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Téma 
čísla
Nerovnost vodících
a asistenčních psů
před zákonem

Svět obrazů,
literatury  
a divadla
Knižní novinky,
oblíbený festival, 
nevšední veletrh

33 disciplín z oblasti řemeslných 
schopností a dovedností a 7 z ob-
lasti volnočasových aktivit připra-
vili organizátoři z Korejské agen-
tury pro podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením  
pro soutěžní část 8. ročníku mezi- 
národní přehlídky schopností a do- 
vedností těchto osob. Uskuteční  
se s mottem „Neomezená výzva 
světu“ příští rok od neděle 25. do 
pátku 30. září (soutěžní část od 27. 
do 29.) ve třech halách olympij-
ského parku v Soulu, dějišti XXIV. 
letních olympijských her v roce 
1988.

Většina soutěžních disciplín se 
již objevila mezi vypsanými na 
předchozích ročnících. Podle ná- 
zvu jsou disciplíny dobře známé 
i účastníkům našich národních 
abilympiád, otázkou ovšem zůstá-
vá, jak dalece se budou odlišovat 
jejich pravidla. Organizátoři násle-
dující tuzemské abilympiády se 
budou každopádně snažit co nej- 
více je přizpůsobit pravidlům stej- 
ných soutěží této mezinárodní  
abilympiády. 

Prakticky neznámé v českých 
abilympijských poměrech jsou tři 
soutěže – protetika, soustružení 
na CNC strojích a aplikace mik- 
rokontroléru. (Je to velmi spoleh- 
livý a kompaktní monolitický in- 
tegrovaný obvod s kompletním  
mikropočítačem využívaný např.  
pro automatické řízení automobi-
lových systémů, implantabilních 
zdravotnických prostředků nebo 
dálkových ovládání, bývá to častá 
součást  vestavěných systémů.) 

Na předchozí abilympiádě v Ja-
ponsku nebyla mezi vyhlášenými 
disciplínami zhruba třetina uve-
dených, fotografování se konalo  
jako jedna disciplína. Podobně 
jako před čtyřmi roky jsou na 

„začátečníky“ a „pokročilé“ rozdě-
leny zpracování dat na počítači, 
šití oděvu a výroba nábytku. Lze 
předpokládat, že rozdělení podle 
stupně a typu postižení přihláše- 
ných (v první kategorii soutěžící 
s těžším či specifickým zdravotním 
handicapem, který by mohl být  
mezi „pokročilými“ příčinou obtíž- 
ného zvládnutí úkolů) se zachová.  

Podrobné informace v angličtině 
přináší web www.ia2011.org/eng- 
lish/index.jsp, příp. www.kead.or.kr/ 
english/olympic/olympic01.jsp, 
svoji stránku – www.sosfo.or.kr/ 
english/park/index.asp, má i olym- 
pijský park. Postupně se budou 
objevovat také na www.abilym- 
pics.cz.       (mk) 

Miniauto ELBEE – 
velká šance 
pro vozíčkáře

Unikátní vozidlo může
konečně na silnice

Osmá mezinárodní soutěžní přehlídka: 40 soutěží

19. abilympiáda bude 
27. a 28. května 2011

Řemeslné (V=Vocational)

Účastníky abilympiády bude kromě loga pro- 
vázet také maskot, postavička se jménem 
Bangwoori, což doslova znamená „malý po- 
kles“. Symbolizuje malé kapky potu, které vzniknou díky velkému pracovnímu 
úsilí všech soutěžících, stejně jako z kapek vody vznikne velký oceán.

Volnočasové (L=Leisure)

 V1 Montáž počítače 
 V2 Elektronická montáž a testování 
 V3 Programování na počítači 
 V4 Tvorba webových stránek 
 V5 PC zpracování anglického textu 
 V6 Šití oděvu – pokročilí 
 V7 Krejčovství 
 V8 Výroba nábytku – pokročilí 
 V9 Řezbářství 
V10 Košíkářství 
V11 Aranžování květin 
V12 Exteriérová fotografie 
V13 Studiová fotografie 
V14 Protetika 
V15 Soustružení na CNC strojích
V16 CAD – stroje
V17 Mechanická montáž 

V18 CAD – elektronika
V19 Aplikace mikrokontroléru 
V20 CAD – architektura 
V21 Zpracování dat – pokročilí
V22 DTP anglického textu 
V23 Návrh plakátu 
V24 Návrh výrobku 
V25 Návrh znaku 
V26 Šperkařství 
V27 Malba na hedvábí
V28 Cukrářství
V29 Vaření
V30 Výroba nábytku – začátečníci
V31 Zpracování dat – začátečníci
V32 Šití oděvu – začátečníci 
V33 Elektron. montáž – začátečníci

L1     Malování 
L2     Keramika 
L3     Vyšívání 
L4     Pletení 

L5     Háčkování 
L6     Recyklace odpadu
L7     Hry na počítači

Česká abilympijská asociace (CAA) pořádá  
19. abilympiádu, soutěžní přehlídku schopnos-
tí a dovedností osob se zdravotním postiže-
ním, opět v pardubické ČEZ aréně a její termín 
je 27. a 28. května 2011.

Na začátku září se poprvé sešel organizační 
výbor, který ke stávajícím 34 disciplínám na-
vrhl síťování, výrobu šperků z korálků a ori- 
gami. Na dalších jednáních bude rozhodnuto  
o tom, které z těchto disciplín program oprav- 
du rozšíří a které budou ukázkovými disciplínami. Diskutuje se také  
o možnosti rozdělit (zatím) disciplíny šití oděvu a editace textu na ka- 
tegorii „začátečníků“ a „pokročilých“. V souvislosti s tím organizátoři 
přivítají jakýkoli názor abilympioniků na tuto uvažovanou novinku.

Stejně jako v předešlých letech bude i při 19. ročníku pro počítačo- 
vé disciplíny připraven notebook, který získá jeden vylosovaný účastník.

„Všechny potenciální soutěžící upozorňujeme na webovou adresu 
www.abilympics.cz, kde budou pravidla disciplín, zadaná témata a úko-
ly i případné navrhované změny,“ upozornila Alena Krpálková, která 
bude mít opět na starosti soutěžní úsek. Ředitelka CAA Ivana Dolečko- 
vá dodala: „Na tomto webu se budou průběžně objevovat i všechna 
potřebná sdělení k 19. ročníku naší abilympiády. Zprávy a pokyny pro 
účastníky, pomocníky, asistenty i pořadatele budeme postupně aktu-
alizovat.“

Opět budou v permanenci internetová databáze a registrační systém, 
které se v posledních dvou ročnících plně osvědčily.                           (fr)

Vyndá z ledničky jídlo, podá spadlý mobil, donese ze schránky noviny. Poradí si i s pračkou. Asistenční pes je i pro 
vozíčkáře dobrým pomocníkem a věrným společníkem. Přesto není v rovnocenném postavení s vodícím psem, 
vycvičeným pro zrakově postiženého člověka. O tématu čtěte na str. 6.



Sobota 11. září byl nádherný prosluněný den pozdního léta, den jako 
stvořený pro výlet do přírody. Se svými nabídkami toulek pro zdraví 
nezůstal pozadu ani Klub českých turistů. Mezi dlouhou řadou turistických 
a dálkových pochodů po celém území naší republiky nechyběl ani  
jeden z nejstarších – 42. Lanškrounská kopa, který turisty provází po 
značených i neznačených cestách regionem na českomoravském po- 
mezí. Na pěší turisty čekalo celkem sedm tras v rozmezí od 5 do 
100 kilometrů; organizátoři připravili trasy i pro cyklisty a svoji speciální  
trasu mohli dokonce absolvovat také in-line bruslaři. (V delších trasách 
tohoto oblíbeného putování kotlinou pod Orlickými horami nechybí třeba 
ani výstup na 714 metrů vysoký Lázek s turistickou chatou a roz- 
hlednou či Mariánskou horu nad obcí Dolní Čermná, na které stojí kos- 
tel Narození Panny Marie, k němuž vede křížová cesta.)
Do dosavadní historie pochodu se letošní ročník zapsal rekordním poč-
tem účastníků – na pěší trasy se vydalo celkem 3974 turistů. Nejpočetněj- 
ší „startovní pole“ zaznamenala (stejné to ostatně bývá na většině po- 
chodů) nejkratší, pětikilometrová trasa. Mezi 2102 přihlášenými pochod- 
níky se severozápadním okrajem města kolem rybníků se symbolickými 
jmény Krátký a Dlouhý prošlo také 17 členů místní organizace Svazu tě- 
lesně postižených, v níž byli dva vozíčkáři. Ale nebyli to jediní zdravot- 
ně postižení turisté na trase, kterou před pěti lety upravili organizátoři 
pochodu podle jejich požadavků. Pro vytoužený diplom (ve výřezu) 
zdárně „kráčeli“ také dětští vozíčkáři z několika míst v okolí Lanškrouna.

Snímek: Petr Celý
Text: Miloš Kajzrlík

Zajímavou novinku od léta na- 
bízejí oficiální stránky turistické- 
ho ruchu www.liberecky-kraj.cz. 
V sekci „Dovolená bez bariér“ 
lze najít katalog ubytovacích  
a stravovacích zařízení, výletních 
tras, sportovišť, muzeí, galerií či 
historických památek dostupných 
úplně nebo částečně vozíčká- 
řům v hlavních regionech Liberec- 
kého kraje. Patří k nim České 
Švýcarsko, Český ráj, Frýdlant- 
sko, Jizerské hory, Krkonoše, 
Lužické hory, Ještědský hřbet, 
Máchův kraj a Šluknovsko.

V rozsáhlém přehledu jsou  
u mnoha položek uvedeny i dal- 
ší užitečné informace: např. ote- 
vírací doba, vstupné, cena slu-
žeb či dopravní spojení. Někde 
je navíc připojen dotazník určený  
pro lidi s postižením.              

  (pel)
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Dovolená a výlety 
bez bariér 

V jakýchkoliv výzkumných ins- 
titucích, stále vznikají – a je 
zcela jedno, zda ve hmatatelné 
podobě, či jen v písemné for- 
mě – výstupy, díky nimž se 
lidstvo dostane v nějakém obo-
ru  zase o něco dále. A protože 
se na vysoce odborné úrovni  
dá zkoumat i problematická ob- 
last života osob se zdravot- 
ním postižením, týká se to ve 
stejné míře i jí. Odborné pra- 
coviště, které se u nás speci- 
alizuje na tuto oblast bádání,  
najdeme v Olomouci. 

