dvěma lety, 
letos pak vznik Sociální firmy Slunečnice  
a nového akreditovaného vzdělávacího centra.

Osobně budu za velký milník považovat i to, 
když naše organizace ustojí bez větších ztrát 
letošní likvidační podmínky, které nastavila vlá- 
da pro neziskové poskytovatele sociálních slu-
žeb. Naprostý nedostatek financí nás donutil 
vrhnout se do sociálního podnikání. Naši další 
budoucnost se snažíme razit podle hesla „Co tě 
nezabije, to tě posílí“. Říkáme to s úsměvem, 
ale legrace to rozhodně není.

u Zajímavou novinkou v paletě vašich 
aktivit je vzdělávací centrum. Co nabízí?

Akreditované vzdělávací centrum, které pro-
vozujeme v Děčíně, vzniklo kvůli „udržitelnosti“ 
velkého evropského projektu, který jsme re-
alizovali v uplynulých dvou letech. I předtím 
jsme organizovali různé vzdělávací kurzy, tak-
že v této oblasti nejsme nováčky.

Když jsme letos byli z ekonomcikého důvodu 
postaveni před existenční otázku „Být, či ne- 
být?“, rozhodli jsme se pochopitelně začít 
podnikat v oblasti, kterou umíme. Naše vzdě- 
lávací centrum má dvě učebny a patřičné 
zázemí, rehabilitační tělocvičnu, ateliér i ergo-
terapeutickou dílnu.

Provoz centra jsme zahájili letos 15. září 
akreditovaným kurzem „Pracovník v sociálních 
službách – přímá obslužná péče o osoby s po- 
stižením“. Připravujeme další kurzy, zaměřené 
například na standardy kvality sociálních slu- 
žeb, zavádění supervize, prevenci syndromu 
vyhoření, arteterapii či public relations. Vzdě- 
lávací programy jsou zaměřeny na organi- 
zace poskytující sociální služby, ze státního 
i neziskového sektoru. Aktuální nabídku zve-
řejňujeme na internetu.                         (pel)

... stručně

Naše sdružení vzniklo v roce 1995 v Praze. Poskytujeme 
služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením: 
především osobní asistenci a pomoc při hledání pracovního 
uplatnění. V poslední době jsme se víc zaměřili na hro-
madnou dopravu ve městě. Dosud v ní totiž existuje množst-
ví bariér komplikujících cestování vozíčkářům, ale i rodi- 
nám s kočárkem a seniorům.

Pořizování nízkopodlažních vozidel i stavební úpravy za- 
jišťující bezbariérovost jsou pochopitelně finančně a tech-
nicky velice náročné. Zástupci dopravního podniku tento 
argument často opakují. Méně často od nich slyšíme, co 
s touto situací dělat – jako by byla naprosto neřešitelná...  
A tak nejsou peníze na další výtahy do stanic metra, zatím-
co se snadno najdou 2-3 miliardy korun na nové turnikety.  
Za tuto sumu by se možná daly v metru odstranit úplně 
všechny bariéry!

Nechceme se smířit s tím, že pro lidi s těžkým tělesným 
postižením, kteří jsou odkázáni na hromadnou dopravu, 
zůstává obtížně dostupné centrum města. Úpravy důleži-
tých stanic se odkládají na neurčito: jde třeba o Náměstí 
Republiky, Můstek a Národní třídu. Těžko se dá věřit tomu,  

že posledně jmenovanou stanici metra, která bude víc než  
rok uzavřena, nelze během této uzavírky učinit bezba-
riérovou.

Usilujeme o změnu postoje pražského dopravního podniku 
a magistrátu k této problematice. Abychom pro naše záměry 
získali větší podporu veřejnosti, sepsali jsme na konci srpna 
výzvu Radě hlavního města Prahy s názvem „Za MHD 
přístupnou“. Její znění jsme konzultovali s organizacemi 
pomáhajícími lidem se zdravotním postižením, rodinám 
s malými dětmi a seniorům.

Co obsahuje naše výzva
Uvádíme některé stěžejní návrhy.
- Navrhujeme, aby byla vypracována koncepce zpří-

stupňování pražské MHD s jasným cílem její kompletní 
bezbariérové využitelnosti.

- Navrhujeme, aby byla vypsána architektonická soutěž 
pro stanice metra, kde se dosud nenašlo řešení stavebně 
technických úprav vedoucích k bezbariérovému zpřístup-
nění.

- Navrhujeme zřídit Fond bezbariérové MHD, do které-

ho budou přispívat společnosti realizující své projekty ve 
městě.

- Žádáme zřízení funkce konzultanta pro bezbariérovou 
Prahu, který bude mít mandát zadávat a kontrolovat nutné 
úpravy. Dle našeho názoru by se jím měl stát člověk se 
zdravotním postižením.

- Upozorňujeme na to, že na tramvajových zastávkách 
bez ostrůvku s výstupem do vozovky nemohou lidé na 
vozíku využít ani nízkopodlažních spojů z důvodu příliš 
velkého výškového rozdílu. Řešení známe již i v Praze: 
jsou jím zastávky vídeňského typu, u kterých je nástupiště 
tvořeno zvýšeným úsekem vozovky (např. ve Vodičkově  
ul., na Albertově nebo na Letenském náměstí). Doporučuje-
me tyto zastávky i proto, že mají příznivý dopad na zklidnění 
dopravy.

Celý text, který obsahuje i seznam pětadvaceti bariérových 
stanic metra a dvaapadesáti tramvajových zastávek 
s výstupem do vozovky bez ostrůvku, najdete na stránkách  
www.asistence.org. Do konce září podepsalo naši výzvu 
téměř 2 500 lidí. Svůj podpis můžete na internetu připojit i vy, 
vážení čtenáři. Podpořte dobrou věc!                 Erik Čipera

Česko bude od 1. ledna příštího ro-
ku předsedat Radě Evropské unie. 
Premiér a vláda si pro šestiměsíč- 
ní působení v čele pomyslného  
pelotonu zvolili motto Evropa bez 
bariér. Jak se lze dočíst v loňském 
oficiálním prohlášení vydaném na 
Úřadu vlády, zmíněný slogan „tref- 
ně vystihuje naše vnímání někte-
rých trvajících nedodělků evropské 
integrace. Určité bariéry vnímáme 
jak uvnitř EU, tak i směrem nave-
nek. V prvním případě jde zejména 
o nedůsledné uplatňování čtyř svo- 
bod (překážky při volném pohybu 
osob i služeb); ve druhém o sku-
tečnou liberalizaci obchodu EU  
s třetími zeměmi.“

Pro lidi s těžkým zdravotním 
postižením však má slovo bariéry 
zcela konkrétní obsah. Jde o nej-
různější vnější překážky, které jim 
brání žít naplno a mít rovnoprávné 
postavení ve společnosti. Je jich 
dosud mnoho jak v naší zemi, tak 
ve vyspělých západoevropských 
státech. Bariéry stavební, doprav-
ní, komunikační, legislativní...

Jak v září sdělil novinářům vo-
zíčkář Václav Krása, předseda Ná- 
rodní rady osob se zdravotním 
postižením, obtížné je například 
cestování po unijních státech. 
Všechny poskytují lidem s posti-
žením na cestách mimořádné vý-
hody: třeba v Česku nemusejí platit 

dálniční známku a mají výraznou 
slevu při jízdě vlakem a autobu-
sem. Stát však toto zvýhodnění 
nabízí pouze svým občanům, niko- 
li lidem z ostatních členských ze- 
mí EU. Stejně tak postižení Češi 
musí v zahraničí za jízdenky i dál-
niční známky platit jako zdravé 
osoby. Tato různorodost existuje 
ve všech státech Unie.

