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Na přelomu září a října se  
v Česku poprvé konal „Týden 
pro inkluzi“. Tato podzimní kam- 
paň, kterou připravila sdružení 
Rytmus a QUIP – Společnost 
pro změnu, byla zaměřena na 
společné vzdělávání zdravých 
a zdravotně postižených dětí 
a mládeže. Zapojily se do ní 
nejen školy, ale i zařízení pro 
volný čas dětí a mládeže, di- 
vadelní spolky, neziskové or- 
ganizace, poskytovatelé soci- 
álních služeb a instituce státní 
správy.

Uskutečnilo se přibližně 170   
akcí. Například na hlavním ná- 
městí v Orlové-Lutyni děti  
z různých typů škol vytvořily 
asi dvousetmetrovou stonožku 
z barevných krabic jako sym- 
bol společného soužití a vzdě- 
lávání. Liberecká zoo účast 
v kampani spojila se křtinami 
žirafího mláděte. Pražský ma-
gistrát oznámil, že pro město 
připraví koncepci inkluzivního  
školství... Informace z týdne  
plného zajímavých počinů na- 
jdete na stránkách www.inklu-
ze.cz.                                

(pel) 

Česká abilympijská asociace má 
za sebou jedenáctý rok činnos- 
ti, v Praze byla založena v ro- 
ce 1997. Letošní rok byl rokem 
aktivity a činorodosti – spek-
trum činnosti asociace se 
opět rozšířilo, což dokazuje i ná- 
sledující hodnotící rozhovor, kte- 
rý jsme vedli s ředitelkou CAA 
Ivanou Dolečkovou a jednate-
lem Jaromírem Krpálkem.

Všichni pracovníci České abi-
lympijské asociace i v letošním ro- 
ce odvedli kvalitní práci. Podě- 
kování patří všem úsekům. Jde 
o sociální rehabilitaci, osobní asis- 
tenci, sociálně aktivizační služby, 
zážitkové semináře, pracovní re- 
habilitaci, poradenská a konzultač- 
ní střediska bezbariérovosti, re-
dakci Abilympijského zpravodaje, 
získávání finančních prostředků  
(dotace, granty, ESF, sponzoři, dár-
ci) a v neposlední řadě personální 
a finanční úsek. 

Jaký byl rok 2008 z pohledu 
celkové činnosti České abilym-
pijské asociace?

Dolečková: Hektický jako vždy! 
Pokračovali jsme v poskytování 
sociálních služeb – sociální reha- 
bilitaci a sociálně aktivizačních 
službách. Mají standardně dobrou 
kvalitu a zájem uživatelů stále 
stoupá. Ve Vysokém Mýtě jsme za- 
čali poskytovat osobní asistenci, 
navázali jsme kontakty v Hlinsku 
a ve Skutči. Z rozvoje této služby 
mám velkou radost, myslím, že je 
jedna z nejdůležitějších pro samo- 
statný život lidí s handicapem. 

Svou činnost do Vysokého Mýta 
a Chrudimi rozšířilo poradenské 
a konzultační středisko bezbarié- 
rovosti, a to díky evropskému pro-
jektu Bezbariérový kraj. Úspěšně 
byl ukončen další evropský projekt 
– Lepší šance na trhu práce.

Za velmi pozitivní považuji i spo- 
lupráci s Úřadem práce v Par- 
dubicích v oblasti pracovní rehabi- 
litace. Podařilo se nám rozjet 
přípravu k práci pro osoby zdra- 
votně znevýhodněné, zaměřenou 
v Opatovicích a v Čeperce na 
pomocné práce – úklid, úpra- 
vu zeleně, třídění odpadů a další 
drobné činnosti.

Krpálek: Ten rok utekl jako voda 
v potoce! Uzavřeli jsme v něm dva 
projekty ze strukturálních fondů. 
Jeden z nich nám pomohl vytvořit 
další střediska pro posuzování sta- 
vebních bariér v Chrudimi a ve  
Vysokém Mýtě. 

Naše služba osobní asistence 
se rozšířila o nové klienty i osobní 
asistenty. Abilympiáda měla re-
kordní účast soutěžících. 

A neméně důležité je, že jsme 
pro všechny služby a činnosti za- 
jistili dostatečné finanční prostřed- 
ky. Jak se říká, peníze až na prvním 
místě.

(Pokračování na str. 3) 
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  Ročník IX. 
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Nabídka 17. národní abilympiády 
2009 v Pardubicích: 36 disciplín

Součástí dnešního vydání zpravodaje je formulář pro přihlášení

CAA: Rok 2008 byl úspěšný, 
aktivity přinesly novou kvalitu

Národní abilympiáda se tradič- 
ně uskuteční v květnu v pardu-
bické ČEZ aréně. Pro soutěžní 
přehlídku schopností a doved-
ností osob se zdravotním po-
stižením v disciplínách z oblasti 
řemesel i volnočasových aktivit 
pořadatelé stanovili termín na 
21. – 24. května 2009, přičemž 
hlavními soutěžními dny 17. roč-
níku budou pátek 22. a sobota 
23. května. 

„Pro tento ročník jsme vypsali 
celkem šestatřicet disciplín, z tra- 
diční nabídky byly tentokrát vypuš- 
těny disciplína číslo tři montáž PC 
a disciplína číslo sedm řízení au- 
tomobilu,“ informovala nás Alena 
Krpálková, která má v organizač- 
ním štábu už tradičně na starosti 
soutěžní úsek.

Pro 17. ročník národní abilympi-
ády byly vypsány tyto disciplíny:  
1. košíkářství, 2. výroba nábytku, 
4. tvorba www stránek, 5. počí- 
tačová editace textu, 6. počítačo- 
vá sazba a grafika, 8. keramika, 
9. malba na hedvábí, 10. šití dám- 
ského oděvu, 11. vyřezávání ovoce 
a zeleniny, 12. mechanická mon- 
táž, 13. elektronická montáž,  
14. návrh plakátu, 15. technická ilu- 
strace, 16. dřevořezba, 17. cukrář- 
ství, 18. studená kuchyně, 19. aran- 
žování květin – západní styl, 

20. aranžování květin – ikeba- 
na, 21. aranžování suchých kvě- 
tin, 22. vyšívání, 23. háčkování, 
24. pletení, 25. drhání, 26. bati- 
ka, 27. zdobení kraslic, 28. pa-
ličkování, 29. malba na sklo,  
30. výroba svíček, 31. fotografo-
vání, 32. drátování, 33. malování 
na kameny, 34. zpracování dat,  
35. patchwork, 36. programová- 
ní, 37. výroba šperku, 38. ubrous-
ková technika.

Každý účastník má možnost 
přihlásit se do dvou vypsaných 
disciplín, uzávěrka přihlášek je 
v pátek 27. března 2009. Tra-
diční papírová přihláška je sou-
částí dnešního vydání našeho 
Abilympijského zpravodaje.

Manažer abilympiády Jaromír  
Krpálek: „Na našich webových 
stránkách www.abilympics.cz při- 
pravujeme i nový přihlašovací 
formulář pro soutěžící, doprovod 

a rozhodčí. Všichni tak budou mít 
možnost online sledovat, jak je 
daná disciplína obsazena, a bu- 
dou moci případně změnit svoji 
účast do jiné disciplíny až do 
stanoveného data ukončení při- 
hlášek. Pro nás to má velký  
význam především v tom, že bu- 
deme mít několik databází sou-
středěných do jedné, navíc umí-
stěné na internetu. Tento krok 
jsme připravovali několik let a dou- 
fám, že postupem času to při- 
nese pro všechny jen to nej- 
lepší. Tento rok si však ještě účast- 
níci budou moci vybrat mezi 
klasickým korespondenčním při- 
hlášením a novým internetovým 
formulářem.“

Novinkou bude i motivační cena 
pro účastníky počítačových soutě-
ží, o které v posledních letech byl 
jen minimálmí zájem. Organizační 
štáb začal zároveň pracovat i na 
doprovodném programu.

V loňském roce padl rekord 
v účasti i pořádaných disciplínách 
– do Pardubic přijelo 140 abi-
lympioniků (89 žen, 51 mužů), 
kteří bojovali o pětadvacet sad 
medailí, v roce 2007 to bylo 123 
abilympioniků (67 žen a 56 mužů) 
ve třiadvaceti disciplínách a v roce 
2006 101 abilympioniků (66 žen  
a 35 mužů) v sedmnácti discip-
línách.                                        (fr)

Spokojené 

a příjemné Vánoce,

pevné zdraví

a hodně úspěchů 

v roce 2009 přeje 

Česká 

abilympijská 

asociace

Číslo 

k nepřehlédnutí

Kresba: Marie Štěpánková
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Šesté číslo našeho Abilympijského zpravodaje (letos 
poslední) vybízí k bilanci. Oslovili jsme proto některé 
z pracovníků České abilympijské asociace, která v Par- 
dubicích funguje už od roku 1997, a položili jsme jim 
dvě anketní otázky. Jejich odpovědi řadíme v abeced-
ním pořadí.

1. Co považujete za největší úspěch, který se letos 
podařil v oblasti, ve které v CAA působíte?

2. Je něco, co se naopak nepodařilo, co vás mrzí  
a co byste chtěl(a) v příštím roce vylepšit?

Alena Bělohlávková
(bezbariérovost)

1. Podařilo se prohloubit spolupráci s projektanty, stav-
byvedoucími, stavebními dozory a stavebními úřady v rámci 
bezbariérových úprav na jednotlivých stavbách 
 
2. V rámci podpisu dohody o vzájemné spolupráci a me- 
todické podpoře s NIPI ČR došlo ze strany našeho 
partnera k nedodržování závazku metodické podpory  
a zkoušek odborných konzultantů. Naše střediska v Chru-
dimi a Vysokém Mýtě měla v průběhu roku jen omezenou 
činnost, středisko v Přelouči ukončilo v květnu činnost.  
Dodržení smluvních vztahů nastalo až v listopadu, po vy-
řešení vnitřní situace v NIPI.

Andrea Dolečková, Václava Hrubešová
(sociálně aktivizační služby)

1. Největším úspěchem je větší aktivita samotných uži-
vatelů služby – sami si organizují náplň jednotlivých schů- 
zek, rádi chodí do divadla, na výstavy, tematické vy- 
cházky, vyměňují si své zkušenosti z pracovní oblasti,  
pomáhají si při řešení různých problémů.
 
