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Pochvala za dobrý 
nápad míří
na střední Moravu

Zajímavé zaměstnání
pro zdravotně postižené

Názory poslankyně 
s řadou zkušeností
z „nezisku“

Rozhovor 
s Lenkou Kohoutovou

Nedeformujte
sociální reformu,
jednejte s námi!

Vzkaz vládě
od rozhněvaných lidí

Letošní abilympiáda se blíží

Projekt si klade za cíl získání finančních 
prostředků na zkvalitnění podmínek života po- 
řádáním soutěží osob se zdravotním posti-
žením – abilympiád. Jedná se o celostátní  
a mezinárodní soutěže pracovních schopnos- 
tí a dovedností osob se zdravotním postiže-
ním. Handicapovaní lidé v roli soutěžících na 
abilympiádách ukazují, co všechno umí vytvořit 
a vyrobit. Zdraví návštěvníci abilympiády vidí, 
že handicap plynoucí z postižení neznamená 
profesní nemohoucnost či neschopnost člo- 
věka. Mohou si uvědomit, že při poskytnu- 
tí adekvátních podmínek odvádějí lidé se 
zdravotním postižením pracovní výkony srov- 
natelné s výkony lidí zdravých. 

Mnoho lidí se zdravotním postižením dosta-
lo díky abilympiádě novou chuť do života  
a získalo sebevědomí, které je nutné při hle-
dání profesního uplatnění nebo samostatné-
ho podnikání. Abilympiáda umožňuje lidem se 
zdravotním postižením naplňovat potřebu přá-
telských vztahů, potřebu smysluplné pracov-
ní činnosti a potřebu prožití kulturních zážitků 
v doprovodných programech abilympiády. 

Od roku 1992 pořádá Česká abilympijská 
asociace národní abilympiády. V srpnu roku 
2000 uspořádala 5. světovou abilympiádu pod 
záštitou Václava Havla v Praze. S ohledem 
na mezinárodní charakter abilympijského hnu- 
tí je Česká abilympijská asociace členem  

Mezinárodní abilympijské federace (IAF) a pat- 
ronem dětských abilympiád pořádaných Jed- 
ličkovým ústavem v Praze. 

Finanční prostředky získané pomocí sbírky 
Palma manus budou použity na uspořádání 
národních abilympiád, například zajištění ma- 
teriálu pro jednotlivé soutěže, nákup cen  
a doprovodný program. U mezinárodních sou-
těží umožní získané finanční prostředky hra-
zení účastnických poplatků, cestovních výloh  
a zajištění doprovodu soutěžících. 

Sbírkový účet, který spravuje Česká abilym-
pijská asociace, má číslo 443442/5500. 

Děkujeme za vaši pomoc.                            (r)

Podél největší české řeky Labe se už několik let postupně upravuje dálková cyklotrasa Labská stezka, kterou v Německu střídá 
tamní dlouhodobě nejoblíbenější cyklostezka Elberadweg. Loni v září se poprvé vydala českou cyklostezku mapovat z hledis- 
ka úrovně bezbariérovosti „expedice“ Tour de Labe handicap 2010. 
Oficiální start byl sice na Labské louce u symbolického pramene řeky – pramenné mísy s Labskou studánkou a  kamennou zíd-
kou se znaky všech měst na jejím toku v obou státech. (Samotný pramen je v rašeliništích na rozsáhlé vrcholové planině, doslo- 
va pár kroků od hranice s Polskem.) Vzhledem k tomu, že se jedná o území v 1. (nejpřísněji chráněné) zóně národního parku,  
mají tam cyklisté zakázaný vjezd, kromě pěších turistů a běžkařů sem mohou pouze vozíčkáři, a to i na speciálně uprave- 
ných kolech s ručním ovládáním, tzv. handbicích. 
Proto chodící členové pelotonu (na zídce zcela vpravo autor nápadu a hlavní organizátor cesty Jan Ritter ve společnosti zá- 
stupců sponzorských a partnerských subjektů) museli poslední, zhruba kilometrové mírné stoupání absolvovat z Labské boudy 
„po svých“.
Více se o této akci dočtete na straně 3.                                                                                                          Foto: Jan Ritter ml.

Česká abilympijská asociace vyhlásila veřejnou sbírku Palma manus 

Česká abilympijská asociace 
finišuje s přípravou 19. abi- 
lympiády, která má termín 
27.–28. května. Národní pře- 
hlídka pracovních i volnoča- 
sových schopností a doved-
ností zdravotně postižených 
lidí se uskuteční tradičně ve 
velké hale ČEZ arény.

V době uzávěrky tohoto čís-
la Abilympijského zpravoda- 
je ještě nebyl znám přesný 
počet přihlášených. Bylo vy-
psáno 39 disciplín a usku-
teční se ty, ve kterých budou 
nejméně tři přihlášení. Každý 
jednotlivec se mohl přihlásit 
do tří vybraných disciplín.

K nově vypsaným disci-
plínám patří výroba šperku 
z korálků a origami. Z původ-
ně tří navržených ukázko-
vých disciplín – síťování, 
malování horkým voskem  
a tvorby vitráží se nakonec 
uskuteční pouze síťování.

K osobním záštitám hejtma- 

na Pardubického kraje Rad- 
ko Martínka a primátorky Par-
dubic Štěpánky Fraňkové se 
přidal i ministr práce a soci- 
álních věcí Jaromír Drábek. 
Generálním partnerem je     
Skupina ČEZ, tradičními na- 
př. Hospodářská komora ČR,  
K2P, JUST, Foxconn, Parex- 
po, Městský rozvojový fond 
Pardubice, ale přidávají se 
další, mj. Elektrárny Opatovi- 
ce a Generali Pojišťovna. 
Letošní abilympiáda bude zá- 
roveň součástí VI. Pardubic- 
kých zdravotních dnů a po 
oba soutěžní dny má na ni 
veřejnost vstup zdarma.

Pořadatelé opět odmění 
abilympionika roku. Speciální 
ocenění získá jeden z účast-
níků počítačových disciplín – 
vylosovaný jednotlivec si od- 
veze kvalitní notebook, kte- 
rý věnuje firma K2P.

Zlatým hřebem doprovod- 
ného programu bude pá-

teční koncert skupiny 
Čechomor, která v malé 
hale ČEZ arény zahraje 
jednak abilympionikům, 
ale přístup bude mít 
i veřejnost. Opět se po- 
čítá se závěrečným po-
sezením v Třebosicích. 
Uskuteční se i celostát-
ní výstava Abi-Reha. 

Aktuální informace na- 
jdete na www.caacz.cz, 
případné dotazy zodpo- 
ví Alena Krpálková na 
abilinfo@abilympics.cz  
a na telefonním čísle 
466 304 366.         (fr) 

Projekt České abilympijské asoci-
ace – Integrační centrum sociál-
ních aktivit v Pardubicích Kosatec 
můžete od 1. dubna podpořit za-
sláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KOSATEC na číslo 87 777.

Pokud máte zájem podporovat 
náš projekt po delší dobu menší 
finanční částkou, můžete si akti- 
vovat automatické měsíční zasí- 
lání DMS po dobu jednoho roku. 
Stačí v textu zprávy za DMS dopl-
nit slovo ROK a poslat na stejné 
číslo – tedy DMS ROK KOSATEC 
a číslo 87 777.

Cena jedné SMS je 30 Kč, Čes-
ká abilympijská asociace obdrží 
27 Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum 
dárců (www.darcovskasms.cz). 

Prostředky z DMS budou rozdě-
leny podle potřeb klientů České 
abilympijské asociace s ohledem 
na jejich konkrétní potřeby vždy 
tak, abychom přispěli ke zkvalit-
nění jejich života. 
  Děkujeme za vaši podporu!