„My se domníváme, že to osobám 
se zdravotním postižením brání  
v cestování po Evropě,“ uvedl pan 
Krása. A dodal, že pro ně ani po 
zavedení možnosti navštěvovat ze- 
mě EU bez pasu „vlastně Schen-
gen neexistuje“.

Národní rada proto chce v příš-

tím roce důkladně zmapovat 
zvýhodnění postižených lidí v jed- 
notlivých členských státech a vy-
zvat Unii, aby pro ně sjednotila 
podmínky. Její zástupci budou na 
projektu úzce spolupracovat se 
svými kolegy ze Švédska, které  
ve druhém pololetí 2009 převez-
me po Česku předsednickou roli  
v EU.

Dle odhadu pana Krásy by způ-
sob řešení mohl být Evropské  
komisi navrhnut v rámci švédské-
ho předsednictví. Pokud na něj 
EU přistoupí, mohli by zdravotně 
postižení lidé cestovat po Evro-
pě skutečně bez bariér už v roce 
2011.                           (pel)

Sdružení Asistence navrhuje cestu k odstranění bariér v pražské veřejné dopravě

Zástupci lidí s postižením chtějí prosadit 
cestování po Evropě bez překážek

Děčínská Slunečnice oslavila kulatiny 
knihou podmanivých obrazů a básní

Chráněná grafická dílna Slunečnice si už získa- 
la řadu stálých zákazníků, hlavně mezi sociálními 
organizacemi. Martin Zíka při sazbě plakátu.

KOHO NOVELA TRESTÁ?
Nezmění-li se přístup státu ke 

chráněným dílnám, hrozí jim zánik. 
Tento názor tlumočili zástupci chrá- 
něných dílen z Libereckého kraje 
Václavu Krásovi, předsedovi Národ- 
ní rady osob se zdravotním po- 
stižením. Novela zákona o zaměst- 
nanosti, jež snižuje příspěvek 
pro jejich zaměstnavatele, je pro 
chráněné dílny likvidační. Václav 
Krása považuje postup někte- 
rých dílen, jež si nechávají od 
zaměstnanců s postižením vracet 
část výplaty jako dobrovolný pří-
spěvek na provoz, za nemravný, ale 
volá po řešení systémovém, aby 
opatření nelikvidovala zaměstnava-
tele solidní. 

NEJEN NA FILM S TITULKY
Přibližně půl milionů občanů Čes- 

ké republiky se denně potýká s pro- 
blémy sluchového handicapu. Vstříc 
jim vychází Kino Světozor ve Vodič- 
kově ulici v Praze 1. Aby těmto 
divákům dopřáli plnohodnotný filmo- 
vý zážitek, instalovali provozova- 
telé kina ve Velkém sále indukční 
smyčku, umožňující nedoslýchavým 
lidem slyšet lépe. Další jistě uvíta- 
jí české filmy s titulky, z nových 
jsou to například Tobruk, Děti noci, 
Václav, Gympl a Tajnosti. Tyto snímky 
jsou na programu kina jednou týdně  
v odpoledních hodinách. Více na  
webech www.knd.cz a www.kino- 
svetozor.cz.

POROZUMÍ I ZNAKOVÁNÍ
Sanitní vozy liberecké záchranné 

služby budou postupně vybavová- 
ny technickým zařízením, které  
usnadní transport pacientů s těž- 
kým zdravotním handicapem. V sou- 
časné době prováděný průzkum  
má ujasnit, jak v kritických chví- 
lích převozu do zdravotnického 
zařízení může se svým okolím ko- 
munikovat například neslyšící pa- 
cient, jenž se dorozumí pouze zna- 
kovou řečí, nebo jak přistupovat 
k člověku, který se pohybuje na  
mechanickém či elektrickém vozí- 
ku. Liberečtí záchranáři považují za 
přirozené, že takové situace mohou 
kdykoli nastat a oni na ně chtějí  
být dobře připraveni. 

DVOJNÁSOBNý PROSPěCH
1. listopadu budou v Bruselu za- 

hájeny stáže týkající se pracovní 
integrace osob se zdravotním po- 
stižením. Přínos by z nich měli mít 
jak účastníci, tj. zdravotně posti- 
žení, tak zaměstnanci Evropské 
komise i instituce samotná. Stážis- 
té hlavně prostřednictvím nabídek 
i delších pracovních příležitostí 
v Evropské komisi. Díky tomu se 
seznámí s činností evropských 
institucí. Pro Evropskou komisi je 
to prostředek k získání pozitivních 
zkušeností se zaměstnáváním osob 
se zdravotním postižením.   (fr, mk)
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MacRobertovu cenu za techniku ve 
Velké Británii získal vynález bio nické 
ruky.

Protetická ruka i-LIMB spo lečnosti 
Touch Bionics má spoustu funkcí 
simulujících pohyb zdravé ruky, je 
finanč ně dostupná a řízená vůlí. 

„Když mi poprvé nasadili tu ruku, 
kutálely se mi slzy po tvářích. Po 21 
letech to bylo poprvé, co jsem uviděl, 
že se rozevřela pěst,“ řekl televizi 
BBC Ray Edwards, jeden z prvních 
lidí v Británii, co si umělou ruku vy-
zkoušel. 

Nová technologie byla odzkoušena 
na dvou stech pacientech včetně  
americ kých veteránů z Iráku. Umě-
lá ruka má dvě základní vlastnosti, 
které ji činí uni kátní. 

Díky miniaturním motor-
kům umístěným u kloubů 
všech prstů je možné 
prová dět pohyb každým 
prstem zvlášť. Druhou jedi-
nečnou schopností je otá- 
čení palce o 90 stupňů jako 
u zdravých lidí. „Tato ruka 
je první pro tézou, která 
napodobuje obo jí, jak tvar, 
tak i funkci lidské ruky,“ 
vysvětlil výhody Stuart Me- 

ad, výkonný ředi tel Touch Bionics. 
 Náhradní paže Raye zatím zcela 
neposlouchá, to je ale dáno ne-
dostatkem cviku. 

Ovládání je prakticky zá vislé jen na 
přání postiženého. Protéza a pahýl 
paže jsou propojeny dvěma elektro-
dami, které přenáší svalové impulzy 
do počítače uvnitř protézy. Ten má 
za úkol interpretovat signály a řídit 
činnost ruky. i-LIMB je jemný i citlivý. 
Dokáže uchopit křehké, tenké i zcela 
drobné předměty, je ovšem schopný 
i pevného sevření. 

Touch Bionics se nyní chys tá zlepšit 
design a rozšířit vý robu. V plánu 

má také vyrobit celou umělou paži  
i s loktem a ramenem.

Záchranné kolo
Vynález vědců z Norské uni ver-

zity vědy a techniky zase pomůže 
paraplegikům pro dloužit život. 

Lidé s postižením míchy mohou 
mít problémy se srd cem a krevním 
oběhem. Pod le statistik se tím v po-
rovnání se zdravými lidmi zkracuje 
jejich délka života. 

Ergys 2 je rotoped, ke kte rému je 
pacient připoután. K jeho stehnům 
a hýždím jsou připojeny elektrody  
a ty elektrickými impulzy stahují  
a povolují jeho svalstvo. 

Systematickým cvičením se zinten- 
zivňuje krevní tok a pulz, narůstá sí- 

la, příjem kyslíku a posiluje 
se činnost srdce.