2. Ještě zvýšit samostatnost uživatelů, naučit je spolehlivos-
ti, navazování nových a prohlubování stávajících kontaktů 
– jak mezi sebou, tak i s okolím. Zvýšit informovanost  
o poskytované službě a tím navýšit počet uživatelů. 

Aleš Dvořák
(příprava k práci, zážitkové semináře)

1. To, že se nám podařilo zaměstnat tři ze čtyř účastníků 
z přípravy k práci v dílně CAA v Opatovicích nad Labem, 
kde pomáháme místním Technickým službám s úklidem 
a údržbou obce. Dále se nám tuto službu podařilo rozší- 
řit do další obce, Čeperky. Ve spolupráci s úřadem práce 
se nám podařilo rozběhnout další přípravu k práci, a to 
tentokrát pro tři účastníky. Touto cestou bych chtěl moc 
poděkovat pracovníkům obecních úřadů v Opatovicích 
nad Labem a Čeperce, a to především jejich starostům 
Pavlu Kohoutovi a Jaroslavu Bačinovi. Poděkování za 
vstřícnou spolupráci zaslouží i pracovníci úřadu práce.
  
2. V letošním roce se do pozadí dostal zážitkový semi- 
nář, a to z nedostatku financí, ale pracujeme na tom, aby 
se tento zajímavý projekt vrátil tam, kde byl v loňském roce. 
Je o něj stále zájem jak z řad škol a organizací, tak z řad 
nových účastníků, a to nás samozřejmě těší! Takže vy, kteří 
jste v letošním roce měli zájem a nedostalo se na vás, tak 
přijměte naši omluvu – budeme se snažit  to napravit.
 
Miloš Kajzrlík
(Abilympijský zpravodaj)

1. Největší úspěch? Asi podíl na tom, že Abilympijský zpra-
vodaj má čtenářům stále co říct. V té souvislosti jsem také 
rád, že se podařilo zredukovat počet stránek s reklamní- 
mi texty a dát tak větší prostor článkům, které si ho díky 
svému tematickému zaměření plně zaslouží.

2.  Mrzí mě, že stále zůstává téměř bez odezvy naše výzva 
čtenářům Abilympijského zpravodaje, aby nám posílali své 
připomínky, názory, náměty, doporučení… i své příspěvky 
z normálního života. Z předchozího rezultuje následující 
přání: Nikterak se neostýchejte psát, můžete nám tím pomo-
ci i k rozšíření obsahové náplně. 

Lucie Lédlová 
(osobní asistence)

1. Za největší úspěch považuji navázání spolupráce s ob-
čanským sdružením pro mentálně postižené ve Vysokém 
Mýtě Berenika. Zaměstnali jsme dvě nové asistentky a uza- 
vřeli smlouvu s pěti novými uživateli, kteří do Bereniky do-
cházejí. Navštívili jsme i města Hlinsko a Skuteč, ale zde 
jsme zatím další zájemce na rozšíření osobní asistence ne- 
našli. 
Za úspěch považuji i uskutečnění dvou školení pro asisten-
ty v prostorách organizace – jednalo se o  první pomoc  
a individuální plány. Šlo však zatím jen o první vlaštov- 
ku, je třeba, aby se asistenti mohli vzdělávat v daleko větší 
míře. 
  
2.  Dlouhodobým problémem osobní asistence je absence 
osobních asistentů mužského pohlaví, vinou toho jsme nu-
ceni odmítat nezanedbatelnou část zájemců o tuto službu.
V osobní asistenci chybí pravidelné supervize a určitá  
společná setkávání osobních asistentů. Zároveň je veli-
kým problémem jejich nedostatečné ohodnocení ať po 
stránce finanční (vyšší mzdy, bonusy), či osobní (různé 
zaměstnanecké výhody podle individuálních potřeb atd.).

Miloš Pelikán
(Abilympijský zpravodaj)

1. O největším úspěchu našich novin se zdráhám přemýšlet. 
Ale jsem rád, že to se mnou i letos pan šéfredaktor vydržel.  
A po celý rok mě bavilo psát hutné řádky do Čísla k ne- 
přehlédnutí.

2. Několikrát mě v našich novinách namíchly příliš tmavé fot-
ky. V novém roce zkusím na stránky Zpravodaje propašo-
vat víc kresleného humoru a taky literární jednohubky od 
zdravotně postižených autorů.

Pavlína Potůčková
(sociální rehabilitace)

1. Velmi pozitivně hodnotím spolupráci s Úřadem práce 
v Pardubicích. S Lenkou Kubeškovou z pracovní rehabili-
tace pomáháme osobně, telefonicky i mailem najít cestu  
pro lidi se zdravotním postižením, kteří se ocitli bez práce, 
bez peněz a často i bez  rodiny a přátel. Za úspěch považuji 
i rozvoj spolupráce s ostatními organizacemi pro zdravotně 
postižené občany v rámci komunitního plánování ve městě  
i v kraji. Pravidelná setkání nám umožňují předat si zku-
šeností a rady ze sociální sféry, zaměstnanosti, bydlení, 
volného času... Dalším pozitivem pro mě byla účast na 
semináři Psychosociální rehabilitace u MUDr. Hejzlara  
v Péči o duševní zdraví. Stále častěji se totiž mezi mými 
uživateli služby Sociální rehabilitace metodou podporova-
ného zaměstnávání objevují lidé s duševním onemocněním 
a depresemi. Lidská psychika je velmi křehká a zapeklitá, 
takže uvítám každou další možnost, jak získat další znalosti 
v této oblasti.

2. Určitě bych chtěla vylepšit sebevzdělávání a možnost  
na sobě pracovat. Pokud je cílem, aby si sociální rehabili-
tace a další sociální služby udržely vynikající kvalitu a ob-
stály u inspekce sociálních služeb, mělo by být zajištěno 
adekvátní ohodnocení pracovníků a možnost jejich dalšího 
profesního rozvoje. Bez toho nebude docházet k rozvoji 
služeb. Bohužel, důvodem není nemožnost najít vhodné se-
mináře, kurzy, školy, ale nedostatek finančních prostředků 
na mzdy a vzdělávání.        Připravil: JAROMÍR FRIDRICH

Jaký byl rok 2008 v činnosti CAA?

Stručnější, přehlednější, pravidelně aktualizované. Tak 
se dají charakterizovat nové webové stránky České abi-
lympijské asociace. „Uvědomovali jsme si, že je nutné 
naši prezentaci na internetu změnit: udělat ji přitažlivěj- 
ší pro lidi, kteří se chtějí dozvědět o naší činnosti,“ vy-
světluje editor stránek Aleš Dvořák.
Za obsahovou náplň každé z rubrik nyní odpovídá 
konkrétní osoba z Asociace. Tak by měl být zajištěn 
průběžný přísun důležitých či zajímavých informací 
ze všech aktivit pardubického občanského sdružení: 
patří k nim např. sociální rehabilitace formou podpo- 
rovaného zaměstnávání, osobní asistence, konzultace 
bezbariérovosti či národní abilympiáda.
Webovky by nyní měly lépe sloužit nejen stávajícím 
klientům Asociace, ale také dalším zdravotně či sociál-
ně znevýhodněným osobám. Podoba, struktura ani náplň 
stránek www.abilympics.cz není definitivní, v nejbliž-
ších měsících pravděpodobně dojde ještě k úpravám. 
„Potřebujeme zpětnou vazbu od lidí, kteří si naše strán-
ky vyhledají. Stojíme o jejich připomínky a nápady, které 
můžeme využít,“ říká Aleš Dvořák.
Podívejte se, vážení čtenáři, na nové stránky Asociace! 
Své postřehy můžete zasílat na e-mailovou adresu 
zseminar@abilympics.cz.                                          (pel)

Webovky CAA 
od listopadu v novém hávu

Zapojte se do výzkumu 
o diskriminaci

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených při-
pravuje analýzu situací, v nichž v důsledku činnosti orgá-
nů veřejné správy může docházet nebo dochází k přímé 
či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postiže- 
ním. Jeho ředitel docent Jan Michalík uvítá jakékoli 
konkrétní poznatky či  náměty:
„Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním 
postižením stanovil i úkol připravit přehled situací – existu-
jících i potenciálních –, v nichž v důsledku činnosti orgánů 
veřejné správy může docházet či přímo dochází k přímé  
či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postiže- 
ním. Všichni jsme v běžném životě svědky řady situací,  
kdy jsou občané se zdravotním postižením nejrůznějším 
způsobem znevýhodňováni v plnoprávném přístupu  
k veřejným službám, dopravě, vzdělávání, zaměstnání, 
zdravotní péči apod. Je třeba zmapovat situace, které ztě- 
žují občanům se zdravotním postižením jejich život, 
a vytvořit tak základní předpoklady pro postupné od- 
straňování nedostatků. Může se jednat o poznatky 
z aplikace legislativy, a to jak v obecných situacích, 
které dobře znáte v rámci jednotlivých sdružení, tak 
v individuálních případech a zkušenostech jednot- 
livých osob. Někdy se může jednat o nesprávný úřední 
postup úředníků veřejné správy na obecních, městských 
či krajských úřadech či ministerstvech. Existují však  
i diskriminační způsoby jednání s občany s postižením 
ze strany soukromých osob, firem a právnických osob. 
Přivítáme proto jakékoliv podněty a informace a budeme 
se jimi vážně zabývat.“
Budete-li mít jakýkoliv námět či připomínku k před- 
mětu analýzy, ozvěte se na tuto adresu: janmicha- 
lik@email.cz nebo na telefon 777 809 040.                      (fr)
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Stačí chvilka nepozornosti, dopravní 
nehoda, … a jedna jediná osudová vteři-
na může zdravému člověku od základů 
změnit život. Při zlomenině páteře a pře- 
rušení míchy lékaři často vyřknou dia-
gnózu kompletní spastická paraplegie 
neboli křečovité ochrnutí dolní poloviny 
těla. Vždy to znamená pohyb na vozíku,  
ale také životu nebezpečné omezení funk-
ce močového měchýře a postupné prud-
ké zhoršování stavu ledvin. Současná 
medicína už ale zná lék i na toto závažné 
postižení vnitřních orgánů. Jmenuje se 
Brindleyho neurostimulátor a lidem s tím-
to postižením dokáže prodloužit život  
i výrazně zlepšit jeho kvalitu.

