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Víte, jaké 
to je být 
na vozíku?

Seriál o aktivitách 
České abilympijské 
asociace 

Odborná pomoc
v krizových
životních situacích

Nabídka služeb
tří poradenských 
pracovišť

Sněženka, 
která nevadne
a rozdává radost

Představení Evropského 
výtvarného centra 
pro postižené děti

Výhradně na lidi se zdravotním postižením, senio- 
ry a rodiny s malými dětmi v kočárku byl za- 
měřen internetový průzkum o přístupnosti pražské 
hromadné dopravy. Od června do konce září  
se do něj zapojilo více než 1200 respondentů.  
A výsledky? Z pětadvaceti bariérových stanic met-
ra považují lidé za nejpotřebnější zpřístupnit ty  
ve středu města: tedy stanice Anděl, Můstek 
a I. P. Pavlova. V povrchové dopravě patří i po 
dvaceti letech od pádu komunismu k největ- 
ším problémům nedostatek nízkopodlažních vozi- 
del, bariérové chodníky a výstup z tramvaje přímo  
do vozovky.

Všechny získané informace jsou formou pře- 
hledných grafů zveřejněny na portálu www.pra- 
ha.eu/jnp/cz/obcan, konkrétně v rubrice Sociální 
a zdravotní oblast, jako součást stránek Bezba- 
riérová Praha. Průzkum připravila a výsledky vy- 
užije expertní skupina Pro Prahu bezbariérovou, 
která od ledna působí při magistrátu. V jejím  
čele je vozíčkář Michal Prager ze sdružení Asis- 
tence. Skupina úzce spolupracuje s úředníky  

a zastupiteli města i jednotlivých městských čás- 
tí na systematickém odstraňování dopravních ba- 
riér.

Tomuto záměru slouží i brožura s názvem Jede- 
me v tom s vámi, kterou v září vydala zmíněná 
Asistence. Přináší souhrnné informace o stejno-
jmenném projektu, který začal předloni v prosinci: 
na vozík usedne známá osobnost a absolvuje 
na něm svou obvyklou cestu po Praze, například 
z domova do zaměstnání. Své zážitky, postřehy 
a pocity pak shrne do krátkého textu či sdělí no- 
vinářům. Pozvání k projížďce už přijali třeba her- 
ci Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Petra Špalko- 
vá a Jiří Macháček, písničkář Jiří Dědeček, rocker 
Michael Kocáb či reportér Josef Klíma.

Čtyřicetistránková publikace Jedeme v tom s vámi 
však nenabízí jen poutavé čtení doplněné mnoha 
zdařilými fotografiemi. Nabízí taky inspiraci, jak upo- 
zornit na dopravní a stavební bariéry i v jiných 
městech. Pokud o ni máte zájem, nemusíte ji 
pracně shánět: stačí navštívit webovky www.asis- 
tence.org.                                                              (pel)

Pražská realita: málo nízkopodlažních vozidel, 
výstupy do vozovky, bariérové metro ve středu města

V souvislosti s novou pravomocí, 
která mu bude udělena k letošní-
mu 1. prosinci antidiskriminačním 
zákonem, vyzývá veřejný ochrán- 
ce práv neziskové organizace ke 
spolupráci. Pokud se chtějí podí- 
let na systémovém potírání dis-
kriminace, zejména poskytováním 
právní pomoci obětem diskrimina- 
ce a výzkumnou činností, mohou 
se přihlásit. Ombudsman zároveň 
upozorňuje potenciální zájemce,  
že z případného partnerství pro  
ně předem neplynou žádné fi- 
nanční výhody či plnění.

Informace o podmínkách, které  
musí neziskovky splňovat, sdělí  
a na dotazy odpoví pověřený  
pracovník Kanceláře veřejného  
ochránce práv Michal Čermák 
(e-mail: cermak@ochrance.cz, te- 
lefon: 542 542 389).               (pel)

Výzva 
ombudsmana

Česká abilympijská asociace (CAA) pořádá 18. abilympiádu, soutěžní 
přehlídku schopností a dovedností osob se zdravotním postižením,  
opět v pardubické ČEZ aréně a její termín je 28.–29. května 2010. „Už  
teď vyzýváme všechny potenciální soutěžící, aby vyhledávali na na-
šich webovkách pravidla disciplín opakovaně, neboť jen tak se včas 
dozvědí zadaná témata a úkoly,“ upozornila Alena Krpálková, která má 
tradičně na starosti soutěžní úsek. Ředitelka CAA Ivana Dolečková  
dodala: „Na www.abilympics.cz se budou objevovat všechna potřeb- 
ná sdělení k 18. ročníku naší abilympiády, postupně budeme zprávy  
a pokyny pro účastníky, pomocníky, asistenty i pořadatele aktualizovat.“

Opět budou v permanenci internetová databáze a registrační systém, 
které se při svém testovacím provozu před 17. ročníkem plně osvědčily.

Minulý měsíc se poprvé v plném složení sešel organizační štáb, 
který začal náročnou akci pečlivě připravovat. Na přetřes už přišla ná- 
plň doprovodného programu. Šanci ho ovlivnit máte i vy, pokud nám 
svoje nápady a návrhy včas sdělíte na adresu našeho Abilympij- 
ského zpravodaje – Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice nebo elektro-
nicky na adresu redakce@abilympics.cz. Organizační výbor všechny 
zaslané náměty, nápady či doporučení posoudí a rozhodne, které  
z nich by mohly být realizovatelné.                                                       (fr)

Abilympiáda bude opět v květnu,
program můžete ovlivnit i vy!

Zavládl podzim. Stromy už jsou holé, listí roznesl vítr. Ale cesty zůstávají. A s nimi naděje, že dojdeme až na jejich  
konec. I takové poselství lze vytušit na snímku, který pořídil Petr Berák z Prahy, jeden z vítězů loňské abilympiády.  
Fotografování se věnuje od roku 1996, zaměřuje se hlavně na přírodu, krajinu, zátiší. Devětatřicetiletý usměvavý  
muž má za sebou několik výstav a fotí pro časopis Roska. Unie Roska z jeho snímků v roce 2006 sestavila stolní ka- 
lendář. Na letošní abilympiádě Petr Berák chyběl kvůli zdravotním potížím, ale příště si chce opět zasoutěžit.

Myslím si, že tato akce má svůj 
smysl ve všeobecné vlně, kte-
rá postupně bariéry rozpouští  
a překonává. Doufám, že se 
všem lidem dobré vůle podaří 
zjistit, že jsme jedna kolektivní 
lidská bytost. Staří Toltékové  
říkají, že vesmír nezná chybu  
nebo nedokonalost. Každá by- 
tost, která se rodí, rodí se 
přesně tak, jak se rodit má. 

herec Jaroslav Dušek  
o akci Jedeme v tom s vámi

Chcete mít úspěšnou neziskovku?
Na knižním trhu se počátkem  
října objevila ojedinělá příručka  
Úspěšná nezisková organizace. 
Její autoři Marek Šedivý a Olga  
Medlíková jsou zkušenými odbor- 
níky v řízení neziskovek. V publi- 
kaci se zabývají jejich možnostmi 
i omezeními, základy finančního 

řízení, zajišťováním finančních 
zdrojů (tzv. fundraisingem), mar- 
ketingem či vedením zaměstnan-
ců a dobrovolníků.

Srozumitelně napsaná a praktic-
ky laděná knížka, která je poči- 
nem vydavatelství Grada Publish-
ing, je k dostání za 229 Kč.   (pel)
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Pan Ludvík je šikovný, má bohaté  
pracovní zkušenosti a pracovat  
chce. Ale je neslyšící, tudíž byl dlou-
ho době nezaměstnaný. Iniciativně si  
ale zkoušel najít nějaké vhodné za- 
městnání v inzerátech i prostřed- 
nictvím elektronické pošty, sám také 
oslovoval potenciální zaměstnavate- 
le.  Vše marně… Proto nakonec navští- 
vil s prosbou o pomoc pražskou 
specializovanou Agenturu Profesní- 
ho Poradenství pro Neslyšící.

Zde se mu začaly věnovat pracov- 
ní konzultantky: nejprve pomáhaly  
obvolávat inzerenty s nabídkou vol- 
ných pracovních míst. Posléze si ho  
převzala konzultantka a začali spo- 
lupracovat ve službě Krátkodobé 
profesní poradenství. Podle jejího 
zjištění pan Ludvík potřeboval větší 

pomoc při komunikaci se zaměst- 
navateli než při hledání zaměstnání. 

Agentura již delší dobu úspěš- 
ně spolupracuje mj. také s firmou  
Alza.cz, kde na pozicích skladníků  
pracují i neslyšící. Protože tento ob-
chod s počítači a elektronikou Agen- 
turu opět oslovil s prosbou o zajiště- 
ní dalšího neslyšícího zaměstnance, 
dostal nabídku na tuto práci právě  
pan Ludvík; navíc ho i lákala.

Při pracovním pohovoru ho ještě 
doprovodila pracovní konzultantka.  
Pohovor dopadl úspěšně, a tak bylo 
možno domluvit termín nástupu do 
zaměstnání. Protože neslyšící ve fir- 
mě již pracují a mohli tak panu Lud-
víkovi pomoci při zapracovávání sa- 
mi, stačila pouze jednodenní přítom-
nost pracovní konzultantky.        (mk)

Národní rada osob se zdravot-
ním postižením vyhlásila soutěž  
o Mosty 2009. Jde o výroční ce- 
nu udělovanou institucím, subjek- 
tům a jednotlivcům za mimořádný 
čin, projekt nebo akt ve prospěch 
občanů se zdravotním postiže- 
ním. Soutěží se v těchto kategori- 
ích: cena pro instituci veřejné  
správy; cena pro nestátní subjekt; 
cena pro osobnost hnutí osob 
se zdravotním postižením; zvlášt-
ní cena.

Formulář pro nominace je  
zveřejněn na internetových strán- 
kách www.nrzp.cz. Návrhy mo- 
hou podávat úřady státní správy  
a samosprávy, instituce, nestátní  

neziskové organizace, občanská 
sdružení, podnikatelské subjekty, 
zástupci sdělovacích prostředků 
a fyzické osoby.