Co stálo za vznikem
Jmenuje se Výzkumné centrum 

integrace zdravotně postižených 
a je to společné „dítě“ odborní- 
ků z vysokých škol, vědeckých  
ústavů a organizací zdravotně po- 
stižených, které má ve svém po- 
myslném rodném listě zapsán ja- 
ko rok vzniku letopočet 2002. Do 
světa výzkumu vstoupilo s mot-

tem, jehož znění je titulkem tohoto 
článku. 

Jeho pracovníci kladou při ba- 
datelské práci zásadní důraz 
na zlepšování podmínek života 
občanů se zdravotním postiže-
ním v České republice. Přitom 
vycházejí především z různých 
projektů, které řeší přední odbor- 
níci s hlubokými znalostmi ze 
zkoumané oblasti. Potřebná data 
zjišťují monitoringem a zkoumá-
ním základních společenských 
systémů, které nějak ovlivňují 
jednotlivé oblasti života zdravot- 
ně postižených.  Nezanedbatelnou 
roli přitom má úzká a trvalá spo- 
lupráce nejen s Národní radou 
osob se zdravotním postižením 
ČR (Výzkumné centrum má své- 
ho zástupce v její vědecké ra- 
dě), ale také se státními orgány, 
územními samosprávami nebo  
významnými institucemi, které pa- 
tří do oblasti zájmu výzkumných 
pracovníků.

Předmět činnosti
Obecně lze říci, že zpracovaná 

odborná šetření, výzkumy, analý- 
zy i koncepce se dají použít –  
a také se hojně používají – jako 
výchozí odborný materiál při reali-
zaci prospěšné politiky pro zdra-
votně postiženou populaci. 

Prvořadě se samozřejmě jedná 
o výzkum v oblasti integrace zdra- 
votně postižených. Stejnou důleži-
tost mají ale také vzdělávací a pu- 
blikační činnost, tvorba a vydávání 
studijních materiálů a konzultace  
a poradenství. Nezastupitelné mí- 
sto v činnosti patří i pořádání 
různých akcí, což se také považuje 
za významný příspěvek ke zvy-
šování vědomostí veřejnosti o ne- 
lehkém životě široké skupiny ob-
čanů se zdravotním postižením.

Výzkumné úkoly realizují dvě 
specializované sekce. Z jejich do- 
savadních osmi let činnosti se 
omezíme jen na poslední tři roky. 
Sekce výzkumu a koncepcí např. 
v roce 2008 zpracovala rozsáhlou 
(178stránkovou) analýzu situací  
při úředních jednáních, kdy se mo- 
hou občané se zdravotním posti-
žením setkat s nepřímou i přímou 
diskrimací. V loňském roce pro-
váděla mj. pro potřeby Asociace 
poraden pro zdravotně postiže- 
né průzkum ohledně zjišťování 
postojů uživatelů a poskytovate- 
lů odborného sociálního pora- 
denství. Letos probíhá rozsáhlý 
výzkum podmínek kvality života 
osob pečujících o nemocného  
člena rodiny, nejčastěji o dítě  
s některým z tzv. vzácných one-
mocnění. Sekce vzdělávání před- 
loni např. připravila v rámci pro-
jektu „Poradenství uživatelům 
sociálních služeb v ČR“ k vydá- 
ní dvě odborné publikace. Loni 

uskutečnila na žádost Národní ra- 
dy osob se zdravotním postiže-
ním ČR dvě vzdělávací akce pro 
odborné sociální pracovníky za-
měřené na smlouvu o poskytová-
ní sociální služby. V letošním ro- 
ce připravuje publikaci věnovanou 
aspektům komunikace pracovní- 
ků pomáhajících profesí s ob-
čany se zdravotním postižením 
a realizuje vzdělávací kurz pro 
pedagogické pracovníky zaměře-
ný na zvýšení jejich komunikač-
ních kompetencí. 

Výzkumné centrum integrace  
zdravotně postižených na webu  
o své činnosti podrobně informuje 
na adrese www.vcizp.cz. Sídlí na 
adrese tř. 17. listopadu 43, 772 00 
Olomouc, pro kontakt lze využít 
také telefonní číslo 777 809 040, 
faxové 585 315 787 nebo e-mail 
office@vcizp.cz, sekce vzdělávání 
má adresu I. P. Pavlova 16, 779 00 
Olomouc, telefon 776 454 435, 
ostatní kontakty jsou stejné.   (mk) 

Pohled za dveře nezvyklého výzkumného pracoviště 

Nestačí chtít, je třeba znát a vědět 

Nejednotná sjednocující se Evropa
Jste řidiči se zdravotním postižením 
s parkovací kartou pro osobu s han- 
dicapem a chystáte se do zahraničí? 
Pak se musíte se značnou pravděpodob- 
ností připravit na problémy při zaparko- 
vání na vyhrazeném místě, které mohou 
kromě vykázání z parkoviště nebo poku-
ty vyústit až v odtažení vozu. O takovémto 
nepředpokládaném „zpestření“ cesty do  
některého ze států Evropské unie už mo-
hou vyprávět mnozí naši řidiči, problemati- 
ce se věnovaly např. také zpravodajské re-
lace hromadných sdělovacích prostředků.

Důvod popisované situace je v legislativ-
ním nesouladu našich předpisů s předpisy 
platnými v ostatních státech Evropské unie, 
které neuznávají modré označení O 1 či O 2 
vydávané u nás držitelům průkazky ZTP nebo 
ZTP/P. Ve většině unijních států totiž platí 
jednotný parkovací průkaz pro handicapované 
osoby.

Mnozí si po tomto konstatování patrně řek-
nou: „A proč tedy neplatí také u nás, když  
i my jsme členem Evropské unie, v čem je ten 
právní rozpor?“ O fundované vysvětlení jsme 
požádali osobu, která má z titulu své funkce 
k problému také co říci, předsedu Národní ra-
dy osob se zdravotním postižením ČR Václa-
va Krásu: „Průkazka ZTP či ZTP/P je opravdu 
platná pouze na území naší republiky. Rada 
Evropské unie vydala v roce 1998 doporučení 
číslo 98/376/ES týkající se evropské parkova-
cí karty na parkování pro osoby se zdravot- 
ním postižením »parking car for people with 
disabilites«. My jsme se k tomuto doporučení 

ale nepřipojili a neimplementovali ho do naše-
ho právního řádu. 

V současné době je v Poslanecké sněmov- 
ně senátní návrh zákona, kterým se mění zá-
kon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů. 
Počítá sice s vytvořením parkovacího průka- 
zu k označení O 1, ale neobsahuje jedinou 
zmínku o tom, že by tento průkaz odpovídal 
uvedenému doporučení. Navíc se snaží zá- 
sadně redukovat počet osob se zdravotním 
postižením, které by tento parkovací průkaz 
a k němu označení 
O 1 mohly používat. 
Naše Rada vyjádřila 
k uvedenému senát-
nímu návrhu vážné 
výhrady a připomín-
ky, s nimiž se může 
kdokoliv seznámit na 
našem webu www.
nrzp.cz v části Aktu- 
ality. Možná si my, te- 
dy osoby se zdravot-
ním postižením, ale 
nakonec pomůžeme 
sami: usilujeme totiž 
o to, aby se zmiňo- 
vané doporučení Ev- 
ropské unie změnilo 
v  nařízení. Zatím mu- 
sejí naši zdravotně  
postižení řidiči při  
parkování v zahraničí  
doufat ve shovívavost 
tamních policistů.“

V souvislosti s tím není rozhodně od věci 
připomenout skutečnost, že sjednocování dal-
ších úprav pro osoby se zdravotním postiže- 
ním z oblasti dopravních předpisů se z celo-
evropského hlediska dosud nikterak neřeší. 
Stačí uvést alespoň dva příklady z mnoha: 
zatímco čeští řidiči jsou osvobozeni od dálnič-
ních poplatků a mohou beztrestně vjet do ulice, 
kam je jinak povolen vjezd jen dopravní ob- 
sluze, ani jedna z uvedených výhod neexistu- 
je např. na Slovensku nebo v Rakousku.   

(mk)

Pět kilometrů „šlapali“ i vozíčkáři

Naděje 
do budoucna? 

V roce 2008 diagnostikovali lékaři 
v Austrálii jednomu dvacetileté-
mu muži roztroušenou sklerózu. 
V důsledku tohoto onemocnění 
centrálního nervového systému 
začal mít vážné potíže s udrže-
ním rovnováhy, přestával chodit  
a zhoršoval se mu zrak. 

Lékaři se při léčbě rozhodli po-
užít novou metodu restartování 
imunitního systému. Metoda spo- 
čívala v odebrání kmenových 
buněk z pacientovy kostní dře-
ně a v maximálním potlačení 
imunity. Po praktickém zničení 
všech buněk imunitního systému 
mu implantovali zpět odebra- 
né neporušené kmenové buňky. 
Ty se začaly měnit způsobem, 
který by bez autodestrukčních 
tendencí imunitní systém znovu 
nastartoval. Po operaci se mu- 
žův zdravotní stav znatelně zlep-
šil: při chůzi má nyní pouze drob-
né problémy s pravou nohou  
a na jedno oko hůře vidí. 

Metoda restartování imunitního 
systému skýtá lidem s uvedenou 
nemocí až osmdesátiprocentní  
naději na zastavení jejího další-
ho postupu či na odstranění je- 
jích příznaků.                          (mk)

zajímavost z tisku

Doporučení číslo 98/376/ES Rady 
Evropské unie stanovuje taxativně 
nejen rozměry a barvu parkovací-
ho průkazu, ale také text na něm. 
Bleděmodrý průkaz formátu 148x 
106 milimetrů s ochranným holo- 
gramem s bílým symbolem vozíč-
káře na tmavomodrém pozadí je 
pokrytý plastickou hmotou. 
Jak je na průkazu rozmístěný text, 

který je vždy v jazyku vydávající země, ukazuje otištěná slovenská verze. 
V pravé části přední strany jsou pod názvem průkazu slova „parkovací 
průkaz“ ve vybraných jazycích Evropské unie (jako první v angličtině), v po-
zadí v prstenci dvanácti hvězdiček symbolizujících Evropskou unii pak kód 
příslušného státu, dole jsou slova „Model Evropské unie“.
Zadní strana slouží k osobním údajům o držiteli průkazu. Dále je zde uvede- 
ná věta „Tento průkaz opravňuje držitele k využívání vyhrazených parko-
vacích míst a zařízení v členských státech EU“. Zbývající text informuje  
o umístění průkazu: musí to být v přední části vozidla tak, aby jeho přední 
strana byla jasně viditelná kvůli kontrole. 
Pokud držiteli parkovacího průkazu na něj nezanikne nárok, je doba jeho 
platnosti neomezená.