Dvě operace v jedné
Implantace neurostimulátoru je de facto 

jedna operace se dvěma etapami. Začíná  
se sakrální deaferentací, což je – laicky 
řečeno – přerušení nervů dodávajících im-
pulsy z močového měchýře a pánevních 
orgánů do míchy. Tím se zajistí snížení tlaku 
moči v měchýři a zajištění ochrany funkce 
ledvin a kontinence moči. Teprve potom při-
jde na řadu vlastní implantace.

Neurostimulátor se skládá ze tří částí. 
Elektrody se umístí na nervy, které vedou 
podněty naopak z míchy do měchýře a pá- 
nevních orgánů. Do břišního podkoží se im-
plantuje přijímač, který s elektrodami spojují 
kabely. Na kůži nad něj se přiloží vysílač 
sloužící k přenosu elektrické energie mezi 

oběma částmi. Signál z přijímače znamená 
pro nervy močového měchýře „pokyn“ k jeho 
vyprázdnění, stejně to funguje i při odcho- 
du stolice a dokonce se obnoví i schopnost 
kontroly erekce. Stimulátor také zastaví po- 
škozování ledvin v důsledku vysokého tla-
ku moči a odstraní opakované horečnaté 
infekce močových cest.

Neurostimulátor byl v zahraničí za dobu 
své 30leté existence úspěšně implantován 

už více než 3000 pacientů s velmi dobrými 
výsledky z dlouhodobého hlediska. Velkou 
spolehlivost stimulační aparatury britské pro- 
venience potvrzuje i skutečnost, že se 
statisticky vyskytuje jedna porucha implan-
tátu na 20 roků jeho činnosti.

Finanční stránka zákroku
Náklady této náročné operace představují 

částku půl milionu korun. Až do letošního 

roku nebyla zařazena mezi operace hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění. Platila se 
z prostředků grantové agentury Ministerstva 
zdravotnictví ČR či ze soukromých zdrojů.

Teprve peripetie posledního dosud opero- 
vaného paraplegika s neúspěšným sháně-
ním financí vyústily v jednání Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR a člena senátní-
ho zdravotního výboru Josefa Novotného. 
Výsledkem konzultací bylo nalezení způso- 
bu financování operace z veřejného zdra-
votního pojištění.

Nemocnice sv. Zdislavy 
Jako jsou v lázeňství na srdce Poděbra-

dy, v medicíně je specialistou na implanta-
ce Brindleyho neurostimulátoru nemocnice  
v obci Mostiště nedaleko Velkého Meziříčí  
a jediný chirurg MUDr. Jan Doležel, Ph.D.,  
který v ČR úspěšně operoval jedenáct paci- 
entů. Zatím posledním byl v únoru 34letý Li- 
bor Zeman, který ochrnul následkem havárie 
na motocyklu. 

Jedenáctá dobrá zpráva v řadě o úspěš- 
nosti operace by mohla především osoby  
s popisovanými zdravotními problémy 
přimět k zamyšlení, zda se přece jen 
nepokusit zlepšit svou současnou situaci.  
Informace k tomu získají na adrese: Ne- 
mocnice sv. Zdislavy, Mostiště 93, 594 01 
Velké Meziříčí (telefon: 566 522 451,e-mail:  
info@nszmostiste.cz, internet: www.nszmos- 
tiste.cz.                                            (mk)

Dlouhodobé výsledky náročné operace jsou celosvětově velmi dobré
Unikátní zařízení jako světlo naděje pro další život

(Dokončení ze str. 1)

Co považujete za největší úspěch?
Dolečková: Určitě to, že se nám po-

dařilo dostat se s naším projektem do In-
tegrovaného plánu rozvoje města (IPRM). 
Na dobré cestě je realizace našeho 
dlouhodobého snu – mít vlastní budovu, 
kde bychom získali dostatek prostoru pro 
všechny činnosti, které děláme a které 
bychom v ještě větší míře dělat chtěli.

Krpálek: Úspěchem je, že naše asociace 
byla vybrána jako jedna z mála do již 
vzpomínaného Integrovaného plánu roz-
voje města – náš projekt vychází ze služeb, 
které dlouhodobě poskytujeme našim klien- 
tům a které vycházejí ze společenské ob-
jednávky našeho města a kraje. Úspěch je 
to značný, vždyť se o zařazení ucházelo 
šedesát projektů a vybráno bylo jen osm. 
Cením si dalšího rozšíření přípravy k práci, 
v Opatovicích nad Labem a Čeperce do-
sahujeme velmi dobrých výsledků, které 
jsou přínosem pro samotné pracovníky na 
těchto místech, ale i pro nás.  

Nemůže následovat nic jiného než 
opačný pól: Je něco, co se, naopak, až 
tak moc nepovedlo?

Dolečková: Snad jen to, že se nám opět 
nepodařilo získat dotaci na nákup auta pro 
přípravu k práci – potřebovali bychom ho, 
ale s tím v téhle chvíli už nic nenaděláme. 
Zkusíme to jinak a věřím, že se nám to po- 
vede. 

Krpálek: Stále mě mrzí, že se soutěžící 
na abilympiádě nezúčastňují počítačových  
disciplín. Proto jsme pro následující roč- 
ník připravili motivační cenu, od které si 
slibujeme rozšíření počtu účastníků. 

Jednou ze stěžejních akcí je abilympi-
áda, jak hodnotíte její 16. ročník, jaké 
máte ohlasy?

Dolečková: Samozřejmě by se našly 
nějaké mouchy, ale ohlasy máme převážně 
kladné. U mě převažuje naprosto úžasný 
pocit z atmosféry závěrečného večera pod 
Kuňkou – to bylo něco neopakovatelného. 
Asi nepřeháním, když řeknu, že kdyby 
nejel poslední autobus, tak jsme tam ještě 
snad i dneska. Hrozně ráda bych si takový 
pocit zopakovala i za rok. 

Krpálek: Naše dítko už dospívá do 
teenegerských let, ale vůbec se tak 
nechová. Vážíme si toho, že jsme už 
několik let ve velice dobrém prostředí 
ČEZ arény, která nám poskytuje veškeré 
zázemí pro tak organizačně náročnou 
akci. Samozřejmě nás těší, že se rok 
od roku rozšiřuje jak počet disciplín, tak  
počet abilympioniků, a věřím tomu, že  
obě rekordní čísla – tedy pětadvacet dis- 
ciplín a 140 účastníků příští rok při sedm-
náctém ročníku opět pokoříme. Má na tom 
zásluhu lepší propagace, samotná ČEZ 
aréna, která vytváří opravdové domácí 
prostředí a zároveň umožňuje rozšiřovat 
počet disciplín, tak v neposlední řadě stá-
le kvalitnější práce všech organizátorů. 

Jaké další nejdůležitější úkoly čekají 
CAA v roce 2009? Chystáte nějaká vy-
lepšení, dají se očekávat nějaké novin-
ky a změny?

Dolečková: Pokud dobře dopadne In- 
tegrovaný plán rozvoje města, čeká nás 
opravdu hodně práce, ale už teď se na 
ni těším, protože to bude něco, co jsme 
ještě nezažili a co nám – doufám – přinese 
spoustu radosti. Určitě se budeme dál 
snažit o rozvoj osobní asistence v ce-
lém kraji, musíme udržet dosaženou kva- 
litu všech ostatních činností. Žádali jsme 
o dotaci na další evropský projekt, tak- 
že práce nás čeká opravdu dost. 

Krpálek: Jsou to především práce na již 
zmíněném projektu IPRM, který nás bude 
zaměstnávat až do roku 2011, a chtě- 
li bychom vylepšit přípravu i samotný prů-
běh abilympiády (podrobnosti na str. 1 – 
pozn. redakce).

Co byste rádi řekli na závěr našeho 
rozhovoru? 

Dolečková: Hrozně ráda bych poděko-
vala všem svým kolegům,  bez jejichž  
dobré práce bychom nedosahovali ta-
kových výsledků. A samozřejmě velký dík 
patří Magistrátu města Pardubic – opět 
se vracím k Integrovanému plánu rozvoje 
města. Vážíme si přízně náměstkyně  
pardubického primátora MUDr. Štěpánky 
Fraňkové, která náš projekt od začátku 
podporovala, ale poděkování patří i všem  
ostatním, kteří měli s tímto projektem  
co dělat. Náš dík patří i dalším institu- 
cím, bez kterých bychom nemohli dělat  
vůbec nic – ráda bych jmenovala zejmé-
na Krajský úřad Pardubického kraje,  
MPSV a Úřad práce v Pardubicích. 
V neposlední řadě bych ráda poděkovala  
i všem dárcům, sponzorům a dobrovol-
níkům, na které budeme spoléhat i v roce 
2009.

Děkuji za vaše odpovědi. 
                              JAROMÍR FRIDRICH

Rekvalifikační kurzy znamenají pro osoby se 
zdravotním postižením každopádně částečné 
zlepšení jejich postavení na pracovním trhu, 
pořád to ale není to pravé. Stále se tedy hledají 
další cesty, jak prostřednictvím zaměstnání 
ulehčit jejich snazší integraci do většinové 
společnosti. 

Se zajímavým příspěvkem přišla Národní ra-
da osob se zdravotním postižením ČR. V rámci 
projektu „Desatero komunikace s osobami se 
zdravotním postižením“ uspořádala 100hodino- 
vý náročný akreditovaný kurz pro 20 osob se 
zdravotním postižením, který úspěšně dokonči-
lo 16 účastníků. Absolventi – lektoři jsou na 
profesionální úrovni vyškoleni v problematice 
komunikace zejména s osobami se sluchovým, 
zrakovým a tělesným postižením k vedení 
vzdělávacích aktivit týkajících se uvedené pro- 
blematiky pro pracovníky zdravotnických za-
řízení a úřadů veřejné správy. 

Národní rada touto aktivitou zareagovala 
na zvyšující se počet žádostí zdravotnických 
zařízení a úřadů státní správy o zajištění škole- 
ní na zmíněné téma. (Tento úkol je dokonce 
zařazen i v Národním plánu podpory a integra-
ce občanů se zdravotním postižením na období 
2006 – 2009.) Kromě zajímavého pracovního 
uplatnění má pro osoby se zdravotním po-
stižením ve vztahu ke zdravotnickým zařízením 
a institucím veřejné správy ještě jeden velký 
význam, a sice obecné zlepšení přístupu pro-
školených pracovníků k nim.