Uzávěrka soutěže je 30. listo-
padu. Návrhy je nutné poslat po-
štou; rozhodné je datum podací 
pošty na listovní zásilce.

Nominační komise NRZP nejpr- 
ve vybere pět nejlepších návrhů 
v každé kategorii. Hodnotící výbor, 
složený ze zástupců Asociace  
krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR  
a spolupořadatelů předání cen,  
pak rozhodne o vítězích. Ceny bu- 
dou slavnostně uděleny 10. února 
2010 v Plzni.

Kontaktní adresa: NRZP ČR,  
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, te- 
lefon: 266 753 421, e-mail: nrzp@ 
nrzp.cz.                                   (pel) 

Třikrát zlatá klávesnice

Miloše Černilovského

(Zatím) úspěšný příběh

Sněženka, která nevadne a rozdává radost

Zapojte se do soutěže o Mosty 2009! Asociace pomáhající lidem s autismem 
(APLA) Praha zahájila v říjnu v Libčicích 
nad Vltavou novou pobytovou službu pro 
lidi s autismem a problémovým chováním. 
V Česku jde o zcela ojedinělý projekt.  
„V posledních letech jsme zaznamenávali 

stále větší zájem rodičů o celoroční pobytové zařízení, které by bylo 
schopno poskytovat kvalitní péči dospívajícím dětem se souběhem  
autismu a problémového chování. Pro tyto osoby je totiž velmi složi- 
té zapojovat do kolektivního způsobu života, jak to vyžadují od svých 
uživatelů běžná zařízení pro osoby se zdravotním postižením,“ uved- 
la Kateřina Balická, vedoucí Domova Libčice.

Celoroční bydlení pro děti a dospělé s autismem je službou, která 
v Česku chyběla. Podpořilo jej Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Záštitu nad projektem převzal Michael Kocáb, ministr pro lidská práva,  
a Marián Hošek, náměstek ministra pro sociální služby.

Zevrubné informace o činnosti APLA Praha lze najít na stránkách 
www.praha.apla.cz. Sdružení, které vzniklo 1. dubna 2003, poskytuje  
lidem s autismem rozmanité psychologické, psychiatrické a sociální 
služby. Pořádá také asi 15 typů vzdělávacích kurzů určených pro rodi- 
če a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracov- 
níky v sociálních službách, personál pobytových zařízení) pečující  
o zmiňovanou skupinu osob.                                                              (pel)

Na mistrovství světa v psaní na 
klávesnici v Pekingu získal dvace-
tiletý student Univerzity Hradec   
Králové Miloš Černilovský, který  
na letošní abilympiádě v ČEZ  
aréně tlumočil mluvené slovo do 
písemné podoby, zlatou medaili 
v královské disciplíně, opisu textu. 
V juniorské kategorii 17–20 let tak 
dosáhl nebývalého hattricku – prv-
ní titul vybojoval v roce 2005 ve 
Vídni a druhý přidal v roce 2007 
v Praze. Ze šampionátu, který se 
koná jednou za dva roky,  se vrá- 
til v závěru prázdnin a vybojoval  
na něm i další dvě zlaté medaile 
– za internetovou vícejazyčnou 
soutěž a korekturu textu a dvě 
stříbrné medaile za internetovou 
soutěž v mateřštině a za více-
jazyčný diktát.                           (fr)

Ojedinělá služba pro lidi s autismem

Velmi užitečnou pomůckou pro li-
di se zdravotním postižením a je-
jich rodinné příslušníky je Sociálně 
právní minimum. Publikaci už ně- 
kolik let vydává Národní rada osob 
se zdravotním postižením a jejím 
autorem je JUDr. Jan Hutař.

Nyní si můžete pořídit novou  
verzi Minima. Brožura obsahuje 
komplexní informace aktualizo- 
vané k 1. dubnu, například o dů- 
chodovém pojištění, sociálních  
službách, dávkách a příspěvcích.  
Opět jsou v ní uvedeny i názorné 
příklady, jak správně postupovat  
v legislativních záležitostech.

Publikaci si lze vyzvednout  
v pražském sídle Národní rady  
u paní Kubíčkové. Pro objednáv-
ky je určena e-mailová adresa 
m.kubickova@nrzp.cz a telefonní 
číslo 266 753 421. Cena je 100 Kč 
za výtisk (+ poštovné).           (pel)

Od května je k dostání
Sociálně právní minimum

Co spojuje dvě tak diametrální 
odlišnosti: obrovskou tragédii 
československého horolezectví 
z roku 1970, kdy po silném ze- 
mětřesení zahynula v peruán- 
ských Andách pod lavinou na 
úpatí 6768 metrů vysokého  
Huascaránu spolu s mnoha ti-
síci místních obyvatel také ce-
lá 14členná výprava horolezců 
zvučných jmen, a vysoce chvá- 
lyhodnou aktivitu ve prospěch 
dětí se zdravotním postiže- 
ním? Krátce řečeno: nebýt ho- 
rolezeckého neštěstí, nevzniklo 
by Evropské výtvarné centrum  
Sněženka ve Smržovce.
  

Při příležitosti 25letého výročí  
neštěstí zorganizovalo občanské 
sdružení Unikátní projekty pro  
příbuzné zahynulých horolezců  
do Peru „vzpomínkovou“ výpra- 
vu. Zúčastnila se jí také dce- 
ra horolezce, který – stejně ja- 
ko ona – pracoval v libereckém 
Jedličkově ústavu. Po návratu na- 
vrhla připravit pro dětské klienty 

zařízení pořady o zmíněné zemi 
s promítáním diapozitivů, vystou-
pením indiánské hudební skupi- 
ny atd. Nápad byl vřele přivítán, 
děti své zážitky z jednotlivých po- 
řadů spontánně nakreslily, vznikla 
první výtvarná dílka.

Dvě rozdílná období
Evropské výtvarné centrum Sně-

ženka „se narodilo“ v roce 1999  
v hlavách fotografa Jiřího Hladí- 
ka a publicisty Lubomíra Vejražky 
jako jedna z aktivit sdružení Unikát-
ní projekty. Od svého počátku pů-
sobí v objektu bývalé mateřské 
školy s velkou společenskou míst-
ností, výtvarnou a keramickou díl- 
nou, podkrovním ateliérem, zahra-
dou a dokonce i částí lesa. 

Po prohlídce budovy bylo jas-
né, že ani architektonická podoba 
a ani vnitřní vybavení pro pobyt 
dětí se zdravotním postižením 
nevyhovuje. Ale i přes toto zjištění 
bylo rozhodnuto zahájit provoz 
aspoň v dílnách, jíst a spát muse-
ly děti zatím jinde. Svůj přínos to 

ale také mělo: děti samy na sobě 
poznaly, že i život v provizoriu má 
své kouzlo i smysl. 

Lepší podmínky nastaly v roce 
2002, kdy se po rekonstrukci  
umožněné poskytnutím dotací  
mohla Sněženka převléknout do  
„bezbariérového“ kabátu. Rekon-
strukce ale nezjednodušila pouze 
přístup do objektu, díky ní nastala 
po hodová atmosféra a provozní 
režim se mohl přizpůsobit pobytu 
dětí se zdravotním postižením, ale  
i dětí sociálně znevýhodněných, 
a to nejen od nás; doposud sem 
zavítali třeba malí klienti ze Slo-
venska či Německa. 

Pohled za dveře
Stop pasivitě, zelená aktivitě! –  

i tak lze vyjádřit skutečnost, že  
se v Centru při relaxačních po- 
bytech nemůže nikdo nudit. Pře-
važuje pochopitelně výtvarná čin- 
nost pod odborným vedením, 
blahodárný vliv na dětskou duši 
má i pobyt na čerstvém vzduchu 
v příjemném prostředí objektu. 

Právě výtvarná činnost se pře- 
depisuje jako lék na „vytržení“ 
z ústavního stereotypu a vtažení 
do „víru dění“. Prožitek z rados-
ti nad uměleckým výkonem je 
zvláště pro zdravotně postižené 
děti velkou vzpruhou na cestě ke 
snadnějšímu vyrovnání se s ne- 
lehkým životním osudem. Přispívá 
k tomu i snaha organizovat poby- 
ty společně se zdravými dětmi. 
Pracovníci Centra k tomu dodá- 
vají: „Vycházíme z myšlenky, že 
postižené děti mají omezené mož- 
nosti seberealizace. Bez dopomo- 
ci nemají možnost zabývat se čin- 
ností, která by je uspokojovala. 
Kdo pozná v dětství úspěch a do- 
brý pocit z vykonaného díla, bude 
k obdobným prožitkům směřovat  
i později. Bude aktivní, najde v so- 
bě chuť tvořit a bojovat za sebe.  
Handicapovaným dětem však prá- 
vě aktivní přístup k životu často  
chybí. Nejsou programově vedeny 
k osobní iniciativě. Pasivita však 
snižuje kvalitu jejich života a ohro-
žuje je sociálním vyloučením.“

Ocenění za činnost
Veškeré aktivity občanského  

sdružení Unikátní projekty (dále 
např. pořádání celorepublikových 
výtvarných soutěží pro postižené 
i zdravé děti, výstavy u nás i v za- 
hraničí nebo vydavatelská čin-
nost) se mohou pochlubit i něko- 
lika úspěchy. Patří k nim také 
prestižní cena Jana Masaryka 
Gracias agit 2000 udělovaná mi- 
nistrem zahraničních věcí za pre-
zentaci republiky v zahraničí. Nej-
větším oceněním ale je a vždy  
i bude radost dětí.

Prostě – tak jako je květina 
sněženka jedním z prvních poslů 
probouzejícího se jara, je Evrop-
ské výtvarné centrum pro postiže-
né děti Sněženka (Staniční 1273, 
468 51 Smržovka; telefon a fax: 
483 382 042; e-mail: snezenka.
vytvarne@centrum.cz; web: www. 
snezenka.org) významným po- 
mocníkem na klikaté životní ces- 
tě dětí se zdravotním postižením.