  Po osmi týdnech tréninku 
se u pacientů zvýšil příjem 
kyslíku o 25 procent a čin-
nost srdce se zlepšila o ce- 
lých 37 procent. Takové 
výsledky nebyly dosud za- 
znamenány. Ergys 2 je 
ovšem velmi drahý, počet 
paraplegiků ve světě při-
tom stále stoupá.           (r) 

Nové technologie pomohou postiženým lidem 
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Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

       
 info@digisvet.cz

     - PROFESIONÁLNÍ WWW 
       PREZENTACE
     - INTERNETOVÉ OBCHODY             
     - WEBHOSTING

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                                                        

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
                     

  
   tř. Míru 90
   530 02 Pardubice

tel.: 466 799 380    

fax: 466 799 381

info@van-pardubice.cz

www.van-pardubice.cz

Pro chvíle oddechu
Naši neslyšící spoluobčané používají jako základ- 
ní dorozumívací jazyk český znakový jazyk.Tento 
přirozený a plnohodnotný systém tvoří specifické 
vizuálně-pohybové prostředky – tvary rukou, jejich 
postavení a pohyby, mimika, pozice hlavy a horní 
části trupu. Důležitou roli hraje také jeho lepší 
srozumitelnost, nezanedbatelný podíl na ní má i spe- 
cifická … (1. tajenka), pro neslyšící lépe k po- 
chopení. K usnadnění dorozumívání neslyšících se 
slyšícími existuje znakovaná čeština, umělý jazykový 
systém s bohatou zásobou znaků respektující …  
(2. tajenka) češtiny, při znakování se využívá artikula-
ce a odezírání. Pojem „znaková řeč” zahrnuje podle 
zákona o znakové řeči oba předchozí systémy.

Vodorovně: A. Broušený drahokam s řezbou; mís- 
to v dole; malajská dýka. – B. Násilník; kožeši- 

na na krk; druh hry v mariáši. – C. Rýnský člun; idol; 
španělský mys. – D. Síla; někdy; shluk lidí. – E. Výzva; 
Starořek; trup. – F. Odhad výsledku; domácké ženské 
jméno; svit. – G. Obec u Komárna; lapat; dokola. –  
H. Revolver; město v SRN; evropský veletok. – I. Ob- 
razy nahých modelů; epidemie; rumunské město.
Svisle: 1. 1. tajenka. – 2. První žena; tropičtí savci; 
pytel. – 3. Polní plodina; husitská zbraň; ženský zpěv-
ní hlas. – 4. Spojka; symbol krutosti; osobní zájmeno. 
– 5. Sibiřský veletok; ochrany zboží; dovednost. –  
6. Pokolení; zkratka České obchodní inspekce; prken-
ný strop. – 7. SPZ okresu Tábor; český průmyslník; 
iniciály herce Růžka. – 8. Zkratka Komerční banky; 
chemický prvek; solmizační slabika. – 9. Ledvina; 
příběh; pohřební hostina. – 10. Druh palmy; pobídka; 
ten i onen. – 11. 2. tajenka.
Pomůcka: gema, Lanna, ren.                              (mk)

Dětské centrum Paprsek vypisuje konkurz na obsazení míst 
pracovník v přímé péči pro své nově zřízené středisko chráněného 
bydlení pro občany s autismem v Praze-Laho-vicích. 
Požadujeme: VŠ nebo SŠ pedagogického či ošetřovatelského směru, 
případně rekvalifikaci na pracovníka v sociálních službách, zájem učit 
se nové práci zohledňující specifické rysy autismu. Celoroční provoz, 
služby střídavě dopolední, odpolední, noční. Platově zohledněno. 
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, práci v příjemném prostředí, 
malý pracovní kolektiv. 
Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte na adresu: 
Ing. Miroslava Jelínková, AUTISTIK, Kyselova 1189/24, 182 00 
PRAHA 8 
e-mail: autistik@volny.cz 

H l E D á t E  Z A m ě S t N á N í ? ? ?

... zajímavost z tisku



Už i naše televize zařazují do svých vysílání různé reality show všemožně 
zaměřené. Na takovou, kterou začala vysílat britská televize BBC3, si ale 
diváci u nás budou muset ještě počkat, a kdoví, zda se jí vůbec někdy 
dočkají. Jmenuje se „Britain’s Missing a Top Model“ a o titul top modelky 
v ní soutěží dívky s tělesným postižením.

Každá reality show se setkává s rozporuplnými názory. Jedna z členek 
poroty této soutěže (tvoří ji profesionálové z módního průmyslu) řekla: 
„Když jsem poprvé o programu uslyšela, nechtěla jsem s ním mít nic 
společného. Myslela jsem si, že v něm budou jen ženy na vozících. 
Nicméně velmi rychle jsem si uvědomila, že hodně postižených lidí není 
na vozíku a že je to jen je den z předsudků, který máme o tělesném 
posti žení. Od té doby, co jsem se do programu zapo jila, věřím, že může 
pomoci nabourat náš přístup k tělesnému postižení. Ráda bych, kdyby 

vítězka otřásla módním světem. Jen proto, že jsou tyto mladé ženy 
tělesně postižené, by je neměl módní svět přehlížet.“

Mezi soutěžícími je třeba mladá dívka z Holandska, která přišla před 
třemi lety o pravou ruku a i s tímto handicapem pózovala pro časopis 
Playboy. Účastí chce sebe samu i okolní svět přesvědčit, že je normální 
i krásná a že tělesné postiže ní nepředstavuje pro modeling překážku. 
Nebo vozíčkářka z Velké Británie s diagnózou hereditární neuropatie 
se sklonem k tlakovým parézám, která na jedno oko nevidí a pokožku 
na rukou a cho didlech má necitlivou: ví, že  kdykoli může na časově 
neurčenou dobu ochrnout jakákoli část jejího těla. I přesto touží po 
kariéře modelky, velkým pomocníkem v tom je víra v její ideální výšku  
i zjev. Zároveň má ale pochybnosti, zda je její vlast dostatečně připravená 
na modelky s tělesným postižením. 

Do pořadu se přihlásila i Britka, která vyhrála 
soutěž krásy pro sluchově postižené. Jako její 
pravá ruka ji stále doprovází překladatel do 
znakové řeči.

Organizátoři chtějí prostřednictvím soutě že 
zúžit omezení, která dosud přetrvávají v mód- 
ním a kosmetickém průmyslu, a přiblížit sou- 
časnou ideální ženu z nového, netradičního 
pohledu. Základní otázka zatím zůstává ne- 
zodpovězená: Stane se vítězka sou těže oprav- 
du profesionální modelkou?                       (mk)
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✔  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!

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

jings@jings.cz        www.jings.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. 

Kyjevská 134, 530 03 Pardubice

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

e-mail: obchod@frimark.cz

PAVEl 
ZDENěK

Sanit 
Studio

AGES Pardubice 

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

Gen. Svobody 335
533 51 Pardubice 

Tel.: 466 410 440, 466 416 218  
www.gms.cz

V tomto článku nechť čtenáři tentokrát neočekávají výlet na žádné konkrétní místo. V zásadě se budou moci  
vydat vlastně kamkoli v České republice a navštívit přitom historické památky, muzea, přírodní zajíma- 
vosti atd. nebo se jen tak toulat po turisticky značených i neznačených cestách. K přípravě výletu jim 
postačí po připojení k internetu zadat adresu www.kdyakam.cz, na hlavní stránce odkliknout od- 
kaz „Nebo hledejte podle dalších kritérií...“, v další nabídce si jako typ akce označit výlety, zadat okres a potvr-
dit výběr. Další už je záležitostí vkusu, dopravy, peněz, …

Na lidi s toulavým duchem čeká opravdu bohatá nabídka: pozvánky do jednotlivých lokalit obstarávají 
většinou texty převzaté z místních webů té které oblasti, příp. z webů různých sdružení apod., na což je vždy 
odkaz. V případě bezbariérového přístupu do objektu 
či možnosti absolvování trasy pro vozíčkáře je tato 
skutečnost zdůrazněna. U jednotlivých popisů zpravid-
la nechybí ani fotografie nebo i ubytovací a stravovací 
informace.