„Můžete si být jisti, že po dnešku se problematika 
bariérovosti veřejné dopravy dostane do programů 
všech zde zastoupených stran a že se na ní všichni 
shodneme jako na jedné z priorit pro následující voleb-
ní období.“ Tyto nadějné věty vyslovil Zdeněk Tůma, 
kandidát strany TOP 09 na pražského primátora poté, 
co zhlédnul film Prague Needs Revolution.

Stalo se tak v pondělí 30. srpna v holešovickém kině 
Bio Oko. Premiéru osmnáctiminutového dokumentu  
o boji vysokoškoláků na vozíku s nástrahami hromad- 
né dopravy v hlavním městě přichystalo sdružení 
Asistence. Snímek, který natočil Tomáš Škrdlant, do- 
kazuje, že nepříjemné, leckdy až bizarní zážitky 
s cestováním po Praze jsou pro tělesně postižené 
lidi každodenní realitou. Nedostatek nízkopodlažních 
vozidel, úzké nástupní ostrůvky uprostřed silnic pl- 
ných automobilů, výstupy z tramvaje přímo do vozovky 
či obrubníky na chodnících zároveň komplikují život  
i dalším skupinám obyvatel – zejména seniorům a rodi- 
čům s kočárky a malými dětmi.

Metro: špatná vizitka pro politiky 
Asi nejhorší je situace v metru, kde je pětadvacet ze se- 

dmapadesáti stanic dosud bariérových. Patří k nim i ty vel- 
mi frekventované ve středu města, například Anděl, Můstek 
či I. P. Pavlova. Nové stanice metra už sice byly projek- 
továny i postaveny jako dostupné pro vozíčkáře, ale v těch 
starších nebyla od roku 2006 odstraněna jediná bariéra.

Po projekci zmíněného filmu následovala v kinosálu 
debata s kandidáty na pražského primátora. Zúčastnili 
se jí Jiří Dienstbier ml. (ČSSD), Petr Hána (ODS), Marián 
Hošek (KDU-ČSL), Petra Kolínská (SZ), Markéta Reedová 
(VV) a Zdeněk Tůma (TOP 09). Shodli se na tom, že bariéry 
ve veřejné dopravě je zapotřebí řešit i na politické úrovni, 
a přiznali, že dokument jim problematiku ukázal z jiného 
pohledu.

K hlavním tématům diskuse patřilo metro. Na reálném 
termínu, kdy by se mohlo stát bezbariérovým, se zúčastně- 
ní neshodli. Petra Kolínská uvedla, že změna je možná nej-
dříve za šest let, Zdeněk Tůma a Jiří Dienstbier považují za 

dostatečné jedno volební období a ostatní politici nedovedli 
rok dokončení bezbariérových úprav odhadnout.

Snímek Prague Needs Revolution, v němž zazníva- 
jí i kritické názory vozíčkářky z USA Sherry Ramsey 
Shulz, je zveřejněn na videoportálu YouTube. V sou-
vislosti s dopravními bariérami dodejme, že se jimi od 
loňského ledna zabývá expertní skupina působící při 
pražském magistrátu. Vede ji vozíčkář Michal Prager.  
I na vzniku skupiny má velkou zásluhu občanské sdružení 
Asistence.

Veřejné dopravě a zdravotně postiženým cestujícím v Pra-
ze konečně svítá na lepší časy.                                      (pel)
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Ministr Jaromír Drábek: 
Zrušení příplatku je problém. 

Ještě budeme jednat

Miniauto ELBEE – velká šance pro vozíčkáře

Městská hromadná doprava: (nejen) Praha potřebuje revoluci

Peněz sice ubude, ale nakonec to možná 
nebude tak zlé, jak se rodiny s postiženými 
dětmi obávají. Tvrdí to alespoň ministr práce  
a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).
Proč škrtáte i sociální příplatek? Ušetří se 
sice přes dvě miliardy ročně, ale v rámci 
celého rozpočtu jde o sumu spíše malou.
Protože je to v koaliční dohodě a v programu 
vlády a já jsem povinen to respektovat. Ale 
původní záměr byl zrušit sociální příplatek 
bez náhrady a podařilo se vyjednat alespoň 
částečnou kompenzaci.
V čem spočívá?
Dosud to bylo tak, že kdo pobíral sociální příplatek, byl mu krácen ro-
dičovský příplatek – my jsme dohodli, že rodiče, kteří přijdou o sociální 
příplatek, budou mít rodičovský příspěvek v plné výši až do sedmi let 
dítěte.
Ale co mají dělat rodiny se staršími dětmi?
Tam je to skutečně problém a musíme o tom ještě jednat, už za ně-
kolik dní se proto sejdu mimo jiné s předsedou Národní rady osob  
se zdravotním postižením.
Jedna možnost připadá v úvahu už teď – pokud se rodina kvůli 
škrtnutí sociálního příplatku dostane do problémů, může po- 
žádat o pomoc v hmotné nouzi. Jenže pak se neposuzují jen pří-
jmy, ale i majetek. Musela by taková rodina prodat třeba auto?
Tak by to nebylo, protože se samozřejmě bere v potaz i to, zda auto 
potřebují třeba právě kvůli péči o postižené dítě. Ostatně mohou zí- 
skat i příspěvek na motorové vozidlo. (www.ceskamedia, 4. 10. 2010)

V čísle 4/2009 Abilympijský zpra-
vodaj představil unikátní speciální 
dvoumístné miniauto ELBEE, kte-
ré především jeho ruční ovládání 
bez nutnosti přesedání předurčuje 
k tomu, stát se hlavně pro vozíč- 
káře ideálním přesunovým pro-
středkem. Svoji celosvětovou pre-
zentační premiéru si tato horká 
tuzemská novinka odbyla na loň-
ském podzimním mezinárodním 
veletrhu zdravotnické techniky, re- 
habilitace a zdraví Medical Fair 
Brno.

Od té doby se tzv. ELBEE team 
soustředil na kroky spojené 
s provedením pěti zbývajících 
homologačních zkoušek nutných 
k tomu, aby vozidlu z hlediska 
legislativy nic nebránilo ve vjez- 
du na komunikace. Vytoužený  
den D nastal pro výrobce, firmu 
Závody lehkých konstrukcí Lošti-
ce, v úterý 24. srpna. Tento den si 
jeho zástupci vyzvedli po ukonče- 
ní uvedených zkoušek a po 
úspěšném dvouměsíčním schva-
lovacím procesu na ministerstvu 

dopravy šest homologačních do-
kumentů. 

„Elbíčko“ tak má homologaci 
úspěšně za sebou a nyní ELBEE 
team zpracovává plán zavádění 

miniauta na trh. Podle představ 
by se do konce letošního roku 
měl po úpravě jízdních vlastnos- 
tí a kvality vyráběných dílů vy-
robit zdokonalený kus. Příští rok 

na jaře se počítá s rozšířením 
homologace a výrobou testovací 
série vozidel, s nimiž by se v lé- 
tě měly uskutečnit jízdní zkouš-
ky. Oficiální uvedení na auto- 
mobilový trh se předpokládá při 
veletrhu Medical Fair Brno 2011.

Potěšující zprávou pro zdravotně 
postižené zájemce o vozítko je 
snaha výrobce zapojit tyto osoby 
do většiny zmíněných závěreč- 
ných kroků. Díky tomu by se mj. 
mohly stát majiteli miniauta ještě 
před jeho oficiálním uvedením na 
trh. Nejen z tohoto důvodu dopo- 
ručujeme občas „zavítat“ na we-
bovou adresu www.elbee.cz.

Představení „elbíčka“ mělo být 
podle předběžné domluvy jedním 
z bodů doprovodného programu 
letošní abilympiády, kvůli popsa-
ným objektivním důvodům se na- 
konec tak nestalo. Protože teď už 
ale tuto možnost v zásadě nic 
neomezuje, zahájili organizátoři 
Abilympiády 2011 opětovná jed-
nání o případné účasti na jejím 
doprovodném programu.        (mk)

V létě potkáváme v Praze spoustu návštěvníků ze 
zahraničí. Náhodou jsme potkali i Sherry Ramsey  
Shulz z USA, několikanásobnou paralympijskou me-
dailistku. Právě ona to byla, kdo nás nabádal k revolu-
ci. Po městě se pohybovala na mechanickém vozíku 
bez cizí pomoci, jak je zvyklá. Když jsme se viděli 
na konci jejího měsíčního pobytu věnovaného kurzu 
tvůrčího psaní na Filozofické fakultě UK, byla úplně 
na dně. „Hodiny čekání na nízkopodlažní tramvaje  
a autobusy, neexistence výtahů do metra, neochotní 
řidiči... V mojí zemi, v mém městě se jako postižená 
vůbec necítím,“ stěžovala si. Rozhodli jsme se využít 
její poznatky pro dokumentární film. 