Výsledkem společné práce původních lektorů, 
kterými byli například Václav Krása, předseda 
Národní rady, Věra Strnadová, odbornice na 
problematiku neslyšících, či Jiřina Štočková, 
odbornice na problematiku zrakového postiže- 
ní, a frekventantů kurzu jsou publikace desa- 
ter komunikace pro kontakty s osobami 
s jednotlivými typy zdravotního postižení. Z této 
spolupráce postupně vznikly dvě příručky, které 
absolventi kurzu používají jako doplňující nástroj 
a školicí pomůcku při své lektorské činnosti.

Zájemcům o proškolení sdělí na Národní radě 
osob se zdravotním postižením ČR vše po-
třebné organizační pracovnice projektu Šárka 
Žežulková – adresa: NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 
170 00 Praha 7, telefon: 266 753 434, e-mail: 
s.zezulkova@nrzp.cz. Nezbytné informace zís- 
ká každý samozřejmě také na internetových 
stránkách Národní rady www.nrzp.cz.       (mk)

Odborníci připraveni, 
stačí se ozvat

CAA: Rok 2008 byl úspěšný, 
aktivity přinesly novou kvalitu
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Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

     info@digisvet.cz

     - PROFESIONÁLNÍ WWW 
       PREZENTACE
     - INTERNETOVÉ OBCHODY             
     - WEBHOSTING

SIlAk ChRUDIm

ING. JAN PROChÁZkA – ElIS

 V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

tel./fax: 469 623 770
tel.: 469 623 771

gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

✔  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!

Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice

tel.: 466 330 164   
fax: 466 304 016

nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

PAVEl 
ZDENĚk

ACTIWO 
Pardubice

EURObETON mAbA

Pro chvíle oddechu
Alexander Graham Bell (1847 – 1922), původem ze Skotska, se i po 
přestěhování do Ameriky věnoval nadále práci logopeda a stejně jako 
jeho otec vyučoval … (tajenka). Tato jeho aktivita vyústila v roce 1876 ve 
vynález telefonu. Díky jeho nápadům mohou lidé používat také mikrofon 
a gramofon.

Vodorovně: A. Západoslovenské město; bývalá metropole SRN. –  
B. Prudce jedovatá rostlina; hony; cizí ženské jméno. – C. Část lodi; 
škůdce šatů; soubor map. – D. Planý oves; slovenská předložka; anglic-
ky „všechno“. – E. Jméno bývalého prezidenta Clintona; mužské jméno; 
osobní zájmeno. – F. Aluminiová fólie; druh lenochoda; přivlastňovací zá- 
jmeno. – G. Tím způsobem; citoslovce pochopení; týkající se potu. – 
H. Lyžařský pozdrav; spojka; síla. – I. Řeka v USA; patřící vodnímu ži-
vočichovi.
Svisle: 1. Moje; živit se (o ptácích); státní poznávací značka polských 
aerolinek. – 2. Polní míra; španělské město; slepičí slabika. – 3. Vodní 
dopravní prostředek; mezinárodní kód Slovinska; kocour (nářečně). –  
4. Iniciály našeho bývalého prezidenta Novotného; činnost malíře; čín-
ské ženské jméno. – 5. Hraniční poplatek; zábava; anglicky „šunka“. –  
6. Okolo; německy „úhoř“; staré zájmeno. – 7. Zběhovec; spojka; zařízení 
pekárny. – 8. Spojka; metropole Japonska; SPZ okresu Bruntál. – 9. První 
české družstvo; Starořek; temnoty. – 10. Značka nitu; zahradní besídka; 
sibiřský veletok. – 11. Tajenka.
Pomůcka: áron, ham, Potomac, yva.                                                (mk)

Dašická 1797
530 03 Pardubice

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

Pětitisícový limit na léky by měl 
podle ministra zdravotnictví Tomá-
še Julínka ochránit 140 tisíc li- 
dí. Největší pojišťovna evidovala  
zatím jen 2542 lidí, kteří limit pře- 
kročili. Podle kritiků opatření ne-
funguje. 

Původní odhady o počtu lidí, kte- 
ré letos ochrání limit pěti tisíc korun 
na léky, se revidují. Podle Vše-
obecné zdravotní pojišťovny, která 
zahrnuje 65 procent tuzemských 
pojištěnců, překročí letos ochranný 
limit asi 90 tisíc pojištěnců. „Jedná 
se ale o velmi hrubý odhad,“ uvedl 
mluvčí VZP Jiří Rod. 

Podle mluvčího ministerstva zdra-
votnictví Tomáše Cikrta by tak limit 
mohlo celoročně překročit kolem 
140 tisíc lidí. „Bude to zkrátka to-
lik lidí, kolik ochranu skutečně po- 
třebuje,“ obhajuje odhady Cikrt. Na 
jaře totiž ministerstvo odhadovalo, 
že peníze vybrané nad limit na 
poplatcích a doplatcích za léky 
dostane zpátky až 250 tisíc lidí. 
Jenže za prvního půl roku stihlo li-
mit překročit pouze 1306 pacientů.  
A VZP eviduje ke konci srpna 2542 
těchto pojištěnců. 

Kolik lidí překročí limit? 
„Těm odhadům jsem se vždycky 

smál. Odhaduji, že za rok překročí 
limit 50 tisíc lidí, možná ještě mé-
ně,“ říká šéf Národní rady osob  
se zdravotním postižením ČR Vác-
lav Krása. 

Do ročního limitu se nepočítá 
doplatek za celý lék, ale pouze 
do výše doplatku na nejlevnější 
existující lék se stejnou účinnou 
látkou. „Ale ten nejlevnější lék je 
prakticky bez doplatku, takže se 
pak prakticky nic do limitu ne-
započte,“ říká Krása.  . 

Kromě doplatků se limit týká  
i regulačních poplatků. Jde ale 
jen o poplatky zaplacené u lékaře 
nebo v lékárně, nikoli už za pobyt 
v nemocnici nebo na pohotovosti. 
„Je to nastavené tak, že nikdo 
limit překročit prakticky nemůže  
a všichni platí. Přitom k pololetí 
měly farmaceutické firmy zvýšený 
zisk o 15 procent. Zaplatí to li-
dé, kteří ty léky potřebují. Ti se 
rozhodují, jestli si koupí jídlo, ne-
bo léky,“ zlobí se Krása. 

Předpisy lékařů – setrvačnost? 
 Podle Cikrta je ale limit na-
stavený dobře. „Do limitu nejsou 
započítávány léky, které jsou za-
staralé nebo naopak tak nové, že 
se ještě příliš nepoužívají,“ říká. 
Lékaři podle něj často ze setr-
vačnosti předepisují léky, které se 
prokázaly jako málo účinné. To se 
týká zejména léčiv na prokrvení 
nebo žíly dolních končetin. „Léky, 
které chronicky nemocní potřebují, 
jsou pokryty limitem a dalšími 
opatřeními, jako je snižování do-
platků,“ dodává mluvčí ministra 
Tomáše Julínka. 

„Lidé si zřejmě nenechávají pře- 
depisovat léky zbytečně. Asi uva- 
žují hospodárněji,“ přemítá nad  
nižšími odhady na překročení limi- 
tu Jana Petrenko z Koalice pro  
zdraví. Podle ní se navíc pacient  
může rozhodnout, který lék a s ja- 
kým doplatkem si nechat přede-
psat.

Podle Krásy jsou ale lidé ve 
vztahu k lékaři vždy v podříze- 
ném postavení. „Pacienti lékaři vě- 
ří, že jim chce pomoci, a notabene 
problému ani nerozumí,“ dodává  
Krása.                                 (Deník) 

Městská knihovna Hradec Králové 
připravila na úterý 6. ledna 2009 
od 17 hodin do svého přednáško- 
vého sálu v Tomkově ulici velice  
zajímavou cestopisnou besedu.  
Poutavé i poučné vyprávění a pro-
mítání nádherných fotografií zde 
bude prezentovat cestovatel Jiří 
Mára, který o svém pobytu napsal 
dvě knihy, a o jeho cestopisné ces- 
tě společně s hendikepovaným 
synem vznikl dokonce i dokumen-
tární film. Beseda o nejvzdálenější 
zemi světa zavede návštěvníky na 
Jižní ostrov. Rozmanitá příroda 
této části Nového Zélandu nabízí 
překrásné zajímavosti. Kromě fjor- 
dů, vodopádů, ledovců, velryb  
a tučňáků také uvidíte třeba i to, 
jak farmáři stříhají ovce, navští- 
víte město adrenalinových sportů 
Queenstown či historickou metro- 
poli Christchurch. Nevšední zážit- 
ky rovněž nabízejí novozéland-
ské botanické zahrady a termální 
lázně. 

Další podrobnosti nejen o této 
přednášce najdete na www.jirka-
mara.cz.                                (fr)

... přečetli jsme ze vás

S hendikepovaným 
synem až 

na Novém Zélandu

„V létě je to blbý, to jsou tady schody,
ale v zimě je to super“!

Jiřího Potůčka 250
530 09 Pardubice

tel.: 466 892 111 
cesa@cesa.cz

www.cesa.cz

kritici pětitisícového limitu: 
Opatření nefunguje! 
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TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

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 význam-
ným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně 
postižené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Jiří Komárek

nábř. Závodu Míru 1888

530 02 Pardubice

Ing. Martin Tomášek

Langrova 36

533 41 Lázně Bohdaneč

BYLANY
ČERNÁ

U BOHDANČE DAŠICE

HROCHůV
TýNEC

HORNÍ
JELENÍ

DřÍTEČ
DOLNÍ

řEDICE
DOLNÍ
ROVEň

NASAVRKY

KOSTěNICEKOČÍCHRAST CHVOJENEC

VYSOKé
MýTO

VLČÍ
HABřINAVESELÍ

VALY

OPATOVICE
NAD LABEM OSTřEŠANY ROZHOVICERÁBY

HLINSKO

úHřETICKÁ
LHOTA

STARé 
žDÁNICE

STARé
HRADIŠTěSRCHSLEPOTICESLATIňANY

SEČ

Na četných aktivitách České abilympijské asociace se také letos podílely svými finančními příspěvky 
uvedená města a obce z Pardubického a Královéhradeckého kraje, za což jim náleží upřímné poděkování.