Uvedená adresa má ale mnohem širší záběr: 
přináší třeba podrobnosti o divadelních či filmových 
představeních, o různých festivalech, ale také o se- 
minářích, trzích, výstavách, ale také o řadě dalších 
možností k příjemnému prožití volného času. 

Webové stránky www.kdyakam.cz provozuje praž- 
ská společnost Hewer, na portálu pracují převážně těž- 
ce zdravotně postižení lidé. Ve své chráněné dílně  
zaměstnává zhruba pět desítek lidí, převážně držitelů 
průkazu ZTP-P.                                                       (mk)   Ukázka jedné z „výletových“ stránek.

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

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

www. seedservice.cz

Pardubická 1400, 535 01 Přelouč                                    
tel.: 466 953 471      fax: 466 953 474

stavebni.podnik@quick.cz

Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim 
tel.: 469 622 280   fax: 469 622 337                              

proman@proman.cz          
www.proman.cz

Odr azový  můstek  k  da lš í  kar ié ře?

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

ACtIWO 
Pardubice

… stačí si jen vybrat
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Česká výprava skončila na  
13. paralympijských hrách v Pe- 
kingu na šestnáctém místě  
v medailovém hodnocení náro- 
dů.  Našich 56 sportovců obsa- 
dilo osm z dvaceti vypsaných 
sportů – atletiku (25 sportovců),  
bocciu (2), cyklistiku (8), luko-
střelbu (6), plavání (7), střelbu 
(1), stolní tenis (6) a vzpírání (1).

Čínské paralympiády se zúčast-
nil rekordní počet 148 zemí (přes 
4000 sportovců) a celkem se roz- 
dělovalo 472 medailových sad.  
Z pohledu udělování medailí do- 
šlo ke sloučení handicapů na tři 
hlavní skupiny postižení – tělesné 
(poúrazové), spastické (centrální 
poruchy hybnosti) a zrakové. Na 
prvních oficiálních hrách handica-
povaných sportovců v roce 1960 
bylo na programu osm sportů (tře- 
ba hod oštěpem na cíl nebo ku-
lečník). Od Sydney, kdy se medaile 
udělovaly v osmnácti odvětvích, se 
každé čtyři roky přidal jeden sport 
(teď naposledy veslování).

Suverénně nejúspěšnější výpra-
vou byli stejně jako v Aténách Čí-
ňané, kteří nasbírali 89 zlatých,  
70 stříbrných a 52 bronzových 
medailí, což je více než dvojnáso-
bek toho, co vybojovali druzí Bri-
tové. Třetí skončili Američané.

Absolutně nejúspěšnějším spor- 
tovcem her byl australský plavec 
Matthew Cowdrey s pěti zlatými 
a třemi stříbrnými medailemi, pět 
olympijských titulů vybojovaly i ji- 
hoafrická plavkyně Natalie du  
Toitová, jež startovala i na olym-
pijských hrách, a atletka Chantal 
Petitclercová z Kanady, která vy- 
hrála všechny závody vozíčkářek 
na dráze.

Medaile patří 
i tolerantní rodině
Z českých reprezentantů byla 

nejúspěšnější plavkyně Běla Hla- 
váčková, která v proslulé Vodní 
kostce získala hned čtyři medai- 
le (2–1–1).

Příběh matky, která závodí, stí-
há trénink, rodinu i zaměstnání, 
měl v uplynulých týdnech hned 
dvojnásobně zlaté pokračování. 
I když na rozdíl od minulé pa-
ralympiády v Aténách tentokrát 
neměla s sebou čtyřletého Hon- 
zíka, ten zůstal doma v Malé 

Čermné u Náchoda. Jak se jí da- 
ří dát dohromady řadu aktivit 
a přitom být ještě na vozíku? 
„Skloubit to jde, když máte to-
lerantního manžela i celou rodinu. 
Šest hodin jsem věnovala práci. 
Čtyři až pět hodin mi zabral denně 
trénink,“ líčila. Hlaváčková dělala 
produktového manažera v inter- 
netovém prodeji zdravotních po- 
třeb. „Byla jsem tedy vlastně  
v oboru, ale musím hledat něco 
jiného, pokud možno podobného, 
protože je to pro mě ideální, mů- 
žu při připojení na internet pra-
covat vlastně i na soustředění.“ 
Možná pomůžou i medaile z pa-
ralympiády. „Ne snad přímo k práci, 
ale vůbec k vylepšení podmínek  
pro handicapované sportovce,“  
přemítala.

Povedlo se něco velkého
Dvojnásobným šampionem se 

stal rovněž cyklista Jiří Ježek, jenž 
byl navíc jednou druhý: „Před od-
letem do Pekingu jsem říkal, že 
budu spokojen s jakoukoli medailí. 
Nakonec z toho jsou dvě zlaté, 
stříbro a bronz. Nemusím tedy ani 
popisovat, jak se cítím. Jsem šťast-
ný a zároveň mám úžasný pocit, 
že se mi povedlo něco opravdu 
velkého. První zlatá medaile – ze 
stíhacího závodu na čtyři kilome-
try – byla myslím nejtěžší. Byl to 
první závod cyklistických disciplín 
na hrách, můj první opravdový  
test, jak jsem v porovnání se 
soupeři připraven. Už v kvalifikaci 
jsem však všechny deklasoval  
a zlepšil si osobní rekord více 
než o tři sekundy. Nervozita ze 
mě tedy rázem spadla a ve finále 
jsem jasně zvítězil. Měl jsem 
obrovskou radost, protože právě 
na tento závod jsem se připravoval 
již od loňského listopadu. Španěla 
Roberta Alcaideho jsem navíc  
před tím nikdy neporazil.“

Z medailisty byl ženáč
Jste spokojen se svým vy- 

stoupením na letošní paralym- 
piádě? „Velice! Povedlo se mi zlep- 
šit výkony z Athén – na pevném 
kilometru jsem se posunul o jednu 
pozici a skončil druhý, přidali 
jsme i bronz z týmového sprin- 
tu. Takže jediné, co mě mrzí, jsou  
dvě čtvrtá místa ze stíhacího zá- 
vodu na dráze a silniční časovky, 
ale i to patří ke sportu.“

Jaký byl váš největší zážitek 
z Číny? „Pro mě jako cyklistu  
a Evropana bez pochyby mumraj 
na silnicích a křižovatkách, kde  
se proplétají všechny možné do-
pravní prostředky všemi směry 
naprosto bez pravidel, ale hlavně  
bez kolizí! A také památky jako Cí- 
sařské letní sídlo se spoustou 
 zeleně.“

Nejbližší plány a cíle pro příští 
sezónu? „Nejbližší a nejradostněj-

ší událostí podzimu bude svatba! 
Jinak po příjezdu z Pekingu pra- 
cuji na zajištění profesionálního  
zázemí na příští sezónu, neboť  
trend profesionalismu byl na le- 
tošní paralympiádě nepřehlédnu- 
telný. V příští sezóně, kdy se koná 
seriál závodů Evropského poháru  
i závod mistrovství světa, bych  
rád posunul výkonnost zase o kou-
sek výš a udělám vše pro to, abych 
pro naši republiku získal další cen-
né medaile.“ 