Byla to v úterý 22. března 
demonstrace, jakou naše  
země dosud nezažila. A ja- 
kou nám mohou i v sou-

sedním Německu závidět. Lidé s nejrůznějším zdra- 
votním postižením z celé republiky se sjeli do Prahy,  
aby – příznačně mezi budovami ministerstev zdra- 
votnictví a práce – veřejně nesouhlasili s chystanou 
sociální reformou.

Jakkoli se názory na vládou prosazovaná 
a četnými politiky, novináři i odborníky odmítaná 
opatření liší, jedna věc je jasná. Protest, který na  
úterý 22. března připravila Národní rada osob se zdra- 
votním postižením, ukázal, že situace je vážná. 
Zúčastnily se ho totiž více než dva tisíce lidí, argu- 
menty Václava Krásy, předsedy NRZP, byly přesvěd- 
čivé a naopak proslovy Jaromíra Drábka, ministra 
práce a sociálních věcí, a Leoše Hegera, ministra 
zdravotnictví, překypovaly frázemi a mlhavými sliby.

Když Václav Krása krátce po dvanácté hodině  
označil dosavadní návrhy politiků vládní koalice 
za „faktickou destrukci podpor pro postižené 
lidi a seniory“, doložil své tvrzení pádnými fakty. 
Například chystaný příspěvek na mobilitu, do něhož 
se mají sloučit dosavadní dávky na zakoupení motorové-
ho vozidla, jeho opravu, provoz a zřejmě i příspěvek na  
individuální dopravu, bude výrazně menší než dosud. 
Přitom hlavně lidé s těžkým postižením potřebují jezdit 
často k lékaři, na rehabilitaci či do zaměstnání.

Za nevhodný lze považovat i návrh, aby si lidé s po- 
stižením částečně hradili zakoupení některých důle- 
žitých kompenzačních pomůcek v rozsahu souvise- 
jícím s výší jejich pravidelného příjmu. Zcela bez 
ohledu na to, že člověk s těžkým postižením má z pod- 
staty věci výrazně vyšší životní náklady a na některé léky  
a pomůcky si už dnes doplácí nemalými částkami.

Drábkovo ministerstvo také prosazuje, aby se vý- 
razně snížil počet kritérií, na jejichž základě se po- 
suzuje rozsah zdravotního postižení a stanovuje mí- 
ra závislosti člověka na pomoci druhé osoby. „Čím 
méně bude těchto ukazatelů, tím větší prostor pro 
subjektivní názor dostanou posudkoví lékaři. To by mělo 
za důsledek třeba snížení či odejmutí příspěvku na péči 
a snížení životní úrovně mnoha lidí odkázaných na pé- 
či,“ oponoval Krása.

Za vyloženě špatný krok se dá považovat návrh, aby  
se povinnost zajišťovat dotace na sociální služby pře- 
vedla ze státu na kraje. Od nich by totiž hrozilo neefek-
tivní a neprůhledné zacházení s takto svěřenými finance- 

mi. Není divu, že právě s tímto nápadem Drábek narazil  
i u vládních stran a že den po pražské demonstraci média 
informovala o tom, že ministr od něj upouští se slovy „kra- 
je na to nejsou připraveny“.

Připraveny (ani férově prodiskutovány) zřejmě nejsou 
ani další záměry a teze obsažené v sociální reformě. 
Jde třeba o snahu zrušit průkazy TP, ZTP a ZTP/P a na  
ně navazující mimořádné výhody. Drábek se sice hájí tvr- 
zením, že návrh je nyní ve fázi připomínkového řízení,  
kdy jednotliví ministři i zúčastněné organizace můžou  
uplatnit své argumenty a podněty. „Připomínky samozřej- 

mě zohledníme při vypracování konečného textu,  
který teprve půjde do vlády,“ řekl ministr novinářům 
krátce po demonstraci.

Jenže právě neférový styl vyjednávání s Ná- 
rodní radou a dalšími zástupci lidí s postižením, 
který až do března ministerstvo praktikovalo, byl 
rozhodujícím důvodem k zorganizování protestu. 
Jak na mítinku sdělil nahněvaným lidem Krása: „Oni 
s námi vlastně nejednají. Na schůzce hned zkraje 
řeknou, že jsou ochotni jen k dílčím ústupkům. Ale 
o základním pojetí reformy, jejích výchozích princi-
pech a klíčových opatřeních nejsou vůbec ochotni 
diskutovat. Naše námitky a argumenty si jen vy- 
slechnou, ale neberou na ně ohled.“

Ani na demonstraci nebyl ministr Drábek zrov- 
na přístupný argumentům, které zaznívaly nejen  
od Krásy, ale i od dalších řečníků. Byla mezi ni- 
mi i herečka a spisovatelka Táňa Fischerová, sama 
matka postiženého dítěte, která publiku přečetla 
několik úryvků z dopisů od postižených lidí. Ti ve  
svých řádcích přesvědčivě dokazovali, jak obtížné  
je už dnes vyjít z důchodu a sociálních dávek, a zmi-
ňovali i své obavy z budoucnosti, kdy se jejich situa- 
ce může ještě zhoršit.

Drábek se ve svém proslovu ke sděleným konkrét- 
ním faktům a obavám nevyjádřil. Omezil se na obec- 
ná konstatování o nutnosti zjednodušit stávající systém 
dávek, ušetřit peníze ve státním rozpočtu a zredukovat 
úřednický aparát a také na mlhavé ujištění, že chys- 
tané změny budou lidem s postižením ku prospěchu. 
A v podobném stylu hovořil i ministr zdravotnictví. Jako 
by oba politici žili v úplně jiném světě než lidé stojící 
před pódiem...

Během demonstrace se rovněž ukázalo, že v tom ne- 
jsme sami. Vozíčkář a dlouholetý člen německého parla- 
mentu Ilja Seifert si během svého vystoupení nebral  
servítky a sdělil protestujícím lidem, že ani v jeho zemi si  
ministři a vysocí státní úředníci nepotrpí na rovnopráv- 
ný přístup k zástupcům lidí s postižením. A dodal: „Tro-
chu vám i závidím, že jste se tady sešli v takovém počtu.  
U nás v Německu by organizace lidí s postižením tohle  
asi nedokázaly.“

Nezbývá než doufat, že ministry i celou vládu bře- 
znový veřejný protest přesvědčil o tom, že je nutné 
chovat se k zástupcům lidí s postižením jinak. Ne pře- 
zíravě, ale rovnocenně. Ne z pozice síly, ale s ochotou na- 
slouchat argumentům. Ne s pocitem neomylnosti, ale se  
snahou o hledání oboustranně přijatelných řešení.    

               Miloš Pelikán

Situace je vážná, změnit ji může vstřícnost vládních politiků. 
V opačném případě jsou lidé s postižením opět připraveni de-
monstrovat.

Kongresové centrum Praha bylo v so- 
botu 19. března dějištěm konference In- 
ternet a informační systémy pro osoby 
se specifickými potřebami (INSPO). Pro  
260 účastníků přichystala sdružení BMI  
a Křižovatka.cz bohatý dopolední i od-
polední program, který opět potvrdil, jak 
rychlým tempem se vyvíjejí počítačové  
pomůcky a služby provozované na in- 
ternetu či prostřednictvím mobilních te-
lefonů.