Erik Čipera, sdružení Asistence

Národní rada osob se zdravotním postižením apeluje na poslance, 
aby neschvalovali zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku 
na péči v prvním stupni. Postižené děti mohou kvůli škrtům skončit 
v ústavech, varuje předseda Rady Václav Krása. Chystá se petice  
i otevřený dopis všem poslancům.
„Dávky hmotné nouze jsou pouze na přežití, to nejsou dávky, které 
udrží pohromadě rodinu s dítětem se zdravotním postižením. Rodi-
nám pak nezbude nic jiného, i když se tomu brání, než dát takové  
dítě do ústavního zařízení. A stát pak bude platit podstatně více,“ shr-
nul v ČT 24 Krása.
Rodina nebude podle Krásy schopná zajistit ani normální každoden- 
ní běh včetně vzdělávání dítěte, natož aby měla peníze na kompen-
zační pomůcky. „Podle našich výpočtů může rodina přijít měsíčně 
o deset tisíc korun a dostává se do hmotné nouze,“ uvedl v televizi 
Krása.
Peticí chce rada apelovat na poslance, aby z návrhu zákona oba návrhy 
vypustili, případně pozměnili tak, aby „neměly tak fatální dopad na lidi 
se zdravotním postižením“.
„Cítíme enormní snahu maximálně snížit výdaje státu v sociální oblas-
ti,“ prohlásil Krása. „Je dobré, aby veřejné rozpočty byly v dobré kondi-
ci, ale není nutné, aby vláda činila tak razantní opatření,“ míní.
Příspěvek na péči v první skupině pobírají podle ministra práce  
a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 hlavně senioři, kteří prý 
sociální služby nakupují jen málo, proto trvá na jeho snížení. Opatření 
má přinést úsporu 1,5 miliardy korun. 
Zároveň chce resort uspořit další dvě miliardy zrušením sociálního 
příplatku, rodiny pečující o postižené dítě ale prý dostanou finanční 
kompenzaci. Podle Krásy však kompenzace rodinám nenahradí fi-
nanční ztráty způsobené zrušením příplatku.                              (fr – id)

Postižené děti mohou kvůli škrtům 
skončit i v ústavech

Zajímavý projekt rozvíjí od za-
čátku října v Praze občanské 
sdružení Polovina nebe. Jde 
o testovací tříměsíční kurz 
v ovládání počítače hlasem, ur-
čený pro osoby s kvadruplegií 
či obdobným postižením, které 
jim neumožňuje používat klá- 
vesnici. Plnohodnotnou náhra- 
dou za ruce jsou studentům 
programy MyVoice, MyDictate  
a NewtonDictate, vytvořené špič- 
kovými odborníky z Technické 
univerzity v Liberci.
V tréninkové místnosti zmíně-
ného sdružení se dvakrát týdně 
učí čtveřice studentů. Je mezi 
nimi i známá vozíčkářka Jana 
Hrdá, která zcela ochrnula po 
autonehodě. Hlavní lektorkou 
je Dita Horochovská – kvadru-
plegička, jíž by leckterý běžný 
uživatel mohl závidět rychlost,  
s jakou píše na svém noteboo- 
ku. Sama je názorným příkla-
dem, že s pílí a vytrvalostí lze 
počítač přimět, aby poslouchal 
skutečně „na slovo“.

Kurz je pouhým začátkem 
tříletého projektu Duhový most. 
Jeho cílem je vyškolit nejméně 
50 lidí s těžkým tělesným po-
stižením. Stojí za zmínku, že 
prví studenti se nejen mají na-
učit ovládat počítač hlasem, ale  
zároveň mají být sami schopni 
vést podobnou výuku, třeba 
v rámci Duhového mostu.
Tříměsíční kurzy, které sdružení 
Polovina nebe zajišťuje s pod-
porou Evropské unie a hlavního 
města Prahy, jsou bezplatné. 
Přihlásit se do nich mohou jen 
zájemci žijící na území Prahy. 
Další informace lze získat na 
stránkách www.polovinanebe.
cz, na e-mailové adrese polovi- 
na.nebe@polovinanebe.cz a na  
telefonním čísle 603 863 710. 

(pel)

Duhový most 
naučí, jak 
nahradit 

nefunkční ruce 

Momentka z premiéry filmu, který probudil politiky z letargie.



Gen. Svobody 335
533 51 Pardubice 

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

Lány na Důlku 14 
533 31 Pardubice

www.aquastav-pce.cz
tel.: 466 970 307

Elektrárny Opatovice, a.s. jsou jedním z předních dodavatelů 
energií v České republice. Rozhodující činností společnosti je 
výroba, dodávka a prodej elektrické energie a tepla. Základním 
výrobním zdrojem je elektrárna Opatovice, společnost dále pro-
vozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi záložní zdro- 
je tepla. Soustava zásobování teplem elektrárny Opatovice čítá  
co do její délky přibližně 290 km tepelných sítí a teplo z ní ode- 
bírá více než 59 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – 
Pardubice – Chrudim a dále několik stovek odběratelských 
subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, ob- 
chodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. 
V rámci svého firemního dárcovství se společnost ve výše 
uvedeném regionu zaměřuje na podporu charitativních a so- 
ciálních projektù, zdravotnictví, kultury a na podporu školství, 
dětí a mládeže.

Více na www.eop.cz.
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Institut 
mikroelektronických 

aplikací

Bartolomějská 87, 530 02 Pardubice

tel.: 466 501 562    fax: 466 513 457
ima@ima.cz                 www.ima.cz

ACTIWO Pardubice     
Štrossova 1033

530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

www.profikompresory.cz              

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 zaměst-
náno 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

Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společ-
nosti 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.: 327 538 155

Společnost nabízí:
v	práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi 
v	perspektivní a stabilní zaměstnání	 												

v	motivující finanční ohodnocení  
v	perspektivitu profesního a kariérového růstu                 
v	závodní stravování
v	možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.)
v	atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní 
sídlo je na Tchaj-wanu. 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 časopi- 
su Business Week.

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

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO  
v Mikulovicích u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze široké-
ho sortimentu sanitární keramiky, van, sprchových koutů, vodo-
vodních baterií i vodoinstalačních materiálů.                                                     

pondělí–pátek 8–18 hod.                            tel.: 466 885 555                                                              
sobota            zavřeno                         pardubice@steno.cz   

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

Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432
insico@insico.cz

Šestnáctým nositelem prestižní Ceny Olgy Havlové se na 
základě rozhodnutí porotců stal ze 17 nominovaných 
osobností, které i přes svoje různé životní omezení s od- 
hodláním slouží jiným, 40letý vozíčkář MUDr. … (1. ta- 
jenka), primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace 
a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, kte- 
rý od roku 2003 pracuje také pro Centrum Paraple.  
Ocenění získal právě díky této dlouhodobé pomoci para- 
plegikům v naší republice.

Při slavnostním ceremoniálu obdržela také řada jednot- 
livců i institucí poděkování za významnou finanční pod- 
poru, za účinnou spolupráci a za vynikající realizaci projek-
tu. V této poslední kategorii byl mezi čtveřicí vybraných  
také … (2. tajenka), vedoucí Domova Dobré vůle v Klad- 
ně-Nouzově. Toto zařízení pro dospělé s nejtěžším zdra-
votním postižením poskytuje chráněné bydlení, umožňuje 
zaměstnání v sociální firmě Nadačního fondu Slunce, kli- 
enti mají vytvořené podmínky pro nejrůznější kulturní  
a sportovní aktivity, mohou se stát členy pěveckého nebo 
hudebního sboru atd. 

Vodorovně: A. Orientální pokrývka hlavy; středoevropský 
stát. – B. Mužské jméno; čtverečný nerost. – C. Spojka; 
domácké ženské jméno; spojení; německý souhlas. –  
D. Esperantsky „ani“; vodovodní odtok; tím způsobem. –  
E. Silou sunout kupředu; 2. část 2. tajenky. – F. Ženské 
jméno; dusíkatá heterocyklická sloučenina; cizí plošná mí- 
ra. – G. Čínsky „písek“; velký papoušek; slovenské při-
vlastňovací zájmeno; kancelářská zkratka. – H. Ženské 
jméno; přivésti ke spánku. – I. Slovenská pádová otázka;  
1. tajenka.

Svisle: 1. 1. část 2. tajenky. – 2. Akkadský bůh vody  
a pán země; plaz s krunýřem; citoslovce tišení. – 3. Tady;  
had z Knihy džunglí; a sice. – 4. Druh herce; čidla zraku; 
tanec. – 5. Značka americia; jméno herečky Mandlové; 
japonská délková jednotka. – 6. Čert; SPZ Prachatic; obec  
na Jičínsku. – 7. Staré vztažné zájmeno; západočeské měs-
to; španělský souhlas. – 8. Jméno zpěváka Charlese; účetní 
strana; SPZ Opavy. – 9. Zkratka z oblasti automobilismu; 
opak světla; obilí seté na jaře. – 10. Značka kiloampé- 
ru; domácky Jaroslava; slovenské ukazovací zájmeno. –  
11. Značka osmia; akvarijní ryba; iniciály pěvce Žídka.

Pomůcka: Ea, indol, nek, ri, ša.                                   (mk) 

Pro chvíle oddechu
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Bratr. Veverkových 396 
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz

                                                       4 WEBHOSTING
 4 INTERNETOVÉ OBCHODY 

 4 PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE

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

www.jings.cz jings@jings.cz

Pardubická 1400
535 01 Přelouč                                    

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

  

4  firma zaměstnávající více než 50 % osob 
  se zdravotním postižením
4  dlouholetá praxe se zaměstnáváním 
  zdravotně postižených 
4  nabídka služeb a zboží formou 
  náhradního plnění
4  pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
4  dodávky a servis výpočetní techniky
4  školení a vzdělávání v oblasti informačních
  technologií
4  správa a digitalizace archivů
4  zasilatelství, kompletace a realizace zásilek
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Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec
tel.: 469 696 509                                     fax: 469 696 164       
www.agrometall.cz                      bohunek@agrometall.cz

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

proman@proman.cz
www.proman.cz

Chrudimská 2811
530 02 Pardubice

telefon: 466 310 714 
fax: 466 310 003 

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

Částí refrénu písně Ivana Mládka, kterou tolik zpo- 
pularizoval ve veleúspěšné televizní komedii „Jak 
dostat tatínka do polepšovny“ nezapomenutelný 
Tomáš Holý coby malý neposedný Vašek, chceme 
nalákat vozíčkáře, rodiče s malými „turisty“ v ko- 
čárcích nebo i osoby s omezenou schopností po- 
hybu na zhruba desetikilometrovou trasu (na mapě 
silná červená čára) plošinou Hruboskalského skal- 
ního města. Putování oblastí v severovýchodních 
Čechách nedaleko Turnova s charakteristický-
mi impozantními věžemi vysokými až 55 metrů 
a strmými kaňony vede většinou po zpevněných 
cestách a lze ho pohodově absolvovat i za přízni-
vých jarních či podzimních klimatických podmínek. 

Vychází se ze železniční zastávky Karlovice-Sed- 
mihorky (trať 041 Hradec Králové – Jičín – Tur- 
nov), odkud se mírně stoupá na Valdštejn, nejstarší 
hrad Českého ráje, v závěru ovšem vozíčkáři po- 
třebují pomoc. Prohlídka prvního nádvoří a kaple 
sv. Jana Křtitele je ale prakticky bezbariérová. 

Červeně značená Zlatá stezka Českého ráje 
vede od hradu doleva k zámku Hrubá Skála. Ten 
je sice účelově využitý, ale bezbariérový vstup 
vpustí na přístupné nádvoří kohokoliv. Nevšední 
výhledy do krajiny přitom skýtají proluky v cimbu- 
ří na hradním mostě a také přístupná věž. 