(mk)



Málokdo si umí představit, jak se cítí tře- 
ba vozíčkář v momentě, kdy se ocitne 
před pro něj nepřekonatelnou překáž- 
kou, třeba normálním obrubníkem. A to 
je podstata záslužné činnosti České 
abilympijské asociace (CAA), která se 
zaměřuje na organizaci a pořádání tzv. 
zážitkových seminářů. Představujeme je 
v dalším díle našeho seriálu o CAA.

První zážitkový seminář připravilo v roce 
2003 pardubické TyfloCentrum, u přípravy 
a organizace byla vedoucí odboru sociál- 
ních věcí pardubického magistrátu Ivana 
Liedermanová. „Česká abilympijská asoci-
ace začala s TyfloCentrem spolupracovat  
už o rok později a původní zážitkový semi-
nář zahrnující problematiku nevidomých  
a slabozrakých se tak rozšířil o problema-
tiku tělesně postižených osob. Od roku 
2007 připravujeme tento seminář sami  
a je zaměřen jen na pohybová postižení,“ 
informoval nás Aleš Dvořák, který má tuto 
oblast v CAA na starosti.

Zkušenosti k nezaplacení
Nejde o nic menšího než o osvětu, která 

má zlepšit informovanost o problematice 
zdravotního postižení a prevenci zdravotní-
ho postižení. „Během absolvování našeho 
zážitkového semináře mají zdraví účastníci 
možnost rozpoznat různé druhy bariér  
a pocity lidí se zdravotním postižením,  
které zdolávání těchto bariér provází,“ vy- 

světluje Dvořák. Tahle zkušenost je předpo-
kladem k tomu, že se absolventi semináře 
nebudou v budoucnu podílet na vzniku 
dalších bariér a současně projekt význam-
ným podílem přispívá k osvětě obyvatel  
a následně ke zlepšení životních podmí- 
nek lidí se zdravotním postižením v Pardu-
bickém kraji.   

Dvořák: „Zážitkový seminář pořádáme 
většinou pro základní, střední a vysoké  
školy na území Pardubického kraje, ale byl 
také součástí Dne zdraví v Pardubicích 
pořádaného Státním zdravotním ústavem. 

O dobrých výsled-
cích svědčí sku- 
tečnost, že nás 
oslovují organiza- 
ce, které zážitko- 
vý seminář absol- 
vovaly již dříve.“

I do této oblas- 
ti však dopadla  
mocná ruka tr- 
hu – proti předpo- 
kladu bylo semi- 
nářů méně, než  
se plánovalo, což 
zavinilo zkrácení 
příspěvku na po- 
řádání těchto ak- 
cí, i když zájem 
ze strany škol byl 
značný. Dvořák: 
„Proto jsme z per- 
sonálních důvodů 
museli tyto se- 
mináře odmítat.  
O velkém zájmu 
a úspěšnosti na- 

šeho projektu svědčí skutečnost, že třeba 
v minulém roce našimi zážitkovými seminá-
ři prošlo 450 účastníků. A je škoda, že 
nedostatek financí nám znemožňuje tuto 
oblast naší činnosti ještě více rozšířit. Vě-
řím, že se v nejbližší době situace zlepší  
a počet zážitkových seminářů opět vzroste.“ 

Prostor se otevírá ve školách
Jednou z cest je, že zážitkový seminář 

může být ve školách zakomponovaný do 
předmětů občanská výchova nebo základy 

společenských věd. Účastníky semináře 
mohou být i pedagogové, na které je  
v systému školství v souvislosti s integrací 
handicapovaných žáků kladeno stále vět-
ší množství požadavků. Důležitý by měl 
být i pro pracovníky veřejné správy, kteří 
se v denní praxi setkávají se zdravotně 
postiženými osobami. Svoje místo seminá-
ře získaly i v celosvětovém projektu Zdra- 
vá města, který v roce 1988 iniciovala OSN.

Dvořák: „V letošním roce jsme byli na Dni 
otevřených dveří Univerzity Pardubice, kde 
jsme v univerzitním kampusu organizovali 
akci Poznej na vlastní kůži, jak se žije 
s handicapem. Na ČVUT v Praze jsme za-
se organizovali zážitkáč pro pracovníky 
studijního oddělení, kteří se věnují po-
stiženým studentům na jejich vysoké ško-
le, a dále tam byli i pracovníci z Fakulty 
biomedicínského inženýrství z katedry bio- 
medicínské informatiky, kteří se zajímali, 
jak tyto zážitky a zkušenosti převést do 
praxe.“

Cest, jak přiblížit skupiny zdravých a han- 
dicapovaných občanů, je celá řada, zá-
žitkové semináře však v tomto směru mají 
jedno z nejdůležitějších míst.                   (fr)

Sněmovna letos v červnu přehla- 
sovala loňské veto prezidenta  
Klause a přijala zákon o rovném 
zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací  
(antidiskriminační zákon). Zabráni- 
la tak pokutě ve výši desítek mili- 
ónů eur od Evropské unie a velké 
ostudě. Česko totiž bylo posled-
ním členským státem EU, který zá- 
kon zakazující diskriminaci v pří- 
stupu k zaměstnání, dopravě, 
vzdělání, zboží a službám či tře- 
ba ke zdravotní péči dosud neměl.

Z hlediska osob se zdravotním 
postižením je velmi důležité, že 
zmíněný právní předpis s účinnos- 
tí od 1. září jednoznačně stano- 
vuje právo na rovné zacházení  
a zákaz diskriminace také z důvo-
du zdravotního postižení. A defi- 
nuje, co se za něj považuje: rozu-
mí se jím tělesné, smyslové,  
mentální, duševní nebo jiné po- 
stižení, které brání nebo může 
bránit osobám v jejich právu na 
rovné zacházení v oblastech vy- 
mezených tímto zákonem; přitom 
musí jít o dlouhodobé zdravot- 
ní postižení, které trvá nebo má 
podle poznatků lékařské vědy tr-
vat alespoň jeden rok.

Pro zdravotně postižené lidi má 
rovněž velký význam ustanovení,  
podle kterého se za diskriminaci 
nepovažují opatření, jejichž cílem 
je předejít nebo vyrovnat nevýho- 
dy vyplývající pro tyto osoby  
ze zdravotního postižení a zajistit  
jim rovné zacházení a rovné pří- 
ležitosti.

Ve věcech práva na rovné za-
cházení a ochrany před diskrimi-
nací působí veřejný ochránce práv 
(ombudsman). Ten může obětem 
diskriminace pomoci při podávání 
návrhů na zahájení soudního ří- 
zení z důvodu diskriminace.

Ústava zatím nezměněna
Zákaz omezování práv z důvo-

du zdravotního postižení však do- 

sud není zakotven v Ústavě ČR, 
respektive v Listině základních 
práv a svobod. Jde o normu, kte-
rá má v našem právním řádu nej- 
vyšší právní sílu. Proto bylo do 
Národního plánu podpory a in-
tegrace pro občany se zdravotním 
postižením na období 2006 až 
2009, schváleného vládou, zařa- 
zeno opatření ukládající vypraco-
vat a předložit návrh na dopl- 
nění Listiny o ustanovení výslovně 
potvrzující rovnoprávnost (zákaz 
diskriminace) dané skupiny ob-
čanů.

Novela Listiny už byla předlože-
na vládě, která o ní prozatím ne-
rozhodla. Tuto situaci částečně ře- 
ší Úmluva OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, kterou 
Česká republika podepsala a je- 
jíž ratifikační proces je v součas-
nosti prakticky dokončen. Úmluva, 
jež upravuje přístup ke všem dů- 
ležitým právům a svobodám, kte- 
ré se osob s postižením bez-
prostředně dotýkají, je v souladu 
s mezinárodním právem nadřaze-
na právním předpisům jednotli-
vých států, které ji podepsaly  
a ratifikovaly.                           

                 (pel)

Víte, jaké to je být na vozíku?
CAA se představuje

Tuto aktivitu finančně podporuje také Ma- 
gistrát města Pardubic.

Ve středu 7. října se v rámci servisního a prezentačního dne Střední 
školy automobilní Holice pořádaného na tamním náměstí uskutečnil také 
zážitkový seminář. Celodenní akci navštívilo necelých osm stovek dětí 
předškolního věku i žáků a studentů základních a středních škol z města 
a blízkého okolí.

V Česku už platí antidiskriminační zákon

 Už je to pár let,
 Co chodím s holí.
 Přesto mě baví svět,
 I když někdy bolí.

  Chci se vysmát realitě.
  Zrazuje mě síla.
  Víc se k mojí mentalitě
  Hodí něžná víla.

 Čas od času svádím boj.
 Jsem nahoře a hned dole.
 V duši neklid, nepokoj.
 Můžou za to hole?

 Možná ano. Možná ne.
 Toužím po zklidnění.
 Láska je kolem mne.
 Láska. Bůh. Smíření.

Básně jako inspirace do života
Do skupiny zdravotně postižených autorů, kterým už vyšla knížka, 
přibyla Renata Pinkasová. Unie Roska jí v létě vydala sbírku veršů Čas 
mládí a hledání, Čas zrání a nacházení. „K psaní básniček mě, jak už  
to tak bývá, v mládí inspirovala láska a v pozdějším věku děti. V součas-
né době, kdy mě nemoc – roztroušená skleróza – přivedla k zastavení,  
se v básních vyznávám ze svých pocitů,“ řekla o své prvotině.

Knížka stojí 100 korun a objednat si ji můžete na e-mailu vydavatelstvi@
roska.eu či na telefonu 266 712 511.                                                 (pel)

Divadlo Barka oslavilo v září 15 let 
své existence. Komorní scéna  
s bezbariérovým přístupem na je- 
viště i do hlediště vznikla v roce 
1994 v Brně jako kulturní zařízení 
Ligy za práva vozíčkářů. Prostory 
divadla jsou ideální pro menší 
formy divadelních a hudebních 
aktivit. Kapacita sálu s výbornou 
akustikou je 150 míst a diváci jsou 
v blízkém kontaktu s jevištěm.