Rekordy mnohdy nestačily
Na minulých paralympijských 

hrách v Athénách jsme získali 31 
medailí a byli 12. v žebříčku náro- 
dů. „Před Pekingem jsme odhado- 
vali, že bychom v hodnocení ná-
rodů mohli skončit do 25. místa, ale 
předpoklad jsme překonali a ko- 
nečné šestnácté místo v silné kon-
kurenci hodnotím pozitivně,“ řekl 
po návratu z Pekingu vedoucí 
naší výpravy Jaroslav Křeček. „Je  
to přeplnění plánu. Jistě, mohlo 
to být ještě lepší, některým jed-
notlivcům, od kterých se to če-
kalo, nevyšlo všechno podle před- 
pokladů. Celkový výsledek je  
opravdu výborný. Při kvalitě star-
tovního pole celého světa a zvlášť 
Číny. Jen si vemte, že v mnohých 
sloučených disciplínách nestačil 
světový rekord ani na medaili.“

Čeští medailisté se mohou těšit 
na finanční prémii. „Přibližně ve vý- 
ši jako po minulé paralympiádě 
v Athénách – tedy za zlato sedm-
desát tisíc, dále padesát a třicet 
tisíc. Vše se ale nejprve musí spo-
čítat a pokrýt náklady,“ řekl mluv- 
čí paralympijského týmu David  
Šnajdr.                                       (fr)

Na paralympiádě se Češi neztratili
27 medailí a 16. místo v pořadí 148 zúčastněných zemí

Šestkrát zlato: David Drahonínský – lukostřelba, Eva Kacanu – vrh 
koulí, Jiří Ježek – časovka, stíhačka, Běla Hlaváčková – 50 m znak, 
100 m prsa.
Třikrát stříbro: Jiří Ježek – 1 km s pevným startem, Jiří Bouška –  
1 km s pevným startem, Běla Hlaváčková – 50 m volný způsob.
Osmnáctkrát bronz: Markéta Sidková, Miroslava Černá, Lenka Kun-
cová – lukostřelba týmy, Martin Němec – vrh koulí, Martin Zvolánek 
– disk, Roman Musil – disk, Rostislav Pohlmann – disk a oštěp, Jan 
Vaněk – hod kuželkou, Eva Berná – koule, Jana Fesslová – disk, La- 
dislav Kratina, Radek Procházka – boccia, Tomáš Kvasnička – sil-
niční závod, 1 km s pevným startem, Markéta Macková – časovka 
jednotlivkyň, Kvasnička, Ježek, Bouška – týmový sprint, Jan Povýšil – 
50, 100, 200 m volný způsob, Běla Hlaváčková – 100 m volný způsob. 
Medailové pořadí zemí: 1. Čína 211 medailí (89x zlato–70x stříbro 
–52x bronz), 2. Británie 102 (42–29–31), 3. USA 99 (36–35–28), ...  
16. Česká republika 27 (6–3–18).

Prohlídka pivovaru Plzeňského Prazdroje je od 
června plně dostupná i vozíčkářům. Průvodci byli 
navíc vyškoleni tak, aby dokázali zprostředkovat 
zážitek z pivovaru i zrakově, sluchově či duševně 
postiženým zájemcům.

Osoby se zrakovým handicapem dostávají infor-
mační souhrn v Braillově písmu a je pro ně připrave-
no množství předmětů, exponátů a surovin, které 
umožňují zapojit hmat nebo jiný smysl. Intenzivní 
zážitek jim poskytuje zejména nově otevřená expozice 
surovin, jejímž hlavním principem je právě zapojení 
hmatu a chuti (chmelové granule / šištice, slad / 
ječmen), ale i sluchu (voda).

Neslyšící a nedoslýchaví lidé obdrží informace, které 
sděluje průvodce, ve vytištěné verzi. Vozíčkářům  
a osobám s berlemi usnadňují pohyb bezbariérové 
vchody, dále autobus s výsuvnou plošinou, který je 
pohodlně přepraví na stáčírnu, a výtahy na stáčírně 
nebo varně, díky nimž nemusí po-
užít schodiště. Samozřejmostí jsou 
bezbariérové toalety.

Co je přichystáno 
pro návštěvníky
Putování v areálu pivovaru začí- 

ná v Návštěvnickém centru – zre-
konstruované památce industriální 
architektury. Následuje prohlídka  
nejmodernější stáčírny v České re- 
publice s hodinovou kapacitou až 
120 tisíc lahví. V novém sále s pa-
noramatickou projekcí a otočným 
hledištěm je představen výrobní 
proces piva Pilsner Urquell.

Špičkovým českým surovinám, 
ze kterých se zmíněné pivo vyrábí, 

se věnuje moderní expozice zapojující zrak i další 
smysly návštěvníka. Mimořádným exponátem je 
citlivě restaurovaná historická varna z 20. let minu- 
lého století, na kterou navazuje současná moderní 
varna.

Po návštěvě Síně slávy s nejvzácnějšími artefakty je 
prohlídka zakončena exkurzí do historických sklepů, 
zčásti dodnes využívaných ke kvašení a zrání piva 
v dubových kádích a sudech. Ve skanzenu jsou vy-
staveny i materiály používané bednáři: dřevěné dužiny 
a smola. Pro osoby starší 18 let je tam připravena 
ochutnávka nefiltrovaného a nepasterizovaného piva 
Pilsner Urquell, čepovaného přímo z ležáckých sudů.

Lidé se zdravotním postižením mají slevu na 
vstupném. Do pivovaru mohou zamířit jako samo-
statně objednaná skupina nebo individuálně, kdy 
budou začleněni do skupiny jiných turistů. Další in- 
formace poskytne Návštěvnické centrum Plzeňského  
Prazdroje na telefonu 377 062 888.                     (pel)

Prohlídka věhlasného pivovaru 
je zcela bezbariérová

Jiří Bouška Jiří JežekBěla Hlaváčková

27 českých medailí 

u   u   u   u   u
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Realita bývá často velice odlišná od pů-
vodních představ. V plné míře to platí také 
v případě zaměstnání v zahraničí. Svoji 
osobní neblahou zkušenost s osmiměsíční 
prací pro osoby se zdravotním postižením 
ve Spojených státech vylíčila v týdeníku 
Reflex 26letá fyzioterapeutka, která už v do- 
bě vysokoškolského studia pracovala s vo-
zíčkáři v Centru Paraple. 

Příběh pro ni začal v okamžiku, kdy se rozhod-
la pracovat ve svém oboru někde v zahraničí. 
A při pročítání inzerátů se na ni usmálo štěstí: 
americká agentura hledala vysokoškoláky se 
zdravotnickým, pedagogickým nebo sociálním 
vzděláním, kteří by pečovali o osoby s men-
tálním postižením. Kontaktovala tedy její čes- 
kou zástupkyni, dostavila se na pohovor s po-
žadovanými dokumenty a podepsala smlouvu  
na pracovní zařazení ve funkci house manager. 
  Agentura ji vyslala do zařízení pro mentálně 

postižené vozíčkáře v Bostonu, hlavním městě 
státu Massachusetts na severovýchodě USA. 
Že není všechno tak, jak se na první pohled 
zdálo, jí začalo docházet hned druhý den. 
Při úvodním ško lení se musela např. učit, jak 
správně ukládat jídlo do lednice. Ani další lekce 

neměly nic společného s diagnózami klientů 
důležitými pro zvolení vhodné fyzioterapie, 
diagnózy dokonce ani neznala. Nepochopitelné 
ale bylo, že o klientech nic nevěděli ani její 
kolegové a ani jejich nadřízení, kteří navíc 
většinou měli jen základní vzdělání. Vlastní 
práce tak byla „tisíce mil“ vzdálená od smlou-
vy: představovala uklízení po klientech, je jich 
přebalování, koupání, vaření a krmení. 