Bítovany v  Jankovice v Mikulo-
vice v Němčice v Prachovice v 
Rabštejnská Lhota v Řečany nad 
Labem

Královéhradecký kraj

Mohou se zdravotně postižení turisté vydat v Praze na 
procházku úchvatnými přírodními sceneriemi a přitom 
absolvovat cestu prakticky po rovině a po asfaltovém 
povrchu? Takovou možnost skýtá malebné zalesněné 
a skalnaté Šárecké údolí na západním okraji metropo-
le protékané stejnojmenným potokem, které patří do 
Přírodního parku Šárka-Lysolaje. 

Na zhruba šestikilometrový výlet je nejlepší vyjít  
z konečné stanice tramvají číslo 20 a 26 na výpadovce 
na ruzyňské letiště (do konce roku sem ovšem 
v souvislosti s výstavbou tunelu na Letné jezdí tramvaj 
číslo 8), kde také začíná červená turistická značka, po 
níž výlet částečně vede. Převýšení představuje pou- 
ze sestup do údolí, a to buď po silničce nebo po scho- 
dech; z vlastní zkušenosti doporučuji první možnost. 

Po sestupu se turisté ocitnou v Divoké Šárce u údol-
ní nádrže Džbán. Pod její hrází vstoupí do skalní 
soutěsky téhož jména, vlevo ohraničené Šestákovou 
a proti ní Kozákovou skálou. Cesta pokračuje ke 
skalnatému útesu „Dívčí skok“ (název podle pověsti 
o Ctiradovi a Šárce), který se tyčí nad koupalištěm 
a zahradním hostincem s „dvojsmyslným“ nápisem 
na zdi „V zimní době místnosti vytopeny“. Postupně 
následují tři bývalé selské usedlosti a hostince – Čer-
tův mlýn, Želivka (obraz nad vchodem znázorňuje 
pověst o Šárčině lsti) a o něco dále, už v Tiché Šárce, 
Vizerka. Za první se rozkládá „kamenné moře”, přes 
cestu pak lesostep a údolní niva s původními porosty 
vrboví a olšoví. V těchto místech nad skalami byla 
travnatá plocha, která  v letech 1913 – 1922 sloužila 

jako přírodní divadlo pro 10 tisíc diváků. Od Vizerky 
zbývá už jen projít kolem skalnatého buližníkového 
suku se stepními společenstvy a jeskyňkou a cíl 
putování – Jenerálka, malá osada s nepřístupným 
zámkem z konce 18. století, je už na dohled. Touto 
částí Prahy prochází frekventovaná silnice do Kralup 
nad Vltavou, zastavují na ní autobusy pražské hro- 
madné dopravy, které jezdí do centra Dejvic na Vítěz-
né náměstí. 

Z Jenerálky lze dojít (stále po červené značce) přes 
vilovou čtvrť Hanspaulka k dejvickému kostelu sv. Ma- 
těje, který dal jméno známé Matějské pouti. Na při-
lehlém hřbitově má hrob např. také herec Josef Kemr. 
Kilometr a půl odtud stojí na vysoké skále s nádher-
ným pohledem na panoráma Prahy zřícenina Baba.

Kdo chce projít trasu výlučně po červené značce, 
musí se u údolní nádrže připravit na prudký výstup 
k místu nálezu stop patrně nejstaršího osídlení na 
území Prahy, následné pozvolné klesání na úzkou 
lesní Primátorskou cestu vysoko nad dnem údolí 
a opětovný sestup na páteřní komunikaci. Pokud se 
takto rozhodnou vozíčkáři, musí mít s sebou doprovod 
s tím, že i v takovém případě si budou muset odpustit 
projití Primátorské cesty. 

Šárecké údolí není pojmenováno podle pověsti  
o proradné Šárce a Ctiradovi a o dívčí válce. Existují 
dvě varianty původu názvu: jedna ho odvozuje od 
staročeského přídavného jména šarý (později šerý), 
neboť údolí bylo šeré, tj. setmělé, podle druhé se 
jedná o pojmenování z doby předslovanské.       (mk)

Pardubický kraj

Asi nejmalebnější částí Šáreckého údolí je jeho úvodní část, skalní soutěska Džbán. Kdo si prodlouží cestu ke zříceni-
ně Baba, na informační tabulce se dozví, že jde o zbytek viničního lisu, který byl v 19. století pseudogoticky upraven. 

ZAHRADNÍ CENTRUM
Stanislav Kopřiva

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

Tovární 298, 538 04 Prachovice
tel., fax: 469 810 463
www.elmozservis.cz

DOBRéČERNOžICE PECKALIČNO
TýNIŠTě

NAD ORLICÍ
TřEBECHOVICE
POD OREBEM

MORAVANY

CHOCEň

KOSTELEC
NAD ORLICÍ
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Na světě je brožura souhrn- 
ně informující o dostupnosti 
památek v centru Prahy oso- 
bám s omezenou schopností 
pohybu. Je to dobrá zpráva: 
Karlův most, Národní divadlo, 
Staroměstský orloj či Vyše- 
hrad u nás patří k nejvyhle-
dávanějším turistickým místům  
a návštěvník na vozíku dosud 
neměl zcela spolehlivé informa-
ce o tom, kam se dostane. Jedna  
z největších městských památ- 
kových rezervací, která byla  
užv roce 1992 zapsána na Se- 
znam světového kulturního dě- 
dictví UNESCO, nyní konečně 
nabízí své poklady nejen cho-
dícím lidem.

Podklady pro příručku zpracovala 
Pražská organizace vozíčkářů 
(POV), náklady spojené s jejím 
vydáním uhradil magistrát. V atlasu 
formátu B5, který je rozdělen na 
mapovou a textovou část, jsou 
zahrnuty všechny nejzajímavější 
objekty bez ohledu na jejich do- 
stupnost. Pro snadné vyhledávání 
v mapkách jsou roztříděny do tří 
kategorií: na památky přístupné / 
přístupné bez dopomoci; částečně 
přístupné / přístupné s dopomocí; 
nepřístupné / s přístupem zvlášť 
obtížným. Kritéria pro zařazení do 
těchto stupňů jsou popsána 
v úvodních vysvětlivkách: jde ze-

jména o šířku dveří a průjezdů, 
rozměry výtahu, existenci přeprav-
ní plošiny a bezbariérové či ales- 
poň upravené toalety. Legenda je 
v osmi jazycích.

Podrobné informace o přístup-
nosti jednotlivých památek najde 
uživatel v textové části, která je  
i v angličtině. V atlasu nechybějí 
údaje o umístění vyhrazených par- 
kovacích míst a přehled linek níz-
kopodlažní městské hromadné do- 
pravy a jejich zastávek. 

Za zmínku stojí i čtyři doporučené 
turistické trasy, k nimž autorka 
publikace Milada Burčíková podo- 
týká (str. 44): „Najít v centru 
Prahy delší úsek, který by plně 
vyhovoval pohybu na vozíku, je 
skoro nemožné. Naším cílem při 
výběru tras proto nebylo definovat 

úseky, které jsou zcela bez 
problémů. Snažili jsme se spíš 
vytipovat menší oblasti, v rámci 
kterých je možné na relativně 
krátkém úseku zhlédnout větší po- 
čet významných historických pa-
mátek popsaných v atlasu. Dalším 
důležitým kritériem tvorby tras by-
la možnost použití bezbariérové-
ho či upraveného WC alespoň ve 
dvou budovách na trase.“

Brožura je k dostání zdarma  
v Centru samostatného života POV 
v Benediktské ul. v Praze 1, v in- 
formačním středisku magistrátu 
v Jungmannově ul. a v cent- 
rech Pražské informační služby. 

Publikaci lze získat i na dobírku: 
stačí zavolat na číslo 224 827 210 
či 224 826 078 nebo poslat 
e-mail na  pov@pov.cz.                           (pel)

Vozíčkáři si mohou pořídit atlas přístupnosti
 Pražské památkové rezervace

Diktovací program s hlasovým ovládáním
Složitost češtiny nezaručuje stoprocentní úspěšnost

Perličková koupel a relaxační vodní lůžko 
začnou sloužit postiženým lidem, o které 
se stará centrum Daneta v Hradci Králo-
vé. Zařízení v těchto dnech slaví patnáct 
let své existence. Daneta je unikátní tím, 
že poskytuje komplexní služby, které na 
sebe navazují. O postižené lidi tak dokáže 
pečovat po celý jejich život.

„Služby Danety na sebe navazují, což 
je výjimečné. Děti ze základní školy 
mohou přejít do praktické školy pro život  
a pak do našich pracovních dílen či 
chráněného bydlení,“ řekla zřizovatelka 
školy Věra Kosinová. Uvedla, že služby  
pro klienty centra se daří stále zlepšovat. 
Nyní jim například nově začne sloužit 
perličková koupel a speciální vypolstrova-

ná místnost s vodním lůžkem. „Voda v lůž-
ku bude mít teplotu plodové vody, klientům 
přinese relaxaci a úplně nový typ terapie,“ 
dodala Kosinová.
Centrum pro zdravotně postižené Daneta 
sídlí v Nerudově ulici v centru Hradce 
Králové. Ve škole žákům slouží tělo-
cvična, dvě rehabilitační pracovny, cvič-
ná kuchyňka, logopedická pracovna, ka- 
binet pro individuální péči, dílna na 
pracovní vyučování, keramická dílna, šat- 
ny a malá jídelna. Budovu školy ob- 
klopuje zahrada s vybaveným sportov- 
ním a dětským hřištěm a pozemkem 
pro pěstitelské práce. Zařízení pro zdra- 
votně postižené poskytuje i služby den- 
ního stacionáře, chráněného bydlení  
a osobní asistence.                                (fr) 

Postiženým bude pomáhat 
perličková koupel i vodní lůžko

Lidé s omezenou motorikou rukou do-
stali po programu MyVoice z roku 2005 
(podrobněji se o něm psalo v čísle 4/2005 
– pozn. aut.) od odborníků z Laboratoře 
počítačového zpracování řeči Technické 
univerzity Liberec další vynikající dárek. 
Rodinu programů ovládaných hlasem le-
tos rozšířil mladší bratříček, tzv. diktova-
cí program MyDictate.

Kompromisní řešení
Je to druhý konkrétní výstup z několika-

letého intenzivního výzkumu. Program My-
Voice díky němu získává významnou funkci: 
možnost plnohodnotného hla sového diktátu 
se současným sledováním monitoru. Výbor-
ně poslouží také lidem – i zdravým –, kteří 
musí často psát na počítači a neovládají 
přitom rychle a bezchybně klávesnici. 

