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17. nár odní a bil ympiáda se blíží
Už příští měsíc
se uskuteční národní abilympiáda – soutěžní
přehlídka schopností a dovedností osob se
zdravotním postižením v disciplínách z oblasti řemesel i volnočasových
aktivit, nad kterou převzali osobní záštity
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a primátor města Pardubice Jaroslav
Deml.
17. ročník má v pardubické ČEZ aréně
termín 22.–23. května. Až po uzávěrce
tohoto čísla byly 27. března zkompletovány přihlášky – pořadatelé soutěžícím
nabídli celkem 36 disciplín. Každý účastník se mohl přihlásit do dvou z nich.
Novinkou je motivační cena pro účastníky
počítačových soutěží, kvalitní notebook si
z Pardubic neodveze vítěz, ale jeden z vylosovaných účastníků.
Stejně jako v loňském ročníku, i letos bude vyhlášen Abilympionik roku, tradičně se
počítá i s doprovodnou výstavou ABI-REHA
a prezentací činnosti chráněných dílen.
Jedenáctičlenný organizační štáb v čele
s ředitelkou pořádající České abilympijské
asociace Ivanou Dolečkovou a manželi Alenou a Jaromírem Krpálkovými pracuje nejen na přípravě soutěží, ale zejména na
pestrém doprovodném programu.
(fr)

Kterak Bára zachránila svého pána

Když se podobný příběh odehrál v USA,
obletěl celý svět. V sobotu 10. ledna ráno
bylo mnoho lidí nedaleko pražského nákupního centra v Hostivaři svědky neuvěřitelné události, kdy se asistenční pes
snažil pomoci svému pánovi jednak telefonicky, jednak zastavením provozu na
rušné silnici.
Baruška je osmiletá krásná fenka zlatého retrívra. Jako asistenční pes pomáhá
panu Z. H. z Prahy, který je po velmi těžkém úrazu po přepadení odkázán na
pohyb o dvou berlích. V sobotu ráno se
vydal s Bárou, která ho doprovází naprosto všude, do lékárny a na nákup.
Po vystoupení z autobusu, když se všichni cestující rozešli do různých stran, se
mu udělalo velmi špatně. Upadl v bezvědomí do sněhu.
Na tísňové lince 112 má pan H. hlášen
telefon, adresu, typ postižení i to, že má
psího asistenta s postrojem, na kterém je
logo výcvikového centra Helppes. Bára
nosí na krku mobil, který je nastaven tak,

že zmáčknutím jakéhokoli tlačítka má být
alarmována zmíněná krizová linka.
Psí asistentka se zachovala příkladně.
Nejprve se rozeběhla směrem za cestujícími z autobusu. Když zjistila, že je
nedohoní, vstoupila do silnice a obíháním aut zastavila provoz. To už bylo jednomu z přihlížejících divné, a tak zavolal policii. Když Bára zjistila, že se nikdo
nemá k tomu, aby ji následoval, vzala do
tlamy mobil, zmáčkla ho, a tak se snažila „dovolat“ na zmíněnou linku. Nějaký poberta však využil příležitosti, a mobil jí ukradl!
Mezitím se kolem ležícího muže začali
shlukovat lidé... Jakmile Bára uslyšela,
že přijíždí houkající sanitka, běžela
zpět ke svému pánovi a už se od něho nehnula. Policisté se o ni chtěli postarat, ale posádka záchranky pochopila, že fenka a pan H. jsou téměř „jedna
duše, jedno tělo“. A tak psí asistentka odjela sanitkou se svým pánem do vinohradské nemocnice.

Při vyšetření se zjistilo, že důvodem
kolapsu byla tentokrát plicní embolie.
Jak uvedl pan H., všichni se k němu chovali příkladně: od posádky sanitky, přes
lékaře, primáře a sestřičky, až po pomocné pracovníky. Nemocnice mu poskytla
samostatný pokoj, aby jeho retrívr nebyl
problémem třeba pro pacienty, kteří
jsou alergičtí na psí srst. Zaměstnanci
nemocnice se starali o Báru při venčení, opatřili jí krmení, sehnali misky a nalévali do nich vodu.
Není bez zajímavosti, že Bára zachránila svému pánovi život i loni... Pro lidi
s těžkým zdravotním postižením je prostě vycvičený pes nejen pomocníkem
a přítelem, ale i spolehlivým zachráncem.
ZUZANA DAUŠOVÁ,
ředitelka sdružení Helppes
(Další podrobnosti a zajímavosti z výcviku psů čtěte na str. 2 v článku Nejraději mám labradory...)

Dopravní bariér y
neodstraňují jen v Praze
V minulém vydání Abilympijského zpravodaje jsme
pochválili sdružení Asistence za promyšlenou
snahu o odstraňování dopravních bariér v Praze.
Chybně jsme však uvedli, že „ostatní velká města
zatím neodstraňují překážky ve veřejné dopravě
systematicky“. Například v Pardubicích už několik
let při odboru dopravy působí speciální komise
zaměřená právě na tuto oblast, v níž má zástupce
i Česká abilympijská asociace, a radnice má zpracovanou koncepci bezbariérovosti. V Olomouci
schválila rada města podobnou koncepci už v prosinci 2001. Vláda a Národní rada zdravotně postižených ČR navíc v roce 2002 vyhlásily „Národní
rozvojový program mobility pro všechny“, na jehož opatření a cíle jdou finance ze státních
prostředků. Už v příštím vydání Zpravodaje se budeme této problematice věnovat důkladněji: chystáme článek o záslužné práci pardubické komise
pro bezbariérovost.
(pel)
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Nejraději mám labrador y, říká zkušená cvičitelka psů Jana Brožová
Je to tak. Když máte doma psa, méně se zabýváte svým
postižením. Musíte s ním komunikovat, chodit s ním ven,
krmit ho. Vyžaduje si prostě vaši pozornost. A na oplátku
dovede pobavit. Člověk pak nemá čas myslet na své trápení, na své problémy.

Už několik let si sdružení Helppes do svého nabitého
programu zařazuje i pardubickou abilympiádu. Jeho
exhibice vycvičených psů na ploše ČEZ arény patří
k divácky nejoblíbenějším doprovodným akcím. V roli
asistenčního psa, který umí vozíčkářovi podat spadlý
mobil, vyndat potraviny z ledničky či třeba donést
noviny ze schránky, se většinou objevuje labrador či
zlatý retrívr. Obě plemena jsou velmi vhodná i pro výcvik vodícího psa ke zrakově postiženému člověku.

l Máte nějaké oblíbené plemeno?
Baví mě cvičit jakékoli psy. Učím je také společenskému
chování: už jsem měla na starost i pouliční voříšky. Ale pokud jde o psy vodící nebo asistenční, mám nejraději labradory, protože se hodí k mé povaze: jsou temperamentní,
přátelští a učenliví.

Největší pozornost loni vzbudil pudl královský. Nechal se
sice ochotně drbat a hladit, ale věren svému pojmenování
vystupoval s nepřehlédnutelnou elegancí a dával patřičně
najevo vysokou inteligenci. A tak se naše první otázka Janě
Brožové, která ve sdružení Helppes působí od jeho vzniku,
týkala právě černého čtyřnohého krasavce.

l Během vaší exhibice jste se zmínila také o psu balančním. Co umí?
Je vhodný pro klienta s malou stabilitou, který špatně
chodí, ať s berlemi, či bez nich. Pes mu pomůže zdolat
schodiště, vstát z postele nebo třeba nastoupit do tramvaje. Uvedu příklad: osoba sedící na židli se chytne kroužku, který drží balanční pes v zubech, a s jeho pomocí se
pomalu a bezpečně zvedne.

l Retrívry či německé ovčáky na abilympiádě předvádíte běžně, ale jak se k vám dostal ten nádherný
pudl?
Jmenuje se Ozzy a s úmyslem udělat z něj vodícího psa
jsme ho už odkoupili od jednoho muže. Začali jsme ho cvičit a pak jsme našli jednoho zrakově postiženého mládence, který si ho hned oblíbil. Když to řeknu s nadsázkou,
oba jsou sportovní a temperamentní typy, takže si budou
dobře rozumět.

l Přijedete na příští abilympiádu?
Ano, vycvičené psy na ní předvedeme i v roce 2009.
V Pardubicích vystupujeme rádi. Je zde dobré publikum,
lidé s postižením mají opravdový zájem o naši činnost
a oceňují, že se mohou na cokoli zeptat. A pokaždé někdo začne uvažovat o tom, že si u nás pořídí asistenčního
psa.
(pel)

l Dokážete naučit psa i tomu, že pozná blížící se
epileptický záchvat nebo vážné srdeční potíže. Musí cvičitel mít nějaké zvláštní schopnosti, nebo existuje speciální metodika?
Signalizovat záchvatová onemocnění však psa nenaučí
ani nejlepší cvičitel: zvíře musí mít zvláštní senzitivitu. Tuto vrozenou vlastnost lze jen zdokonalit. Cvičitel však
potřebuje velkou intuici, bohaté zkušenosti a také znalost
metodických pokynů. Samozřejmostí je silný vztah ke
zvířatům.

Kontaktní adresa
HELPPES
Centrum výcviku
psů pro postižené
Mikovcova 9 / 531

l Na co se vaše výcvikové středisko zaměřuje?
Výrazně převažují asistenční psi, vodících máme jen několik za rok. Zájem o ně roste, protože lidé na našich
předváděcích akcích vidí, co všechno pes dokáže, jakým
pomocníkem může být pro zdravotně postiženého člověka.

120 00 Praha 2
mobil: 603 769 864
info@helppes.cz
www.helppes.cz

l Pes nejen pomáhá, ale bývá pro člověka i velkou
psychickou vzpruhou.