Úskalí digitálních pořadů
Prvým a velmi zajímavým tématem ovšem 

bylo digitální vysílání České televize. Milan 
Gazdík pohovořil o možnostech digitálního 
vysílání a nutnosti najít cesty, jak ho učinit 
plnohodnotným pro diváky s různými han-
dicapy slyšení a vidění, pro osoby dyslektic-
ké či mentálně retardované i pro starší oso-
by s menší schopností rychlého postřehu. 
Upozornil na současný trend dynamického, 
mírně provokativního projevu v obrazové 
a zvukové složce pořadu, který ho má činit 
atraktivnějším. S takto pojatými dokumenty, 
zábavnými pořady či publicistikou však ne- 
má problém jen člověk mladý a zdravý. „Zce- 
la zákonitě jde o nárůst problémů slyše-
ní, respektive srozumitelnosti ve zvukové 
složce. Kombinace dialogu, podkresové hud- 
by, ruchů a atmosfér prostředí vytváří (při 
necitlivé kombinaci úrovně těchto kompo- 
nent a při obvykle nedokonalém poslecho- 
vém domácím zařízení) pro staršího divá- 
ka směsici zvuků, ve které se není schopen 
orientovat,“ vysvětlil Gazdík. Česká televize 
proto činí osvětové kroky u zvukových 
mistrů a ostatních tvůrců: inspiraci našla  
u britské stanice BBC, která ve své směr-
nici označuje diváka nad 50 let za osobu 
potřebující specifická opatření ve vysílání. 
 Novým problémem jsou i fotosenzitivní  
epileptické záchvaty způsobené sledováním 
televizního vysílání. Jak prokázaly odborné 
studie, ohrožen je jeden ze 6 tisíc diváků, 
a to zejména ve věku od 7 do 20 let. I zde 

je příčinou důraz na rychlé, až agresivní 
zpracování obrazových scén. „Je známo, že 
mezi kritické pořady patří v tomto ohledu 
zpravodajské relace. Snaha po jejich dy-
namickém vyznění vede často k používání 
rychlých střihových sekvencí, ke graficky 
překombinovaným plochám s řadou titulků, 
animací a pohybujících se textových in- 
formací,“ uvedl Gazdík. Zvukem, obrazem  
a pohybem přeplněný pořad má navíc za 
následek i velké potíže při zavádění au-
tomatizovaného podtitulkování pro neslyší-
cí diváky.

Prostorový obraz není 
vhodný pro každého
Fenoménem blízké budoucnosti se jistě 

stane třídimenzionální vysílání. Zatímco 
v kině přijímají diváci prostorový obraz klid- 
ně a bez následků, u televize si často 
stěžují na bolest hlavy a únavu i po něko-
likaminutovém sledování. Varující je přehled 
handicapů, které člověka ze skupiny pří-
jemců 3D zážitků přímo vylučují. „Šilhání, 
amblyopia, tedy pomalé vyhodnocování  
podnětů z očí mozkem, hypoplazie čili ne-
dokonalé vyvinutí očního nervu, časté to-
čení hlavy a závratě, epileptické sklony – to 
vše jsou v populaci dost rozšířené nedu- 
hy, které jsou naprosto neslučitelné s uží-
váním 3D televize. A co je ještě horší:  
u diváka bez těchto potíží hrozí vážné rizi-
ko jejich vyvolání. Odhaduje se totiž, že 
osob předem vyloučených z prožitků da- 
ných televizním 3D vysíláním je 2 až 12 
procent z celé populace,“ informoval Milan 
Gazdík. To je pro ambiciózní televizní no-
vinku nepříjemná komplikace.

Elektronické zdravotnictví – 
příslib pro pacienty
Z dalších témat si zmínku zaslouží třeba 

elektronické zdravotnictví, pro něž se zatím 
používá výraz eHealth. Za svou prioritu si 
ho zvolila firma Telefónica O2, která nejen 
v domovském Španělsku, ale loni také 

v Česku založila specializovanou skupinu. 
Ta se zabývá výzkumem i pilotními projek- 
ty eHealthu. Dva příklady: Podstatou systé-
mu SÁRA je nepřetržitý monitoring pacientů 
v jejich domácím prostředí, který zlepšuje 
kvalitu jejich života. Místo doléčovacího po-
bytu po zákroku v nemocnici tak lidé mají 
zajištěnou pozákrokovou péči a rehabilitaci 
ve svém bytě, kde jsou pod trvalým do-
hledem přístrojů a ve stálém spojení se 
zdravotníky. Zatím je systém SÁRA určen ke 
zlepšení kvality života nejpočetnějších sku-
pin pacientů, k nimž patří kardiaci, diabetici 
nebo osoby s onkologickým onemocněním.

I lidé mimo léčebný proces potřebují ob-
čas pomoc či podporu ve svízelné situaci. 
Pro ně je určen projekt O2 Tísňová péče, 
který je v současnosti ve zkušební fázi. 
Spojuje v sobě prvek sociální služby a rych- 
lého zdravotnického zásahu v případě ne-
nadálého incidentu. Klient má na svém 
mobilu zavedeno tísňové tlačítko, kterým si 
v nouzi přivolá pomoc. Tu mu zajistí centrum 
s odborně vyškoleným personálem. Ne ná- 
hodou používá mutace tísňové péče v Britá-
nii slogan „help at hand“, přeložitelný do 
češtiny slovy „pomoc na dosah ruky“.

Aby se zmíněné projekty mohly v naší 
zemi rozvíjet, je nutné provést zásadní 
změny v sociálních službách a zdravotnic-
tví. Zejména je zapotřebí rychle a výrazně 
podpořit elektronizaci obou oblastí: tedy 
investovat do informačních a komunikač-
ních technologií.

Známá pomůcka v nové roli
V minulých letech byl na konferenci  

INSPO představen systém I4Control jako 
pomůcka nahrazující běžnou počítačovou 
myš tělesně postiženým lidem, kteří nemo-
hou ovládat počítač rukama. Letos jeho 
autorka Marcela Fejtová z ČVUT v Praze 
předvedla, jak by mohl sloužit pro sledování 
očních pohybů pro diagnostiku dyslexie  
u dětí. „Základem systému je vizuální sti-
mulace, kdy se jako podněty používají  

neverbální i verbální úlohy: vyhledávání  
obrázků či bodů na obrazovce počítače  
u předškoláků a čtení jednoduchých textů  
u starších dětí. Pohyby jejich očí zazna-
menává aplikace I4 Tracking a z následné-
ho vyhodnocení je zřejmé, zda jde či nejde  
o dyslektického jedince,“ vysvětlila Fejtová.

Soutěž nejen o internetu, 
ale též o významu mobilu
Dopoledne na konferenci zakončilo vy-

hlášení výsledků literární soutěže na téma 
Internet a můj handicap, spojené s předá-
ním cen. Jeden ze zdařilých textů, který 
skončil na čtvrtém místě, si můžete přečíst 
na str. 7. Vítězné dílko o komunikaci přes 
mobilní telefon mezi nevidomým a hluchým 
zaměstnancem netypické kavárny, které na-
psal Lukáš Treml z Hradce Králové, otisk-
neme v příštím Abilympijském zpravodaji. 
Zhruba polovina ze 46 soutěžních příspěv- 
ků byla na dobré či výborné stylistické úrov-
ni, avšak překvapivé zážitky a příhody se  
daly najít i v popisných a kostrbatějších 
textech. Všechny jsou zveřejněny na strán-
kách www.helpnet.cz/inspo.

Odpolední program byl rozdělen do tří 
sekcí. Zájemci se mohli dozvědět například  
o přístupnosti internetu pro zrakově po-
stižené uživatele, o online kurzech angličti-
ny pro neslyšící začátečníky či o tlumočnic-
ké službě online, kterou od prosince 2010 
zajišťuje celodenně Agentura pro neslyšící. 
Poslankyně parlamentu Lenka Kohoutová 
pohovořila o projektu Neseď a jdi si hledat 
práci, jehož podstatou je vytvoření virtuální-
ho prostoru na stránkách www.prace.cz, 
a to v rubrice Nabídky pro OZP. Následná 
diskuse s političkou se však víc než na  
zmíněný projekt zaměřila na demonstraci  
lidí s postižením proti chystané sociální 
reformě.