„Nezapomenutelné“ zážitky získala i coby 
doprovod do zaměstnání. Někteří klienti byli 
na úrovni idiocie a sloužily jim pouze základní 
životní funkce (jen křiče li a nebyli schopni cokoli 
dělat), ale přesto povinně jezdili „pracovat“. 
(sic) Pracoval ovšem jejich doprovod – „naše“ 
fyzioterapeutka vkláda la do obálek letáčky.  
Plat, de facto ale kapesné, dostávali klienti. 

Stranou zájmu ponecháváme zmínku o ne- 
standardních ustanoveních smlouvy i o nega-
tivních „nepracovních“ poznatcích z pobytu. 

Aby nebylo vše „černé“: s uznáním autorka 
zhodnotila ubytování klientů v bezbariérových 
domech pro šest lidí, v nichž měl každý vlastní 
pokoj a k dispozici stále tři až čtyři zaměstnan-
ce. Mnohem lepší péči ve srovnání s námi 
zaznamenala i v některých dalších oblastech. 

Zájemce o celý článek, z něhož jsme vycháze-
li, odkazujeme na letošní číslo 12 uvedené- 
ho časopisu.                                                (mk)

N e p ř í j e m n é  p r o b u z e n í  z e  s n u

... přečetli jsme ze vás

Zajímá vás, kolik lidí se zdravotním 
postižením u nás žije? Nebo kde 
převážně bydlí? Odpovědi nejen 
na tyto dvě otázky, ale i na široké 
spektrum dalších najdete v pu- 
blikaci „Výsledky šetření o zdra-
votně postižených osobách v ČR 
za rok 2007“, kterou v květnu 
vydal Český statistický úřad. Zjiš- 
těné údaje poprvé umožňují  
nahlédnout do zdravotních a so-
ciálně-ekonomických podmínek  
života zdravotně postižených spo-
luobčanů. Poskytují výchozí in- 
formace a argumenty jak orgánům 
pro rozhodování při řešení tíži- 
vých důsledků zdravotního posti-
žení, tak i sdružením zdravotně po-
stižených občanů k prosazování 
všestranného vyrovnávání život-
ních příležitostí jejich členů. Ne-
malou informační hodnotu mají 
dosažená zjištění i pro ostatní 
uživatele statistických dat – pro 
vědecká pracoviště, vysoké školy, 
investory a sponzory.

Šetření se aktivně účastnilo 548 
praktických lékařů, kteří v období 
od května do září roku 2007 řád- 
ně vyplnili a zaslali 10 645 dotazní-
ků. Z hlediska reprezentativnosti 
za celou republiku byly zjištěné 
údaje dopočteny odpovídajícími 
statistickými metodami. Šetření se 
bude opakovat po třech letech, 
vždy s obměněným výběrem mož-
ných respondentů.

Podstatnou část dotazníkového 
šetření postupně otiskuje jako 
seriál článků internetový server 
Helpnet na adrese www.help- 
net.cz/aktualne. Celou publikaci  
najdete na webové adrese www. 
czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/ 
3309-08. Zájemci o tištěnou ver-
zi v ceně 100 korun nechť se  
telefonicky obrátí na regionální 
pracoviště Českého statistického 
úřadu v sídelních městech jed-
notlivých krajů. Elektronická verze 
publikace na CD je k dispozici za 
cenu 50 korun.

A jaké jsou vlastně odpovědi 
na úvodní otázky? Podle odhadů  
u nás v současnosti žije 1 015 548 
osob se zdravotním postižením, 
tedy 9,87 procent celkové popula- 
ce. Z uvedeného počtu žije 87 
procent ve standardním bytě nebo 
domě. Více než 5 procent pobývá 
v zařízeních sociální péče (v pří- 
padě mentálního postižení je tak-
to ubytována pětina osob).    (mk)

Statistické údaje
prozrazují mnohé

Zcela nové speciální auto určené pro zdravotně postižené společně 
vyvíjejí Závody lehkých konstrukcí Loštice a plzeňský Auto Projekt 
Centrum. Když všechno půjde dobře, za půl roku by se mohlo dostat do 
prodeje.

„Máme hotový prototyp, který teď prochází zkouškami,“ řekl konstruktér 
Vladimír Friml z plzeňské firmy. 

„Absolvovali jsme úvodní jednání s ministerstvem dopravy, samotný 
homologační proces může trvat zhruba půl roku,“ dodal Friml, který před-
pokládá, že se vůz prosadí i v západní Evropě. 

Miniauto zatím nese pracovní označení VTP – vozidlo pro tělesně posti-
žené. Revoluční konstrukce vozu umožní tělesně postiženým řídit jej pří- 
mo z vozíku. „Prototyp má spalovací motor, uvažujeme i o elektrickém 
pohonu. Karosérie bude z kompozitních materiálů,“ sdělil Friml. Cena 
podle něj zatím není stanovena. 

Náš Zpravodaj se k této aktivitě vrátí počátkem příštího roku, kdy by 
měly být k dispozici další důležité informace.                                       (fr)

Nové vozidlo 
s revoluční konstrukcí

Cena 
milana Chába 
už podesáté

Občanské sdružení Rytmus a Quip 
– Společnost pro změnu vyhlašují 
10. ročník celostátní soutěže Ce- 
na Milana Chába. Jejím cílem je 
na prvním místě ocenit osobnos- 
ti, které svou činností a osob-
ním přístupem přispívají k začle- 
ňování sociálně anebo zdravotně 
znevýhodněných lidí do společ-
nosti, a poděkovat jim za jejich úsi- 
lí. Dalším cílem je seznámit ve-
řejnost s příklady dobré praxe  
a inspirovat ostatní. Smyslem sou- 
těže je napomoci procesu, „který 
zajišťuje, že osoby sociálně vy-
loučené nebo sociálním vylouče-
ním ohrožené dosáhnou příležitos-
tí a možností, které jim napomáhají 
plně se zapojit do ekonomického, 
sociálního i kulturního života spo-
lečnosti a žít způsobem, který je 
ve společnosti považován za běž- 
ný“ (Cit.: zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách). Cena  
nese jméno Milana Chába, výji- 
mečného představitele snah  
o zrovnoprávnění a emancipaci 
lidí s postižením.

Na Cenu Milana Chába mohou 
být nominovány osobnosti z celé 
České republiky, které svými po-
činy například v organizacích stát- 
ní správy, organizacích poskytu-
jících sociální služby, školách atd. 
přispěly k sociálnímu začleňování 
dítěte či dospělé osoby, k jejímu 
směřování ze speciálního pro- 
středí do běžného života. Kdo-
koli může nominovat svého kan-
didáta na Cenu Milana Chába 
prostřednictvím www.rytmus.org 
a  www.kvalitavpraxi.cz do 7. listo-
padu.                                  (fr)      

Zaměstnávání zdravotně postižených v síti obchodů tesco:

Velmi dobré zkušenosti, 
všichni si práce váží a mají ji rádi

Hyper a supermarkety či ob-
chodní domy Tesco netřeba ni- 
komu dlouze představovat, kaž- 
dý v nich určitě alespoň jednou 
za život nakupoval. Proč ale  
obchody s tímto názvem zmiňu-
jeme v našem Zpravodaji? Od- 
pověď najdeme ve výsledcích 
letošního (třetího) ročníku ce-
lostátního kola soutěže „Stejná 
šance – Zaměstnavatel roku“.