O podpoře handicapovaných
na rozhlasových vlnách
Současně se vznikem nových krajů spatřilo světlo světa i nové regionální studio Českého rozhlasu
Pardubice. Jeho ředitele ing. Martina Kolovratníka jsme požádali
o rozhovor.
Patříte k nejvěrnějším partnerům národní abilympiády, jejíž
17. ročník se uskuteční tradičně
v květnu v pardubické ČEZ aréně. Co této přehlídce schopností a dovedností osob se zdravotním postižením říkáte?
Je to bezesporu skvělý nápad!
Osobně se znám nejen s pořadateli, ale také s několika soutěžícími. A právě pro ně je abilympiáda
ohromným zážitkem. Velký smysl
akce cítím také v propagaci této problematiky mezi veřejností.
A zde mohou pořadatelé určitě
přidat. Je to velká šance, jak široké veřejnosti přiblížit život vozíčkářů, svět nevidomých a mnohé
další. Možností jsou tisíce a já nabízím, že s nápady rád pomohu!
Jste jedním z nejmladších regionálních rozhlasových studií
Českého rozhlasu. Co považujete za váš největší úspěch za
dobu svého fungování?
Rozhodně náš vztah s rozhlasovými posluchači v Pardubickém
kraji. Za sedm let existence jsme
si zde vybudovali velkou skupinu
věrných příznivců, kteří sami sebe
nazývají „rozhlasáckou rodinou“.
To je jasný a pádný důkaz toho,
že regionální rádio veřejné služby
má v Pardubickém kraji svůj smysl
a že stojí za to, do naší stanice
investovat peníze.
Můžete prozradit, s jakými plány a novinkami jste vstoupili do
letošního roku?

Hlavní zimní novinkou byla inovace ranního vysílání. Každý
všední den mohou naši posluchači otevřít v naší společnosti. Čeká
je ranní vysílání, které je veselé,
dynamické. V krátkých intervalech
rotujeme základní servisní informace, bleskové zprávy, počasí,
sport i dopravu. Opravdovou lahůdkou jsou ranní Glosy Ivana Hoffmana a Petra Voldána. Velké změny od února zaznamenal náš web
– podívejte se sami na adresu
pardubice.rozhlas.cz. A jaké máme další plány? V březnu a dubnu
nás čekají narozeninové oslavy,
v červnu se chystáme ve velkém
na Smetanovu Litomyšl a na léto
už nyní chystáme tradiční velkou
soutěž o letecké zájezdy k moři.
Zkrátka nenudíme se a věříme, že
posluchači to náležitě ocení.
Jak nahlížíte na problematiku
handicapovaných občanů, pamatujete na ně ve svém vysílacím schématu?
Jsme hrdi na to, že z reakcí našich partnerů cítíme, že jsme jediným rádiem v Pardubickém kraji,
které se handicapovaným věnuje
dlouhodobě a systematicky. A to
bez nadsázky. V žádném soukromém rádiu nenajdete velké reportáže z abilympiády, hodinové
rozhovory s pořadateli, reportáže
z akcí České abilympijské asociace, povídání s lékaři anebo odborníky na zdravotní problematiku. Já osobně cítím, že podpora
handicapovaných je jedním ze
základních „popisů práce“ veřejnoprávního rozhlasu.
Děkujeme za odpovědi a těšíme se na setkání při soutěžích
17. národní abilympiády.
(fr)

Stavební škola pomáhá zdravotně postiženým

Střední odborná škola stavební a Střední
odborné učiliště
stavební Rybitví udělaly značný
pokrok v úsilí o rozvoj ve všech
oblastech činnosti. Realizovanou
investiční výstavbou se završilo
několikaleté úsilí managementu
školy o vybudování prostor odpovídajících stavební škole 21. století.
Hmatatelným výsledkem výstavby jsou nejen nové odborné učebny (konstrukční ateliér, odborná
učebna fyziky, výtvarné výchovy
a českého jazyka a literatury, stavebnictví – pozemních staveb, odborná učebna truhlář-tesař, zed-

ník-malíř, instalatér umělecký kovář, odborná učebna základů
společenských věd a ekologie,
multimediální studovna – aula,
odborná učebna anglického jazyka a německého jazyka) pro průmyslovku i učební obory, které
jsou vybaveny multimediálně (datový projektor, internet, plátno,
ozvučení), ale i důsledně uplatňovaný bezbariérový přístup do této části školy. Tím se otvírá
možnost plného využití nových
prostor i pro zájemce o studium
se zdravotním postižením.
Stavební škola v Rybitví také již
několik let spolupracuje s pořadateli abilympiády. V dílnách školy je realizována soutěž v truh-

lářských dovednostech. Pro soutěž připravují odborníci školy potřebné podklady a zároveň jsou
i rozhodčími při vyhodnocování
výsledků. Ve školních prostorách
probíhaly také sportovní soutěže,
jmenovitě turnaj ve stolním tenise.
Výše zmíněné aktivity jsou nepochybně náročné personálně, odborně, časově i prostorově. I přesto se jich naše škola zúčastňuje,
nejen proto, že to umožňuje stavebně-technické řešení areálu, ale
především z důvodu možnosti využití těchto aktivit ve výchovněvzdělávací činnosti a v motivaci
žáků ve smyslu vstřícnosti k těmto
spoluobčanům.
Jaroslav Pakosta, ředitel

N a a bi l y mpi ád ě : Umě n í e fe k tivní o b r a n y

V rámci doprovodného abilympijského programu si v sobotu 23. května odbude, a to hned třikrát – v časech mezi
10.–11., 13.–14. a 15.–16. hodinou, svoji premiéru ukázka moderního a flexibilního systému bojových dovedností
Wing Tzun. Toto původem asijské umění odborníci doporučují nevidomým osobám jako efektivní způsob sebeobrany
v případě napadení. Ukázky předvedou kvalifikovaní lektoři s mezinárodní akreditací z Akademie EBMAS WT Praha.
Nebudou ale zaměřeny pouze na nevidomé či slabozraké, ale také na osoby s postižením sluchu.
Základem jmenovaného umění je stabilní bojový postoj se systémem několika jednoduchých kroků a nízko vedených
kopů. Stejnou sílu představují také zásahy pěstmi, dlaněmi i lokty. Velkými přednostmi jsou schopnost reakce i poslepu
(jen podle taktilního – dotykového reflexu) a dynamika díky sekvenci úderů spolu s odhodlaným výpadem vpřed.
Do kurzů Akademie EBMAS WT se může přihlásit kdokoliv, zrovna tak kdokoliv může přijít na jejich ukázkové hodiny.
To potvrdila přítomnost několika nevidomých, kteří si existenci takových kurzů bez výjimky pochvalovali.
(mk)

Smysluplně vyplněný volný čas
láká stále více zájemců

Druhý díl seriálu o činnosti České abilympijské asociace
Česká abilympijská asociace,
která vznikla v roce 1997 v Pardubicích, má širokou škálu činností, které bychom rádi v našem novém seriálu přiblížili
i čtenářům Abilympijského zpravodaje. Druhý díl je věnován
sociálně aktivizačním službám,
které zprostředkovávají uživatelům vzájemné sdílení problémů
a mezilidský kontakt, zároveň
jsou prevencí sociální osamělosti. V CAA se o tuto důležitou
oblast starají Andrea Dolečková a Václava Hrubešová.

Pravidelné úterky

„Scházíme se každé úterý odpoledne a na naše schůzky chodí
v průměru osm lidí,“ říká Andrea
Dolečková, sama vozíčkářka. Cílovou skupinu tvoří převážně lidé
z Pardubic a okolí. Vyplnit volný
čas sem přicházejí osoby s mentálním, duševním, tělesným a kombinovaným postižením, ale také
osoby se sociálním znevýhodněním. „Na schůzkách si všichni
popovídáme, vyměníme si zkušenosti z normálního života, z pracovního zařazení, získávání sociálních dávek, jednání s posudkovými
lékaři, ale také se svěříme se svými osobními problémy, a často si
vzájemně poradíme.“
Náplň schůzek není jednotvárná,
což potvrzuje Václava Hrubešová: „Za velký úspěch považujeme
rozšíření stávajících aktivit. Jednalo se zejména o procházky po Pardubicích a okolí, například stezkou Viléma z Pernštejna nebo na
Kunětickou horu.“ Dobré a užitečné bylo, že si všichni účastníci
těchto vycházek pečlivě zaznamenávali všechny získané poznatky

Ceny Mosty 2008
byly uděleny
V Karlových Varech se uskutečnilo
vyhlášení výsledků Ceny Mosty
2008, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR a jejímž smyslem je ocenit
aktivity, projekty nebo osobnosti,
které dlouhodobě, cíleně a systémově podporují osoby se zdravotním postižením. Do šestého
ročníku bylo přihlášeno celkem 73
projektů, které byly rozděleny do
čtyř kategorií.
V 1. kategorii zvítězily Otrokovice za komplexní opatření ve
prospěch zdravotně postižených,
když umožnily bezbariérový přístup úplně do všech důležitých
objektů v centrální části města.
Ve 2. kategorii zvítězilo občanské sdružení Hendaver za festival
Mental Power Prague Film Festival. Jedná se o festival, který
umožňuje uměleckou seberealizaci lidí se zdravotním postižením.
Hlavní cenu ve 3. kategorii převzala Mgr. Věra Kosinová za své
patnáctileté intenzivní působení
ve vedení Centra pro zdravotně
postižené „Daneta“, které pečuje
o děti, mládež i dospělé a umožňuje vzdělávání zdravotně postiženým.
V nejvíce nabyté poslední kategorii převzal cenu Ústav sociální péče Hajnice za své aktivity,
které umožnily částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům uživatelů Ústavu sociální
péče Hajnice – Barevné domky.
Jejich uživatelé tak mohou například sami hospodařit s finančními
prostředky.
(fr)

CAA s e předs tav uj e

Andrea Dolečková

Václava Hrubešová

a pak z nich vytvořili kroniku, kterou nazvali Tuláček. „Za další úspěch považujeme výrobu vlastního
časopisu Kamarádi, při jehož tvorbě si uživatelé sami vymýšlejí
vlastní témata, která se pak na
stránkách časopisu objevují. Každý napsal svůj článek o tom, co
ho zajímá, o cestování, publikoval
osvědčené recepty, na stránkách
objevují komentáře a hodnocení
programů našich televizí.“

je z našeho pohledu velkým úspěchem – uživatelé překonali ostych,
přestali být pasivní, navázali mezilidské kontakty a mnozí se již
scházejí i mimo naši organizaci,“
tvrdí unisono Andrea Dolečková
a Václava Hrubešová.