Nový software zaujímá místo někde mezi 
ideálním stavem, tj. bezchybně a hbitě pí- 
šícím člověkem, a současnou úrovní insta- 

lovaných programů, které dosud plynule ne-
zvládnou diktovaný český text na jakékoliv 
téma (včetně např. přeřek nutí) s úspěšností 
vyžadující minimum oprav. Právě opravy 
a mnohdy také špatná výslovnost osob se 
zdravotním postižením jsou pro ně největší 
problémy. Obě okolnosti proto měli tvůrci 
programu při jeho vývoji na paměti a sou-
časná verze MyDictate 1.4 tak umožňuje 
snazší opravy a zároveň celou technologii 
zjednodušuje: diktování probíhá po jednot-
livých slovech, krátká pauza mezi nimi slou-
ží např. ke kontrole napsaného textu nebo  
k za myšlení se nad pokračováním. 

Velkou výhodu představuje minimum místa 
na monitoru k tomu, aby uživatel měl do-
statečný informační přehled o dění při dikto- 
vání a nabídkách editačních mož ností. 
Diktování je kompatibilní s jakýkoliv progra-
mem v operačním systému Windows XP CZ. 
Program se dá používat jak samostatně, 
tak v součinnosti s programem MyVoice, 

pak se musí nainstalovat upravená verze 
zmíněného programu. 

Tím ale aktivity týkající se hlasových 
programů pro osoby s tělesným postižením 
nekončí: plánuje se rozšíření o domácí 
hlasové centrum např. s funkcemi ovládání 
dveří, rolet, světel i dalších domácích elek-
trických zařízení. 

Statisíce slov
Slovník aktuální verze programu obsahuje 

přes půl milionu výrazů. Ale ani tak obrovský 
počet slov nedává stoprocentní záruku, 
že systém všem porozumí. Podle zjištění 
nemusí při psaní běžného textu nalézt ve 
slovníku pouze jedno jediné slovo ze 100. 
Není ale žádný problém chybějící výraz do 
databáze slov přidat. Přesnost rozpoznává-
ní správného pravopisu je vyšší než 90 
procent. Toto číslo vychází z faktu, že naše 
mateřština zná celou řadu foneticky stejně 
znějících, ale významově rozdílných slov 

(typickým příkladem je pětice  byly – byli – bily 
– bili – Billy), která systém dosud nedokáže 
rozpoznat. I špatná gramatika se ovšem dá 
hlasově opravit. Široká skupina editačních 
povelů umožňuje hlasovou složitější editaci 
textu. 

Program na trhu
Diktovací program MyDictate se prodává 

za zhruba 9500 Kč (bez DPH necelých 
8000). Majitelé licence programu MyVoice 
zaplatí necelých 5000 Kč, tj. 4000 bez DPH. 
Komplet obou programů stojí cca 11 500 Kč 
(bez DPH 9500).

Na základě zájmu ze Španělska byla vy-
tvořena také verze v této řeči.

Obrazově i zvukově méně kvalitní videa 
jsou jako prostředek k představení možností 
programu, a to i k volnému stažení, na adrese 
www.fugasoft.cz/index.php?cont=mydictate, 
kde si lze přečíst i další informace. Kvalitní 
videa obsahuje instalační CD-ROM.     (mk) 

V srpnu 2005 přijala česká vláda Národní 
plán podpory a integrace občanů se zdra- 
votním postižením na období 2006 – 2009, 
který ukládá prakticky všem ministerstvům 
řadu úkolů ke zlepšení situace zdravotně 
postižené populace.

Každoroční souhrnnou zprávu o plnění  
jednotlivých opatření tohoto významného  
dokumentu zpracovává Vládní výbor pro  
zdravotně postižené občany z podkladů 
příslušných resortů. Znění výroku o splně- 
ní, či nesplnění opatření přitom vždy vychá-
zí z dohody Výboru a Národní rady osob  
se zdravotním postižením ČR.

Kontrola plnění opatření bývá obvykle 
spojena s aktualizací textu, vyplývající vět- 
šinou z legislativních změn. Některá opat- 
ření se kvůli pozbytí smyslu vypustí, jiná 
je nutno se vznikem určité situace doplnit. 
Aktualizaci musí nakonec schválit vládní  
usnesení, dosud se tak stalo loni a letos, 
shodou okolností vždy 27. června. 

Současně platně znění Národního plánu 
podpory a integrace občanů se zdravotním 
postižením na období 2006 – 2009 s in- 
formacemi o splnění jednotlivých opatření 
si lze přečíst na webu www.vvzpo.vlada.cz  
na stránce Dokumenty.                                         (mk)

S kontrolou zároveň i aktualizace

Vážení a milí čtenáři,
v čase adventu do vás vkládáme naději, že nás opět podpoříte libovolnou částkou. Poslouží  
k tomu složenka, kterou mnozí máte uvnitř tohoto čísla Zpravodaje.
Naše noviny se snaží být rozcestníkem pro každého, kdo hledá správný směr v pralese 
informací o lidech se zdravotním postižením. Usilujeme o pestrost, výstižnost, stručnost  
a srozumitelnost. Dokážeme se obejít bez dotací, ale nikoli bez podpory sponzorů. A niko- 
li bez čtenářské odezvy... Předem děkujeme každému, kdo nám zašle jakýkoli obnos!

za redakci
Miloš Pelikán
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V databázi organizací neziskového sektoru, které svou 
činnost soustřeďují do oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, stále přibývají další. Patří k nim 
také pražské občanské sdružení s výmluvným názvem 
Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící (APPN). 
Více nám o něm v následujícím rozhovoru řekne jeho 
předsedkyně Marie Horáková.

✔  Co bylo rozhodujícím podnětem k založení agentury? 
A jak těžký byl její začátek?

„Naše agentura vznikla v roce 2006, finance na její založe-
ní se podařilo získat díky evropským fondům. Na území  
republiky jsme jedinou organizací, která nabízí ucelené pra-
covně-právní služby se specializací právě pro neslyšící. 
Naším hlavním cílem je zlepšit jejich postavení na trhu prá-
ce, podpořit je a umožnit jim doplnit si potřebné dovednosti 
a vědomosti. Aktivně působíme na vytváření stabilního trhu 
práce pro neslyšící a jeho rozvoj zvýšením informovanosti  
a vzájemné úcty mezi slyšícími a neslyšícími lidmi.

Zásadou naší práce je respekt a rovný přístup ke každému 
člověku. Uvědomujeme si, jak důležité místo má práce v ži- 
votě člověka a ctíme právo každého jednotlivce získávat 
prostředky pro své životní potřeby prací a právo na uplatnění 
na trhu práce podle svých schopností a dovedností. Snaží-
me se, aby si neslyšící uvědomili zodpovědnost za svůj život 
a aby se nespoléhali na pasivní přijímání pomoci, ale aktiv-
ně vnímali své možnosti a využili jich.

Začátek nebyl snadný. Postupně jsme však vytvořili síť 
zaměstnavatelů, kteří jsou otevření a dokážou se s námi pus-
tit do nových věcí. Neustále se rozvíjíme, vzděláváme, stá- 
le hledáme nové možnosti, získáváme zkušenosti. Nebojíme 
se přicházet s novými nápady, řešit jakoukoliv zdánlivou 
překážku a společně se zaměstnavateli ji odstranit.“

✔ Je pracovní poradenství jedinou aktivitou agentury? 
 „Základními službami je sociální a pracovní poradenství  
a tlumočení do znakového jazyka, nově také online na sky- 
pe adrese appnonlinetlumoceni. V rámci pracovního pora- 
denství nabízíme telefonické zprostředkování podporova- 
ného zaměstnávání a pracovní asistenci. Tím to ale zdaleka 

nekončí. Nabízíme i služby právní poradny, počítačové  
a jazykové kurzy, mediaci nebo veřejný internet.

Podporujeme také začínající podnikatele, kteří se na nás 
mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem, pomáháme jim s vy-
tvořením podnikatelského plánu i se sepsáním žádosti o fi- 
nanční podporu pro začátek podnikání. Organizujeme  
setkání neslyšících se zaměstnavateli, kdy se slyšící a ne- 
slyšící mohou setkat mimo pracovní prostředí a poznat se  
i neformálně. Zaměstnavatelé poznají svět neslyšících,  
způsob jejich komunikace, vidí je s přáteli. Pro firmy po-
řádáme přednášky o neslyšících, znakovém jazyce, způ-
sobech a možnostech komunikace. Umíme přizpůsobit 
náplň práce, aby vyhovoval zaměstnavateli i možnostem 
neslyšícího zaměstnance.

Nyní jsme dokončili projekt Minimum neslyšícího podnika-
tele, který naplňuje poslání a cíle našeho sdružení, zejmé-
na integraci neslyšících do světa slyšících a překonávání 
jazykové a kulturní bariéry. Byl to rozsáhlý projekt, jehož 
součástí bylo také vytvoření znakové zásoby pro slova, 
která ještě ve znakovém jazyce vůbec neexistovala. Texty 
s příklady napsali právníci a další odborníci z řady oblastí, 
potřebné znaky připravili naši spolupracovníci ze střediska 
Teiresiás v Brně a vše pak bylo přeloženo do znakové- 
ho jazyka. Na konci projektu se uskutečnil pilotní kurz Mini-
mum neslyšícího podnikatele. V rámci projektu bylo vytvoře-
no šest DVD se základními informacemi potřebnými k zahá-
jení a výkonu podnikatelské činnosti. DVD je možné objednat 
na dále uvedené e-mailové adrese, a to buď jednotlivě  
každý díl za 50 korun, nebo celou sadu za 250 korun.“ 

Agentura, která má provozní dobu od pondělí do čtvrt- 
ka od 10 do 16 hodin, sídlí na adrese: Vratislavova 12/28 
(budova ve vnitrobloku, vedle je hostinec U Kroka), 128 00 
Praha 2-Vyšehrad. Telefonicky se lze kontaktovat na číslo 
222 519 835, e-mailem na adresu appn@appn.cz, veškeré  
informace na internetu přináší adresa www.appn.cz. V pří- 
padě osobní návštěvy je při využití MHD nejlepší spojení  
tramvajemi číslo 3, 7, 16, 17 nebo 21 do stanice Výtoň, poté 
podejít železniční nadjezd a na křižovatce se semafory po-
kračovat vpravo do kopce.                                              (mk)

Pracovní vizitka agentury:

Neděláme rozdíly mezi klienty

Ústav jazykové a odborné přípravy 
Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) má 
bohaté zkušenosti s výukou ja-
zyků pro osoby s handicapem. Za 
organizační pomoci sdružení Han-
dicap Lyceum Praha a grantu Čes- 
ké rady humanitárních organizací 
připravil ústav v minulých letech 
celkem dvaadvacet kurzů angličti-
ny, němčiny a španělštiny pro začá- 
tečníky i mírně pokročilé. Zúčast- 
nilo se jich 127 lidí z 27 nestátních 
neziskových organizací.