Jak oznámil Jaroslav Winter z pořádají-
cího BMI sdružení, všechny přednášky 
z konference jsou publikovány na portálu 
Helpnet.cz.                                             (pel)
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Na 11. konferenci o internetu zaujala i problematika televizního vysílání

Lidé s postižením vzkázali vládě: Nedeformujte sociální reformu, jednejte s námi!

náš komentář

Tři klíčové oblasti sociální reformy 
- zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním po- 
 stižením
-  zákon o sociálních službách
-  zákon o zaměstnanosti

Aktuální stanoviska, komentáře a počiny Národní rady  
týkající se sociální reformy najdete na stránkách www. 
nrzp.cz/aktualne.



Řeka Labe, se svými 1154 kilometry jeden z nejdelších 
toků Evropy, pramení v Krkonoších v nadmořské výš- 
ce 1384 metrů. Postupně protéká Královéhradeckým,  
Pardubickým, Středočeským a Ústeckým krajem, kde 
v Hřensku republiku po zhruba 358 kilometrech opouští. 
Po dalších 796 kilometrech se v Německu u přístavu 
Cuxhaven vlévá do Severního moře. 

Krajinu podél řeky si v obou zemích velmi oblíbili  
také cyklisté. U nás se původně speciálně pro ně už  
několik let průběžně buduje dálková Labská stezka –  
z Vrchlabí do Mělníka s označením „24”, odtud po- 
kračuje pod číslem 2. Především na úseky se zpevně- 
ným povrchem se ale často vydávají také osoby 
s omezenou mobilitou, rodiny s malými výletníky v ko-
čárcích, in-line bruslaři … a také vozíčkáři. 

Tour de Labe handicap 2010        
se jmenoval 431,75 kilometru dlouhý „pracovní výlet“, na 

který se loni v září vydal od pramene řeky zhruba dvaceti-
členný peloton v ostře žlutých dresech vč. tří až pěti vo-
zíčkářů na tzv. handbicích. Do pedálů šlapal i profesionální 
kameraman, další kamery „se vezly“ na přilbách cyklistů  
anebo přímo na handbicích, v autech cyklisty doprováze- 
ly televizní štáby (horní snímek). Sledování krásy krajiny 
ale nebylo hlavním důvodem cesty – ten spočíval v za- 
kreslování, fotografování a filmování bariér, s nimiž se 
v devíti etapách cyklističtí „průzkumníci” setkali. V je- 
jich poznámkách se jich po dojezdu do Děčína objevily  
plné tři desítky.

V určitém smyslu slova je bariérou cyklotrasy vlastně sa-
motná řeka, resp. přejezdy z jednoho břehu na druhý, často 
s vy sokým a strmým schodištěm. Patří k nim i její oficiál-
ní začátek – úvodní značení je ve Vrchlabí u vlakového 
nádraží, tj. nějakých 20 kilometrů od pramene. Nejčastějším 
typem bariéry ve všech čtyřech krajích byly úseky po 
frekventovaných komunikacích, z hlediska nebezpečnosti 
vyhodnocené za jednoznačně nejpodstatnější. Častými  
překážkami byly nevyhovující obrubníky, nezpevněné úse- 
ky (tedy za mokra obtížné sjízdné), podchody pod že-
lezničními tratěmi, našla se dokonce i špatně značená mís-
ta nebo cestička končící v kopřivách. V několika případech 
už účastníci jízdy doporučili způsob nápravy.

Různé formy propagace
„Pracovní cestu za objevováním bariér na cyklostezce 

podél Labe” uspořádalo občanské sdružení Labská stezka 
za podpory významného výrobce zdravotních pomůcek 
a některých krajů a měst, jimiž řeka protéká. Prestiž akce 
vzrostla převzetím záštity několika osobnostmi, mj. minis-
trem dopravy Vítem Bártou a Václavem Krásou, předsedou 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Zajímavým propagačním materiálem je nástěnný měsíč-
ní kalendář s obrázky z průběhu cesty a informacemi  
o zjištěných bariérách. Koncem roku byl vydán atlas Labská 
stezka v Královéhradeckém kraji, a to ve třech jazykových 
mutacích (česky, německy a anglicky). Obsahuje podrobné 
mapy v měřítku 1:60 000, vozíčkáři v něm najdou důležité 
informace o kvalitě a stavu povrchů nebo výčet sportov-
ních, kulturních apod. zařízení s bezbariérovým přístu- 
pem, nechybějí ani ilustrační fotografie typických míst na  
trase. Na základě pověření vedení Klubu českých turistů 
vytvoří jeho autoři jakousi edici obsahující i další kraje. 

Články o akci otiskla různá regionální, celostátní i odbor-
ná periodika, závěry převzala Česká tisková kancelář. Do 
zpravodajství informaci zařadila televizní i rozhlasová vysí-
lání. Z mnoha hodin filmového materiálu vznikl dokument, 
který si svoji premiéru odbyl v divadle v Nymburku. Ve stej-
ném městě se také konal koncert „Hudbou proti bariérám“, 
v jehož průběhu podepisovaly osobnosti memorandum za 
odstranění zjištěných bariér. Do povědomí široké veřejnosti 
se akce dostala také např. díky několika veletrhům cestov-
ního ruchu u nás a v Německu.

Nejucelenější informace včetně bohaté fotodokumentace  
a map jsou ale k dispozici na webech www.labskastezka.cz  
a www.tourdelabe.cz. 

V loňském memorandu mj. stálo: „Podporujeme aktivity  
směřující k vyhledání bariér na Labské stezce a budeme  
v rámci svých možností působit na jejich odstranění. Zve-
me ke konstruktivní spolupráci všechny subjekty na Lab- 
ské stezce s cílem dokončení Labské stezky od pramene  
k moři bez bariér.“ 

Akce se chystá také letos, opět v září – od 17. do 25. 
Protože její zatímní název je „Tour de Labe family aneb 
Labská stezka pro všechny“, hodlají organizátoři vyzvat 
k účasti také seniory, děti i celé rodiny.                          (mk)
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Pochvala za dobrý nápad míří 
na střední Moravu

Devítidenní cyklistická expedice za bariérami:
Mapování odhalilo řadu problémových míst

Počátkem letošního roku získala aktivita České abi-
lympijské asociace týkající se prevence a odstraňo-
vání stavebních bariér mezinárodní charakter. Stalo  
se tak zásluhou podpisu protokolu o dohodě o spolu-
práci s občanským sdružením FIABA Czech Repub-
lic, součásti italské organizace FIABA Onlus (Fondo 
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche=Ital-
ský fond pro eliminaci architektonických bariér).

Smluvní strany se dohodly na krocích, které mj. 
zabrání vzniku i rozšiřování kulturních a fyzických 
bariér. Aktivity by měly – i na mezinárodní úrovni – 
hlavně prezentovat tzv. vhodné vzorce chování při 
zpřístupňování služeb všem lidem bez rozdílu. 

Česká abilympijská asociace se ke spolupráci  
s FIABA Onlus rozhodla na základě doporučení  Cent-
ra Paraple. Rozhodující roli přitom sehrály informace 
o jeho „bezbariérových“ aktivitách, které za dobu 
desetileté existence přinesly četné kladné výsledky  
a může se tedy o nich mluvit jako o příkladech „dob-
ré praxe“. Zmiňme alespoň tzv. národní den podpory 
zrušení architektonických bariér (FIABADAY): koná  
se od roku 2003 vždy první říjnovou neděli, akci vy-
hlásila z jeho podnětu rada ministrů Italské republiky. 

Nastartování bližší spolupráce formou pořádání  
společných akcí a propagace společných zájmů se 
plánuje v příštím roce.                                           (mk)

Mezinárodní prezentace „bezbariérových“ aktivit

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Všude v republice 
tvoří největší pro- 
cento nezaměstna- 
ných osoby se zdra- 
votním postižením.  
Proto stojí vždy za 
to, zmínit – třeba 
i v pouhých něko-
lika větách – každý 
pokus o nalezení 
vhodného zaměst-
nání či vytvoření 
smysluplného pra- 
covního místa pro 
tyto  osoby. Tímto článkem chceme za takovou chvályhodnou aktivitu 
poděkovat Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje.