Program chystají všichni

Velmi populární a hojně navštěvované akce bývají předvánoční
a předvelikonoční posezení v sídle CAA, při nichž si zájemci vyrobí užitečné předměty – např.
adventní věnce, ozdoby apod.
Během roku proběhlo i nepřeberné množství aktivit mimo organizaci. Ať už se jednalo o návštěvu
Východočeského divadla, kavárny
Výměník nebo TyfloCentra. Řada témat byla připravena v úzké
spolupráci se samotnými uživateli. „Právě jejich aktivní zapojení

Co napsal časopis

Nakoukli jsme i do stránek časopisu Kamarádi, kde nás zaujaly
dva příspěvky, které rádi přetiskujeme.
Ivana Hegrová: Chodím sem velmi málo, takže nemohu situaci objektivně posoudit. Ale myslím, že
zde převládá srdečnost a zdravý
rozum. Mám lidi moc ráda a zároveň se jich bojím, ale tady se
nebojím, myslím, že tady nikdo nikomu neubližuje. Paní Vendy je
obětavá, určitě to má s námi postiženými těžké, ale zvládá to dobře. Andrea je taky moc hodná
a zaslouží si lásku. Mrzí mě,
že tady nemohu být častěji, ale
jsem zdaleka. Toužím po lásce
a porozumění mezi lidmi, ale mu-

sím se naučit více té lásky dávat.
Určitě je tady program pestrý, těším se, až půjdeme někdy na vycházku.
Bára Pechová: Líbí se mi tu, protože jsem mezi lidmi a že tu děláme všelijaké věci, třeba hrajeme
všelijaké hry, chodíme na výlety, že
se tady můžu podívat někdy na
internet. A nelíbí se mi trochu, že
by tady mohl být častěji zavedený
internet. To bych změnila. Andrea
je hodná a veselá holka, Vendy je
taky moc hodná a veselá paní.
Když je potřeba, myslím, že se na
ně dá spolehnout a snaží se člověku pomoci. Jinak se mi tady líbí
a jsem spokojená. Mám ráda telenovely, seriály, zvířata. Tak bychom
si mohly něco pěkného pustit na
videu buď o zvířatech nebo nějaký
seriál, komedii. Nebo by se tady
mohl zavést pejskařský kroužek.
Nebo bychom mohli navštívit buď
v útulku nebo na výstavě pejsky.
Pak bychom se mohli podívat ke
koním. Nebo luštit osmisměrky, to
mě baví.

Ředitelská tečka

Ivana Dolečková, ředitelka CAA,
tuto oblast činnosti občanského
sdružení hodnotí takto: „Začít poskytovat sociálně aktivizační služby nás napadlo již před několika
lety, v té době to byly volnočasové
aktivity. A teď jsem moc ráda, že
jsme se takhle rozhodli. Každé úterý mně kolem dveří prochází čím
dál víc lidí – to svědčí o tom, že
k nám chodí rádi, že tu nacházejí nové přátele a co mě těší asi nejvíc – jsou stále aktivnější – sami
navrhují program a vymýšlejí si, co
budou dělat. Mám z toho opravdu radost.“ JAROMÍR FRIDRICH

Když se nevidomí mají rádi…
Celovečerní slovenský barevný 77minutový film
„Slepé lásky“ je prezentován s přívlastkem „unikátní
snímek“. Jeho čtyři příběhy dokumentární formou
divákům přibližují čtyři různé podoby lásky v životě
osob od narození nevidomých.
Dějištěm úvodního příběhu je malý panelákový
byt, který obývá Peter s manželkou. Muž vyučuje na
základní škole pro nevidomé hře na klavír a sborovému zpěvu. Díky tomuto prostředí má svéráznou fantazii, jeho největším přáním je touha „vidět“ moře.
Rom Miro, hlavní postava druhého příběhu, prožívá
velkou lásku s téměř nevidomou bílou dívkou. Dívčiny
rodiče ovšem kvůli chlapcově barvě pleti jejich velké
lásce nepřejí, a tak Miro musí o své děvče bojovat.
Třetí příběh je sondou do duše nevidomé budoucí
maminky Eleny, která čeká miminko se svým stejně
postiženým manželem Lacem. Děj si všímá především jejích radostí i obav spojených s narozením potomka, v prvé řadě pak velké touhy dítě řádně vychovat. V posledním příběhu se ze 14leté Zuzky
(má ráda klasickou hudbu) stává po ukončení devítiletky jediná nevidomá studentka na střední škole: dostává se do světa, který dosud nepoznala
a v němž se musí podřídit zcela novým pravidlům.
První lásku nachází přes internet, před chlapcem ale
svoji slepotu tají.
Dokument byl coby světová premiéra promítnut loni
27. března v Bratislavě. Česká premiéra se uskutečnila při příležitosti 43. Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech v soutěžní sekci dokumentárních filmů. V programech českých kin se jako
předpremiéra objevil 28. srpna v pražském kině
Evald, premiérově se promítal v dalších čtyřech
kinech metropole 4. září. Do konce letošního března
byl nasazen celkem 115krát zhruba ve 100 městech. Ve zbývajících měsících ho do svých programů
zařadí kina ve všech bývalých krajských i větších
městech (např. Zlín). Speciální zvukovou stopu na
DVD verzi pro nevidomé namluvila herečka Emília
Vášáryová.
Kladné ohlasy dostává dokument i od filmových
odborníků. Nejvýmluvnějším důkazem jsou jeho tři
dosavadní ocenění. Cenu Tibora Vichtu v kategorii

Strana 3

Festival VIVAT VITA
opět v Olomouci
V Olomouci se ve dnech 19.–21.
června uskuteční již 25. festival
zdravotně postižených písničkářů
Vivat Vita. Konat se bude v hotelu Sigma na Jeremenkově ul.,
naproti budově hlavního vlakového nádraží. Akci pořádá místní
organizace Svazu tělesně postižených v ČR. Další informace
poskytne a na dotazy odpoví
Rostislav Kuchař na tel. čísle
581 021 056 nebo 739 504 524.
Festival je součástí tradičních
Dnů zdravotně postižených na
Výstavišti Flora Olomouc. Podrobnosti o této výstavě kompenzačních, rehabilitačních, protetických
pomůcek a potřeb pro lidi s postižením a doprovodných akcích
budou zveřejněny na stránkách
http://www.flora-ol.cz.
(pel)

Vydejte se
na tradiční
Běh pro Paraple!

Jubilejní desátý ročník Běhu
pro Paraple se koná ve čtvrtek
4. června od 15.30 hod. v Letenských sadech v Praze. Hlavní program budou opět tvořit
závody dospělých i dětí v běhu na 100 m. Startovné bude
věnováno na konto Paraple,
tedy na pomoc lidem po poranění míchy.
Centrum Paraple zároveň připravuje pestrý doprovodný
program pro děti i dospělé.
Účastníky přivítá Zdeněk Svěrák. Podrobné informace budou zveřejněny na stránkách
www.paraple.cz.
(pel)

Jubileum populárního
Ratibořického pojezdu
K nejstarším a nejoblíbenějším
akcím pro vozíčkáře patří Ratibořický pojezd. Ve dnech 19.–21.
června se uskuteční jeho 30.
ročník. V areálu kempu u přehrady Rozkoš nebo v Babiččině údolí budou připraveny sportovní disciplíny: například střelba
ze vzduchovky, petanque či hod
kroužkem na cíl.
Účastnický poplatek je 650 Kč,
ubytování zajištěno v téměř bezbariérových chatkách v autokempu Rozkoš u České Skalice. Další informace sdělí a přihlášky do
31. května přijímá Jaroslav Mňuk,
Slavětín nad Metují 71, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 475
282, e-mail JMnuk@seznam.cz.
(pel)

Kniha a dokument
o putování vozíčkáře
po Jižní Americe

dokumentárních filmů (jedná se o slovenskou soutěž
mladých scénáristů do 35 let) dostal v roce 2005
scénárista a režisér Juraj Lehotský. Z prestižního
Mezinárodního filmového festivalu 2008 ve francouzském Cannes se jeho tvůrci vrátili s cenou Art Cinema CICAE. Porota soutěžní přehlídky Zagreb Motovun Film Festival 2008 jim udělila Cenu FIPRESCI
(Mezinárodní federace filmových kritiků). Dokument
nechyběl ani na dalších festivalech – např. v kanadském Torontu, Melbourne v Austrálii, Gijonu ve
Španělsku nebo v Abú Dhabí, metropoli Spojených
arabských emirátů.
Vše o filmu si může každý přečíst na jeho oficiálních
webových stránkách www.slepelasky.sk, kde jsou ke
zhlédnutí i videoukázky.
(mk)