Většina turistů se do Sedmihorek vrací po 
zelené značce – nevynechají krátkou odbočku 
na Mariánskou vyhlídku a zanedlouho jdou vstříc 
oblíbené průchozí skále Myší díra. Tato dvě místa 
jsou ale pro vozíčkáře nedostupná, ti se musí pro- 
to z rozcestí značených cest vydat po silnici  
(modrá značka) k železniční zastávce Hrubá Ská-
la. Při návratu do výchozího místa je potřeba  
na křižovatce s modrou cyklotrasou odbočit vlevo. 

K prodloužení popsané trasy lze určitě doporučit 
křižovatku lesních cest kousek za Valdštejnem – 
po odbočení vpravo na modrou značku se za-
krátko objeví mýtina s jedním z nejkrásnějších (ale 
nepřístupných) objektů lidové architektury v Poji- 
zeří, který je známý jako Kopicův statek (dříve Ji- 
rošova rychta). Důvod odbočky se skrývá v okolním 
lese: nevšední přírodní galerie reliéfů osobností 
naší historie vytesaných do pískovcových skal. 
K procházce pod korunami více než čtyř stovek 
chráněných památných stromů zve také Arboretum 
Bukovina zhruba na poloviční cestě mezi Vald- 
štejnem a Hrubou Skálou. V obou případech se 
vozíčkářům doporučuje přítomnost asistenta.

Komu ve výletu chybí kulturní zastávka, ať kaž- 
dopádně navštíví kompletně bezbariérové Muzeum 
Českého ráje v Turnově. Jeho galerie vystavuje 
kromě dalších obrazů jeden z vůbec největších  
na světě: plátno „Pobití Sasíků pod Hrubou Ská- 
lou“ o rozměrech 10×8,5 metru namaloval v roce 
1895 Mikoláš Aleš s trojicí dalších malířů. Dostatek 
informací o tomto unikátu i o uvedených místech  
na trase je k dispozici na různých webových 
adresách.

Inspirací k výletu se staly praktické zkušenosti 
členů klubu „Křídla“, významné aktivity občanské- 
ho sdružení Zrnko naděje Semily (www.zrnko-na- 
deje.cz). Klub sdružuje příznivce turistiky různého 
věku se zdravotním postižením i bez něj, kteří se 
často na výlety vydávají s asistenty, aby na „vlast-
ní kůži“ zmapovali přístupnost míst nejen v „domá-
cím“ Českém ráji pro osoby s tělesným postižením  
a následně je propagovali.                                 (mk)

Do Českého ráje 

cesta příjemná je

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

AGES PARDUBICE

PAVEL zDENěK

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

Čáslavská 50, 537 01 Chrudim
tel.: 469 638 257   fax: 469 638 533
www.mdelektro.cz   mdelektro@mdelektro.cz

tel.: 465 420 203  
seedservice@seedservice.cz 

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

Pardubice, Zelené Předměstí,  
Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02
tel.: 466 330 164       fax: 466 304 016

e-mail: nekut@czechinsurance.cz

         tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
    tel.: 466 799 380    fax: 466 799 381

info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Semtín P 10
533 53 Pardubice

tel.: 
466 824 161

MR SySTEM



V meziresortní skupině zaměře- 
né na psy se speciálním výcvi- 
kem má svého zástupce i praž- 
ský Helppes. Za klíčový problém 
považuje sdružení, které mimo- 
chodem vystupuje s exhibicí i na 
pardubické abilympiádě, zrovno- 
právnění vodících psů pro nevi- 
domé lidi s asistenčními psy. Ti 
pomáhají vozíčkářům a dalším 
osobám se sníženou schopnos- 
tí soběstačnosti a pohybu.
„Vodícího psa stát uznává jako 
kompenzační pomůcku, a proto 
plně hradí jeho výcvik formou 
jednorázového příspěvku. U psů 
asistenčních však dostáváme 
dotace od ministerstva práce, 
které pokryjí asi čtvrtinu nákla-
dů na jejich výcvik,“ vysvětluje 
Zuzana Daušová, ředitelka orga- 
nizace. Než se asistenční pes 
naučí všechny potřebné úkony, 
trvá to šest až devět měsíců  
a nezbytné výdaje spojené s vý- 
cvikem se vyšplhají zhruba na 
200 tisíc korun. „Musíme proto 
neustále shánět sponzory, což 
nás stojí hodně času a ener- 
gie,“ dodává paní Daušová.  
Jinak řečeno: kdyby se podaři- 
lo otázku financování vyřešit,  
zajistil by Helppes víc asis-
tenčních psů a uspokojil víc 
zájemců. Momentálně nemůže 
všem vyhovět.
„Samozřejmě se snažíme pře-
svědčit i vozíčkáře, aby zkusil 
sehnat nějaké peníze. Ale pove- 
de se to jen málokomu. Úřady 
v devíti případech z deseti tako-
vou žádost o příspěvek zamít- 
nou.“ Slova ředitelky jasně do- 
kazují, jak potřebná je změna 
legislativy ve prospěch osob 
s postižením, které potřebují  
pomoc asistenčního psa.
Pro asistenci je nejvhodnější 
zlatý a labradorský retrívr, bor- 
der kolie, královský pudl či švý-
carský ovčák, učenlivý i posluš- 
ný je rovněž německý ovčák. 
Pražské sdružení za rok vycvi-
čí přibližně 20 psů a většinu 
z nich předává novým majitelům 
v září. „Na konci léta pravidelně 
pořádáme Super den, kdy naši 
psí studenti před početným pu- 
blikem a za účasti patronů z řad 
známých osobností předvedou, 
co se naučili, a absolvují slav- 
nostní promoci,“ říká paní Dau-
šová.
K zajištění financí na výcvik 
asistenčních, ale i signálních  
či canisterapeutických psů slou-
ží projekt Pomoc přichází na 
čtyřech tlapkách. Můžete se do 
něj zapojit zasláním dárcovské 
textovky DMS HELPPES na čís- 
lo 87777 či zakoupením pro- 
pagačních předmětů sdružení 
Helppes. Můžete také svého  
psa přihlásit do některého z kur- 
zů společenské výchovy a spor-
tovní poslušnosti, které patří do 
standardní nabídky organizace.
Množství zajímavých informací 
o sdružení i galerii jím speci- 
álně vycvičených a předaných 
psů najdete na stránkách www. 
helppes.cz. Na  dotazy ochotně 
odpoví Zuzana Daušová na te-
lefonu 603 769 864 či e-mailu 
info@helppes.cz.          (pel) 
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Pes je užitečným 
pomocníkem  

pro nevidomého  
i pro vozíčkáře,

říká Zuzana Daušová 
ze sdružení Helppes

Vodící i asistenční psi jsou 
díky speciálnímu výcviku nepo-
stradatelnými pomocníky osob 
se zrakovým či jiným typem  
a různým stupněm zdravotního 
postižením. Tady ale už shoda 
končí: zatímco nevidomí držite- 
lé vodících psů dostávají pro-
střednictvím obecních úřadů  
jednorázový státní příspěvek na 
pořízení zvláštních pomůcek, 
držitelé psů asistenčních dosud 
žádný legislativní nárok na ta- 
kovýto příspěvek nemají a pří-
jemci tzv. dotace na sociální 
služby z rozpočtu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR  
(MPSV) jsou subjekty, které  
čtyřnohé pomocníky cvičí. Si- 
tuací se dokonce zabýval i ve-
řejný ochránce práv, jak doklá-
dá vedlejší článek Případ pro 
ochránce práv.

Okruhy jednání určila studie
Zmíněný legislativní nesoulad byl 

hlavním důvodem vzniku mezire-
sortní pracovní skupiny, která se 
pod koordinací MPSV průběžně 
schází od loňského podzimu. Kro-
mě zástupců tohoto ministerstva 
jsou v ní také zástupci minister- 
stev zdravotnictví, zemědělství,  
průmyslu a obchodu, organizací 
osob se zdravotním postižením, 
samotných uživatelů psů i subjek-
tů, které psy cvičí.

Tematické okruhy jednotlivých  
jednání prakticky vycházejí ze zá- 
věrů studie o problematice asis-
tenčních psů zpracované předlo- 
ni na žádost MPSV Výzkumným 
ústavem práce a sociálních věcí. 
Studie doporučila jako tři nejdů-
ležitější kroky zrovnoprávnit vodící 

a asistenční psy před zákonem 
tak, aby všichni jejich držitelé měli 
nárok na stejné státní finanční 
příspěvky, přesně definovat po- 
jem „asistenční pes“ a přesně 
vymezit skupiny uživatelů z řad  
osob se zdravotním postižením, 
jimž by speciálně vycvičení psi 
zkvalitnili život a umožnili jim mj. 
snazší integraci do společnosti.

Většinou názorová jednota
Vyčerpávající informace z jed- 

notlivých zasedání meziresortní  
pracovní skupiny lze postupně  
nalézt na adrese www.mpsv.cz 
v části Média a veřejnost/Tiskové 
zprávy MPSV, zde zmíníme pro 
představu o její činnosti jen ně- 
které projednávané body. Hned 
na úvodním se skupina shodla 
např. v otázkách zajištění kvalit-
ního výcviku psů, adekvátní pří-
pravy jejich budoucích držitelů 
nebo vzájemného sžívání se.  
V souvislosti s tím se počítá 
s provedením tzv. sociálního še-
tření, jehož prostřednictvím by  
se mělo především zjistit, co 
zdravotně postižení od psů oče- 
kávají a zda si vůbec dokáží 
představit veškeré úkony souvi- 

sející s péčí o ně. Ná- 
zorový posun nastal 
v otázce, zda by psa 
mohly mít i osoby 
v chráněném bydlení. 
Po počátečním ne- 
souhlasu přinesly  
změnu závěry hlubší 
analýzy problematiky, 
z níž vyplynulo, že 
velká specifičnost to-
hoto typu sociálních 
služeb by neměla být 
pro poskytnutí takové- 
ho státního příspěvku 
překážkou. 

Dvěma variantami se 
zatím vyřešilo jednání 
ohledně výše mini- 
málního věku držitele 
asistenčního psa – 
obě sice počítají s vě- 
kem 15 let, ale druhá 
ho umožňuje u dětí  
s těžkou formou sva- 
lové dystrofie/atrofie  
výjimečně snížit až  

na 10 let. Konečné stanovisko  
bude formulováno podle vyjádře- 
ní odborných lékařů. Výcviková  
psí střediska dostala od skupiny 
dvě velmi zásadní doporučení: 
stát se členy mezinárodní orga- 
nizace a být držitelem certifiká- 
tu registrovaného poskytovatele 
sociálních služeb.