Uvedené regionální pracoviště je coby autor podepsáno pod pilotním 
projektem na území republiky „Policie zaměstnává osoby se zdravot- 
ním postižením“ s cílem integrace příslušníků této široké skupiny osob 
do policejního pracovního a profesního života. Ze 47 přihlášených  
uchazečů o toto zajímavé zaměstnání splnilo stanovené požadavky (vč. 
absolvování speciálních kurzů) 24, většinou středoškoláků. 18 z nich od 
dubna nastoupilo především na policejní služebny v několika městech 
kraje, ale také na tamní krajské policejní ředitelství (horní snímek), 
kde vykonávají funkci recepčních spojenou se zpracováním běžné ad-
ministrativy. Zbylí absolventi posílili na stejných pracovních pozicích 
sbor Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, které se  
na projektu také částečně podílelo.

Projekt si může být díky finančnímu příspěvku z prostředků Evropské 
unie svojí existencí jistý zatím pouze letos. V případě prodloužení jsou 
ve hře tři varianty: vytvoření nového projektu, získání peněz z policejního 
rozpočtu a jako nouzová možnost vznik chráněných dílen. 

Nápad na vytvoření projektu „Policie zaměstnává osoby se zdravot- 
ním postižením“ je starý zhruba dva roky. Velmi pozitivně ho od počát- 
ku hodnotí předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 

Václav Krása. Na projekt 
kladně zareagovaly i další 
kraje, rozšíření zatím brá- 
ní nedostatek  financí.  (mk)  

Typický příklad „vzorové” bariéry představuje např. úzká 
lávka z odloženého elektrického stožáru přes ústí Farské- 
ho potoka do Labe mezi Ostrou a Kostomlaty nad La- 
bem. Za 30 let její existence byla pouze doplněna tabulkou 
„CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA“...                   Foto: Jan Ritter

„13. komnata“ má třetí etapu
Česká abilympijská asociace  
(CAA) rozšířila svoje aktivity a od 
loňského února realizuje projekt 
„Epilepsie – 13. komnata“. „Mo- 
hou se do něj zapojit lidé s epi- 
lepsií, ale také jejich blízké osoby. 
Zaměřujeme se na jejich pra- 
covní uplatnění, chceme pomoci 
při hledání a udržení pracovního 
místa,“ řekla Helena Zemanová, 
sociální pracovnice projektu. 

Hlavním cílem projektu je reali- 
zace vzdělávacích aktivit zamě- 
řených na oblasti pracovního  
uplatnění a podpory při hledání  
a udržení pracovního místa. Po- 
třeba realizace vychází z praktic- 
kých zkušeností s těmito lidmi na 
Pardubicku, které mají CAA, po- 
radna pro záchvatová onemoc- 
nění neurologické kliniky a ergo- 
diagnostické centrum Nemocnice 
Pardubice. Na projektu spolupra-
cují MUDr. Vávra a MUDr. Nyko-
dýmová z uvedené poradny.

Účastníci projektu se naučí lépe 

komunikovat se zaměstnavatelem, 
psát životopis, motivační dopis  
a osvojí si další praktické do- 
vednosti potřebné pro získání  
a udržení zaměstnání. „Mezi další 
klíčové aktivity projektu patří mož-
nost využít ergodiagnostického  
a psychologického vyšetření. Jed- 
ná se o určení pracovních do- 
vedností a stanovení nejvhodněj-
ších typů zaměstnání s ohledem 
na pracovní rytmus, rozložení pra- 
covní doby a druh vykonávané 
činnosti,“ upřesnila Zemanová.  

V současné době úspěšně pro-
bíhají první dvě etapy projektu. 
První se účastní celkem 18 osob  
(13 s epilepsií a pět blízkých). Pět 

úspěšných účastníků odborných 
motivačních programů přitom na- 
šlo zaměstnání. Ve druhé části 
se aktivit účastní celkem 19 osob 
(sedm s epilepsií a dvě blízké), 
přičemž zatím tři úspěšní účast-
níci odborných motivačních pro- 
gramů našli zaměstnání. Ti, kteří 
jsou stále nezaměstnaní, dochá-
zejí na pravidelné skupinové kon- 
zultace a na program Pracovní 
uplatnění, kde společně se so-
ciální pracovnicí projektu pracují 
na procesu hledání vhodného za-
městnání. 

Noví zájemci o účast v projek-
tu mají poslední šanci zúčast- 
nit se třetí etapy: úvodní schůzka  
se plánuje na druhou polovinu 
května. 

Přihlášeným zájemcům bude 
včas sdělen termín úvodní schů- 
zky, na které se dozvědí podrob-
nější informace o průběhu projek-
tu a kde se rozhodnou, zda se  
do projektu zapojí, či nikoli.       (fr)

Kontaktní osoby:
Ing. Jiřina Kraifová 

Bc. Helena Zemanová, DiS.
telefony: 774 554 701, 774 554 703 
              466 797 088
e-mail: caa.projekty@centrum.cz

Oficiálního zahájení projektu 
se mj. zúčastnil Jaroslav Skří-
čil, ředitel Krajského ředitel- 
ství policie Olomouckého kra- 
je (druhý zleva) a náměstkyně 
hejtmana Olomouckého kra-
je Yvona Kubjátová (vpravo).

Foto: Ivo Chrástenský (Ústecký deník)



Vodorovně: A. Vynálezce tele- 
fonu; kulovitý bacil; nástraha. –  
B. Pobídka; stín; Evropan. –  

C. Evropský veletok; čert; náš bý- 
valý herec. – D. Část stromu; 
italsky „zlato“; Chačaturjanovo jmé- 

no. – E. Kočkovitá šelma; kterak; 
patřící brodivému ptákovi. – F. Vel- 
bloudí kříženec; stožárový jeřáb;  
latinský zápor. – G. Sibiřská ře- 
ka; anglicky „špatný“; palivo. –  
H. Louky; švýcarský kanton; leni- 
vá. – I. Říká se; dráhy; ledovcový 
kotel.

Svisle: 1. Část budovy; horský 
skřítek. – 2. Starověký asijský stát; 
město v Belgii. – 3. Solmizační 

slabika; 1. část tajenky. – 4. Je 
možno; získat draním. – 5. Bečka; 
řídící tyč vozu; slonovina. – 6. Ml-
ha; papoušek. – 7. Černý pták; po-
znávací značka našich aerolinek; 
jeřabinový cukr. – 8. Slovenská  
předložka; spojka. – 9. Staré zá-
jmeno; 2. část tajenky. – 10. Po-
hovka; předchůdce badmintonu. – 
11. Odrůda vinné révy; dvojice.

Pomůcka: idit, onza, poona. (mk) 

Život s těžkým tělesným posti-
žením není snadný v žádné do- 
bě. Ale pokud je člověk s ta- 
kovým handicapem houževnatý  
a má kolem sebe obětavé lidi,  
dokáže nemožné. Takovým šťast- 
livcem byl také František Filip, 
který v době první republiky pro- 
slul pod přezdívkou … (tajenka; 
na snímku na reklamní kartě). 
Narodil se 20. února 1904 v malé podorlickohorské obci Jamné nad 
Orlicí. Před nástupem na místní školu pro něho řídící učitel, školní 
rada a tamní lékař vymysleli speciální lavici, díky níž se naučil 
psát nohama. Byl to jakýsi dřevěný bob s kulatým sedátkem jako 
u piána a s jakoby velkou rozevřenou knihou v úrovni nohou; 
dnes je umístěn na obecním úřadě. Po ukončení základního vzdělá- 
ní úspěšně vystudoval obchodní školu a stal se jedním z prvních 
chovanců Jedličkova a posléze Bakulova ústavu v Praze. Nohy jako 
ruce používal např. při psaní na tabuli nebo na stroji (mj. na- 
psal řadu knih i novinových článků), pití kávy ze šálku, zapínání 
knoflíčku u límce košile a dokonce i při řízení auta. Toto svoje umě- 
ní předváděl jako podnikatel užaslým divákům po celé republice. Je- 
ho život se zhoršil až s nástupem komunistů k moci v roce 1948 – 
ti mu představení zakázali, což lakonicky okomentoval: „Pak už jsem 
nebyl pan podnikatel, ale jenom mrzák.“ Jako starého Valeriána ho 
ve filmu „Jak svět přichází o básníky“ připomněl František Filipovský.  
František Filip zemřel v Brně den před svými 53. narozeninami. 
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Pro chvíle oddechu

stavební a potrubářská firma 
Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
                              tel.: 466 330 587 