Vozíčkář Jiří Mára podnikl loni další výpravu, tentokrát do Jižní Ameriky. Šestnáctiletého rodáka z Přerova doprovázel opět jeho otec
a také matka. Své poznatky a zážitky shrnuli v knize „Na vozíku
na rovníku“ a v cestopisném dokumentu „Hola Ekvádor! & Galapágy“.
Dozvíte se, jak žije ekvádorská
rodina. Odhalíte tajemství rovníku.
Zjistíte, jak nebezpečný je život
v amazonské džungli a jaké zvyky dodržují pralesní indiáni. Vydáte se za podivuhodnými zvířaty
na souostroví Galapágy. A uvědomíte si, že i vozíčkář dokáže
uskutečnit své velké sny.
Obě novinky si můžete objednat
na stránkách www.jirkamara.cz,
e-mailu jirimara@seznam.cz nebo telefonu 775 975 815.
(pel)
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Raisova 232, 530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782
elpom@elpom.cz

Firma Altech s. r. o. již 17 let
pomáhá imobilním občanům

www.elpom.cz
Ing. Martin Tomášek
Langrova 36
533 41 Lázně Bohdaneč
Petr Kotýnek – účetnictví
Hronovická 699
530 02 Pardubice

S. K. Neumanna 1316
532 07 Pardubice
tel.: 466 067 111 fax: 466 067 260
synpo@synpo.cz
www.synpo.cz

Sanit Studio

výroba a montáž schodišťových plošin

Firma Altech letos nabízí své služby 17 let. Nosným programem firmy je
výroba a montáž šikmých a svislých schodišťových plošin a sedaček. Tyto
výrobky jsou zhotovovány na zakázku dle přání a potřeb klienta.
V současnosti Altech zaujímá jedno z předních míst ve výrobě těchto
výrobků ve světě. V letošním roce Altech vyrobí svou sedmitisící šikmou
schodišťovou plošinu. Přibližně 70 % objemu výroby je určeno na export,
a to především do zemí Evropské unie.
Díky dlouhodobé tradici, znalosti
problematiky a především silnému
technickému zázemí je zajištěn
neustálý rozvoj firmy a modernizace výrobků, tím nabízí svým
klientům maximální služby včetně
záruk. Kvalitní zpracování, spolehlivost, užitná hodnota výrobků
a v neposlední řadě zajištění veškerých servisních služeb – to
jsou hlavní důvody, proč se k nám
spokojení klienti s důvěrou vracejí.

Výrobní závod včetně předváděcích
prostor s jednotlivými výrobky lze
navštívit na adrese v Uherském
Hradišti na ulici Průmyslová 1146,
tel.: 572 420 515, fax: 572 420 590,
www.altech-uh.cz nebo si lze domluvit schůzku na pobočce firmy
v Praze, Nad Opatovem 2140.
Zájemci o předvedení výrobků jsou
vítáni.
(PR)

Bezbariérově za krásami

Pro chvíle oddechu

Moderní metoda výuky formou tzv. e-learningu se pro osoby se
zdravotním postižením jeví obecně jako velice vhodná, neboť mohou
studovat z domova. Ale jako všechno na světě, má i několik nevýhod.
Patří k nim především náklady na vytvoření virtuálního kurzu (příp. třídy) a na technické vybavení: každý student totiž potřebuje počítač s připojením k internetu. Velkou nevýhodu představuje také … (1. tajenka)
sociálního kontaktu (face to face). Samotný termín se používá od roku
1997, před tím byla tato metoda známá jako … (2. tajenka) learning.
Vodorovně: A. Přátelský pozdrav; předložka; obrněné vozidlo. –
B. Strunný hudební nástroj; citoslovce rezignace; vodnatý kyselý uhličitan sodný. – C. Sůl (lékarensky); společenská místnost; tisková agentura bývalé NDR. – D. Nejvyšší karta; vojenský kabát;
síla. – E. Fáze Měsíce; planetka; severské mužské jméno. –
F. Proclívat; sloní zub; mlha. – G. Severská sbírka hrdinských písní; oslavná báseň; cukrářský výrobek. – H. Citoslovce překvapení;
mužské jméno; Evropan – I. Vytrvalá bylina; staré vztažné zájmeno;
sazba.
Svisle: 1. 1. tajenka; značka americia. – 2. Český herec; anglicky „starý”; osobní zájmeno. – 3. Norská metropole; potkávat. – 4. Německý
souhlas; ovocná zahrada; stromový savec. – 5. Slovensky „pátá”; vrchol hory. – 6. 2. tajenka; ruský veletok. – 7. Skupina dvou not; silné provazy. – 8. Zde; SPZ okresu Náchod; ustrojit. – 9. Chačaturjanovo jméno; divadelní závěs. – 10. Slovenská předložka; druh gibbona; římskými
číslicemi 9. – 11. Hudební vystoupení; značka radia.
Pomůcka: ADN, Danae, duola, urao.
(mk)

Nadace pomáhá s přístupem ke vzdělání
V České republice trpí zdravotním handicapem 50 000 dětí do
15 let, nejčastěji v důsledku úrazu
či vrozené vady.
Většina škol už má bezbariérový přístup, ale schody nejsou jedinou překážkou, kterou je nutné
překonávat.
Proto Nadace Olgy Havlové
zřídila před dvanácti lety Fond

vzdělání. Měsíční stipendia se pohybují v rozmezí 500 až 3000
korun.
S každým žadatelem představitelé Nadace hovoří a také průběžně sledují jeho snažení. Dětem se
zdravotní vadou může hodně pomoci i nový přístup ministerstva
školství, které podporuje jejich integraci do běžných tříd.

Českého Švýcarska
Pro Národní park České Švýcarsko na severu Ústeckého kraje
u státní hranice s Německem je
charakteristické husté zalesnění,
nesčetné skalní hřbety, kaňony,
pískovcové věže, stolové hory
a také roubené stavby lidové
architektury v řadě zdejších obcí.
Do jeho některých zákoutí mohou
zavítat nebo je alespoň spatřit
i osoby s omezenou mobilitou
včetně vozíčkářů. Na výběr mají
z pěti tras většinou vedoucích
po silnicích s převážně nízkou
frekvencí provozu. Ve všech uvedených vzdálenostech jsou započítány zpáteční cesty.
Největší lákadlo výletu dlouhého
tři a půl kilometru mezi Mezní
Loukou a obcí Mezná představují
úchvatné pohledy na Křídelní stěny a Pravčickou bránu, symbol
oblasti.
Dva kilometry turisté urazí při
výletu z obce Všemily (z parkoviště u jízdárny) ke skalní kapli
sv. Ignáce.
Nejdelší, čtyřkilometrová, trasa
výletníky seznámí s malebným
okolím obce Jetřichovice, které
přibližuje snímek V. Sojky. Začíná
se směrem na Rynartice k budově lesní správy národního parku
s bezbariérově přístupným informačním střediskem v přízemí. Po

odbočení vlevo se objeví panoráma Jetřichovických skal s dominantní Mariinou skálou. Od ozdravovny se dá jít po žluté značce do
zalesněného Haťového dolu.
Vcelku nenáročná je i dvoukilometrová trasa po červené značce
z parkoviště u restaurace Na
Fakultě v obci Kyjov k rozcestí červené a žluté značky v pískovcovém Kyjovském údolí, kterým protéká říčka Křinice.
Na dvoukilometrový výlet mezi
obcí Labská Stráň a hotelem
Belveder se doporučuje doprovod.
Důvodem je svažující se terén,
zvláště pak v závěrečném úseku
trasy. Obtížný sestup po schodech na vyhlídkovou skalní plošinu pod hotelem bude odměněn
krásným výhledem do kaňonu Labe u pohraniční obce Hřensko,

kde je v nadmořské výšce 114 metrů nejníže položený bod u nás.
Od poloviny října roku 2007 získají všichni návštěvníci oblasti vyčerpávající informace v celoročně
otevřeném (každý den od 9 do
17 hodin) návštěvnickém a vzdělávacím středisku Dům Českého
Švýcarska na náměstí v Krásné
Lípě, kde je sídlo Správy Národního parku České Švýcarsko. Celý
interiér střediska je uzpůsoben
pro bezbariérový pohyb. Hlavní
vchod ale bezbariérový není, je
nutno využít zadní vchod se
zvonkem na informační službu
ve středisku. Dostatek informací
poskytnou také internetové adresy www.npcs.cz nebo www.ceskesvycarsko.cz.
Národní park České Švýcarsko
byl zřízen 1. ledna roku 2000 na
rozloze 79 m2; mezi našimi čtyřmi
národními parky je nejmladší.
Předmětem ochrany je především
unikátní geomorfologie skalního
města a s ní spojená rozmanitost
rostlin a živočichů. Stejný ráz
přírody pokračuje i na německé
straně hranice v Národním parku
Saské Švýcarsko (Nationalpark
Sächsische Schweiz), resp. Chráněné krajinné oblasti Saské Švýcarsko (LSG Sächsische Schweiz).
(mk)
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TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
firma zaměstnávající více než 50 % osob
se zdravotním postižením
dlouholetá praxe se zaměstnáváním
zdravotně postižených
nabídka služeb a zboží formou
náhradního plnění
pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
dodávky a servis výpočetní techniky
školení a vzdělávání v oblasti informačních
technologií
správa a digitalizace archivů
zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

ACTIWO
Pa r d u bi ce
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

www.rehabro.com

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

czech insurance agency s.r.o.,
Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02
tel.: 466 330 164, fax: 466 304 016
e-mail: nekut@czechinsurance.cz