Letos projekt s názvem „Celo- 
životní jazykové vzdělávání pro 
handicapované občany“ pokračuje.

Jsou připraveny e-learningové kur- 
zy angličtiny (tj. s využitím výpočet-
ní techniky a internetu) pro mírně 
a středně pokročilé zájemce a chy- 
stá se i kurz pro začátečníky z řad 
osob s postižením. Další informace 
získáte a stupeň svých znalostí si 
zjistíte testem na adrese www.uj-
op.cuni.cz/page/cz/strediska/po- 
debrady_ldv/kurzy.html. Stanove- 
ných cen si nevšímejte, protože  
zájemci, kteří se přihlásí do 21. 12. 
2008, budou mít kurz zdarma.

Aby bylo možné sestavit učební 
skupinu z řad osob se zdravotním 
postižením (mírně a středně po-

kročilých) a zajistit tutora, který 
bude pomáhat při studijních po- 
tížích, musíte splnit několik pod-
mínek:

l zajistit si přístup k počítači s do- 
statečně rychlým připojením k inter- 
netu;

l poslat e-mail s uvedením svého 
jména, stupně znalostí a kontak-
tem (mobilem) na adresu jan.ra-
fl@ujop.cuni.cz;

l v e-mailu uvést i požadavek 
na bezbariérové ubytování při pre-
zenčním soustředění (na základě 
tohoto e-mailu obdržíte přihlášku  
a další pokyny od ÚJOP UK);

l absolvovat dvojdenní prezen- 
ční soustředění na začátku kurzu, 
kde získáte podrobný popis výuky, 
rady, jak postupovat, a podporu při 
nastavení počítače.

Kurz bude zahájen zkraje příštího 
roku a na závěr obdržíte osvěd- 
čení.

O kurz pro začátečníky se mo- 
hou ucházet i zdravé osoby z ne-
státních neziskových organizací. 
Pokud o něj máte zájem, pošlete 
prosím e-mail na adresu hclpra-
ha@volny.cz. Cena za tento kurz 
bude upřesněna. 

JOSEF J. VESELý, 
Handicap Lyceum Praha

kurzy angličtiny pro osoby se zdravotním postižením zdarma!

Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí Paprsek ve 
své činnosti nezapomíná ani na 
poradnu a půjčování rehabilitač- 
ních a kompenzačních pomůcek. 
V jejich nabídce jsou mj. antide- 
kubitní podložka patní, kloze- 
tová křesla, nástavce na WC,  
polohovací kočárky, mechanické 
vozíky, různé typy berlí, chodítek 
a polohovacích pomůcek, ma- 
sážní přístroje, polohovací pos- 
tele a pracovní plochy, elektric- 
ký zvedák, schodolez, vibrační 
masážní polštáře, rehabilitační 
a relaxační masážní systémy  
a řada dalších. 
 „Pomůcky  zapůjčujeme na dobu 
určitou, kterou je možné pro- 
dloužit,“ informuje nás ředitelka 
Asociace Jaroslava Bednářová  
a doplňuje: „Platí se při uza- 
vření smlouvy nebo při jejím 
prodloužení. Pomůcky půjčuje- 
me všem, kdo je potřebují, na-
bídku neomezujeme věkem ani 
místem bydliště, V případě, že 
není možné objemnější pomůc-
ku dopravit domů – například 
polohovací postel či elektrický 
zvedák – zajistíme i odvoz. Platný 
ceník i další důležité informace je 
možné zaslat poštou či e-mailem, 
vše je možné dohledat na naší 
webové stránce.“
Kontakty – adresa: Poradna a půj- 
čovna „Paprsek“, Lipová 364/2, 
628 01 Vyškov; telefony: 515 
531 354, 515 537 061; mobi- 
ly: 739 598 764, 724 993 367; 
e-mail: pujcovna.vy@seznam.cz; 
web: http://mujweb.cz/www/papr- 
sek.vy.                             (fr)

Kurz v rámci projektu Minimum neslyšícího podnikatele.

Online tlumočení do znakového jazyka v praxi.

Pestrá a potřebná 
nabídka Paprsku

Mentálně postižené ženy mají v areálu Domova na 
Stříbrném vrchu v Orlických horách nové bydlení. 
Kompletní přestavba domova stála zhruba 70 mi-
lionů korun. Investici hradil ze svého rozpočtu Krá-
lovéhradecký kraj. Několik desítek klientek se do 
zmodernizovaného zařízení sociální péče nastěhuje 
v průběhu prosince.

V areálu domova byly zrekonstruovány tři vilky a byl 
vystavěn nový objekt, ve kterém budou poskytovány 
sociální služby pro uživatele s lehčím mentálním 
a duševním postižením. Duševně nemocní klienti 
s hlubším stupněm postižení budou obývat dvě patra 
centrální budovy, kde se rovněž budou provádět te- 
rapie, rehabilitace a bude zde i ordinace lékaře. 
Třetí budova v areálu bude sloužit jako zázemí pro 
zaměstnance, budou v ní tedy například kanceláře 
či šatny. „V současné době dělníci v areálu provádějí 
poslední úpravy, například povrchových ploch v pros-
torách areálu. V objektech pak dodělávají podlahy, 
stěhují nábytek,“ řekl ředitel domova Josef Gruncl.

Přestavba domova začala v roce 2006, náklady se 
vyšplhaly na více než 70 milionů korun. Objekt bude 
sloužit padesáti uživatelům. V současné době má 
domov 29 klientek, které dočasně bydlí v prostorách 
bývalého Ústavu sociální péče Opočno. Do nových 
prostor se nastěhují během prosince. Od ledna 

příštího roku pak domovu přibudou další zhruba dvě 
desítky nových uživatelů.

Domov bude poskytovat dva druhy sociálních slu- 
žeb. Bude zde domov pro osoby se zdravotním 
postižením, ve kterém budou umístěny současné 
klientky, a domov se zvláštním režimem pro osoby  
s chronickým duševním onemocněním, které potře- 
bují pomoc další osoby.   Uživatelé domova budou moci 
využívat nové aktivity, jako je například výroba kera- 
miky, pěstitelské dílny, tělocvična, arteterapie – lé-
čebný postup, který využívá výtvarného projevu, 
muzikoterapie či snoezelen – stan pro těžce postižené 
osoby, ve kterém jsou instalovány zrakové, čichové 
a sluchové podněty. Další důležitou změnou v areá- 
lu je také přeložka silnice z Kunvaldu. Díky ní 
vznikne park, který celý areál propojí. Bude přístupný 
uživatelům domova i veřejnosti. Areál zůstane i na- 
dále průchozí pro pěší, ať už ke zkrácení cesty 
do města či k nové autobusové zastávce. Domov 
přijal také dalších 20 nových zaměstnanců. „Součas-
ný trend sociální péče a druh poskytované sociální 
služby vyžaduje co nejbližší denní kontakt klientů  
a zaměstnanců, bylo proto nutné zajistit dostatečné 
personální obsazení našeho zařízení,“ dodal Gruncl. 
Veřejnost si mohla prostory domova prohlédnout  
6. prosince při dni otevřených dveří.                       (fr)

Ženy mají v Rokytnici nové bydlení
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Novelizovaný zákon o elektronic- 
kých komunikacích (č. 127/2005  
Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
ponechal s platností od 1. červen-
ce ve skupině osob s nárokem 
na 200korunovou slevu za tele-
komunikační služby pouze osoby 
s těžším zdravotním postižením. 
Už do ní tedy nepatří lidé s nízkými 
příjmy a lidé s nižším stupněm po-
stižení (tzn. závislí na pomoci jiné 
fyzické osoby se stupněm I. zá- 
vislosti). Každý ze tří telefonních 
operátorů přitom přistoupil k od-
lišné formě poskytování slev.

Společnost Vodafone od uve-
deného data okruh oprávněných 
osob na slevu ale nezměnila  
a všem ji nadále „platí“ z vlast- 
ních prostředků až do konce ro-
ku 2009. Slevu mohou ovšem ná- 
rokovat jen zákazníci se čtyřmi 
nejvyššími tarify z řady Nabito,  

které jsou tím pádem měsíčně lev-
nější právě o 200 korun. 

Společnost Telefónica O2 hradí  
i nadále z vlastních prostředků  
nadstandardní slevu na pevné lin- 
ce zdravotně postiženým bez ome- 
zení stupně závislosti. Těžce zdra-
votně postižení tak dostávají slevu 
více než 400 korun.

Poslední operátor, společnost 
T-Mobile, zvolil jinou cestu. Odmítl 
nabídku Českého telekomunikač-
ního úřadu na možnost zpětného 
doplacení částky ve výši celko-
vých poskytnutých slev. Slevu 
kompenzuje, a to do konce roku 
2009, bonusovými 200 SMS zprá- 
vami a 200 minutami hovoru v rám-
ci své sítě.

Podrobnější informace o slevách 
jsou na internetových adresách 
jednotlivých operátorů.           (mk)Záměrně tiché stránky

Telekomunikační slevy po novele zákona

V pondělí 20. října vstoupila 
v platnost novela zákona o zna- 
kové řeči, kterou se zároveň změ-
nil i jeho název na „zákon o komu- 
nikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob“. Název zá- 
kona bylo nutno změnit za prvé 
proto, že původní název již ne-
odpovídá novému obsahu, který 
byl do zákona vložen, a za druhé 
bylo potřeba z celého zákona 
odstranit zastaralý a matoucí 
termín „znaková řeč“. Místo něj 
budou používány termíny „český 
znakový jazyk“ a „znakovaná češ- 
tina“, aby se odlišily rozdílné ja-
zykové kódy.