Během sezóny Barka nabízí pa-
letu dramatických a hudebních  
vystoupení profesionálů i ryzích 

amatérů. K vidění jsou i dětská 
představení pro mateřské školy, 
studentská představení a akade-
mie lidových škol umění. V nabíd-
ce jsou také výstavy fotografií  
a kreseb, pohádky, představení  
v anglickém či německém jazyce, 
operní představení JAMU, koncer-
ty folkové a trampské muziky, 
přednášky a vyprávění cestovate- 
lů s projekcí diapozitivů.

Aktuální program divadla Barka, 
v němž mají zdravotně postižení 
lidé, studenti a seskupení mladých 
kumštýřů přednost před běžnou 
komercí, najdete na stránkách 
www.divadlobarka.cz. Na případ-
né dotazy odpoví dlouholetá ře-
ditelka Barky Zdeňka Vlachovská 
na telefonu 608 635 557 či e-mai-
lu barka@ligavozic.cz.           (pel)

Brněnská BARKA baví i motivuje 
vozíčkáře už patnáct let

Kdo se zajímá o život tělesně postižených lidí, ne- 
měl by nechat bez povšimnutí knížku Světem na 
vozíku, kterou napsal Vittorio Cavini. Je věro- 
hodným svědectvím o tom, že i vozíčkář si může 
vychutnávat dobrodružství spojená s náročným ces-
továním.

Autor se narodil v roce 1935 v severní Itálii. 
Před 30 lety mu byla diagnostikována roztrou- 
šená skleróza, přesto až do roku 1992 pracoval 
jako žurnalista. Natočil řadu televizních dokumen- 
tů v různých zemích. Při pohybu mu zprvu pomá- 
hala hůl, pak berle a nakonec vozík.

Zážitky z cest vypráví Cavini svěžím, leckdy i hu- 
morným stylem. Velkou roli při jeho putování se- 
hrála jeho žena Silvie: i o tomto intenzivním 
vztahu dvěstěstránková kniha pojednává. Letos 
v květnu ji vydalo nakladatelství H+H, k dostání 
je za 225 korun.                             (pel)

Kniha, která vás 
probudí z netečnosti
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Kde hledat na internetu 
Zákon o rovném zacházení  
a o právních prostředcích  
ochrany před diskriminací (an- 
tidiskriminační zákon) lze najít  
na stránkách www.lexdata.cz.
Úmluva OSN o právech osob se 
zdravotním postižením je zveřej- 
něna na stránkách www.nrzp.cz/
dokumenty.

Občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) 
poskytuje bezplatně profesionální právní po-
moc pro zaměstnance s pracovně-právními 
problémy. Lidé se na něj mohou obracet s pros- 
bou o radu či konzultaci, se žádostí o sepsání  
podání nebo mohou dokonce požádat o zastu- 
pování u soudu nebo správního orgánu. „Po- 
moc nabízíme těm, jejichž práva jsou na trhu 
práce porušována a kteří kvůli znevýhodně- 
ní nejrůznějšího typu nemohou z finančních 
důvodů využít komerční právní služby,“ uvedl  
David Kyncl, koordinátor tříletého projektu. 
Sdružení IuRe jej zahájilo 1. června. Další in- 
formace lze najít na stránkách www.iure.org,  
pro dotazy je určena e-mailová adresa iure@ 
iure.org.                                                         (pel)

Máte potíže v zaměstnání  
a nemáte na právníka?



tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
tel.: 466 799 380    
fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Pardubická 350
533 04 Sezemice
tel.: 466 303 126
www.ipak-sro.cz
info@ipak-sro.cz
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Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO 
v Mikulovicích u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze 
širokého sortimentu sanitární keramiky, van, sprchových 
koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních materiálů.                                                     

pondělí–pátek 8–17 hod.                     tel.: 466 885 555                                                              
sobota            8–12 hod.               pardubice@steno.cz   

Mezi nejobsazovanější abilympijské soutěžní disciplíny 
patří rok co rok keramika. Pokaždé při ní vznikají velice 
zajímavé hliněné artefakty, prostřednictvím nichž soutě-
žící s různým typem i stupněm zdravotního postižení vy- 
povídají o svém pohledu na svět. 

Tuto řemeslně-výtvarnou činnost mají ve značné oblibě 
nevidomí, kteří se v ní navíc mohou velice zdokonalit 
díky světové novince pojmenované podle jejího autora 
… (tajenka) technika modelováni. Tento český patent 
je přitom „postavený“ právě na přirozených hmatových 
schopnostech nevidomých. 

Vodorovně: A. Tajenka; SPZ okresu Kolín. – B. Ji-
hoamerický pštros; rozprava. – C. Ženské jméno; náš 
bývalý herec (Hugo); obec u Berouna. – D. Postup; 
ženské jméno. – E. Velký papoušek; sídlo v Itálii; hon. – 
F. Pobřežní jezero neúplně oddělené od moře; mořská 
paryba. – G. Životní osud; bývalý keňský běžec; okolo. – 
H. Dutý plovák; marast. – I. Pobídka; obyvatel světadílu.

Svisle: 1. Anglicky „živočich“; krkonošská řeka. – 2. Muž- 
ské jméno; modla. – 3. Bájný český kníže; peněžní sou-
stava státu. – 4. K tomuto účelu (knižně); v esperantu 
„vysoký“. – 5. Citoslovce pobídnutí; jemenský přístav; 
Cikán. – 6. Ten i onen; anglicky „umění“; anglická číslov-
ka. – 7. Menší sídlo; naše hudební skupina; citoslovce 
odporu. – 8. Jméno fenky; jihoamerický ještěr. – 9. Náš 
bývalý herec; bývalý košický hokejista. – 10. Severský 
statek; úslužnost. – 11. Povinný odvod státu; bájný ost- 
rov z legendy o králi Artušovi.

Pomůcka: ad hoc, Avalon, Cerea, Kern, Tmaň.         (mk) 

Všem luštitelům se omlouváme za příliš tmavé zvýrazně-
ní políček tajenkových výrazů v minulé křížovce.

Pro chvíle oddechu

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Projekt „Krkonoše bez bariér“ je projekt Správy Krkonoš- 
ského národního parku (KRNAP) realizovaný prvořadě  
pro turisty s tělesným postižením – vozíčkáře a osoby  
s omezenou mobilitou, ale také pro rodiny s malými dětmi 
v kočárcích. 

Jedná se (zatím) o 10 tras po turisticky značených ces- 
tách, které vedou po zpevněných terénech. Na většině tras  
se v každém případě doporučuje přítomnost asistenta,  
který pomůže překonat případné překážky či nerovnosti 
na cestě. 

Správa KRNAPu před časem uspořádala dva (náležitě  
medializované) výlety pro vozíčkáře, při kterých společně  
mapovali vytipované trasy. Výlet na pramen Labe, z ně-
hož je otištěná fotografie, byl zároveň součástí akce no- 
vopackých vozíčkářů – pokusu o překonání dva roky sta- 
rého rekordu, kdy se k prameni naráz dostalo 34 tělesně  
postižených. A rekord byl překonán: za nádherného slu- 
nečného počasí babího léta s úchvatnými pohledy spo- 
lečně na místo zrodu jedné z největších evropských řek 
do nadmořské výšky 1387 metrů v těsném sousedství 
státní hranice s Polskem vystoupalo 46 vozíčkářů (více 
informací na www.ceskenoviny.cz/zpravy/k-prameni-labe- 
v-krkonosich-vystoupalo-rekordnich/388735). Druhý výlet 
vedl k Mumlavskému vodopádu nedaleko Harrachova. 

V našem Zpravodaji se k uvedenému projektu vrátíme 
delším článkem v některém z vydání v příštím roce, proto-
že Správa KRNAPu bude na zmíněný projekt žádat dota- 
ci z fondů Evropské unie. Pokud uspěje, budou naše nejvyš-
ší hory pro vozíčkáře mnohem více dostupné, než tomu  
je v současnosti.                                                                   (mk)

Otevírání KrkonošBratr. Veverkových 396 
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz

	 v WEBHOSTING
	 v PROFESIONÁLNÍ 
   WWW PREZENTACE
	 v INTERNETOVÉ OBCHODY

Čáslavská 50
537 01 Chrudim

tel.: 469 638 257   fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz  

www.mdelektro.cz

Gen. Svobody 335
533 51 Pardubice 

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

tel.: 466 304 785 
jings@jings.cz  
www.jings.cz
Blato 95, 530 02 Pardubice

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

tel.: 465 420 203    fax: 465 422 450 
seedservice@seedservice.cz 

www.seedservice.cz

Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové

telefon: 495 214 227                   
fax: 495 214 016 

koutsky@strojcentrum.cz

www.strojcentrum.cz 

Pardubická 1400
535 01 Přelouč                                    

tel.: 466 953 471      
stavebni.podnik@quick.cz

Snímek: 
Kamila Antošová, 
archiv Správy KRNAPu



  

✔  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

Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

tel.: 469 622 280     
fax: 469 622 337

www.proman.cz 
proman@proman.cz
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Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

U Stadionu 427
533 12 Chvaletice

tel.: 466 988 154   
fax: 466 988 153                    

www.enelex.cz   
enelex@enelex.cz                    

ACTIWO 
Pardubice

Nejznámější světový labyrint „postavili“ ve 
svých bájích staří Řekové. Měl stát ve městě 
Knóssos na Krétě a jeho obyvatelem měl 
být Mínotaurus, nestvůra s lidským tělem  
a býčí hlavou, kterému museli Athéňané ja- 
ko trest za zabití syna krétského krále od-
vádět každým devátým rokem sedm panen 
a sedm chlapců. Této povinnosti Athény na- 
konec zbavil hrdina Théseus, který za pomo- 
ci princezny Ariadny po urputném boji netvo-
ra zabil a díky její pověstné niti se z labyrintu 
bezpečně dostal. 