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

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární keramiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních materiálů.
pondělí–pátek = 8–17 hod.
sobota = 8–12 hod.

pardubice@steno.cz
tel.: 466 885 555

Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz
- PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

Jiřího Potůčka 228, 530 09 Pardubice

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

Hradčanská 403
530 06 Pardubice

Tel.: 466 301 360
www.candy.cz

Fax: 466 301 361
candy@candy.cz

AGES Pardubice, s.r.o., geodetická kancelář
17. listopadu 2753, 530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077 e-mail: geodeti@agespce.cz

tel.: 466 652 910
hramat@hramat.cz
wwww.hramat.cz
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 068 office@recyklace.cz

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní
sídlo je na Tchajwanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti
Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky
včetně výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení.
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week.
První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální
prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době zaměstnáno 4000 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.
U Zámečku 27
532 01 Pardubice
Tel.: 466 056 022, 466 056 416
zamestnani@foxconn.cz; www.foxconn.cz

tel.: 469 622 280
fax: 469 622 337
proman@proman.cz Za Pivovarem 830
www.proman.cz
537 01 Chrudim
U Husova sboru 1918
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 140
soreal@cmail.cz www.sorealsro.cz

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

Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společnosti v Kutné Hoře v městské části Karlov, pod názvem Foxconn Technology CZ
s.r.o. Primární zaměření kutnohorského závodu směřuje k výrobě a testování
LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií.
V kutnohorském závodě je v současné době zaměstnáno 850 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.
Karlov 245
284 01 Kutná Hora
Tel.: 737 235 007

Společnost nabízí:
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 apod.)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
v

Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Dašická 1796, 530 03 Pardubice

U Stadionu 427, 533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154 fax: 466 988 153
www.enelex.cz enelex@enelex.cz
gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz
tel./fax: 469 623 770
tel.: 469 623 771
V Tejnecku 175, 537 01 Chrudim

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

Den neziskovek

Nadace Forum 2000 pořádá už desátý ročník jednodenního Veletrhu neziskových organizací (tzv.
NGO Market), který se bude konat v pátek 24. dubna v prostorách La Fabriky (Komunardů 30,
Praha 7). Možnost prezentovat
organizaci i její projekty je bezplatná. Také vstup bude zdarma.
Akce umožňuje českým i zahraničním neziskovkám představit
svou práci široké veřejnosti. (fr)

Zbývá ratifikace...
Mezi 136 státy celého světa,
jejichž představitelé podepsali
Úmluvu o právech lidí se zdravotním postižením (český text
je např. na www.nrzp.cz) přijatou
OSN v roce 2007, figuruje i Česká republika. Na to, aby byla závazná i u nás, musí být ratifikována parlamentem. K tomu by mělo
dojít v první polovině roku. Vláda
M. Topolánka návrh na ratifikaci
schválila v únoru. Úmluvu dosud
ratifikovalo 41 států.
(mk)
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Literární soutěž přinesla
i svědectví o boji s rakovinou
Sdružení BMI, Křižovatka.cz
a AISO uspořádala popáté literární soutěž „Internet a můj
handicap“. Působil jsem v její
porotě, a tak mohu potvrdit,
že třicítka textů nabídla několik pozoruhodných svědectví
o významu internetu pro těžce
zdravotně postiženého člověka.
Jedno velmi zdařilé dílko otiskujeme: autorka v něm působivě vystihla své pocity, trápení
i naději v boji s rakovinou.
Soutěž byla vyhodnocena až
po redakční uzávěrce, proto
o ní budeme informovat v příštím čísle Abilympijského zpravodaje.
(pel)

Pantomimická pohádka Vagabundi bude na festivalu uvedena v pondělí
18. května od 10 hodin.
Foto: Janusz Konieczny

Květnový festival v Praze na Žižkově
zbourá bariéry mezi dvěma světy

Ve dnech 18.–22. května se v pražském Paláci Akropolis uskuteční jarní
část 15. Festivalu integrace Slunce. Bezbariérová divadelní a hudební přehlídka, kterou pořádá sdružení SUKUS, nabídne pozoruhodná
vystoupení zdravotně postižených i zdravých umělců, profesionálů
i amatérů.
Z bohatého programu upozorňujeme na premiéru pohádky „Vagabundi“ souboru Theatro Pantomissimo. Hlavními postavami jsou Pierot
a Kolombína, charakterové typy vycházející z tradice comedie dell´arte. Představují věčný střet mezi mužem a ženou postavený na hravosti, originalitě a především cílené improvizaci s dětským divákem. Děti
jsou interaktivně vtahovány do hry: samy rozhodují, který z hrdinů je
v právu a který nejedná správně, a v zásadních momentech ovlivňují
směřování děje.
Festivalový program bude zveřejněn na stránkách http://www.festivalslunce.wz.cz. Aktuální informace sdělí a na dotazy odpoví Vlasta
Rydlová na e-mailové adrese o.s.sukus@seznam.cz nebo na telefonu
728 248 925.
Představení jsou určena zejména dětským divákům, konají se každý
den dopoledne a vstup na ně je zdarma. Mediálními partnery přehlídky
jsou noviny Abilympijský zpravodaj a časopis Vozíčkář.
Pokud máte zájem vystoupit na podzimní části festivalu, která se letos
bude konat od 1. do 6. listopadu, napište či zavolejte na výše uvedené
kontakty.
(pel)

Zahraniční studentské stáže snadněji
Je nezpochybnitelným faktem, že vysokoškolské stáže v zahraničí
představují pro budoucí profesní život významný přínos. Mezi studenty
je o ně proto pokaždé značný zájem. Ne vždy se ale podaří uspokojit
všechny žadatele, s nejvíce problémy musí počítat studenti se zdravotním postižením. Za příkladným počinem v této oblasti se v následujícím
textu podíváme na Technickou univerzitu v Liberci, která v současnosti eviduje 50 studentů se zdravotním postižením, šest s těžší formou
přitom využívá při studiu osobní asistenty.
Akademická poradna univerzity mohla pro tyto studenty totiž koncem
loňského roku díky dvouletému donátorskému programu české pobočky
nadnárodní společnosti podnikající v oboru auditorských a účetních
služeb vyhlásit výběrové řízení na přihlášky na zahraniční stáže. Z poskytnutého příspěvku v celkové výši téměř 557 tisíc korun univerzita
vybraným studentům uhradí zvýšené náklady v době jejich pobytu na
stážích jako např. poplatky za asistentské služby. Jsou to náklady, které nelze platit z běžných prostředků určených k mezinárodním mobilitám v rámci univerzity a které nejsou ve své výši ani uhraditelné ze
spoluúčasti studentů.
K dokreslení příznivého ohlasu na tuto aktivitu otiskujeme vyjádření
studentky Hospodářské fakulty: „Chtěla bych vycestovat do Švédska.
Slyšela jsem, že je tam všechno bezbariérové. Bez asistenta se ale
neobejdu, a tak by mně přišel vhod jakýkoliv příspěvek. Také bych se
přimlouvala za nějaký pojistný fond pro případ, kdy se domluví výjezd,
student investuje do přípravy a následně mu zhoršený zdravotní stav
výjezd znemožní. Mně se to stalo a propadlo mi asi deset tisíc.“
A proč vlastně zrovna liberecká univerzita? Zástupkyně donátorské
firmy to vysvětlila těmito slovy: „Ve spolupráci s Národní radou osob
se zdravotním postižením jsme vybírali partnerskou univerzitu a volba
padla jednoznačně na Liberec. Mimo jiné také proto, že zde velmi dobře pracuje Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia
lidem se zdravotním postižením.“
(mk)

Interní
(internetové)
zamyšlení
Každý den, který jsem už prožila,
i čas, který mne teprve čeká, má
svou hodnotu, znásobenou pocity,
myšlenkami, štěstím i smutkem.
Úsloví „Žij každý den tak, jako by
byl tvůj poslední“ bych mírně poopravila na „Žij každý den tak, aby
pro tebe i druhé nebyl zbytečný“.
Jedna malá skrčená osůbka na
posteli si zrovna hrála se šňůrkami od županu v momentě, když
jí muž v bílém plášti jen tak mezi
řečí oznámil, že tu bude maximálně rok. Co se v člověku odehrává,
je nasnadě. Šok, prázdnota, lítost,
samota, rezignace. Smutná diagnóza: rakovina. Krutý ortel.
Ano, ten příběh je můj, stejně jako
rozsudek smrti vyřčený lhostejným
lékařem.
Prožila jsem si všechny ty pocity, ale s jedním jsem se dosud nesmířila. S přisouzeným rozsudkem
smrti.
Celých osm let jsem den co den
přesvědčovala sama sebe, že
vzdát se je velmi snadné, ale bojovat, držet sebe i druhé nad vodou, je rozhodně smysluplnější.
Prvním počinem, který mi odvedl
myšlenky na konec, byla malá
chlupatá kulička s dlouhými fousky a mňoukavým reflexem vždy,
když zahlédla misku. Kočičí kamarádka, přítelkyně i vrba. Dávky
prášků se snižovaly úměrně
s množstvím otření maličké hlavy o mou tvář. Slané slzy mizely
po hlasitém zavrnění toho nádherného tvora, který se mi usadil
na posteli i u srdce.
Že se nemůžu hnout a v jednom
pokoji trávím pět let?
Ale kdo by na to myslel…
Dalším mým přítelem se stalo zrcátko. Malé, obyčejné, s několika
černými flíčky. Mrkala jsem na
sebe ráno co ráno, a opuchlé oči
vystřídal bezděčný úsměv a třpyt
v očích. Sebelítost nikam nevedla,
svazovala jak pavoučí síť a ubírala