Nynější podoba zákona přijatá 
parlamentem a podepsaná pre- 
zidentem se zcela liší od verze,  
která prošla prvním čtením. Po- 
slanci totiž do paragrafového zně- 
ní zapracovali četné připomínky, 
které jim adresovaly organizace 
pro neslyšící a hluchoslepé ob- 
čany. S přijatou podobou jsou 
nyní spokojeny všechny zainte- 
resované strany, tj. jak zástupci  
hluchoslepých, tak neslyšících 
a ohluchlých osob. 

Kromě zařazení komunikačních 
systémů používaných hluchosle- 
pými osobami nyní zákon obsahu-
je i některé novinky pro neslyšící, 
kteří preferují češtinu, např. vizu- 
alizaci a přepis mluveného slova 

v reálném čase. Všichni zainte- 
resovaní se shodují na tom, že 
nejvýznamnějším ustanovením je 
právo svobodné volby ze širo- 
ké škály komunikačních systémů. 

Největší zásluhy na současném 
znění zákona má Mgr. Věra Str- 
nadová z Asociace organizací ne-
slyšících, nedoslýchavých a jejích 
přátel, která je autorkou většiny 
textu týkajícího se neslyšících.  
Autory textu týkajících se hlu-
choslepých jsou Ota Pačesová, 
PhDr. Jan Jakeš, Mgr. Jiří Lan-
ger, Ph.D. a Mgr. Jana Kašparo- 
vá. Na prosazení současného 
znění se podílely jak organiza- 
ce osob neslyšících, hluchosle- 
pých, tak studenti škol a jednot- 
liví občané.  

Zákon podepsal prezident dne 
6. října za přítomnosti Oty Pače- 
sové, předsedkyně Klubu Červe-
nobílé hole, a Ing. Martina Nová- 
ka, předsedy pražské oblastní 
organizace České unie neslyší- 
cích. V patnáctiminutovém rozho- 
voru zajímaly prezidenta hlavně 
názory na to, jak zákon osobám  
s postižením sluchu i zraku po-
může.

Zákon o komunikačních systé- 
mech neslyšících a hluchoslepých 
osob vyšel ve Sbírce zákonů pod 
číslem 384/2008.                    (mk)

Webík s vypnutým zvukem – takto familiárně mluví 
tvůrce webové adresy www.kochlear.cz o tomto 
svém „dítěti“, které postupem času vyrostlo z ama-
térské podoby do projektu s vlastní doménou.

Počátek „kochlestránek“ spadá do roku 2003, kdy 
vznikly jako informační kanál pro uživatele slucho- 
vého implantátu, který zprostředkovává sluchové vje- 
my elektrickou stimulací nervových zakončení v hle-
mýždi (část kostěného bludiště skalní kosti ve vnitřním 
uchu); do té doby byly informace roztroušeny po 
různých webech. V květnu 2006 se z nich staly strán-
ky pro všechny sluchově postižené, od letošního  
srpna navíc na bázi redakčního systému – nedílné 
součásti všech velkých webů, vyhledávačů, interne-
tových obchodů atd. zjednodušující správu vkláda-
ných textů apod.

Informace o kochleárním implantátu již samozřejmě 
v současnosti netvoří stěžejní náplň stránek, zajímají 

se o ně však zejména kandidáti na jeho implantaci  
a ohluchlí, kteří neznakují. Podnětné informace o pro- 
blematice sluchového postižení získá ale i každý sly-
šící návštěvník.

Stránky kromě toho dále uvádějí např. seznam 
všech logopedických pracovišť nebo na fotografiích 
ukazují jednotlivé znaky prstové abecedy. Široké pole 
působnosti přináší fórum s rubrikami Skryté titulky,  
Implantát, Naslouchadla, Komunikace, Inzerce. Své 
stálé příznivce mají online rozhovory s lidmi navr-
ženými návštěvníky stránek i pravidelná nedělní (od 
18 hodin) chatování.

Tvůrce webu www.kochlear.cz sebekriticky přiznává, 
že není Děd Vševěd a že také na všechno sám nestačí. 
Uvítá proto jakoukoli spolupráci na jeho tvorbě, 
nabídky očekává prostřednictvím adresy http://koch- 
lear.cz/zprava/zprava.php.                                    (mk)

Svobodná volba 
komunikačních systémů

Mezinárodní XII. ročník sportovní 
olympiády v lehké atletice se 
konal na stadiónu Slezanu Frýdek-
Místek.  Pořadatelem byl denní 
stacionář pro mládež s mentálním 
postižením – místní Škola života.

Zúčastnilo se rekordních 125 zá- 
vodníků s mentálním postižením 
z celé ČR a Polska, kteří sou-
těžili v těchto disciplínách: hod kri- 
ketovým míčkem na dálku, skok 
do dálky, běh na 50 m, štafetový 
běh 5x80 m, přetahování lanem 
a běh na 400 m. Součástí byl  
i závod v běhu na 1000 m žá- 
ků základních škol Frýdecko-Mís-
tecka.

O dobrý průběh celé akce se 
postaralo dvacet profesionálních 
rozhodčích včetně hlasatele a tři- 
cet studentů středních škol, kteří 
vytvořili technickou četu, psali  
diplomy a zajišťovali spoustu ne-

zbytných drobností. Výkonům jed- 
notlivých soutěžích aplaudovala 
tisícovka diváků – převážně žáků 
ZŠ a SŠ a klientů ostatních za- 
řízení SPMP v kraji. 

O dobrou náladu se dávno před 
zahájením postarala Dechová hud- 
ba z Fryčovic pod vedením ka-
pelníka pana Strakoše a vystou-
pení mažoretek pod vedením 
umělecké vedoucí paní Petry Chu-
díkové.

Po slavnostním nástupu a za-
pálení olympijského ohně zazněla 
hymna „Nechme lásku kvést“, 
kterou sólově zazpívala paní Lud-
mila Tělecká a sbor klientů den- 
ního stacionáře Škola života 
z Frýdku-Místku. Za závodníky  
přednesl slib nevidomý Tomáš Faj-
kus ze Školy života. 

XII. ročník olympiády zahájil ře-
ditel denního stacionáře Škola ži- 

vota a autor projektu Günther 
Kuboň, který připomněl, že za loň- 
ský ročník obdrželi pořadatelé pla- 
ketu Za nejlepší akci pro handi-
capované sportovce za rok 2007 
v rámci celé ČR.

Během dopoledního sportovního 
programu zařadili pořadatelé také 
vystoupení zpěvačky Evy Michno-
vé z Brna a vystoupení leteckých 
modelářů.

Výsledky závodu družstev: 
1. OU a Praktická škola Nový 

Jičín A, 2. SPMP Brno – Slunečník,  
3. OU a Praktická škola Nový Ji- 
čín B, 4. SPMP Bruntál.

Nejlepší ženský výkon: Barbo- 
ra Bajerová (Nový Jičín B), nejlep- 
ší mužský výkon: Martin Hübner 
(Praktická škola Nový Jičín).

                  DANUŠE VOňKOVÁ

Frýdek-místek: Atletická 
olympiáda se vydařila

Tip pro vás: Zajímavá nabídka knihovny města hradec králové
Službu pro nevidomé spoluobča-
ny poskytuje zvuková knihovna, 
která je spolu s hudebním oddě-
lením součástí Knihovny města 
Hradec Králové (KMHK). 

V popředí zájmu je sice komunita 
zrakově postižených, ale služby  
zvukové knihovny, tj. půjčování zvu- 
kových literárních i hudebních či ja- 
zykových nahrávek, jsou poskytová- 
ny i klientům, jimž jejich handicap 
neumožňuje používat ruce, např. pa- 
raplegikům, ale i dyslektikům, drži- 
telům průkazu ZTP/P, zkrátka lidem 
s takovým psychickým či fyzickým 
handicapem, který jim znesnadňu- 
je či zcela znemožňuje čtení.

Hlavní službou zvukové knihovny, 
fungující jako pobočka pražské Ma-
canovy knihovny pro nevidomé, je 
půjčování zvukových literárních, hu- 
debních a jazykových nahrávek.  
V minulosti byly realizovány na mag-
netofonových kazetách, později na 
CD. V současné době se postupně 
přechází na digitální formát MP3, 
který dovoluje výrazně zvýšit kapa-

citu nosiče CD, ale i stahování na 
flash disk.

Prudký rozvoj digitalizace a inter-
netu umožňuje knihovnám nabídnout 
nové služby, které mimo jiné uví- 
tají i handicapovaní a imobilní uživa-
telé knihoven. Jde o vzdálený přístup  
do online databází zpřístupňova- 
ných knihovnou. V hudební knihovně  
KMHK jsou to dvě databáze: Naxos 
Music Library a Grove Music On- 
line.

Naxos Music Library
je databáze nahrávek vážné hudby 

dostupných online. Obsahuje kom-
pletní produkci nakladatelství Naxos, 
Ars Nova, Chandos, Dacapo, Marco 
Polo a desítek dalších vydavatelství 
(více než 50). Kromě vážné hudby 
je v databázi zastoupen jazz, world 
music, historické nahrávky apod.; 
k dispozici jsou i mnohé nahrávky 
jinde nedostupné. V současné době 
databáze obsahuje téměř 19 000 
CD, měsíčně přibývá cca 500 nových 
titulů. Databáze je určena pouze 
pro poslech – nikoliv pro stahování  

a kopírování hudby. Poslech nevy-
žaduje žádný speciální hudební soft-
ware.  

Vzdálený přístup dává knihovně 
možnost uspokojit poslechem CD  
i ty uživatele, kterým nevyhovuje vý-
půjční doba knihovny nebo se do 
knihovny právě z důvodu fyzického 
omezení nemohou dostavit osobně.

Grove Music Online
je vyhledávací databáze poskytují- 

cí informace z velkého okruhu bio- 
grafických, instrumentálních a věc-
ných dat, doplněných zvukovými  
ukázkami.

Obsahuje více než 5000 hudeb- 
ních příkladů, které doplňují jednotli-
vá hesla.

Vedle příkladů převzatých z tištěné 
verze (notové ukázky a obrázky) 
jsou navíc zařazeny trojrozměrné 
animace objektů a odkazy na další 
zdroje informací na internetu. Velmi 
podstatná je možnost ozvučení vy-
braných hudebních příkladů.

Mgr. ŠIMONA ŠIMONOVÁ, 
vedoucí Hudební knihovny KMHK