V mezidobí členové skupiny  
v menších pracovních týmech  
např. hodnotí svoje návrhy, do zá- 
ří tak třeba zrevidovali a zpřesni- 
li předběžně dohodnuté zásady 
pro poskytnutí státního příspěvku 
na pořízení asistenčního i vodící-
ho psa.

Závěry z jednání meziresortní  
pracovní skupiny by se měly stát 
součástí materiálu s názvem  
„Věcné řešení pomoci státu při 
výcviku vodících a asistenčních 
psů“. Dokument MPSV intenzivně 
zpracovává, a to nejen proto, že 
to je jeden z bodů (s termínem  
splnění 30. června 2011) části 7. 
Osobní mobilita „Národního plánu 
vytváření rovných příležitostí pro  
občany se zdravotním postižením  
na období let 2010 až 2014“.      

(mk)                                    

Vodící i asistenční psy lze de facto považo- 
vat za kompenzační pomůcku. Ovšem na 
rozdíl od těch obvyklých – holí, berlí nebo 
vozíků, jsou zdravotně postižení se čtyřno-
hým pomocníkem v případě vstupu do 
veřejných prostor státních i soukromých 
budov velmi často postaveni před zamíta-
vá stanoviska či různá omezení. Takové 
jednání může představovat formu nepřímé 
diskriminace z důvodu zdravotního posti-
žení, což odporuje národním legislativ- 
ním předpisům i mezinárodním úmluvám. 

Doporučení ombudsmana
Protože zákon o veřejném ochránci práv 

ve znění pozdějších předpisů mj. říká, že 
ombudsman vydává doporučení k otázkám 
souvisejícím s diskriminací, zabýval se také 
touto problematikou a dne 10. srpna vyda-
la zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová  
Doporučení veřejného ochránce práv pro pří- 
stup vodicích a asistenčních psů do veřej-
ných prostor. V dokumentu, který je určený 
zdravotnickým zařízením, školám, zaměst-
navatelům, dopravcům a kulturním, sportov-
ním i dalším institucím, se doslova uvádí: 
„Veřejné prostory musí být přístupné oso- 
bám se zdravotním postižením a stejně tak 
musí mít postižení zajištěn přístup ke všem 
činnostem, které mohou vykonávat osoby bez 

postižení. Proto je třeba respektovat i zvlášt- 
ní status asistenčních a vodících psů.“

Z citovaného dokumentu (celý text je 
zveřejněný na webu www.ochrance.cz v části 
Diskriminace/Doporučení ochránce, informuje  
o něm i část Tiskové zprávy) také vyplývá, 
že při omezování vstupu psů do budov se 
nebere v potaz, zda se jedná o „běžné- 
ho společníka“ nebo o psa se speciálním 
výcvikem. S tím souvisí upozornění na do-
sud roztříštěnou, nekompletní a nedostačující 
právní úpravu týkající se psů se speciálním 
výcvikem, která často pamatuje pouze na psy 
vodící a nikoli také na asistenční. Jako nutný 
krok k nekonfliktnímu naplnění práva na rovné 
zacházení je potřeba provést takovou změnu 
legislativy, která jednoznačně stanoví kritéria 
výcviku a označení vodících i asistenčních  
psů a zároveň i podmínky pro určení míst, kam 
nelze zakázat přístup osobě v doprovodu ta-
kového psa. Z obecného hlediska by speciál-
ně vycvičený pes měl být z veřejných prostor 
vylučován toliko v objektivně odůvodněných 
případech, např. v některých odděleních ne-
mocnic s velmi přísnými hygienickými poža-
davky může být toto omezení legitimní.

Někde jsou dále…
Pro zahraniční příklad, kde jsou přístupová 

práva již legislativně upravena, nemusíme vů- 
bec daleko. V Polsku řeší problematiku  
s účinností od června 2009 novela zákona 
o pracovní a sociální rehabilitaci, jakož  
i zaměstnávání osob se zdravotním postiže- 
ním: za asistenčního psa se podle ní považu-
je vodící pes pro nevidomé a slabozraké  
a asistenční pes pro osoby tělesně postiže- 
né, který jim svou pomocí usnadňuje aktivní 
účast na společenském životě. Přesně také 
vyjmenovává místa, kam není možné omezit 
vstup osobám v doprovodu asistenčního 
psa –  jsou to např. budovy veřejné správy, 
zdravotní nebo sociální péče, kulturní, školská, 
gastronomická nebo sportovní objekty. 

Právo přístupu musí být zabezpečeno také 
v případě budov i prostředků železniční, sil- 
niční, letecké a vodní přepravy. Podmínkou  
k tomu je, že  pes má postroj a jeho majitel cer- 
tifikát osvědčující status asistenčního psa  
a doklady o požadovaných veterinárních oč-
kováních. Stejná práva platí také pro trené- 
ry psů podstupujících výcvik na asistenčního 
psa. Novela nestanovuje pro tyto psy povin-
nost mít náhubek, nemusí být ani na vodítku. 
Pokud však způsobí v objektech škodu, jsou 
jejich majitelé povinni ji uhradit. 

(mk)

Legislativní zrovnoprávnění vodících  
a asistenčních psů řeší meziresortní skupina 

Odepření vstupu psům se speciálním výcvikem 
může být formou diskriminace

případ pro ochránce práv

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytuje nepřetržitě od roku  
2003 v rámci dotačního řízení finanční prostředky občanskému sdružení 
Helppes. Od roku 2007 se jedná o dotace na zajištění základních čin- 
ností služby sociální rehabilitace souvisejících s výcvikem asis-
tenčního psa. V letech 2008 až 2010 získala uvedená organizace roční 
dotaci ve výši zhruba 900 tisíc korun, tj. celkem cca 2,7 milionu korun. 
Stát také poskytuje pravidelný měsíční příspěvek na krmivo ve výši  
800 korun, který dle vyhlášky číslo 182/1991 Sb. dostávají pouze vlastní- 
ci vodících psů.
O počtu zrakově postižených příjemců jednorázového příspěvku na  
výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa a o jeho výši  
od roku 2007 informuje tabulka s údaji z resortních výkazů MPSV. 

Vysvětlivka: 1)leden–duben 2010.

 2007 2008 2009 20101)

počet příjemců ročně 62 52 31 11

výdaje v tis. Kč ročně 9766 7941 5592 2195

Asistenční pes je dobrým pomocní- 
kem a kamarádem i dítěti na vozíku. 



Literární kritik i náročnější milovník poezie asi nad 
knížkou Vůně života ohrne nos. Nejspíš jí vytkne 
jednoduché rýmy, banální témata či fádní přímo- 
čarost sdělení bez jakýchkoli metafor. Ale vozíčkářka 
Renata Pinkasová, rodačka z Horažďovic, píše básně 
hlavně pro své potěšení. A zároveň se jimi snaží povzbu-
dit lidi, kteří se také vyrovnávají se zdravotním posti- 
žením a hledají v životě záchytné body.

Autorka je umí nacházet v obyčejných věcech, jako 
je posezení s kamarádkou, noční ticho, zrození jara či 
vzpomínky na dětství. Nebo konec léta, kdy „pavouk své 
sny splétá / do červených korálků / pro něžnou vílu Amál- 
ku. / Krásný, pomíjivý sen, / ale já chci prožít, prožít den.“ 
(Z básně Jeřabiny.)

Rýmy i nerýmované řádky ve Vůni života jsou věru 
prosté, někdy až otřepané. Ale nelze jim upřít nenu- 
cenou opravdovost, zejména v tematických cyklech 
Moje pády a Zpověď, kde Pinkasová dává nahléd- 
nout do svých pocitů souvisejících s roztroušenou 
sklerózou. Matka dvou dospělých dětí se s ní potýká 
drahnou řádku let. Vleklé zdravotní potíže, postupná 
ztráta zraku, nevlídná doktorka, pády ze schůdků 
u vlaku či na ulici, to vše se odráží ve zmíněných 
cyklech. Básnířka však nepodléhá beznaději ani smut- 
ku. „Bývám tolik unavená,“ konstatuje ve Zpovědi V.  
Ale hned dodává: „Pak uklouznu / a zlomím si krček. / 

Teprve teď / je po legraci. / Je to zvláštní, / ale teprve  
teď / začínám / život vychutnávat.“

Důležitou vzpruhou jsou pro autorku hezké zážitky 
z dávné i blízké minulosti, víra, láska a naděje. „Uklá- 
dám vzpomínky, / obroušené kamínky / do mozaiky  
času. / Díky za tu krásu,“ přiznává s pokorou v bás- 
ni Vzpomínky II. A čtenář si náhle uvědomí, že není 
na škodu připomínat si chvíle, kdy život obdarovává  
a hřeje.

Knížka, kterou si Renata Pinkasová opět vydala 
vlastním nákladem, navazuje obsahem i grafickou po- 
dobou na její loňskou prvotinu Čas mládí a hledání, 
Čas zrání a nacházení. Znovu jde o obdélníkovou ka- 
zetu, v níž je uložen svazek listů propojených nýtem. 
Každý list zdobí fotokoláž na přírodní a rodinné motivy.

Pro objednávky je určena e-mailová adresa vydava- 
telstvi@roska.eu a telefon 266 712 511. Knížku Vůně 
života pořídíte za 100 korun (+ poštovné). Část výtěžku 
z prodeje získá Unie Roska.                                                      (pel)
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Vzpomínky, láska a naděje jako lék proti smutku
Renata Pinkasová v nové knížce vzývá tradiční hodnoty

Kniha s názvem „Bezbariérová 
doprava“ má pro každého, kdo 
se touto složitou problematikou 
zabývá z profesionálního hle- 
diska, ale také „pouze“ ze zá- 
jmu, množství praktických i teo- 
retických informací. Čtenář se  
v ní např. dozví z pohledu plat- 
ných právních předpisů, tech- 
nických norem i dalších technic- 
kých předpisů vše nezbytné 
o bezbariérovém prostředí po- 
zemních komunikací a jejich 
infrastruktuře, o železničních 
venkovních i vnitřních veřejných 
prostorách nebo o vozidlech  
veřejné hromadné dopravy. Ne- 
zbytnou součástí publikace jsou 
informace o způsobu komuni-
kace s osobami s tělesným, 
zrakovým a sluchovým postiže- 
ním a o jejich nárocích na správ-
né bezbariérové úpravy. Ne- 
chybí ani slovníček vybraných 
odborných pojmů z popisované 
problematiky v češtině, angličti-
ně, němčině a esperantu a ani 
názorná grafická příloha. 
Autor Jaroslav Matuška působí 
na Dopravní fakultě Jana Perne-
ra Univerzity Pardubice, kde mj. 
od roku 2008 vyučuje předmět 
bezbariérová doprava. 