tolik potřebné síly. Moje vlastní rodina už nechtěla usouženou
smutnou ženskou, která počítala
dávky morfinu. To oni chtěli naději, ne já. A tak jsem jednoho rána
zase zvedla zrcátko a podívala se
do něj... A vyplázla jsem jazyk!
Rozesmálo mě to, zamrkala
jsem zpátky na svůj obraz, a uslyšela jsem: „Tak, holka, a začneme
jinak!“
Prášky proti bolesti jsem zastrčila
hluboko do šuplíku, dělaly mi ze
dne noc. Nechala jsem si ostříhat vlasy na ježka. Ty moje byly
stejně chemoterapií tak narušené, že jsem vypadala spíš jak
oškubaný kohout než žena v nejlepších letech.
Nuda?
Neznám, proč by byla? Stačí
si vzít do rukou papír a tužku...
A psát.
Vypsat se ze všeho, čím bych
zahltila druhé. Je to moje věc, moje nemoc, tak jí to teď nandám!
Zrcátko – stálo na stole a pokaždé, když mi šly slzy do očí, jsem
se do něj podívala. Okamžitě mi
vracelo mou tvář, ale proměněnou. Tváře zrůžověly a oči dostaly
onu pověstnou jiskru.
Občas se mi vracely vzpomínky
na dobu léčení a u srdce mne zabolelo stejně jako tenkrát, kdy
jsem se učila soužití s nemocí. Na
to se nedá zapomenout, ale můžu to zamknout do své třinácté
komnaty, kterou pouze občas pootevřu... Jen pro připomenutí.
A jestli se mne zmocní panika,
třísknu dveřmi, zamknu na pomyslný klíč a vezmu si zase zrcadlo do ruky. A pohraju si s ním: už
jako malá jsem dělávala prasátka
druhým do očí a smála se jejich
výrazům.
Ne, nepodceňuji nemoc jako takovou, jen jsem si z ní udělala kamarádku, která je mi v patách,
ale pokud já nebudu chtít, neublíží mi. Dívám se zase sama sobě
do svých modrých očí a sleduji
míhající se řasy. Jak jsme my lidi
dokonalí! Od té doby je zrcadlo
mým kamarádem ve smutku, který
ví, kdy má přijít a stát se mým
zpovědníkem.
A teď je na řadě můj třetí počin.
Internet!
První seznamování mělo za následek dokonalé zavirování systému. Druhé, to byla obezřetnost až
nemístná.
Poznávala jsem ten tajuplný
svět neomezených možností, fantastických obrázků, informací a toho nejdůležitějšího: přátel. Najednou jsem nebyla sama. Měla
jsem komu říct, že mi zrovna není do smíchu a že mi kočka rozlila kafe. Dny i noci jsem psala.
Básničky, články, úvahy, životní
příběh, stesky i radosti. Internet
se stal mým kamarádem. Rozpustilé blikání po zapnutí notebooku

mě naplňovalo očekáváním. Co
se dnes dozvím, kdo tam bude,
jaký obrázkový výlet mě zláká?
Internet mne zanesl do jiné dimenze, do světa splněných tužeb,
přání i snů.
Do té doby jsem byla jen čtyřicetiletá, nemocí utahaná, ženská.
A najednou jsem zářila jak pole
rozkvetlého máku, jak kopretina
u cesty.
Osm let s nemocí, pět roků
v jednom pokoji bez možnosti
podívat se ven. Pak se smíření
s rakovinou změnilo v úpěnlivou
prosbu o pomoc.
Žalovala jsem na svůj osud, prosila druhé, aby nedělali stejnou
chybu, natahovala se po pomocných rukách. Odezva na sebe
nenechala dlouho čekat. Internet
mi změnil dosavadní život jak
mávnutím proutku: noví kamarádi, pomyslné podání ruky a zájem druhých mi otevřeli dveře ven.
Po dlouhých pěti letech nespočetných e-mailů, hovorů, dojednané hospitalizaci i operaci jsem na
svém novém, vymodleném a přáteli dojednaném vozíku mohla konečně do míst, o kterých jsem
pouze tajně snila a na která jsem
vzpomínala.
Odhalení mého nitra, „obnažení
se donaha“ z tíživých myšlenek,
bez skrupulí, otevřeně a ze srdce,
slavilo triumf. Nebylo to moje vítězství! Některé vzpomínky sice
bodaly jak nůž, ale bez internetových posluchačů, přátel bych
dodnes ležela na polohovací posteli, s polorozpadlým tělem v plenách a dívala se na jednu puklinu
vlevo na zdi, na malou hvězdičku, která mi občas zablikala vstříc
v mé samotě.
Ne, teď už jsem šťastný člověk.
Už nikdy nebudu sama.
Už nikdy nebudu plakat do polštáře. A když ano, mám vždy někoho, kdo mi usuší slzy.
Už nikdy nebudu nadávat, že nemůžu chodit, vždyť kolik lidí je na
tom hůř.
Už nikdy nebudu proklínat osud,
ten si vytváříme sami.
Už nikdy… nebudu vypínat počítač.
A vždycky tu budu pro ty, kteří
na tuhle chvíli teprve čekají. Natahuji dlaň... Copak ty ji nevidíš?
ivetta kollertová
Vážení čtenáři,
rádi budeme pravidelně zveřejňovat vaše literární počiny:
příběhy, aforismy, fejetony,
básně či další útvary.
Své příspěvky posílejte na
adresu Abilympijský zpravodaj, Rokycanova 2654, 530 02
Pardubice nebo na e-mail
bpelikan@atlas.cz.

Zdravotní handicap jako výhoda
Bezpochyby zajímavý případ zaměstnávání osob se
zdravotním postižením lze najít v pražském středisku společnosti G4S Cash Services. Tato firma
s pobočkami po celém světě je specialistou na
přepravu finanční hotovosti i poštovních cenin, na
navazující zpracování hotovosti a také na obsluhu
bankomatů vč. jejich servisu.
Desetinu zaměstnanců zmíněného pracoviště tvoří neslyšící osoby. Peníze nejen počítají a třídí, ale
následně také ověřují jejich pravost. Největší zajímavost přitom paradoxně představuje jejich sluchové postižení: znamená totiž velkou „přednost“ pro
práci v poměrně hlučném prostředí mincovny.
Jmenovaná firma se snaží svým neslyšícím za-

městnancům vytvářet takové pracovní podmínky, které umožňují řešit třeba i různé problémové situace,
stejně jako pomoci při zjišťování spokojenosti neslyšících s jejich prací. K tomu účelu testuje provoz tzv.
online tlumočení, který si vystačí s počítačem a webovou kamerou. Na jednom pomyslném konci jsou
neslyšící zaměstnanec se slyšícím kolegou, kteří nejsou schopni se vzájemně dohodnout, jejich kontakt
vede na opačné straně člověk, který „rozumí“ oběma.
Většině osob toto zaměstnání zprostředkovala
Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící. Její zástupci jsou navíc přítomni u pohovorů potenciálních uchazečů o zaměstnání a nechybějí ani na
vstupních pracovních školeních.
(mk)

Vo zí ček, který chyběl Ev r opě

Takto jednoduše by se dal
pojmenovat koníček, který se stal
hlavní podnikatelskou činností
těžce zdravotně postiženého Lubomíra Krejčího z Brna, který je
upoután na invalidní vozík s diagnózou kvadruplegie. V Lubošově
hlavě se zrodil nápad, vymyslet
a vyrábět handbike – tříkolku pro
stejně postižené lidi. Na počátku byla chuť pomoci stejně postiženým, na konci je výrobek,
který skutečně zaceluje mezeru
na evropském trhu!
Cyklistika všeobecně se mu dostala pod kůži natolik, že se
nespokojil s realizací jednoho
nápadu. Věděl, že stále více rodin s dětmi se zdravotním postižením by rádo provozovalo
cykloturistiku jako všichni ostatní,
ale chybí speciální cyklovozíček.
Proto vymyslel a nechal vyrobit
cyklovozíček Kozlík. Samozřejmě,
že je prospěšný nejen zdravotně
postiženým dětem.
Dětský cyklovozíček, přípojný za
běžné kolo, je stále častějším do-

pravním prostředkem pro rodiče,
kteří holdují aktivnímu životu pomocí cyklistiky nebo při pěších
toulkách přírodou.
Těžce zdravotně postižené děti
mohou být v Kozlíku přepravovány
nejen za kolem, ale i v běžném
provozu městském a při výletech.
Kozlík Baby a Handi mohou totiž
sloužit i jako kočárky.
Rodiče dětí s tělesným postižením teprve tuto možnost objevují,
a objevují i možnost spolufinancování Kozlíku pomocí dotace
z městského úřadu ve výši 50 %
– jako příspěvek na kompenzační
pomůcku.
BeneCYKL Kozlík Baby se od
varianty Handi liší ve velikosti
a nosnosti. Zatímco u verze Baby
lze převážet malé dítě s váhou
do 50 kg, u verze Handi lze převážet i podstatně starší a velké těžce zdravotně postižené děti s váhou do 70 kg.
Cyklovozíček Kozlík Baby je se
svými 8 kg v současnosti nejlehčím vozíčkem na trhu. Další skvě-