Takové martyrium rozhodně nečeká niko-
ho, kdo se vypraví do středočeského měs-
tyse Loučeň, kde bylo 7. července 2007 při 
příležitosti opětovného zpřístupnění zámku 
otevřeno v zámeckém parku labyrintárium, 
celorepubliková i celoevropská rarita, je- 
dinečný soubor 10 bludišť a labyrintů. Ať  
přijede sám, nebo s rodinou, vždy stráví  
příjemné chvilky v příjemném prostředí.  
A což navíc zkusit sám na sobě to, čemu 
v pohanských dobách lidé věřili: že laby- 
rinty v sobě skrývají léčivou sílu i magic-
kou moc a že díky tomu získají zpět svoji 
ubývající energii?  

Neváhejme již tedy, vstupme branou a vy- 
dejme se po zhruba kilometr a půl dlou-
hé placené labyrintové stezce vedoucí po 
prakticky rovinatém terénu, což určitě přiví-
tají vozíčkáři i osoby s omezenou schop-
ností pohybu. Pokud se týká jednotlivých 
labyrintů či bludišť, mohou vozíčkáři kromě 
tisového, palisádového a provazového blu-
diště absolvovat všechna. Ve dvou prvně 
zmíněných je lepší, ale ne zcela nezbytná 

pomoc asistenta, třetí, svérázný spletenec 
různých lan, je jako jediný pro vozíčkáře 
nepřístupný. Labyrinty 1 až 3 se nacházejí 
v prostoru před zámkem mimo trasu stezky, 
ke kompletnímu absolvování labyrintária je 
tedy nutný přesun do blízkosti zámeckých 
budov. Průběh labyrintové stezky částečně 
kopíruje dendrologická stezka (dendrologie 
je nauka o stromech a dřevinách). 

První zastávkou na trase je tisové bludiště 

(největší mezi desítkou labyrintů, na plánku 
číslo 4). Při pokračování od křižovatky 
u mostu doleva následuje kruhové dláž-
děné bludiště (číslo 5). Pod číslem 6 se 
skrývá palisádové bludiště (na snímku 
v plánku), číslo 7 má kamenný labyrint 
(údajně energeticky nejnabitější). Číslo 8 
je provazové bludiště, „devítka“ pískovco- 
vý labyrint. Jediný labyrint, k jehož „projití“ 
stačí jenom jeden jediný prst na ruce, má 

číslo 10 a říká se mu prstový labyrint (ne- 
bo také Grotta, tj. jeskyně).

Před zámkem zdobí otevřenou terasu  
buxusové (neboli zimostrázové) bludiště  
(číslo 1). Uprostřed nádvoří se nachází 
světelný labyrint (číslo 2) vytvořený v du-
chu barokní symetrie, který „ožívá“ až po 
setmění, kdy se rozsvěcují zhruba tři stov- 
ky podzemních svítidel a jedinečně iluminu-
jí zámeckou budovu. Travnatý labyrint (číslo 
3) je situován v blízkosti zámecké budovy. 

Park s labyrintáriem je otevřen vždy od 
března do poslední adventní neděle, kdy 
sezóna vždy vrcholí tradičním a oblíbeným 
živým betlémem. V březnu, dubnu a říjnu  
až prosinci je možné přijet pouze o víken-
dech od 10 do 17 hodin. V květnu a v září  
je otevřeno ve stejném čase od úterý  
do neděle a od června do srpna denně  
od 9 do 18.30 hodin. Dospělí zaplatí za  
vstup 90 korun, děti vyšší než 150 centime-
trů, studenti, důchodci a osoby s průkazem 
ZTP/P 50 korun, děti do 150 centimetrů  
v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. 

Loučeň se nachází zhruba na poloviční 
cestě mezi Poděbrady a Mladou Bolesla- 
ví u silnice číslo 38. Při cestě autem po 
této silnici se odbočuje v obci Krchleby, při 
jízdě po rychlostní silnici R10 je třeba 
sjet exitem 27 – Benátky nad Jizerou a po- 
kračovat směrem Lipník, Čachovice, Vlka- 
va. Železnice do obce nevede, nejbližší 
stanice jsou Všejany, odkud vede značená 
pětikilometrová cesta přes Svatojiřský les.

Vše podstatné o zámeckém areálu přináší 
webová adresa www.zamekloucen.cz.  (mk)

Toulky labyrinty

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

AnnA JAnečková, PArdubice
květiny A dekorAtivní Předměty

AGES 
Pardubice

Pavel Zdeněk, Pardubice

21. 11.–6. 12. 2009
„Já, Škrlík a Ti druzí“  

Libor Škrlík – 
obrazy, kresby, 
malba na dřevo

530 02  Pardubice

telefon: 466 310 714 
fax: 466 310 003 

e-mail: maro@maro.cz 
web: www.maro.cz



To, co bylo před deseti dvaceti lety uto-
pií, je dnes zcela normální prakticky ve 
všech oborech lidské činnosti, zdravot- 
nictví nevyjímaje. O jednom z konkrét-
ních příkladů – přístrojích pro nízkofrek-
venční pulzní magnetoterapii a s nimi 
souvisejícím Projektu Renaissance, nám 
v rozhovoru poví více vedoucí projektu 
Zuzana Lužná.

 Představte prosím našim čtenářům  
uvedený projekt.

Náš Projekt Renaissance se zaměřuje  
na konkrétní pomoc lidem s trvale nepřízni-
vým zdravotním stavem a dlouhodobě ne- 
mocným. V praxi to vypadá tak, že my 
s určitou poptávkou od ústavů, stacionářů 
a dalších podobných zařízení oslovujeme 
firmy, které potom pomohou zakoupením 
přístroje některému z těchto ústavů. Fir- 
my tedy kupují magnetoterapeutické lékař-
ské přístroje přímo do vybraných zařízení, 
kde pacientům výrazně pomáhají v léčbě 
vážných onemocnění. 

 Co vlastně přístroje všechno „umí“?
Lékařské přístroje řady Renaissance vy-

užívají současných moderních vědeckých 
poznatků k efektivnímu využívání účinků 
pulzního nízkofrekvenčního magnetického 
pole. Je to léčebná pomůcka na profesio- 
nální úrovni, v hodnotě nepřevyšující stati-
síce, jak je to u jiných léčebných pomůcek 
zvykem. Magnetoterapeutický komplet je  
dostupný v částkách od 16 do 30 tisíc. Jeho 
úhrada VZP není zatím vyjednána, je mož-
né jej zakoupit i na splátky.

Pozitivní účinky magnetoterapie urychlují 
látkovou výměnu a nastartovávají regene- 
raci organismu. Během jejího používání  
dochází ve tkáních ke zvýšení přísunu kys- 
líku a živin i k lepšímu odvádění zplodin 

metabolismu, což je výchozí podmínkou 
všech ozdravných procesů.

Magnetoterapie působí na regeneraci  
organismu na buněčné úrovni, detoxikaci 
a povzbuzení hojivých a reparačních pro- 
cesů. Velmi důležitý je protibolestivý efekt, 
který se u nejmodernějších přístrojů pro 

nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii do- 
stavuje často již během několika prvních 
použití. Tyto přístroje se staly nedílnou 
součástí rehabilitační a lázeňské péče. 
Dnes se magnetoterapie díky nejnovějším 
poznatkům z výzkumů a klinických studií 
stále více uplatňuje i v takových oborech, 

jako je ortopedie, kardiologie, interní medi-
cína, diabetologie nebo neurologie. 

 Podle mapky na webové adrese www.
projekt-renaissance.cz jsou do projektu 
zapojeni partneři z moravských i čes- 
kých krajů, vyjma Pardubického, Vysoči- 
ny, Jihočeského a Západočeského. Ko- 
lik osob a zařízení je to v konkrétních 
číslech?

Projekt se snažíme rozšiřovat po celé 
České republice. Po roce jeho fungování 
spolupracujeme již se stovkou zdravotnic-
kých zařízení, na nákup už přispělo na 250 
firem. V akci na pomoc jednotlivcům má- 
me prozatím dvacet žádostí o přístroj.

 Jak má postupovat člověk, který  
o účast v projektu, de facto tedy o pří-
stroj, projeví zájem?

V případě nemocnic, ústavů, stacionářů  
a podobně tato zařízení většinou oslovuje- 
me, zda by se našeho projektu nechtěla 
zúčastnit. Už se nám ale jejich zástupci  
ozvali sami s otázkou, zda by se do projek- 
tu mohli zapojit.

Před nedávnou dobou jsme pak naši akti-
vitu rozšířili o část, v níž se snažíme po- 
moci právě jednotlivcům. Postup je snadný: 
stačí vyplnit žádost, připojit fotku, to vše  
nám zaslat na kontaktní adresu a pak sta-
čí mít jen trpělivost. My potom žádosti 
prezentujeme na stránkách projektu a po-
tenciálních sponzorů. 

 Je Projekt Renaissance jediná akti-
vita ve prospěch osob se zdravotním 
postižením?

Ano, je to jediná aktivita ve prospěch 
uvedené skupiny osob, avšak s velkým 
rozsahem pomoci skoro po celé České 
republice.                                          (mk)

„Schopnost silných a úspěšných pomáhat těm, kteří potřebují pomoc,
je pro nás součástí etiky a podnikatelského chování“, říká vedoucí zajímavého projektu

Komunikace osob s vadami sluchu, těžce nedoslýchavých nebo  
i ohluchlých s takto nepostiženou populací znamená většinou pro obě 
strany řadu problémů. S příspěvkem ke zlepšení stávající situace při- 
šel Český klub ohluchlých.

Toto občanské sdružení s aktivitami především ve prospěch osob  
s náhlou ztrátou sluchu totiž v měsíci únoru vydalo komplet dvou DVD 
s názvem Videokurz odezírání pro začátečníky i pokročilé. Jedná se 
vlastně o přetočený videokurz odezírání pro ohluchlé, který pro uve- 
dené sdružení natočila v roce 1997 Česká televize za odborné spolu-
práce trojice odborných klinických logopedek. 

Kurz je určen hlavně lidem, kteří mají v rodině nebo mezi známými  
a přáteli někoho se sluchovým postižením a potřebují se naučit odezí- 
rat. Uvítají ho ale také osoby s kochleárním implantátem. Vzhledem 
k tomu, že je doplněný obrázky, je vhodný též pro malé děti, které ješ- 
tě neumějí číst. 