 Kromě dvou malých soukromých 
subjektů, nábytkářské firmy Aksa- 
mite a zahradnické firmy Gabri-
el, se totiž třetím vítězem stal 
obchodní řetězec Tesco Stores. 
Rozhovor s tiskovou mluvčí této 
nadnárodní společnosti Janou Ma- 
touškovou nám přiblíží její per- 
sonální politiku, tj. oblast, na kte- 
rou se při hodnocení bral hlavní 
zřetel.

 Při rozhodování o vítězích 
hrála rozhodující roli kritéria mí- 
ry postižení, zaměstnávání so- 
ciálně či zdravotně znevýhod- 
něných osob mimo chráněné 
prostředí včetně dlouhodobosti  
a typu jejich pracovněprávního 
vztahu a úpravy pracovních pod- 
mínek. Kdyby tato soutěž exis-
tovala v roce 1996, kdy jste 
vstoupili na český obchodní trh, 
příp. v dalších třech čtyřech le- 
tech, jak dalece byste tato kri-
téria splňovali?

Společnost Tesco vždy dbala na 
rovnoprávnost svých zaměstnan-
ců. Pokud je možné obsadit volné 
místo zdravotně postiženým člo-

věkem, rozhodně se nebráníme 
ho zaměstnat. Samozřejmě záleží 
nejen na míře jeho postižení a na 
jeho vlastním uvážení, zda se sám 
na nabízenou práci cítí. V naší 
firmě je většina lidí zaměstnána 
v obchodech, kde leckdy bývá 
práce poměrně fyzicky náročná, 
například vybalování či doplňování 
zboží, což nás bohužel omezuje 
ve výběru pracovníků. Rozhodně 
bychom však nikomu nebránili  
u nás pracovat, kdyby měl do prá- 
ce chuť a alespoň trochu před-
poklad zvládnout své povinnosti. 
Například v roce 2000 jsme za- 
městnávali 105 zdravotně postiže- 
ných kolegů. Další čtyři pracovníky 
jsme kompenzovali nákupem zbo- 
ží v chráněných dílnách a v or-
ganizacích, kde zdravotně znevý- 
hodnění lidé pracují. V té době  
jsme však měli celkem pět tisíc za- 
městnanců, což je o téměř dvě tře-
tiny méně než v současné době.

 Můžete uvést alespoň jeden 
konkrétní případ z poslední doby 
týkající se zaměstnání osoby se 
zdravotním postižením?

Takových příkladů bychom mohli 
uvést celou řadu. Někteří z našich 
kolegů v obchodech jsou neslyšící, 
a přesto jsou schopni bez pro-
blémů pracovat i v kontaktu se 
zákazníkem. Někdy je ze začátku 
třeba větší trpělivosti ze strany 
ostatních kolegů v obchodě, než  
přijdou na to, jak s novým kolegou 
nebo kolegyní komunikovat, ale 
nikdy se nám nestalo, že by to byl 
větší problém. Velmi často také 

v adaptaci na nové zaměstnání 
pomáhá zkušený asistent. S hen-
dikepovanými kolegy máme ve 
většině případů velice dobré zku-
šenosti, protože si dovedou své 
práce vážit a mají ji rádi. Našli 
byste je u nás v úsecích pekárny, 
mléčných výrobků, ale i jinde. Zá- 
kazník je zase možná někdy tro-
chu překvapený, když se na něho 
zaměstnanec, který k němu stojí 
zády, ani neotočí, když se ho na 
něco ptá. Když za pár okamžiků 
zjistí, že to není nezdvořilost, ale 
že kolega prostě neslyší, počína- 
jící ohýnek rozzlobenosti zase  
ihned pohasne. Podobné situace 
nemohou být jednoduché ani pro 
naše postižené kolegy, o to více 
si vážíme, že je to neodradí, ale 
právě naopak  

 Vítězství v soutěži vás musí 
těšit, zároveň ale zavazuje po-
kračovat v nastoupeném trendu 
i nadále…

Z vítězství v soutěži máme sa-
mozřejmě velikou radost. Je to pro 
nás signálem, že jsme na správné 
cestě a těší nás, že naši snahu 
ocení i jiní. Toto ocenění je nejen 
zavazující, ale také povzbuzuje  
naše personalisty na obchodech. 

Více o této významné soutěži,  
kam bylo letos nominováno zhru-
ba sto zaměstnavatelů, kteří svým 
přístupem dávají zdravotně znevý-
hodněným lidem na trhu práce 
stejnou příležitost jako ostatním,  
se lze dočíst na www.rytmus.cz 
nebo www.stejnasance.cz.             (mk) 
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Existuje řada projektů – a další stále přibývají –, díky 
nimž se postupně zlepšuje stále ne ideální situace osob 
se zdravotním postižením v běžném životě. Nejsou to 
zdaleka projekty zaměřené pouze na jednu dvě oblasti, 
stejně tak se problematikou zabývají zeširoka. Projekt 
s názvem „Vývoj a zavedení systému celoživotního 
vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání 
zdravých osob, které s handicapovanými osobami 
přicházejí do kontaktu“ (zkráceně „Celoživotní vzdělá- 
vání neslyšících“) je typickým představitelem těch dru-
hých.

Slovo od „pramene“ 
Není kompetentnější osoba s nejpodrobnějšími informace-

mi o projektu než jeho organizační a odborný manažer 
Ing. Pavel Löffelmann z ostravské společnosti Centrum vi- 
zualizace a interaktivity vzdělávání, která za využití podpory 
různých programů Evropské unie vytváří především vzdě-
lávací produkty: „Projekt si vytkl za cíl nastartovat u nás 
dosud chybějící systém celoživotního vzdělávání osob se 
sluchovým postižením po ukončení základní nebo střední 
školy. 

Základní idea systému spočívá v tom, že musí v prvé řadě 
nabídnout komplexní péči. Musí zvýšit pracovní dovednosti 
sluchově postižených a současně jim nabídnout aktivity ke 
zlepšení jejich psychické i tělesné kondice a také motiva- 
ce. Ale nejen to: má zároveň snížit komunikační a psychic- 
ké bariéry, tedy největší překážky v životě neslyšících. Z toho-
to důvodu jsou v realizačním týmu, říkáme mu rozvojové 
partnerství, zástupci širokého spektra odborností.“ 

Ani pro takto sestavený tým není ovšem nikterak jednodu-
ché připravit aktivity v takové podobě, aby vyhovovaly 
maximu osob se sluchovým handicapem. Důvody vysvětluje 
opět P. Löffelmann: „Musíme respektovat potřeby těch, kteří 
komunikují pomocí naslouchadel, neslyšících, kteří preferují 
odezírání, ale i osob, které se dorozumívají znakovým 
jazykem. Každá z těchto skupin má totiž do jisté míry 

specifické požadavky. Chceme se zkrátka co nejvíce přiblížit 
heslu ze záhlaví našeho Zpravodaje projektu Pro plný život: 
‚Vidím, co neslyším‘.

Ve výuce upřednostňujeme vizuální prvky – např. e-learning 
nebo video. Materiály většinou pořizujeme v modelových 
situacích a v konkrétních souvislostech, do kterých se ne-
slyšící či osoby se zbytky sluchu mohou v životě dostat.“

A jaké jsou dosavadní ohlasy těch, jimž je projekt určen? 
Znovu předejme slovo P. Löffelmannovi: „První reakce na-
svědčují tomu, že se nám to daří. Ale skutečný přínos všech 
aktivit ukáže teprve čas. Když budou třeba za pět let výstu-
py projektu stále živé a funkční, teprve pak budeme moci  
říci: ‚Ano, povedlo se!‘.“

Patnáct produktů
Konkrétními výstupy činnosti realizačního týmu jsou 

vzdělávací aktivity. V jejich konečné podobě se již 
promítají specifické potřeby, schopnosti a nároky sluchově 
postižených osob. Z kurzů je to např. e-learningový kurz 
počítačové grafiky, přípravný kurz ke studiu na vysoké škole 
pro neslyšící uchazeče nebo licenční kurzy neslyšících 
trenérů neslyšících sportovců. Další aktivitou je cyklus 
workshopů v oblasti výchovné dramatiky neslyšících. K vý- 
měně zkušeností při hledání práce a pracovním uplatnění 
mezi sluchově postiženými z České republiky, Německa 
a Rakouska a nabídce volných míst slouží speciální me- 
zinárodní server www.startindenjob.de. Mezi patnácti akti- 
vitami nechybí ani zásady správné komunikace s oso- 
bami se sluchovým postižením pro pracovníky veřejných 
institucí a pro pedagogy základních a středních škol.