V ZŠ zprovoznili schodišťovou plošinu

V Základní škole Rohovládova Bělá mají schodišťovou plošinu, která
napomáhá imobilnímu žákovi překonávat výškový rozdíl uvnitř budovy.
Poprvé se svezl postižený školák do druhého nadzemního podlaží, kde
jsou odborné učebny, v pondělí 23. února. První jízdy handicapovaného chlapce se zúčastnil náměstek hejtmana Roman Línek. „Po jarních prázdninách to byla malá slavnost nejen pro Adama, který bude
novou plošinu využívat, ale i pro celou školu. Velké poděkování patří
všem, kdo se k řešení takových situací umí a chtějí stavět čelem. O zdejší venkovské škole to platí beze zbytku. Mezilidská blízkost a solidarita zde bodovala,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek.
Na zakoupení pomůcky za 330 000 korun přispěla nejvíce Nadace
Charty 77. Z Konta Bariéry věnovala 200 000 korun. Obec Rohovládova Bělá se zavázala, že uvolní z obecního rozpočtu 50 000 korun. „V případě, že nezískáme od sponzorů chybějící část finančních prostředků,
doplatíme zbytek ze svého,“ slíbil starosta Petr Černý. Dosud postižený
žák využíval schodolez, který již nevyhovoval potřebám školáka.
(fr)

lou vlastností je i možnost úpravy
„cabrio“, kdy je dítě co nejtěsněji
spojeno s okolní přírodou, aniž
by rodiče museli mít strach o zasypání dítěte kamínky a prachem
odlétávajícím od zadního kola. Toto nebezpečí totiž zcela smazává použití plastového štítu, který
je lapačem všech nečistot, které by
mohly dítě ohrožovat.
Vývoj společnosti Luboše Krejčího BeneCYKL pokračuje neustále
kupředu. Bude zajímavé sledovat,
zda se osvědčí spolupráce mezi
společností BeneCYKL a Sportovním klubem vozíčkářů ve Frýdku-Místku, který od počátku roku
2007 zajišťuje montáž, propagaci a prodej Kozlíků. Zakladateli
BeneCYKLu panu Krejčímu zůstaly veškeré starosti spojené s vývojem a výrobou. Klub z tohoto
důvodu vytvořil pracovní místo
pro 1 osobu se ZPS a koncepčně
tak rozvíjí činnost svého Centra
Comeback, centra pro vozíčkáře.
Spolupráce s Lubošem Krejčím
a BeneCYKLem taky velmi zapa-

Foto: www.benecykl.cz

dá do projektu vytvoření Cyklistického centra pro ZTP děti a mládež, které s pomocí Nadace Charty 77, Výboru VDV, Nadačního
fondu J+T a sponzorství firem
ArcelorMittal, RWE a.s. buduje
klub vozíčkářů ve Frýdku-Místku. V tomto cyklistickém centru si

můžete v současnosti půjčit speciální tříkolku – handbike Shark,
Kozlíky Baby i Handi.
Sportovní klub vozíčkářů FrýdekMístek navíc naplňuje svůj největší počáteční cíl, aby se z neziskovky v budoucnu stal sociální
podnik.
(HelpNet)

Vozíky pro invalidy učí jezdit do schodů
Téměř obyčejný a ještě navíc
ručně poháněný invalidní vozík,
který umí jezdit do schodů. Bez
elektřiny, přídavných motorků,
nákladných zdvihacích zařízení.
Sci-fi? Ne. Téměř už realita. Unikátní zařízení, které by mohlo vozíčkářům změnit svět, vyvíjí plzeňská společnost Stairbike.
„Máme hotový prototyp a věřím,
že příští rok novinku uvedeme
na trh,“ řekl Právu Jiří Fiala ze
zmíněné firmy. Technické detaily
Stairbike zatím tají, vynález už
ale u nás chrání patent a v dalších osmdesáti zemích světa patentové řízení probíhá. Konkurence neexistuje. „S něčím trochu
podobným přišli Francouzi, ale nikdy se jim to nepodařilo dovést
do běžné výroby,“ podotkl Fiala.
O vozík už projevili předběžný zájem třeba Australané nebo Turci.

... přečetli jsme za vás
Začínají ostré testy

Prototyp má za sebou první
zkoušky. „Ověřili jsme si, že umí
zdolat běžné schody, které mají
příznivé adhezní vlastnosti, jinými
slovy nekloužou,“ uvedl Fiala.
S vozíkem ale zatím jezdili do
schodů jen zdraví. „Teď se chceme domluvit s invalidy a zahájíme testy přímo s nimi. Prověříme,
jak ho mohou ovládat lidé různého věku a různého stupně postižení, i to, jak bude použitelný
v ne právě ideálních podmínkách,“ upřesnil Fiala.
Vývoj vozíku trvá přes čtyři roky,
myšlenka je ještě starší. Na nápad přišel Fialův kolega Josef Vlk,
a to při sledování televizní reklamy

shánějící prostředky pro Konto
Bariéry. „Když jsem tam tak viděl
vozíčkáře nešťastně čekajícího
pod schody, řekl jsem si, že to
zkusím změnit,“ zavzpomínal Vlk.
Dvě nevýhody jsou zřejmé – vozík
bude o něco těžší a dražší než
běžné typy. „Cena bude vyšší než
u špičkových vozíků a ty stojí až
osmdesát tisíc,“ potvrdil Fiala. Eva
Fikerlová, předsedkyně Vozíčkářů
Plzeňska, sdělila, že právě cena
bude pro řadu invalidů rozhodujícím kritériem. „Důležité bude, zda
alespoň částečně přispěje pojišťovna,“ dodala Fikerlová. Vynález
ovšem může pomoci i majitelům
objektů, kteří jsou povinni zajistit
vozíčkářům přístup. A to je třeba
u památkově chráněných budov
dneska problém téměř neřešitelný
anebo má velice drahé řešení.
(Právo, 22. 11. 2008, str. 4)

Kancelář zvládnou i z vozíku

Ve špičkově vybavenou kancelář, která bude věrnou kopií pracovního prostředí v opravdové soukromé
firmě, se proměnila počítačová učebna obchodní
akademie (OA) pro tělesně postižené v Janských
Lázních. Tréninková kancelář pro handicapované
studenty, která je první v České republice, usnadní
mladým lidem na vozíku přechod ze školních lavic
do běžného pracovního života.
„Naši studenti jsou už zapojeni do projektu Fiktivní firma, který simuluje veškeré činnosti běžné
firmy včetně řízení, komunikace, korespondence, obchodů či účetnictví. Vybavená kancelář bude dal-

ší výbornou pomůckou k přiblížení atmosféry ve
skutečné firmě,“ uvedl zástupce ředitele OA Richard
Fiedler a dodal: „Pokud půjde všechno podle plánu,
rádi bychom novou tréninkovou kancelář začali
používat na přelomu ledna a února.“
Obchodní akademie v Janských Lázních je třetí
nejvýznamnější školou pro tělesně postižené u nás.
Vzdělávají se v ní studenti z celé republiky. Škola je plně bezbariérová a žákům s pohybovým
postižením či se závažnou poruchou motoriky nabízí také možnost ubytování, stravování a rehabilitace.

MLOK – pomůcka pro letní pohodu na souši i ve vodě
(Na naše otázky odpovídá jednatel firmy KURY Jiří Kupka)
u Co MLOK vozíčkářovi poskytne? Jak mu
poslouží?
Vozík či pojízdné lehátko MLOK umožní komukoli, nejen vozíčkáři, příjemný pobyt na
pláži nebo ve vodě. Tělesně postižený člověk by s sebou měl mít doprovod. Zkoušeli
jsme mobilitu vozíku na pláži, sjezd po písku
do vody, osmělování ve vodě, plavání a posléze nasednutí a výjezd zpět na souš.
u Může pomůcku použít vozíčkář s jakýmkoli typem postižení, nebo je určena jen
pro osobu se zdravýma rukama?
Vozík lze používat bez asistence, ale s ní
je to bezpečnější a snazší. Testovali ho mladík a dívka s dětskou mozkovou obrnou i paraplegici. Pomůcka je tedy vhodná pro uživatele s jakýmkoli tělesným postižením. Zkoušející
lidé měli trochu obavy jen při prvním pomalém
zanoření do vody. Ale rychle si na pomůcku
zvykli a pobyt ve vodě si užívali.
u Kolik MLOK stojí? Jste schopni doručit ho zájemcům po celé republice?
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Cena vozíku je 14 999 Kč. Pomůcku doručíme poštou v masivní kartónové krabici až před
dveře bytu.
u Když si někdo MLOKa objedná, jak
dlouho si na něj musí počkat?
V současnosti zahajujeme sériovou výrobu.
Od dubna je dodací lhůta asi dva týdny.