466 330 658 
fax: 466 632 215 
nesetril@volny.cz

Luční 1866
530 03 Pardubice
tel.: 464 646 812   
fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

Jiří Hájek, Smiřice
Ing. Martin Tomášek, 

Lázně Bohdaneč
Petr Kotýnek, Pardubice

ING. JOSEF JAVŮREK, 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

vodní hospodářství, 
stavby na ochranu a tvorbu 

životního prostředí
Jižní 870, 500 02 Hradec Králové 

tel.: 495 407 528

Bratranců Veverkových 396 
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz

   4 WEBHOSTING
   4 INTERNETOVÉ OBCHODY
   4 PROFESIONÁLNÍ 
   WWW PREZENTACE

ACTIWO Pardubice

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 8–18 hod.                                              tel.: 466 885 555                                                              
                                     pardubice@steno.cz   

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

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

proman@proman.cz 
www.proman.cz

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

Na Lužci 659
533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 921 068  
office@recyklace.cz

Vladimír Tesárek

MR sysTeM

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera  

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

ING. JAN PROCHÁZKA – eLIs



Prostor pro rozjímání i pro získání duševní- 
ho klidu a pohody – také tak lze charak- 
terizovat japonské zahrady. Naše čtenáře, 
kteří by v takových zahradách rádi strávili 
příjemné chvilky, můžeme uklidnit: „Nemu- 
síte kvůli tomu cestovat až do země vy-
cházejícího slunce, protože i u nás jich už 
najdete hned několik.“ V tomto díle našeho 
turistického seriálu nabízíme návštěvu de 
facto dvojice zahrad v malé obci Oleš- 
ko (část obce Březová-Oleško) v rekreač- 
ní chatové oblasti zhruba 10 kilometrů od  
jižního okraje Prahy. 

Zahrady o rozloze téměř 1500 m2 za-
čal  před necelými 20 lety budovat Václav 

Wiesner na pravém břehu Vltavy nad 
hlubokým kaňonem v místě s nádherným 
výhledem na řeku i krajinu na protějším 
břehu. Přestože jsou umístěny ve zvlněném 
terénu a na trase jsou i schody, v případě 
vozíčkářů, kteří dosud zavítali na prohlídku 
(a bylo jich už mnoho), se vždy podařilo 
tyto překážky zdolat. Problémy by neměly 
potkat ani osoby s omezenou mobilitou ne- 
bo návštěvníky s dětmi v kočárcích.

Menší (cca 350 m2) a starší Zahrada tří 
bran má svůj počátek v roce 1994. Má pře-
devším funkci tzv. zahrady statické neboli  
je určená hlavně k pozorování. Její centrální 
prostor vyplňuje symbol jin/jó vytvořený ze 

zámkové dlažby. Do zahrady s oploce- 
ním (povinná součást každé japonské 
zahrady) ze živého plotu zeravů se  
vstupuje bránou z živých oblouků spo- 
jených stromů, jedlovců kanadských  
a habru. Dláždění cest má vždy podobu 
určitého symbolu, výjimečně povrch 
tvoří kůrou vysypaná půda. Scenerii 
dotvářejí tři kamenné lucerny, malé je- 
zírko, plocha světlého štěrku s pěti ka-
meny ve tvaru souhvězdí Cassiopea  
a štěrkový oceán s ostrovy. 

Díky úseku s čajovou chýší a kamen-
nou lucernou je 1100 m2 velká Zahra-
da nad řekou vlastně procházkovou 
čajovou zahradou. Její ohrazení tvoří 
klasická bíle omítnutá zeď se stříškou 
z keramických tašek s dřevěnými 

vstupními dvoukřídlými vraty se dvě- 
ma kamennými lvy, strážci zahrady. 
Také touto částí se prochází většinou  
po dlážděné stezce a samozřejmě 
nechybí voda – potok, rybníček s ty-
pickými japonskými rybami, barevnými 
kapry koi, a nádržka na očištění tsu- 
kubai. Rybník je navíc centrem nižší 
části, v níž vyvolává dojem horské kra- 
jiny umělý ostroh. Pohled na vyvýšený 
úsek, širokou travnatou plochu s množ-
stvím tvarovaných rostlin vč. jehlična-
nů a se skupinou balvanů, je až po 
překonání sedmi kamenných stupňů. 

Návštěva zahrady je v podstatě 
možná kdykoliv, v zimních měsících 
lépe po telefonické dohodě, ideální  
jsou jarní nebo letní měsíce. Je zde také 
výstava bonsají, suiseki (sbírkové přírodní 
kameny na podložce dai), okimono (různé 
předměty ze slonoviny, dřeva, rákosů i ji- 
ných materiálů sloužících pro ozdobu)  
a rostlin v různých nádobách. K prohlídce 
zve i japonská galerie či stálá výstava ob-
razů Ivy Hüttnerové, v areálu se pořádají  
také různé kulturní pořady. 

Cena vstupenky je 60 korun, děti a osoby 
s průkazem ZTP nebo ZTP/P mají vstup 
zdarma.

Pro získání bližších informací vč. přehle-
du pořádaných akcí lze využít některý 
z uvedených kontaktů: Václav Wiesner, 
Dana Wiesnerová, Bonsai – Zahrada a.s., 

Vltavská 1048, 252 45 Březová-Oleško; te-
lefony: 602 315 658, 222 318 209; e-mail: 
bonsai@bonsai-zahrada.cz; internet: www.
bonsai-zahrada.cz (příp. také www.japan.cz, 
sekce bonsají a japonských zahrad).

Kolem zahrad prochází červeně značená 
turistická cesta ze Zbraslavi přes Vrané  
nad Vltavou a Davli dále do sázavské 
chatové oblasti. Parkování je možné ve 
Vltavské ulici před areálem; u autobuso- 
vých zájezdů je potřeba příjezd nahlásit 
předem kvůli povolení vjezdu. Při cestě 
vlakem je nejbližší železniční stanice Da-
vle, je ovšem nutné překonat téměř sto-
padesátimetrové prudké převýšení. Z Pra-
hy do obce jezdí ze stanice Budějovická  
na trase metra C linkový autobus číslo 333. 

(mk) 

Jezero v Zahradě 
nad řekou
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V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

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

gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

                                       Kousek Japonska vysoko nad Vltavou

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.

Institut 
mikroelektronických 

aplikací

Bartolomějská 87, 530 02 Pardubice

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

euRObeTON MAbA

Československé armády 383/5 
500 03  Hradec Králové

tel.: 495 510 722 
aktiva@tiscali.cz 

www.hka.cz/aktiva 

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář 

17. listopadu 2753, 530 02 Pardubice
telefon: 466 300 077

e-mail: geodeti@agespce.cz

Hostinec U Kosteleckých
Hostovická 2

533 01 Pardubice
telefon: 466 670 274

www.ukosteleckych.cz
info@ukosteleckych.cz

www.profikompresory.cz              

PAVeL 
ZDeNĚK
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Jednou z nových koaličních poslankyň 
je také členka sněmovního výboru pro 
sociální politiku a předsedkyně jeho 
podvýboru pro osoby se zdravotním 
postižením a sociálně potřebné Lenka 
Kohoutová (na snímku z víkendového 
happeningu „Žiju stejně jako ty“ – 
vpředu na motorce). Většinu své do-
savadní profesní činnosti strávila v ne- 
ziskovém sektoru: byla vedoucí Bez-
bariérového pracoviště tolerance, je 
spoluzakladatelkou a zároveň předsed-
kyní správní rady Nadačního fondu 
pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Působí i v dal-
ších organizacích a pracovních týmech 
s aktivitami v prvé řadě ve prospěch 
zaměstnávání široké skupiny osob, kte- 
ré při výběru vhodného pracovního  
místa omezuje určitý zdravotní handicap. 

u Předpokládám, že se shodneme v ná- 
zoru, že žádná demokratická vláda 
nepřistoupí sama od sebe ke škrtům  
v sociální oblasti. I že takový nepopu- 
lární krok je v souvislosti s nápravou  
současného stavu veřejných financí ne- 
zbytný...