Dvousetstránkovou brožovanou 
knihu „Bezbariérová doprava“ 
formátu 17x24 centimetrů v ceně 
79 korun, která vyšla v uplynu- 
lém roce, je možné si stále ob-
jednat na některém z následu-
jících kontaktů: prodejna skript, 
Studentská 519, 532 10  Pardubi- 
ce (areál Univerzity na Stavařo- 
vě), telefon: 466 036 632, e-mail: 
iveta.vancatova@upce.cz nebo 
elektronicky na https://e-shop. 
upce.cz.                                  (mk)

Publikace, která 
v mnohém poradí, 

mnohé osvětlí

Nádhernou knihu, která okouzluje slovem  
i obrazem, připravili malíř Petr Ettler  
a spisovatel Jan Nouza. Desítky ole-
jomaleb a akvarelů inspirovaných jiho-
českým Lomnickem doplňují jednak po-
etické slovní momentky, jednak hlubší 
zamyšlení nad člověčím údělem.

Zatímco Ettler není tamním rodákem, 
střídavě žije a pracuje v Praze a Tře- 
boni, vozíčkář Nouza se narodil v Luž- 
nici a je, jak sám říká, hrdým patrio- 
tem. Když je venku hezky, píše na 
dvoře u stolu pod mohutnou třešní, 
kde za horkých dní panuje úlevný stín.  
Kromě povídek se věnuje i novinařině: 
přispívá třeba do časopisu Vozíčkář či 
novin Můžeš.

Častým tématem Lomnicka v obrazech 
jsou samozřejmě rybníky, ale také osa- 
mělá stavení, kostelíky, boží muka či  
vesnické návsi. Křehce, jakoby nesměle  
načrtnutým malbám dodávají další roz- 

měr Nouzovy imprese a úvahy. Ani ty 
nejsou robustní či polopatické: někdy 
snivě, jindy v zadumanější tónině 
jitří čtenářovu fantazii. Ba i jeho svědo- 
mí: „Strom postrádající závětří spole- 
čenství dalších kmenů mohutní v koře- 
nech. Podstatou svého bytí směřuje 
k tomu, aby ustál nevůli živlů. Člověče, 
tvoje vnitřní síla je v ukotvenosti jiné: 
ve schopnosti nesebrat každé utrouse- 
né zrnko, jež tě zavazovalo k bezvůlí.“ 

Bez nadsázky jde o knihu v z á c n o u , 
nabízející konejšivou útěchu každému,  
kdo si bolestivě uvědomuje nedostatek 
pokory, krásy a hloubky v dnešním svě- 
tě. Pokud máte o Lomnicko v obrazech 
zájem, napište si o něj na e-mailovou 
adresu nouza@tbn.cz. Knižní novinku,  
která mimochodem obsahuje i mapku 
míst, odkud pocházejí jednotlivé obrazy, 
pořídíte za 240 korun (+ poštovné).  

(pel) 

Lomnicko v obrazech učaruje nejen romantikům

Navštivte tradiční festival 
v bezbariérovém Paláci Akropolis!

Od pondělí 
8. do nedě- 
le 14. listo- 
padu se 
v bezbarié- 
rovém Palá-
ci Akropolis 
koná pod- 
zimní část 

 16. Festivalu  
i n t e g r a c e 
Slunce. Bě-
hem  tradič- 
ní přehlídky 

 na pódiu vy-
stoupí kum- 
štýři s posti-
žením i bez 

něj, profesionálové i amatéři, dospělí i děti. Dopoledne můžete 
navštívit hudební, taneční a divadelní vystoupení nejmladší 
generace. Večery budou patřit premiérám i oblíbeným re-
prízám.

Kompletní program je na stránkách www.festivalslunce. 
wz.cz. Za zmínku stojí třeba benefiční koncert ke 20. výročí 
Centra integrace dětí a mládeže z Prahy-Karlína (pondělí  
8. listopadu), premiéra komedie Podivná paní Savageová, 
kterou si připravil divadelní soubor Verva (úterý), hra Největší 
poklad v podání brněnského divadla Neslyším (středa) či 
Milostný trojúhelník – improvizační večer v podání herců Pavla 
Lišky, Martina Zbrožka a Josefa Poláška (neděle).

Lidé se zdravotním postižením mají vstup na všechna 
představení zdarma. Mediálními partnery festivalu, který po- 
řádá sdružení Sukus, jsou časopis Vozíčkář, Abilympijský 
zpravodaj a Radio 1. Na dotazy odpoví Vlasta Rydlová na 
telefonu 728 248 925 či e-mailu o.s.sukus@seznam.cz.    (pel)

Na holešovickém Výstavišti se zane-
dlouho uskuteční velmi zajímavá akce. 
Ve dnech 19.–21. listopadu se tam bu- 
de konat prvý mezinárodní konopný 
veletrh s názvem Cannafest. Vystavo- 
vatelé z více než 15 zemí představí 

ve třech dnech své produkty a služby v těchto hlavních 
kategoriích: přírodní zdroje, pěstování, doplňky, umění,  
média a instituce.

Zastoupeni budou zejména přední výrobci pěstební tech- 
niky a hnojiv, nejlepší šlechtitelé konopných semen a nej-
známější výrobci kosmetiky a textilií. Představí se všechna 
média zabývající se konopnou osvětou a nejrůznější insti-
tuce sdružující firmy, které využívají konopí jako přírodní 
zdroj či bojují za legalizaci a využití konopí v medicíně.

Veletrh také nabídne semináře, přednášky a filmy pro 
všechny, kdo mají zájem o poznatky v oblasti využití konopí 
v lékařství, pěstování nebo použití konopí jako stavebního 
materiálu. Připraveny budou i diskuse s právníky. Chybět 
nebude ochutnávka konopných produktů, jako je olej, chle-
ba či těstoviny. Velkým lákadlem jistě bude konopné pivo.

Jednodenní vstupenka stojí 150 korun. Studenti, senioři 
a zdravotně postižení návštěvníci mají vstup zdarma po 
předložení platného dokladu. Osoby mladší 18 let se mohou 
na veletrh vydat jen v doprovodu dospělé osoby. Podrobné 
informace lze najít na stránkách www.cannafest.cz.     (pel)

Konopí stokrát jinak
a zcela legálně na veletrhu v Praze

Divadlo Cože?  
si na čtvrteční večer připravilo  

bizarní komedii Posnídám později,  
divadelně lingvistické dílo, které 

místy až hraničí s hereckým  
masochismem. 
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR  
pořádá soutěž o cenu MOSTY 2010. Nominační for- 
mulář a všechny potřebné informace najdete na 
stránkách www.nrzp.cz/mosty-2010.                 (pel)



Projekt JOS
Českomoravská jednota neslyšících (www.cmjn.cz) 
se jako náš zástupce podílela na realizaci evropské-
ho projektu pro neslyšící „JOS – Job open with Sign 
Language“, dalšími spolupracujícími zeměmi byly  
Rakousko, Itálie, Španělsko, Velká Británie a Litva.

Projekt z fondu Leonardo da Vinci s inovativním 
přístupem k řešení problému vznikl z důvodu na-
bídnout osobám se sluchovým postižením více 
pracovních příležitostí i v netradičních povoláních. 
V popisovaném případě se jedná o zpřístupnění 
studia nového oboru mechatronika (prolínají se zde 
různé inženýrské obory, které společně umožňují  
vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších  
a víceúčelových systémů).

Výstupy projektu jsou holistický model vzdělávání 
a školení neslyšících osob v oboru, speciální soci- 
álně-pedagogické školení a jako třetí úprava a pří- 
prava učebních materiálů pro školitele v oboru 
mechatronika. Řešitelé projektu vytvořili speciální 
učební materiály ve znakovém jazyce pro oblast 
elektroniky a počítačového programu AutoCAD. 
Jednalo se především o takové úpravy programu 
CAD, který je ke studiu tohoto nového oboru ne- 
zbytně nutný, díky nimž by ho pak mohli zcela využí- 
vat i neslyšící. Pamatovalo se přitom i na osoby  
a instituce, které jsou (nebo mohou být) do proce- 
su vzdělávání a zaměstnávání v uvedeném oboru 
určitým způsobem zapojeny: středoškolsky vzdělané 
neslyšící studenty se zájmem o další technické 
vzdělávání, školitele bez dostatečných jazykových, 
vzdělávacích apod. kompetencí k vyučování neslyší- 
cích studentů, různé instituce zaměřující se na spe- 
ciální pedagogiku a také na slyšící studenty a za-
městnance podniků. Projekt má i oddíl, který se 

zabývá přípravou, příp. úpravou speciálních učebních 
materiálů jak pro neslyšící i slyšící studenty, tak pro 
školitele.

Jazykové kurzy na DVD 
Další významnou aktivitou Českomoravské jedno-
ty neslyšících je dokončení několikaletého projektu  
zaměřeného na život neslyšících osob v 11 zemích 
Evropské unie, kromě nás dále v Irsku, Velké Británii, 
Španělsku, Francii, Finsku, Rakousku, Slovensku,  
Itálii, Řecku a Bulharsku. Konkrétním výsledkem to-
hoto projektu jsou čtyři DVD s kurzy znakového ja- 
zyka uvedených zemí. Díky nim si neslyšící mohou  
nejen zlepšit svoje jazykové znalosti a dovednosti, 
ale také si rozšířit informace o způsobu mezinárodní 
komunikace této skupiny osob ve státech Unie. Urči- 
tě je ale uvítají i lidé, kteří nejen v rámci mezinárodní-
ho pracovního trhu přicházejí s neslyšícími do styku. 

Komplet DVD Eurosigns 1 obsahuje sedm národ-
ních znakových jazyků: český, italský, španělský,  
bulharský, francouzský, řecký a slovenský. Na kom-
pletu Eurosigns 2 jsou britský, finský, rakouský a ir- 
ský národní znakový jazyk. Zajímavostí je, že i když 
jsou v některých zemích mluvené jazyky stejné, zna-
kové jazyky se v nich liší. 