Vydání tohoto jediného dostupného videokurzu odezírání u nás fi-
nančně podpořila Nadace Taťány Kuchařové. Zájemci ho po objednání 
na e-mailu cko-praha@volny.cz obdrží za cenu 250 korun (200 korun 
DVD komplet, 50 korun poštovné). 

Více informací o videokurzu včetně několika ukázek je k dispozici na 
webu www.ohluchli.unas.cz. Na stejné adrese si lze přečíst také po-
drobnosti o vydavateli.                                                                       

                                     (mk)

Čím více pohádek děti slyší, tím lépe. Počítače zkrátka povídání  
o princích, princeznách, hloupých Honzech, dracích, čertech a dal- 
ších postavách nenahradí. O jedné výjimce, kdy ovšem počítač v žád-
ném případě nelze zavrhnout, informují následující řádky.

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí totiž 1. června Česká televi- 
ze spustila na adrese www.ceskatelevize.cz/pohadkyproneslysici velmi 
chvályhodnou aktivitu – kolekci pohádek přetlumočených v obraze do 
znakové řeči. 

Nejen děti, ale samozřejmě i dospělí neslyšící milovníci tohoto 
žánru mohou zatím zhlédnout devět starších titulů nejen od českých 
klasiků Boženy Němcové nebo Josefa Lady, ale i od jednoho 
z největších světových pohádkářů Hanse Christiana Andersena.  
V nabídce jsou jak dlouholeté stálice na televizní obrazovce, tak  
inscenace natočené v posledních letech; jejich seznam je k dispozici  
na zmíněném webu.

Do konce letošního roku by měly přibýt další příběhy. Česká televize  
je ovšem při rozšiřování seznamu omezena zněním uzavřených au-
torských smluv, které většinou šíření pořadů přes internet dosud ne-
umožňují. Ke sledování nelze proto zatím uvolnit mnohé výborné 
koprodukční, výpravné či filmové pohádky. 

Česká televize každopádně přivítá jakékoliv hodnocení této své nové 
veřejné služby nejen od samotných sluchově postižených, ale i od 
ostatních diváků prostřednictvím e-mailu info@ceskatelevize.cz.     (mk) 

800 246 642
 bezplatná linka telefonické 
 krizové pomoci a poradenství 
 vhodná zejména pro osoby 
 se zdravotním postižením
 provoz 24 hodin denně
	 více na www.prosaz.cz
Na této „zelené“ lince poskytují  
odborně vyškolení konzultanti  
jednorázově i opakovaně infor- 
mace týkající se např. zdravot-
ního postižení, vzdělávání nebo 
pracovního uplatnění. Pomáhají 
také třeba v obtížných životních 
situacích, s jejichž řešením si  
volající nevědí rady, při vyřizo- 
vání běžných záležitostí apod. 
Na linku se obracejí také osa- 
mělí lidé. Externími spolupra- 
covníky jsou např. psycholog, 
speciální pedagog, lékař a te- 
rénní sociální pracovník.     (mk)

Internetové pohádkyVideokurz odezírání Krizová linka
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Mgr. Zuzana Lužná
vedoucí projektu pro celou ČR

P. F. art, spol. s r. o.
Gromešova 769/4 

621 00 Brno
telefon: 607 815 350 

www.projekt-renaissance.cz

Zuzana Lužná (vpravo) předala v letošním roce rehabilitační komplet také zástupkyni Klubu 
Parkinson z Olomouce.

Téměř 24 milionů korun z fondů 
Evropské unie pomůže v Králo- 
véhradeckém kraji vyškolit pra-
covníky sociálních služeb. Díky 
kurzům získají další dovednosti 
a budou tak moci lépe pomoci 
například lidem se zdravotním 
postižením či seniorům. Vzdělá-
vací projekt je určený pro vše-
chny odborníky z oblasti sociál-
ních služeb i pro pracovníky  
kraje a obcí, kteří tento resort 
spravují. 

„Projekt pracovníkům sociálních 
služeb zabezpečuje další vzdělá- 
vání, pomáhá jim rovněž s na-
plněním kvalifikačních požadavků 
podle zákona o sociálních služ-
bách. Zároveň podporuje proces 
celoživotního učení. Díky kurzům 
bude ještě lépe postaráno napří-
klad o klienty domovů pro osoby  
se zdravotním postižením či se-

niory,“ řekl krajský radní Miro-
slav Uchytil, který má na starosti 
sociální oblast.

Školení se do konce příštího ro- 
ku zúčastní více než 1600 pra-
covníků působících v sociálních 
službách. Na kurzech se účastní- 
ci naučí například aplikovat ve 
své práci prvky arteterapie, ergo- 
terapie nebo muzikoterapie. Na- 
učí se, jak zvládat psychickou 
zátěž a předcházet syndromu 
vyhoření, zdokonalí své komuni- 
kační schopnosti a rozšíří své  
vědomosti a dovednosti v oblasti 
první pomoci i šetrné sebeob- 
rany.

Jde o další z významných pro- 
jektů, na které se Královéhra-
deckému kraji v poslední době 
podařilo zajistit dotace v Bruse- 
lu. Kraj kromě toho z evropských 
fondů získal zhruba 270 milionů 

korun na oblast sociální preven-
ce, díky nimž bude možné za- 
jistit poskytování služeb, které  
pomáhají sociálně vyloučeným 
osobám zapojit se do ekonomic-
kého, sociálního a kulturního ži- 
vota společnosti. 

Dalších 27 milionů z Evropské 
unie pomůže v kraji zvýšit kvalitu  
a dostupnost sociálních služeb. 
Tento projekt umožní lépe pomá- 
hat například lidem, kteří mají pro-
blémy s alkoholem, či duševně  
nemocným. Zapojí se do něj řa-
da měst, například Broumov, Do- 
bruška, Kostelec nad Orlicí, Ja- 
roměř, Jičín, Nové Město nad  
Metují, Nový Bydžov či Rychnov 
nad Kněžnou. 

Více informací je možné získat 
na internetových stránkách www.
socialniprojekty.cz.                    

(fr)

Kraj za miliony z Bruselu vyškolí sociální pracovníky

    Vidíš, přece jsme přežili!



Podle fotbalových pravidel patří k povin- 
nostem tzv. čtvrtého rozhodčího mj. také 
kontrola výstroje střídajících hráčů, odpo- 
vědnost za průběh střídání hráčů nebo 
kontrola náhradního míče v případě poky-
nu hlavního rozhodčího vyměnit ho za míč 
původní. Díky existenci jednoho neobvyk-
lého projektu je více než pravděpodobné,  
že se za několik měsíců na těchto důleži-
tých postech objeví někdo se zdravotním 
postižením (třeba i vozíčkář). Více prozradí 
v rozhovoru Ivan Pokorný z Unie českých 
fotbalových rozhodčích.

 Co si lze představit pod názvem „Projekt 
pro plnohodnotné uplatnění a začlenění  
handicapovaných spoluobčanů do funkcí 
čtvrtých rozhodčích fotbalu, delegátů, fut-
salových rozhodčích apod.“ a jak a proč  
tato aktivita vůbec vznikla?

Projektem chceme umožnit osobám spada-
jícím do cílové skupiny, tj. osobám se zdravot-
ním postižením (a také příslušníkům etnických 
menšin), integrovat se do společnosti na zákla-
dě komplexního programu a pomocí realizač-
ního týmu najít uplatnění v běžném pracovním 
životě s ohledem na své možnosti.

Vzhledem ke specifikům uvedené skupiny je 
projekt velmi inovativní, neboť si svou  podobou 
klade za cíl nejen zabezpečit konkrétní školení, 
individuální přístup, motivační aktivity a pora-
denskou činnost, ale i podpořit vznik nových 
forem zaměstnání (tzv. sebezaměstnání), a tím 
zlepšit situaci v oblasti rovných příležitostí.

Každý účastník projektu dostane možnost 
vykonávat funkci rozhodčího fotbalu a rozhod- 
čího, časoměřiče a online zapisovatele futsalu. 

Aktivita vznikla výhradně jako iniciativa Unie 
českých fotbalových rozhodčích. 

	 V jakém stadiu se v současné době 
projekt nachází?

Projekt nyní prochází fází přípravy a před- 
výběru vhodných kandidátů, následně bude 
spuštěna jeho pilotní část. 

 Zabezpečuje realizaci projektu jenom 
Unie českých fotbalových rozhodčích?

Na realizaci se dále podílí Středočeský 
fotbalový svaz v úzké spolupráci se Svazem 
paraplegiků – Centrem Paraple a s Českou 
asociací tělesně handicapovaných sportovců.

Jejich hlavní činností je získávání informací 
o cílové skupině, o jejím zájmu a provedení 
předvýběru vhodných kandidátů.

Dále předpokládáme úzkou spolupráci s dal-
šími organizacemi, např. Jedličkovým ústavem 

a školami, Českou unií neslyšících, Českým 
klubem ohluchlých, Svazem neslyšících a ne- 
doslýchavých v ČR a v neposlední řadě s Mi-
nisterstvem vlády ČR pro lidská práva.

 K čemu všemu bude úspěšného účast-
níka projektu opravňovat získaný průkaz, 
popř. certifikát? 

Bude moci řídit utkání nebo provádět přísluš-
né činnosti. K funkci zapisovatele futsalu ne-
bude povinný průkaz rozhodčího, tím chceme 
dát možnost i tomu, kdo nebude mít zájem být 
přítomen přímo na hřišti. 

Projekt umožní osobám z dané skupiny za-
členit se do společnosti a překonat tak mnoho 
problémů, především psychických: nabídne jim 
možnost účastnit se sportovních utkání. Chce-
me těmto osobám umožnit být viděny jako 
plnohodnotní lidé, kteří jsou schopni plně se 
zapojit do života.

 Je možné se ještě přihlásit do kurzů 
v rámci projektu? 