Dlouhodobě voláme po změně systému. Ne 

proto, abychom 
v něm bez roz-
myslu škrtali, ale 
abychom doká- 
zali finanční pro- 
středky rozdě-
lovat adresněji 
a systém zajis- 
tili tzv. bezpeč- 
něji. Aby se   
v něm prostě  
nedalo spekulo- 
vat. Domnívám 
se, že je mýtus, 
že pravicová  
politika je asoci- 
ální. Pravicová politika je prosociální. Sna- 
žíme se udělat pořádek v rozdělování,  
snažíme se pomoci nastavit spravedlivý  
systém. Na druhou stranu snahou každé 
pravicové vlády je motivovat maximum 
lidí k aktivitě, a ne k závislosti na sociál- 
ně štědrém systému. Zmiňovanou motivací  
je, podle mého názoru, vzdělání a zaměst-
nání.
u Mnoho chystaných opatření se setká-
vá s kritikou Národní rady osob se zdra- 
votním postižením ČR. Myslíte si, že je 
ve všech případech oprávněná?

Myslím, že 
Národní rada 
by měla hájit 
zájmy všech lidí 
se zdravotním  
postižením, a ne  
systém, ve kte- 
rém lze podvá- 
dět. To není nic 
proti NRZP. To- 
hle říkám kaž- 
dému, kdo se  
zabývá zájmy 
zdravotně posti- 
žených lidí.  
A nejrůznějších 

sdružení, která hovoří za jednotlivé skupi- 
ny handicapovaných, je mnoho.

Sama za sebe mohu říci, že kritiku od 
kohokoliv vždy vyslechnu. A pokaždé se 
snažím navrhnout konkrétní řešení dané 
situace. 
u Co by se mělo v nejbližší době udě- 
lat ke zlepšení situace v zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením a dá se 
vůbec někdy v této oblasti dosáhnout 
ideálního stavu?

Vymýtit podvody! Pak nebude zapotřebí 
dělat změny.

u Zkuste si prosím zahrát na věštkyni: 
Jak vidíte budoucnost neziskového sek-
toru v naší republice?

Věštkyně nejsem a nebudu tedy věštit.  
Ale jednu věc řeknu, v „nezisku“ pracuje 
mnoho lidí kteří jsou přesvědčeni, že to,  
co dělají, dělají, protože je to třeba. Proto-
že je normální pomáhat druhým. Bez to-
hoto přesvědčení by tito lidé již dávno  
odešli pracovat do jiného odvětví. Proto  
se před nimi skláním, před lidmi, kteří i za  
málo peněz vytrvají a odvádějí velký kus 
práce. 
u V Pardubicích bude mít letos už  
19. ročník národní abilympiáda, soutěž-
ní přehlídka schopností a dovedností 
osob se zdravotním postižením. Myslíte 
si, že takováto soutěž má stále svoje 
opodstatnění?

Rozhodně ano. Jakýkoliv podobný 
podnik má velký význam, nejenom pro 
samotné setkávání lidí a jakési měření sil. 
Ale především je stále zapotřebí běžné 
společnosti připomínat, že osoby se 
zdravotním postižením se bez problému 
vyrovnají zdravým, jen potřebují určité 
přizpůsobení podmínek pro život. Lidé  
s handicapem nepotřebují lítost, potřebují 
pochopení.                                             (mk)

Od 10. do 12. listopadu se loni v Praze uskutečnil již 8. ročník akce 
s názvem Překonejme bariéry. Společně ji připravily Fakulta architek-
tury ČVUT, Pražská organizace vozíčkářů (POV) a Sjednocená or- 
ganizace nevidomých a slabozrakých. Vozíky zapůjčila firma Meyra. 
Základní myšlenkou je ukázat vysokoškolákům a odborné veřejnos- 
ti, že navrhování staveb přirozeně vstřícných ke všem skupinám 
potenciálních uživatelů není v architektuře a designu zbytečným či 
neřešitelným problémem, ale naopak zajímavou a hlavně důležitou 
výzvou.
Studenti mohou díky akci pochopit základní potřeby lidí na vozíku či 
nevidomých při pohybu v budovách a prostoru. „Na dráze postave- 
né z modelových místností, chodeb a ramp si desítky lidí vyzkoušely  
pohyb na různých typech vozíků a pohyb s takzvanými simulačními  
brýlemi, přibližujícími rozsah vidění při různém stupni postižení zra- 
ku,“ vysvětlila Marie Málková, která má v POV na starosti projekt  
Přes bariéry. A dodala, že přímo na místě, tedy ve vstupní ha- 
le budovy C zmíněné fakulty, si zájemci mohli také pohovořit s vozíč- 
káři, nevidomými osobami i s odborníky na různé aspekty tvorby 
bezbariérového prostředí. Vhodným doplňkem byla výstava prací 
studentů ČVUT, připravených v rámci mezinárodního workshopu 
Humanizační trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách,  
a ilustrační výstava k základním principům bezbariérového navr-
hování.
Vhodnou osvětu mimochodem POV zajišťuje i pro laickou veřejnost.  
Na náměstí Míru se už několik let v dubnu či květnu koná akce  
zaměřená na bariéry a optimální podmínky pro pohyb lidí s těles- 
ným postižením. Loni na podzim se také odehrála prvá týdenní 
prezentace POV v obchodním centru Europark – a její součástí byla  
i překážková dráha, kterou si na vozíku mohly projet i děti.
Žádná jiná technická vysoká škola v Česku podobnou akci  
pro své studenty zřejmě nepořádá. Přitom o její smysluplnosti není  
pochyb: „Máme ověřeno, že absolventi fakulty ve své praxi kladou dů- 
raz na bezbariérovost navrhovaných staveb. Berou to jako samo-
zřejmost,“ potvrdila Marie Málková.
O všech aktivitách POV, mezi něž patří poskytování osobní asisten- 
ce, odborné poradenství, průběžné mapování bariér v Praze či každo-
roční setkání vozíčkářů a jejich přátel u letohrádku Hvězda, informují 
nápadité stránky www.pov.cz.                                                            (pel)

Jednoduchá rada člověka s dlouhodobou zkušeností z práce v neziskovém sektoru:
Jak zlepšit situaci v zaměstnávání zdravotně postižených? Vymýtit podvody!

budoucí architekti si v Praze 
zkoušejí pohyb na vozíku či beze zraku

Zajímavý projekt od loňského 
listopadu rozvíjí firma Lipno 
Servis. Na jeho počátku byl 
pobyt rodin se zdravotně 
postiženým členem v lipen-
ském skiareálu, který předloni 
v prosinci zorganizovala Aso-
ciace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých. 
„Handicapované osoby jsou 
pro nás novou cílovou skupi-
nou a novou výzvou,“ uvedla 
manažerka projektu Zuzana  
Kolářová. Zdravotně postiže- 
ným i zdravým turistům, dětem, 
mladým i dospělým, nabízí 
projekt pobyty během celého 
roku. „Ze zimních aktivit mo- 
hou využít lyže, běžky a mono-
ski pro handicapované, v létě 
pak tandemové kolo, handbike 
a elektročlun: pomůcky jsou 
k dispozici v naší půjčovně.“

Díky moderním čtyřsedačkovým lanovkám a pře- 
hledným bezpečným sjezdovkám poskytuje Skiareál 
Lipno dostatek pohodlí a bezpečí i pro handicapo-
vané osoby. Kromě venkovního sportování je pro lidi 
s postižením připraveno i bezbariérové ubytování 

v apartmánech v Chatě La-
novka, přístup do vodního 
ráje Aquaworld či zvýhodněné 
balíčky služeb.