Podrobnosti o ceně jsou uvedeny na webu www.
kurzznakovereci.cz/podstr/objednavka.html, na této 
adrese je také možno provést internetovou objed-
návku. Kromě toho lze objednávat na telefonním  
(i faxovém) čísle 541 245 321, mobilním telefonu 725 
605 216 nebo na e-mailové adrese unb@cmjn.cz. 
Osobní odběr je možný od pondělí do čtvrtka v čase 
9–17 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin na adrese  
Unie neslyšících Brno, Palackého tř. 120, Brno-Krá-
lovo Pole.                                                              (mk)

„Bolelo mě celé tělo, ale ani na okamžik jsem nepřestal myslet na to,  
že to dokážu,“ řekl novinářům Philippe Croizon poté, co přeplaval kanál 
La Manche. Na rozdíl od mnoha předchůdců by jeho čin mohl být za-
nesen do Guinnessovy knihy rekordů: dvaačtyřicetiletý Francouz totiž 
nemá horní ani dolní končetiny.

Když se před šestnácti lety snažil sundat ze střechy televizní anténu, 
zasáhl ho elektrický proud a tělem mu projelo 20 tisíc voltů. Amputa- 
ce rukou a nohou byla nezbytná. „Měl jsem pak dvě možnosti: umřít,  
nebo žít. Rozhodl jsem se, že ve svém životě všechno změním,“ uvedl 
Croizon, který se na odvážný plavecký pokus připravoval dva roky. 
Trénoval 35 hodin týdně.

Do Atlantského oceánu se ponořil v sobotu 18. září před sedmou ho-
dinou ráno poblíž anglického města Folkestone. Počítal s tím, že v moři 
stráví asi čtyřiadvacet hodin, ale nakonec to zvládnul mnohem rychle-
ji. Trasu dlouhou zhruba 34 kilometrů uplaval Croizon s pomocí ploutví 
připevněných na protézách za čtrnáct a půl hodiny! Podle svého otce  
měl výborné povětrnostní podmínky a chvíli ho doprovázeli tři delfíni,  
což bylo dobré znamení.

Když tělesně postižený Francouz, který ve vodě používá šnorchl  
a potápěčské brýle, dorazil na mys Gris Nez, byla už tma. Stojí za 
zmínku, že na stejném místě se deset dnů před ním radovala z překo-
nání Lamanšského průlivu i šestnáctiletá Lenka Štěrbová, nejmladší 
z českých přemožitelů.                                                                       (pel)
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MASO A POKRMy z MASA
V současnosti je na trhu především hovězí, 
vepřové, drůbež a ryby. Maso je důležitým 
zdrojem plnohodnotných bílkovin. Z nerostných 
látek obsahuje železo, fosfor, draslík, vápník 
a hořčík. Rozeznáváme masa tmavá, červená 
(hovězí, vepřové, zvěřina) a bílá (telecí, drůbež, 
ryby). Tmavá masa jsou pro vysoký obsah žele-
za důležitá zejména pro osoby trpící nedostat- 
kem červených krvinek neboli chudokrevností.

Maso se upravuje vařením, pečením, dušením, smažením, nakládá-
ním, zaděláváním nebo grilováním. V dnešní uspěchané době na 
složitou úpravu obvykle chybí čas i síly, a tak je důležité připravit ma- 
so jednoduše a zároveň zdravě.
Vaření masa. Vaříme-li maso pro silnou polévku (vývar), vložíme je 
do studené vody. Vyluhují se z něho postupně nerostné soli a pozdě- 
ji i bílkoviny. A naopak, chceme-li dostat maso šťavnaté a nezáleží  
nám na vývaru, vkládáme maso do horké vody. Na povrchu masa 
se srazí bílkoviny a znemožňují tak prudké vyluhování výtažkových 
látek do vývaru. Pro šťavnatost masa je dobré vařit je zakryté, v co 
nejmenším množství vody.
K běžným úpravám masa patří pečení. Očištěné a osolené maso  
dáme prosté na pekáči do trouby bez všelijakých příprav, kromě kmí- 
nu (na vepřové), popř. omastku, jenž se dává na telecí, drůbež, 
skopovou, hovězí, zvěřinu. Drůbež, hovězí i skopové prokládají či 
špikují se slaninou. Při pečení přilévá se po malých dávkách horká  
voda tak dlouho, až vznikne přiměřené k masu množství omáčky. 
Na malý kousek masa nesmí býti přiléváno mnoho vody, pozbylo  
by chuti, neboť by se vařilo, a ne peklo. (Anastázie B. Seidlová, ku-
chařka „Jitřenky“, Praha 1920.)
Při dušení dá se na kastrol dle množství masa kousek sádla nebo 
másla, když se rozpálí, vloží se tam nasolené naklepané maso, rychle 
se v tom rozpáleném omastku obrátí, aby v něm obsažená bílkovi- 
na se srazila a maso zůstalo šťavnaté. Poté se k masu přidá zeleni- 
na a koření, dle toho, jak se maso připravuje, a přilévá se po lžíci 
vývaru nebo horké vody a maso se přikryté dusí do měkka. Z dobré- 
ho kusu jest maso měkké za dvě hodiny. (Anastázie B. Seidlová, 
kuchařka „Jitřenky“, Praha 1920.)
Zdravé je dušené hovězí přírodní. Budeme potřebovat 200 g masa, 
50 g másla, ½ cibule, krajíc chleba, sůl. Špalíček čistého masa dáme 
dusit na osmaženou cibuli. Když po obou stranách maso zapečeme, 
zalijeme je vodou a do omáčky přidáme kůrky z krajíce chleba. Dáme 
na menší plamen a dusíme asi dvě hodiny. Voda se vyvaří, škrob 
z chleba nám šťávu jemně zahustí. Když je maso měkké, necháme 
šťávu v otevřeném kastrolu vydusit a dosolíme. (Joza Břízová, „Vaří- 
me dětem“, Praha 1967.)
Maso se smaží nejčastěji v podobě vepřových, telecích či drůbežích 
řízků. Méně známé jsou hovězí řízky obalované sýrem: Budeme 
potřebovat 4 řízky vařeného masa, 1 bílek, 2 dkg sýra, 5 dkg tuku. 
Uvařené maso (od oběda nebo minulého dne) pokrájíte na plátky asi  
½ cm silné. Rozšleháte vejce nebo jen bílek, omáčíte plátky v něm,  
pak ve strouhaném sýru a v poslední chvíli je prudce osmažíte. Podá-
váte je s bramborovou kaší a se zeleninou, v zimě s červenou řepou  
a kyselými okurkami. („Vaříme podle jídelníčku“, příručka časopisu  
„Žena a móda“ 6/23, Praha 1953.)
Pracnější je nakládání masa: Maso prošpikované a nasolené vloží- 
me do svařeného octa, ovšem již chladného, v kterémž byla vařena 
zelenina (celer, petržel, mrkev, cibule, citronová kůra) a přidáno koře- 
ní (celý pepř, nové koření, tymián, bobkový list). V odvaru tom se  
maso  ponechá jeden nebo dva dny a pak se peče v tomto (scezeném)  
odvaru. Přidává se másla. (Iška Posnerová, „Kuchařská příručka“, 
Praha 1924.)
Ve stručnosti nahlédneme, jak naši němečtí sousedé připravují saský 
řízek: Telecí řízek se naklepe, osolí, potře strouhanou cibulí, posype 
strouhanou žemličkou, která se dřevěnou paličkou do řízku zaklepe, 
aby k řízku dobře přilnula. Pak se rozkloktá vejce, řízek se v něm omo-
čí, rychle opeče a hned nese na stůl. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka 
„Jitřenky“, Praha 1920.)
Receptů na různé přípravy masa je bezpočet a můžeme si je zkoušet 
podle libosti. Ale jak připomíná Iška Posnerová v „Kuchařské příruč- 
ce“ z roku 1924, mylný jest názor, že pouze masem dodává se síly tělu 
lidskému. Strava má býti smíšená, nikoliv jednostranná, jídla masitá 
střídati se mají s moučníky a zeleninami.               Eva A. Schmidtová

Bezruký a beznohý Francouz přeplaval kanál La Manche

KulinářsKé

oKénKo
Vozíčkářka z jižních Čech 

zkusila pokořit nejvyšší horu Evropy
Každý by si měl určit ne-
dosažitelný cíl, jen tak má 
o co bojovat a snažit se. 
Myšlenka, kterou zastával 
významný švýcarský pe- 
dagog Johann Heinrich  
Pestalozzi, inspirovala vo- 
zíčkářku Hedviku Sovadi-
novou k odvážnému činu. 
Pokusila se jako členka tý-
mu Loap Elevation zdolat 
Mont Blanc. Akci připravila 
nová, letos vzniklá agentu- 
ra For Dreams, jejímž 
hlavním záměrem je po-
máhat plnit „nedosažitel- 
né“ sny lidem se zdravot-
ním postižením.

Alpskou horu vysokou 
4810 metrů, která se tyčí  
na rozhraní Francie a Itá-
lie, chtěla paraplegička So- 
vadinová pokořit na vo- 
zíku upraveném pro pohyb 
na sněhu a s pomocí 
lyžařských holí. Tým navíc 
vezl speciální kladky, které 
snižují její váhu a umož- 
ňují jí vytahovat se vlast-
níma rukama.

Mladá žena z jihočeské 
Kaplice, která ochrnula po 
úrazu před čtrnácti lety, 

se na náročný výstup 
připravovala od dubna. Do 
francouzského Chamonix 
na úpatí hory se šestičlen-
ná výprava vypravila po-
čátkem srpna. Poté, co 
si vozíčkářka vyzkoušela 
kladky na svahu jednoho 
z vrcholů Montblanckého 
masivu, padlo rozhodnutí 
zaútočit ve středu 11. srp-
na na vrchol. V noci se 
však zhoršilo počasí a rá- 
no do výstupové cesty 
spadla lavina, a proto byl 
pokus o den odložen. Opro-
ti slibné předpovědi ale  
ve čtvrtek vytrvale sněžilo, 
a tak se tým rozhodl pro 
návrat k lanovce.

Z vrcholu Mont Blancu se 
sice Hedvika Sovadinová  
nepodívala, přesto se ne-
vracela domů zklamaná. 
Dostala se na místa, kte-
rá jsou pro dobrodruha  
na vozíku velkou výzvou.  
A celý tým Loap Elevation  
získal cenné zkušenosti,  
které využije v červnu 2011, 
kdy hodlá pokus o dobytí 
velehory zopakovat. 

(pel)

Příznivé zprávy pro neslyšící