Případné zájemce o podrobnější informace o projektu 
„Celoživotní vzdělávání neslyšících“ odkazujeme na ná-
sledující kontakty – korespondenční adresa: Centrum vizu- 
alizace a interaktivity vzdělávání, Bohumínská 61, 710 00 
Ostrava; telefon/fax: 596 244 502; e-mailová adresa: lo-
ffelmann@free-art.cz; web: http://proplnyzivot.osu.cz.          (mk) 

Vidět maximum toho, co nelze slyšet

Andělé v bílém
Jsou na světě profese, které bereme jako samozřejmost, 
které snad i lehce podceňujeme. Přitom jsou pro nás 
vysloveně životně důležité. Třeba zdravotní sestry.

V médiích se čas od času dozvídáme, že zdravotníci 
včetně sester protestují proti nízkým platům za svou 
práci. Leckdo si naštvaně povzdechne: Ach, ta drzost.

Leč! Co se stane, když je člověku ouvej a musí do 
nemocnice? Nejprve se ho ujme zdravotní sestra a pak 
lékař. Ten provede vyšetření, stanoví diagnózu a předá 
pacienta sestřičce. A nastane kolotoč opečovávání, léčby 
a všestranné pomoci – především ze strany zdravotních 
sester.

Kdo z nás by měl nervy denně převlékat postele  
a taky pacienty, z nichž čouhají různé hadičky a kteří 
mnohdy nedokážou regulovat své vyměšování? A při- 
tom poslouchat stesky, že nepřiběhl během několika 
sekund od zmáčknutí tlačítka? Já se staral o téměř 
bezmocnou manželku necelý poslední půlrok jejího 
života, a dobře vím, co tato práce obnáší.

Kdo si myslí, že sestřička jen píchá injekce, měří teplo-

tu a podává prášky, je na velkém omylu. Tihle andělé 
se pořádně nadřou! Já k posledku doslova padal na 
ústa. A to jsem pečoval jen o jednoho člověka, který mi 
nenadával jako ti frajeři, které jsem měl na pokoji, když 
jsem se dostal na internu s krutými bolestmi břicha.

Ze všech sestřiček, se kterými jsem se dosud setkal, 
mě poněkud zlobila jen jedna. Šlo o to, že doma spím 
v rouše Adamově. Tudíž nevlastním pyžamo. Tak jsem 
si vzal do nemocnice domácí šusťáky a tričko, na kterém 
je sevřená pěst s výsměšně zdviženým prostředníkem. 
Oné sestřičce se to nelíbilo, a tak mě donutila navléknout 
si tříčtvrteční pyžamové kalhoty s kytičkami a na horní 
polovinu těla cosi, v čemž jsem se bál se nadýchnout  
a pohnout rukama směrem vpřed. No, když jsem se jí 
v tom líbil víc… Jakmile jí skončila směna, putoval ten 
obleček pochopitelně pod polštář.

Nemocniční andělé v bílém mají pro svou obětavost, 
trpělivost a dennodenní dřinu můj hluboký obdiv. A kdo si 
myslí, že si nezaslouží dobrou mzdu, měl by si tuhle práci 
na několik dní zkusit!                                 Jiří Slapnička

Na začátku září uspořádal Český 
rybářský svaz, místní organizace 
Přelouč (ČRS MO Přelouč) republi- 
kově zcela výjimečnou akci – HAN-
DICAP FISCH CUP o Pohár hejtma-
na Pardubického kraje. Jednalo se 
o rybářské závody na rybníku  
Bašta v městě Lázně Bohdaneč, zor- 
ganizované pro mentálně handica- 
pované osoby. Závody zahájil slav-
nostním nahozením udice hejtman 
Pardubického kraje Ivo Toman (na 
snímku) a radní Miroslav Mareš, kte-
ří nad závody přijali záštitu. Účastnili  
se také vedoucí odboru sociálních 
věcí Danuše Formiczewová a ve-
doucí oddělení zemědělství Pavel  
Vovesný. Závodili klienti ze šesti za-

řízení sociální péče Pardubického 
kraje. Každé družstvo mělo přiděleno 
odborné asistenty z řad závodního 
družstva ČRS MO Přelouč v přívlači, 
pod vedením mistra ČR v přívlači 
Václava Nekvapila, dále asistoval  
čerstvý mistr ČR v rybolovné techni- 
ce plavaná Jindřich Čermák a další  
členové ČRS MO Přelouč, kteří zá- 
vodníkům pomáhali v rybolovné tech- 
nice a dohlíželi na správný průběh 
závodů.

Počasí závodům poměrně přálo, 
avšak změna počasí ze soboty na 
neděli zřejmě ovlivnila v první části 
závodu malý počet záběrů. Po mír- 
ném dopoledním oteplení, ale i za 
přispění firmy Kapr PRO Žvanice, 

která zajistila pro závodníky speciál- 
ní krmení, začalo záběrů přibývat  
a závodníci lovili jednoho kapra za  
druhým. Jejich nadšení a elán se ani  
při nejlepší snaze nedá popsat. Ví- 
tězné družstvo, Domov Na zámku 
Bystré, ulovilo ke čtyřem metrům ka- 
prů.  A kdo vyhrál? VŠICHNI! Při zá- 
věrečném vyhlašování vítězů zazněl 
neutuchající, upřímný potlesk a jásot 
všech závodníků. 

Po závodech vyslovili jedním hla- 
sem všichni závodníci a jejich pe-
dagogický dozor jedno, pro ně  
velké přání: „Za rok bychom se tu 
chtěli se všemi, kteří nám závody 
zorganizovali a zajistili, zase setkat! 
A moc děkujeme!“                        (fr)

Handicapovaní na rybách

Lidé se zdravotním postižením z Olomouce a okolí mohou získat sociální a právní rady v nové poradně. 
Odborníci jim radí při vyřizování dávek, se získáním kompenzačních pomůcek nebo jim zajistí doprovod na 
úřady. Poradna v Krapkově ulici 3 poskytuje pomoc například lidem na vozíku, s kombinovaným postižením, 
seniorům či nezaměstnaným se zdravotním omezením. Odborníci však dokáží poradit také rodinným pří-
slušníkům těchto lidí, pomohou například řešit příspěvky od státu, ale i dluhy klientů či vyřízení částečného 
invalidního důchodu.

Novou službu v srdci Hané otevřelo občanské sdružení InternetPoradna.cz, které vzniklo v roce 2001. Sdružení 
na webu nabízí lidem poradenství v deseti oblastech, jako je například občanské poradenství, psychologické 
poradenství či rady v oblasti zaměstnání. Lidem na dotazy odpovídá bezplatně na 250 odborníků z celé České 
republiky.                                                                                                                                                           (fr)

Pomáhá nová poradna

Titulní stránka letošního čísla 3 Zpravodaje projektu Pro plný 
život.