Projekt bude spuštěn jako pilotní v regionu 
Prahy a středních Čech, poté podle zájmu  
a úspěšnosti se ho chystáme rozšířit na úze- 
mí celé republiky.

Do prvních turnusů je možno se kdykoliv 
přihlásit, pokud je zájemce z Prahy nebo ze 
středních Čech. Předběžně nás samozřejmě  
mohou kontaktovat i zájemci z jiných regionů.

Děkuji za rozhovor a přeji vašemu projektu,  
ať přiláká hodně zájemců. MILOŠ KAJZRLÍK

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 5 vyšlo v říjnu 2009)
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Když nemůžu hrát, budu aspoň dohlížet na pravidla!

Dostat se do problémů v sou-
vislosti se zaměstnáním může 
kdokoliv. Pomoc při tom už ví- 
ce než tři roky nabízí Minis-
terstvo práce a sociálních věcí, 
které při Kontaktním centru slu- 
žeb zaměstnanosti zřídilo pora-
denskou telefonickou linku.
Veřejnost na ní získá  informace 
o volných pracovních místech 
včetně možností zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. 
Dozví se i informace týkající  
se zprostředkování zaměstná-
ní, o evidenci a podpoře v ne-
zaměstnanosti. Je možné se 
informovat o rekvalifikacích, ale 
také o aktivní politice zaměst- 
nanosti, uspokojování mzdových 
nároků zaměstnanců při pla- 
tební neschopnosti zaměstna- 
vatele nebo poradenství o tr- 
hu práce a zaměstnanosti  
v Evropské unii. Linka ovšem  
neposkytne právní rady, které  
spadají do oblasti působnosti  
Zákoníku práce. V pracovní dny 
odpoví operátoři tazateli okamži- 
tě. Pokud je potřeba další kon- 
zultace, mají na odpověď tři 
pracovní dny. Při složitějších 
případech vyžadujících prodlou- 
žení lhůty, jsou klienti infor-
mováni o přibližném časovém 
horizontu pro zodpovězení do-
tazu. Všechny hovory se na-
hrávají a archivují, aby je bylo 
možné při případných stížnos-
tech vyhledat a rozhodnout o je- 
jich oprávněnosti.          (mk) 
 
 

telefonní číslo: 
844 844 803 

cena hovoru vč. DPH: 
z pevné sítě – 1,53 Kč/min. 

z mobilní sítě – 4,50 Kč/min.

provozní doba: 
pondělí až pátek 8–20 hodin

e-mail (nonstop): 
callcentrum@mpsv.cz

kontaktni.centrum@mpsv.cz

Speciální kategorie „Zaměstnava-
tel bez bariér“ soutěže „SODEXO 
Zaměstnavatel roku 2009“ je jed- 
nou z několika, které vznikly kvůli 
zviditelnění firem s příkladným pří- 
stupem v otázce odstraňování ba-
riér souvisejících s možností nebo 
rozšířením nabídky zaměstnání  
pro zdravotně postižené. 

Garantem zmiňované soutěžní  
kategorie se stalo KONTO BARI- 
ÉRY. Důvod vzniku vysvětluje Bo-
žena Jirků, ředitelka Konta: „Za-
čali jsme se dostávat do situace,  
kdy jsme školili a rekvalifikovali  
lidi v našich počítačových učeb-
nách po celé republice a oni ne-
nacházeli pracovní uplatnění. Pre-
ferujeme plnohodnotné pracovní 
zařazení lidí se zdravotním han-
dicapem. Oceněné firmy jsou to-
ho dobrým příkladem. Zaměst- 
nance se zdravotním postižením  
zde najdete ve všech pracovních 
pozicích. Firmy se zajímají o pro- 
blémy těchto lidí, snaží se při- 
způsobit pracovní podmínky i je- 
jich specifickým potřebám, přitom 
v nárocích na odvedenou práci  
k nim přistupují jako k jejich 
zdravým kolegům.“

Jako výbornou formu k postup- 
nému řešení problematiky za- 
městnávání osob se zdravotním  
postižením chválí B. Jirků work-
shopy pro firmy, kde se špičkoví 
manažeři přímo od nich samot-
ných dozvědí o jejich pracovních 
možnostech, omezeních v dů- 
sledku postižení apod.: „Věřím, 
že mladí moderní manažeři do- 
jdou k tomu, že zaměstnáváním 
lidi se zdravotním handicapem 
prospějí nejen jim, ale také firmě 
a zdravému ovzduší v ní. Zní to 
možná jako pohádka, ale tudy 
opravdu vede cesta!“ 

Letošním vítězem se z 15 při- 
hlášených firem s více než 25 za- 
městnanci, které při zaměstnává- 
ní zdravotně postižených kladou  
větší důraz na jejich schopnosti,  
a ne na splnění zákonných po-
vinností, stala společnost TABUC- 
-PACK z Teplic. Firma se zabývá 
zpracováním vlnité lepenky. Na 
dělnických i kancelářských pozi- 
cích zaměstnává 70 procent 
osob se zdravotním postižením, 
konkrétně to představuje zhruba 
stovku pracovních míst. 

Další ročník celé soutěže od-
startuje počátkem příštího roku, 
přičemž organizátoři nejprve vy-
hlásí regionální kola nazvaná „Za-
městnavatel regionu 2010“. Více 
informací k tomu bude postupně 
k dispozici na webové adrese 
 www.zamestnavatelroku.cz.           (mk)

Kontakt pro přihlášky:
Unie českých 

fotbalových rozhodčích
Ing. Ivan Pokorný

e-mail: pokorny@ucfr.cz
telefon: 602 135 240

Pomocná ruka 
ministerstva

Cení se zájem  
o pracovní problémy 

lidí s postiženímPražské občanské sdružení SIMP 
rozšířilo počet projektů týkajících 
se zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením o další jeden 
s názvem Nová Šance. Jeho  
prostřednictvím hodlá podporovat 
zařazování na trh práce nejen 
zdravotně postižených, ale také 
osob dlouhodobě pečujících o ně- 
koho s postižením a toužících vrá-
tit se do zaměstnání. 

Zahájení projektu, do něhož se 
mohou ale zapojit jen obyvatelé 
Středočeského kraje, umožnilo zís-
kání financí z operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost 
(tj. z prostředků ESF) a ze státní-
ho rozpočtu. Klienti mají veškeré 
služby zdarma s tím, že se vždy 
přihlíží k jejich individuálním po-
třebám, omezením, přáním apod.

Za stěžejní aktivitu projektu lze 
považovat pomoc při zařazení na 
trh práce a následné udržení si 

pracovní pozice. Pro pečující oso- 
by jsou připravené kurzy sou- 
hrnných dovedností: obsahují so- 
ciálně právní minimum, motivační  
modul a umění sebeprezentace.  
Jako doklad o úspěšném abso- 
lutoriu kurzu (tedy složení závě- 
rečné zkoušky) slouží certifikát. 
Organizátor kurzu samozřejmě ne- 
zapomíná na následnou podpo- 
ru při hledání pracovního místa. 

Důležitá je také možnost vy-
zkoušet si na případu modelové 
rodiny, která musí skloubit péči 
o osobu blízkou s prací a vzdě-
láváním, řešení různých situací, 
které mohou kdykoliv nastat. Zvo-
lený komplexní přístup je přitom 
nastavený tak, aby stejná míra 
pomoci směřovala jak k pečující, 
tak k opečovávané osobě. 

Osoby se zdravotním postižením 
se mohou stát klienty Střediska 
pracovních dovedností. V něm 

získají důležité pracovní i sociál- 
ní dovednosti a ujasní si své pra-
covní preference. Skutečnou práci 
si mohou vyzkoušet v SIMPatické 
tréninkové kavárně i na jiných 
pracovištích. Ani tentokrát se ne-
zapomíná na podporu při sháně-
ní vhodného zaměstnání. Další 
projektovou aktivitou je průběžné  
poradenství pro obě zmíněné  
skupiny osob. 

Sdružení SIMP (Šlikova 8, 169 00 
Praha 6; telefon: 233 313 210;  
e-mail: simp@simp.cz; web: www. 
simp.cz) se ve své činnosti sou- 
středí na začleňování osob  
s mentálním postižením do spo-
lečnosti. Z ostatních aktivit stojí 
za zmínku např. mediální osvěta, 
projekty související s integrací 
dětí s postižením do běžných  
škol nebo poradenství v proble-
matice společenské odpovědnos- 
ti firem.                                    (mk)

Osoby se zdravotním postižením, které se již zapojily do projektu Nová Šance, docházejí v rámci praxe např. na 
předprofesní přípravu do pražské ZOO (levý snímek) nebo uklízet do různých provozoven. 

Ve Žďáru nad Sázavou se v září uskutečnil 2. ročník 
Lormolympiády, která je určena pro postižené ztrá-
tou zraku a sluchu různého stupně. Nejúspěšnějším 
účastníkem byl hluchoslepý borec z Českých Bu-
dějovic Milan Koklar, který získal čtyři medaile: zlaté 
vybojoval ve skoku do dálky z místa a skoku přes 
švihadlo, stříbrné pak v disciplínách kliky a sedy-lehy.