u Zkusíte tuto novinku nabídnout i v zahraničí?
Vozík MLOK jsme nedávno testovali v Izraeli
u Mrtvého moře. Byli jsme úspěšní: izraelský
zákazník si objednal 10 kusů a zvažuje zakoupení dalších. Věříme, že o pomůcku bude velký zájem i v Česku.
(pel)
Plážový vozík MLOK
l
lehký a skladný: složené lehátko ve velké
tašce, kola zvlášť v malé tašce
l
3 polohy lýtkové opěrky, 5 poloh zádové
opěrky
l
snadná manipulace při pohybu v písku i ve
vodě
l
potahová látka z prodyšné síťoviny, mokrý
sedák rychle uschne a nestudí
l
ve vodě se pomůcka drží při hladině, plavec si ji snadno najde
Pomůcku vyrábí a dodává firma KURY. Další
informace na telefonu 466 936 139 nebo na
e-mailu kury@kury.cz.
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V Praze se chystá významná konference
o podporovaném zaměstnávání
V pražském Kongresovém centru se 27.–29. Evans, předsedkyně České unie pro podporovakvětna uskuteční už 9. konference Evropské unie né zaměstnávání Alexandra Zajíčková a celá řapro podporované zaměstnávání, jejíž poslání nám da dalších odborníků.
„Program konference bude rozdělen do čtyř bloků,
přiblížila koordinátorka konference Alena Schlegelová z České unie pro podporované zaměstnává- které budou zaměřeny na otázku kvality v podní: „Výměnou názorů a zkušeností by konference porovaném zaměstnávání, metod práce, možnosměla přispět ke zvýšení kvality služeb poskyto- tí zapojení zainteresovaných skupin a budoucnosvaných lidem, jejichž možnost nalézt práci v běž- ti podporovaného zaměstnávání,“ informovala nás
ném prostředí je z důvodu zdravotního či soci- koordinátorka projektů a vzdělávacích aktivit České
unie pro podporované zaměstnávání Eliška El Moálního znevýhodnění snížena.
hammadi.
Konference je urče„Poslední konference v Belfasna pracovníkům úřadů
tu se zúčastnilo 650 odborníků ze
práce, poskytovatelům
práci nedostanu, neboť vozík mám,
36 zemí světa, bohatou účast
podporovaného
zapráci nedostanu, vždyť já jinej sem,
očekáváme i v Praze. Jsme přeměstnávání a dalších
práci nedostanu, nedostanu,
svědčeni, že závěry konference
sociálních služeb, ale
nejsem jiný, přece jinej sem!
přispějí k výraznému zkvalitnění
také zaměstnavatelům,
práce všech, kteří působí v této
zástupcům státní sprácelospolečensky významné oblasvy i samosprávy a sati,“ řekla Abilympijskému zpravomozřejmě také politidaji Alena Schlegelová.
(fr)
kům.“
Význam této akce
podtrhuje skutečnost,
Nevidomí těsnopisci
že záštitu nad konTěsnopis neboli stenografie je
ferencí převzali člen
systém zjednodušeného písma
Evropské komise Vlapro velmi rychlý zápis (de facto
dimír Špidla a náš
ministr práce a sociálrychlostí mluvené řeči), který se
ních věcí Petr Nečas,
používá především při různých
kteří také na konferenkonferencích, jednáních apod.
ci vystoupí. O své zkuV Německu mohou již téměř 70
šenosti
se
podělí
let – od roku 1940 – psát těsnopisi prezident Evropské
ně také nevidomé a špatně vidíunie pro podporovací osoby. Tento „slepecký“ druh
né zaměstnávání Mike
těsnopisu vznikl v Berlíně na podkladě Braillova šestibodového písma. K přepisu znaků do čitelné
Využijte nabídky zajímavého víkendu
podoby byl vyvinut speciální malý psací stroj s 200metrovým
V pátek 5. června od 16 hodin a v sobotu 6. června od 10 hodin se
na Pankrácké pláni v Praze 4 uskuteční druhý víkendový festival bez
papírovým páskem.
hranic „Žiju stejně jako Ty 2009“.
Díky tomu se brzy naučila stenografovat zhruba stovka nevi„Na počátku byla myšlenka a zájem udělat velký zábavný víkend,
domých zaměstnanců četných
který představí život postižených lidí od narození po stáří trochu
kanceláří, jimž diktovali jejich vijinak,“ říká Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je orgadící kolegové. Dosahovaná nižší
nizátorem celé akce.
rychlost zápisu souvisela s tím,
že šest bodů neumožňovalo psaZájemce bude čekat řada zajímavých atrakcí a disciplín – např. ledoní řady různých značek. Přesto
vá bruslařská plocha, lezecká stěna, lukostřelba, zvuková střelnice,
nárazový trenažér, sportovně-zdravotní městečko, soutěže o ceny,
bylo velkým úspěchem, že někteří
centrum podnikání zdravotně znevýhodněných, módní přehlídka,
nevidomí se stali stenografy při
hlavolamy, vůz „zdravých zubů“, asistenční vozy hasičského zázasedáních či konferencích.
chranného sbor, potápění, dětské městečko a mnoho dalšího. SvoNa další dárek – psací stroj pro
ji premiéru zde bude mít projekt Nadačního fondu pro podporu
osmibodové Braillovo písmo –
zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ochranná značka
se muselo čekat deset let. K ně„Práce postižených“, jejímž cílem je marketingově podpořit výrobky,
mu později přibyla učebnice oskteré prokazatelně vyrobily, balily či kompletovaly osoby se zdravotmibodové stenografie. Oboje mělo
ním znevýhodněním.
vliv na zvýšení rychlosti zápisu
Na akci se představí na pět desítek společností, které mají zkušenosa služeb nevidomých stenografů
ti s integrací, vzděláváním a zaměstnáváním osob se zdravotním
začaly tak využívat i další institupostižením. Po celý víkend si může každý přijít zkusit změřit síly
ce jako např. parlamenty nebo
nejenom ve sportovních disciplínách, ale na své si přijdou milovnísoudy. V nynější době se ale
ci malování keramiky, zdobení triček, thai chi, výroby šperků, pods těsnopisci se zrakovým ponikání. Dozví se také, jak je důležitá hipoterapie a co dobrého přistižením lze setkat nejspíše při
nášejí pro postižené lidi např. Pomocné tlapky.
(fr)
zapisování protokolů.
(mk)

OP
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Nová slevová karta
pro handicapované občany
Společnost a chráněná dílna Car Club, která poskytuje informace
a zprostředkovává služby komunitě osob se zdravotním postižením,
přichází se slevovým programem Handy Card, který je podporován
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
Zájemci mají možnost pořídit si plastovou kartu o rozměru běžných
platebních karet. Ta bude obsahovat jméno držitele, číslo průkazu
a délku platnosti, její dvouletou platnost zajistí zaplacení částky 400
korun. Důležité je, že tato slevová karta bude vždy identifikovaná
s jejím držitelem, tzn. že bude vydána na základě potvrzení ÚP
o uznané ZPS, případně od ČSSZ o přiznaném ČID-PID.

O tom, co tato slevová karta umožní, informoval Martin Polák, vedoucí Regionálního centra pomoci a mobility, které sídlí na pardubickém Masarykově náměstí 1484:
„Pro zájemce připravujeme rozsáhlý program, pro příklad vyberu jen
ty nejzásadnější. Jedná se například o různé formy slev u prodejců
aut, servisních služeb, taxi, výrobců vozíků a dalších forem dopravy.
Dále bude možné slevy uplatnit na služby chráněných dílen, při
pořizování komunikační a výpočetní techniky, zařizování domů, bytů a zahrady. Karta zároveň poskytne slevy na kulturní a vzdělávací
akce, při ubytování v hotelích a penzionech, umožní zlevnit využití
realitních služeb, pořízení spotřebního zboží, zdravotních či veterinárních služeb a celé řady dalších.“
Velice zajímavý a potřebný program Handy Card odstartoval v únoru.
Ucelený blok informací o poskytovaných slevách je zveřejněný na
www.handycard.cz. Tady najdete všechny potřebné informace, jak
slevovou kartu získat a jak ji používat.
(fr)

Aktivita nevídaná nejen u nás
Nalézt ve výstavních sálech galerií obrazy, které by si mohli
„prohlédnout“ i lidé se zrakovým
postižením, je téměř nemyslitelné.
Mezi prvními výtvarníky, kteří se
rozhodli tuto skutečnost alespoň
trochu zlepšit, je trojice vsetínských umělců. V jejich ateliérech
začaly vznikat unikátní plastické
obrazy pro lidi s uvedeným postižením.
„Myšlenka vznikala postupně.
Několik let se věnujeme tvorbě
kožených plastik a tak nás s kolegy napadlo, že bychom mohli
vyzkoušet vytvářet plastiky, které
by obohatily i nevidomé,“ řekl
k této aktivitě – u nás i za
hranicemi zcela ojedinělé – člen
skupiny Aleš Halamíček. Cesta
k realizaci nebyla rozhodně přímočará: umělci museli mít stále
na paměti zcela odlišné vnímání
výtvarného umění nevidomými.
Co to konkrétně znamenalo, vy-

světlil Petr Tomaštík, další člen
skupiny (na snímku s obrazem
Loďky): „Původní nápady jsme museli přizpůsobit možnostem takto
handicapovaných lidí. Potřebují totiž jednoduché tvary a vzhledem
k tomu, že je u nich kromě hmatu
výrazně vyvinut i čichový smysl,
uvažujeme také o parfemaci některých děl. Jednotlivé obrazy se
pokusíme také ozvučit příslušnou
ambientní smyčkou mp3, která
dopomůže k představivosti o konkrétním díle.“
Podle slov A. Halamíčka, který
pracuje s tradičními nástroji a volí starou technologii zpracování
koženého reliéfu, je pro takováto
díla nejvhodnějším materiálem
hovězí kůže. Upřednostňuje ji
hlavně kvůli její schopnosti kopírovat i velmi jemné struktury. Vyhovuje také z důvodu velmi příjemného pocitu při doteku, přitom
je i dostatečně odolná proti pří-

padnému poničení. Obrazy samozřejmě doplňují popisy v Braillově
písmu.
Při zpracovávání četných nápadů a námětů poskytují výtvarníkům neocenitelné rady sami zrakově postižení. Především jim
vysvětlují, co je pro jejich vnímání
rozhodující. Vysoce profesionální
přístup k této neobvyklé činnosti
dokládá i jejich studium odborné
literatury s tematikou problematiky
vnímání estetiky a umění nevidomých. Příjemný ohlas na jejich
obrazy pro ně znamená i zájem
širší veřejnosti.
Vsetínští výtvarníci dosud vytvořili desítku plastických obrazů.
Letos chystají výstavy na několika místech u nás (první začala
3. dubna v Brně), ale jednají také
s organizacemi zrakově postižených v zahraničí. Přesné termíny
a místa konání průběžně uvádí
web www.kadlub.net.
(mk)