„Letos jsme museli disciplíny přizpůsobit nejistému 
a chladnějšímu počasí, proto jsme sportovali v kon-
ferenční hale hotelu Jehla,“ přiblížila soutěž Petra 
Zimermanová, ředitelka sdružení LORM. Účastníci 
si zasoutěžili například v běhu na 30 metrů s trasé- 
rem, klicích, ve skoku do dálky z místa, ale také se 

mohli uvolnit při nesoutěžních zábavných disciplí-
nách: za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku 
diváků si vyzkoušeli běh s knihou na hlavě či noha- 
ma svázanýma s nohama  traséra, skoky ve dvojpyt- 
lích, nafukování balónků nebo běh v mašince. Novin- 
kou byla přehlídková disciplína z oblasti prostorové 
orientace a sebeobsluhy, která prověřila nejen do-
vednosti všech účastníků při samostatné chůzi  
s červenobílou holí, ale také schopnosti rozpoznávat 
koření a potraviny jen pomocí čichu, chuti a hmatu. 
Lormolympiáda se konala díky podpoře Nadačního 
fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Kom- 
pletní výsledky najdete na www.lorm.cz.                (fr)

Hluchoslepí bojovali o medaile 

Nová Šance pro střední Čechy
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Vyhrála v keramice a v malbě na hedvábí byla druhá. Na 
abilympiádu se Ludmila Macková vydává už několik let. 
„Potkám tady známé a kamarády. Je to pro mě velmi pří- 
jemný výlet,“ vysvětluje sympatická vozíčkářka, proč si ob- 
líbila pardubickou přehlídku. A se smíchem dodává: „Vlastně 
sem jezdím jako do lázní. Na ty opravdové nemám čas,  
a tak se léčím na abilympiádě, kde vždycky naberu pohodu 
a spoustu energie do běžného života.“

Paní Macková pracuje na částečný úvazek v jedné ke-
ramické dílně na Novohradsku. Radí začátečníkům, což jí 
zabírá většinu času. „K vlastní tvorbě se dostanu velmi 
sporadicky. I proto jsem letos v keramice soutěžila vůbec 
poprvé a měla jsem z toho fakt obavu,“ prozrazuje na se- 
be. Její malebná chaloupka se však porotě zalíbila natolik,  
že jí přidělila maximum bodů (stejně jako dílku Heleny Ne-
jedlé z Krnova).

„Největším zážitkem z abilympiády pro mě jsou kamará-
di. To je naprosto jednoznačné, protože oni sem přijedou 
z různých míst a já je nemusím pracně objíždět. V klidu si 
popovídáme a užijeme si společné chvíle,“ říká paní Mac-
ková. Ze soutěžních oborů se jí asi nejvíc líbí pletení koší-

ků. „Úžasné je i háčkování, pletení, zdobení kraslic nebo 
dřevořezba: tyhle titěrnosti, které se svýma rukama prostě 
nedokážu, vždycky obdivuju.“

Organizátorům doporučuje, aby změnili zadání v malbě  
na hedvábí, které zůstává už několik let stejné. Ale na  
rozhodčí v téhle disciplíně nedá paní Macková dopustit:  
„Jsou skvělí a je vidět, že je to baví.“

Pamatuje abilympijské soutěže v Salesiánském středisku 
mládeže, a tak může srovnávat. „Všimla jsem si, že v sou-
časnosti vůbec není zájem veřejnosti. Dřív přece jen něja-
cí lidé přišli a podívali se, co vozíčkáři nebo třeba nesly- 
šící dovedou,“ tvrdí posmutněle. V zákulisí se letos hodně 
debatovalo o vhodném dějišti pro abilympiádu. Ludmila  
Macková k tomu podotýká: „Pro vozíčkáře to bylo u salesiá-
nů dost náročné: některé disciplíny se konaly v patře, kam 
se dostal jedině výtahem. A za výstavou výrobků chráně-
ných dílen se musel vydat do suterénu budovy. Ale záro- 
veň tam účastníci byli v užším kontaktu.“ Dle jejího názoru  
není v ČEZ aréně tak pohodová atmosféra, ale je chvály- 
hodné, že se doprovodné akce a soutěže konají pohroma-
dě, na jednom místě.                                                      (pel)

Největším zážitkem jsou pro mě kamarádi,
říká Ludmila Macková z Nových Hradů, abilympijská vítězka v keramice

Už z nahlédnutí do přihláškové 
listiny bylo patrné, že ze Štern- 
berka se na abilympiádu vydal 
docela početný tým. A z „kama- 
ráda Jardy“ se po malém pá- 
trání vyklubal Jaromír Hublar, 
vychovatel a pracovní terapeut 
v tamním sociálním zařízení,  
o němž uvedl: „Naše hlavní čin- 
nost je zřejmá z názvu: Vincenti- 
num – poskytovatel sociálních 
služeb. Zaměřujeme se na děti, 
mládež a dospělé lidi s mentálním  
a vícenásobným postižením, pro 
které zajišťujeme celoroční pobyt. 
V pracovní terapii se věnujeme 
hlavně aranžování suchých kvě- 
tin a pletení košíků, lepíme mo- 
zaikové obrazy, tkáme rohožky, 
máme i dílnu keramickou, svíč- 
kařskou a textilní.“

Nejšikovnější klienti se stávají  
členy výpravy, která jezdí pravi- 
delně na pardubickou abilympiá- 
du. „Květiny, které naši klienti  
naaranžují, poslouží k výzdobě 
pokojů a prostor, ve kterých ži- 
jí, nebo je dáváme jako dár- 
ky našim sponzorům. Využíváme 
je také při prezentaci na spo- 
lečenských akcích,“ vysvětlil pan 
Hublar. A dodal, že výrobky zho- 
tovené v chráněných dílnách se 
také prodávají, třeba na před- 
vánočním jarmarku.

Vincentinum, které letos na pod- 
zim oslaví 120 let od založení, 
má kapacitu 227 osob a patří me- 
zi největší poskytovatele sociál-
ních služeb na Moravě. Většina kli- 
entů v něm pobývá nepřetržitě, 
jen asi třetina se občas vydá na 
pár dní někam ven s rodiči či 
příbuznými. V blízké budoucnosti 
čeká šternberské zařízení důleži-
tá transformace: někteří obyvatelé 
se přestěhují do bytů či domků 
ve městě a blízkém okolí, aby se 
jejich život co nejvíc přiblížil živo- 
tu v běžném prostředí.

Ze šestice soutěžících z Vincetina 
byla nejúspěšnější Marie Doleža-
lová. Zvítězila v aranžování su-
chých květin, které letos bylo 
nejobsazenější abilympijskou dis- 
ciplínou. „Budeme tady i za rok. 
Naši klienti jsou rádi, že mohou 
někde předvést, co umějí. Na 
abilympiádu se vždycky moc těší, 
a když se blíží, nemohou někteří 

ani dospat a pořád se ptají, kdy už 
pojedeme,“ zhodnotil pan Hublar 
význam přehlídky v ČEZ aréně.

Šternberská výprava si pokaždé 
spojí cestu s návštěvou nějaké-
ho místa ve východních Čechách. 
„Zpět se vracíme s mnoha zážit- 
ky. Vlastně jde o čtyřdenní výlet, 
který je pro klienty velkým obo- 
hacením.“  (pel) Česko je doslova zemí zaslíbe-

nou soutěžím ve volnočasových 
i pracovních činnostech lidí s po- 
stižením. Ale také u našich vý-
chodních sousedů už má národní 
abilympiáda tradici: letos v červ-
nu se tam uskutečnila podeváté. 
Konala se v Bratislavě a uspo- 
řádal ji Zväz telesne postihnutej 
mládeže (ZTPM).

Skladba soutěžních disciplín by-
la podobná jako v Pardubicích, 
ovšem s několika zajímavými od-
lišnostmi. Na počítači se editoval 
text napsaný v angličtině, místo 
dortů se zdobily medovníky a vy- 
šívání bylo rozděleno na soutěž 
v křížkovém a plném stehu. Při- 

praveno bylo i malování vodovými 
barvami či výroba vánoční po-
hlednice. Nejvýraznější ozdobou 
dvoudenního soutěžení bylo ka-
deřnictví.

Kdo v Bratislavě vyhrál, může se 
v roce 2011 vydat do Jižní Koreje 
na mezinárodní abilympiádu. Slo- 
vensko na ní od roku 1995 ni- 
kdy nechybělo: vyslalo reprezen- 
tační tým do Perthu, Prahy i Dillí... 
A v japonské Šizuoce dokonce 
slovenský soutěžící předloni vybo- 
joval medaili jako jediný Evropan.

Souhrnné informace o abilym- 
pijském dění v zemi pod Tatra- 
mi jsou zveřejněny na stránkách  
www.ztpm.sk.                                  (pel)

Abilympiáda se zabydlela i na Slovensku, 
soutěže tam ozdobilo kadeřnictví

Na celoslovenském finále abilympiády předvádělo svoji zručnost a schopnos-
ti 150 účastníků. Byla mezi nimi i Helena Bottková (snímek vlevo), která  
se jako jediná evropská soutěžící umístila na poslední mezinárodní abilym- 
piádě v japonském městě Šizuoka v roce 2007 na medailové pozici: byla  
třetí ve vyšívání křížkovým stehem.                 Snímky: Martin Buzna (ZTPM)

„Jezdím sem už několik let. Nejvíc mě baví tady chodit a pozorovat, co se 
děje. Vždycky soutěžím v aranžování suchých květin. Až letos jsem vyhrála, 
a to mě moc potěšilo! Aranžování mě naučil kamarád Jarda, který je i tady  
na abilympiádě.

Je škoda, že se večer rozloučíme a zítra pojedeme zpátky domů. Nejra- 
ději bych tady zůstala! Za rok určitě do Pardubic zase přijedu.“ 

                             Marie Doležalová, Šternberk

Byla jsem na abilympiádě počtvrté, dělám vždycky cukrařinu. Soutěžní úkol byl náročnější než loni. Vů- 
bec poprvé jsem si tady zkusila výrobu svíček: skončila jsem druhá, to se mi moc povedlo! Museli jsme  
vosk nahřívat fénem, aby svíčky nepraskaly, takže to nebylo jednoduché. Ale je pravda, že jsem si tuhle čin-
nost natrénovala doma. Mamina mi koupila plástve i knot, a já jsem se učila zhotovit svíčku tak, abych ne- 
udělala chybičku.

Na abilympiádu jezdím, protože mě baví soutěžit a líbí se mi město Pardubice. A mám ráda i doprovodné 
akce: letos mě nejvíc zaujaly folklorní tanečky a kouzelník s bublinami. Potěšilo mě, že tady byl herec Josef 
Pejchal z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě, na který se často dívám. 

                                             Alena Vopatová, Plzeň

Ačkoli se soutěžilo v Pardubicích, vítězná chaloupka nebyla 
z perníku.

Výprava ze Šternberka nebude 
příště v ČEZ aréně chybět

K cukrařině přidala i svíčky 