Projekt Lipno bez bariér, 
který finančně podpořilo Minis- 
terstvo pro místní rozvoj z Ná-
rodního programu podpory ces-
tovního ruchu, je určen lidem  
s tělesným, sluchovým, zrako- 
vým nebo mentálním postiže-
ním. Mezi prvými návštěvníky 
areálu byli v prosinci uživatelé   
a zaměstnanci Domova sociál- 
ních služeb Kadaň a Mašťov. Je-
ho ředitelka Dagmar Bečvářová 
spokojeně konstatovala: „Naši 
klienti byli naprosto nadšeni! Ne- 
dávno jsme si rezervovali další 
pobyt v Lipně nad Vltavou, ten-
tokrát přijedeme i s vozíčkáři. 
Rádi bychom si po zimních ra-

dovánkách užili i ty letní. Už se nemůžeme dočkat!“
V sobotu 6. března se pak v areálu odehrál prv- 

ní Den s handicapem. Aktuální informace o všech 
poskytovaných službách sdělí paní Kolářová na tele-
fonu 724 380 751 či e-mailu kolarova@lipnobez-
barier.cz.                                                  (pel)

Lipno bez bariér nabízí sport v zimě i v létě

Modelové prostředí na akci Překonejme bariéry bylo vytvořeno v souladu 
s takzvanou bezbariérovou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, plat- 
nou od 5. listopadu 2009.

V Kroměříži byly uděleny Mosty za významné
činy ve prospěch lidí s postižením

Ve čtvrtek 17. března byly v Kroměříži předány výroč-
ní ceny Mosty 2010. Stejnojmennou soutěž pořádá 
Národní rada osob se zdravotním postižením od roku 
2002 a dějištěm jejího finále je pokaždé jiné město:  
po Hradci Králové, Chrudimi či třeba Karlových Va- 
rech se letos prestižní ocenění udílelo na střední  
Moravě. Slavnostní události v kroměřížském Domě 
kultury se zúčastnila a již popáté nad ní záštitu pře- 
vzala Livia Klausová, manželka prezidenta. K vý-
znamným hostům patřili i Zdeněk Škromach, místo-
předseda Senátu ČR, a starostka hostitelského města 
Daniela Hebnarová.

Za kvalitní a kontinuálně poskytované služby ne-
slyšícím lidem, vzdělávací aktivity v českém znako-
vém jazyce a za činnost speciálního oddělení získa-
la cenu pro Instituci veřejné správy Krajská knihovna 
Karlovy Vary. V kategorii Nestátní subjekt zvítězila 
firma Škoda Auto: porotu zaujal její komplexní pro- 
jekt Škoda Auto Handy, který zajišťuje lidem s po-
stižením vhodné podmínky pro osobní dopravu vlast-
ním automobilem.

Uznalého potlesku početného publika se dočkal  
i liberecký vozíčkář Jiří Jiroudek, který převzal cenu 
Mosty 2010 jako Osobnost hnutí osob se zdravot- 
ním postižením. Zasloužil si ji za turistické mapy Ji- 
zerských a Lužických hor s vyznačenými bezbarié- 
rovými trasami. „Nejdřív jsem to dělal jen pro sebe. 
Pak mi řekli, abych poznatky z cest po horách pře-
dal ostatním,“ sdělil pan Jiroudek při svém krátkém 
poděkování.

Už svou nominaci do kategorie Zvláštní cena 
přijal Petr Bouda se slovy, že něco takového by na 
jeho místě udělal každý. Když loni v lednu v Plzni 
v bezbariérovém domě v Kaznějovské ulici vypukl 
požár, nasadil život, aby před příjezdem hasičů za- 
chránil vozíčkářku a jejího psa. Nevídanou skrom- 
nost pan Bouda projevil i tím, že se pro ocenění 
nedostavil. Statečného muže tedy několika větami 
představil Václav Krása, předseda Národní rady.

Slavnostní odpoledne, které nápaditě moderoval 
Jakub Železný, známý televizní novinář, zpříjemnili 
houslista Václav Hudeček či zpěváci Ladislav Kern- 
dl a jeho dcera Tereza.                                          (pel)

Pantomima a pohybové 
divadlo v Kolíně

V Kolíně se ve dnech 22.–24. dubna uskuteční národ-
ní přehlídka pantomimy a pohybového divadla. Pod  
názvem Otevřeno 2011 ji pořádá Evropské centrum 
pantomimy neslyšících a Národní informační a pora- 
denské středisko pro kulturu.

Po  mezikrajových březnových kolech vystoupí v ko- 
línském Městském divadle ti nejlepší mimové a herci –  
jednotlivci, dvojice i skupiny. Na pódiu se společně 
objeví slyšící a neslyšící kumštýři. Pro veřejnost je ur- 
čeno páteční a sobotní večerní galapředstavení a ta- 
ké nedělní dětské představení. Aktuální informace 
sdělí Karel Tomas na telefonu 221 507 932 či e-mailu 
tomas@nipos-mk.cz.                                                (pel)



V mnoha městech celé republi- 
ky už můžete najít kavárny se 
statutem chráněné dílny, jejichž 
zaměstnanci jsou osoby s růz- 
ným typem zdravotního  posti- 
žení. Jedna taková existuje od 
loňského 30. září také v Plzni: 
jde přitom o jednu z mála, kde 
obsluhují pouze neslyšící.

Symbolický název
Tato unikátní kavárna se jmenu- 

je Pierot Café. Název (a tedy i lo- 
go) má přitom svoji symboliku – 
Pierot se coby pantomimická po-
stava musí vyjadřovat beze slov  
a stejně se musejí chovat také  
hosté kavárny. Tím pádem je dán  
také způsob objednávání: zákaz- 
níci si sice vyberou z běžných tiš- 
těných nápojových a jídelních  
lístků, k vlastní objednávce ale  
slouží interaktivní obrazovky, kte- 
ré jsou na všech stolech. Hosté 

neovládající znakovou řeč se  
musejí ještě před „komunikací” 
s obsluhou potřebné znaky na-
učit z obrazovky. Slyšící hosté 
kavárny tak vlastně nenásilnou 
formu pronikají aspoň částečně 
do způsobu komunikace osob  
se sluchovým postižením. A kdo  
už to opravdu nezvládne, může  
objednávku pomalu vyslovit, příp.  
ji napsat na papír.

Kavárna samozřejmě nabízí v pr- 
vé řadě dobrou kávu, ale i čaj, 
pivo (vč. nealkoholického) či kok- 
tejly, k zakousnutí třeba čokolá- 
du i jiné sladkosti, vše v přija- 
telných cenách. Chodit se sem 
brzy naučili nejen lidé se slu- 
chovým postižením. „Slyšící tvoří 
asi polovinu klientely kavárny, 
kterou si ale oblíbili hlavně nesly- 
šící návštěvníci a pořádají se tu 
i rodinné oslavy. Denně sem cho- 
dí okolo čtyřiceti hostů,“ říká ko-

ordinátorka projektu Martina Za-
hálková. Kavárna se zamlouvá  
i lidem, kteří tiché prostředí jaksi 
potřebují: „Protože v ní nehraje 
žádná hudba, vyhledávají ji i stu-
denti, kteří se zde mohou učit.“

„Plzeň mluví i rukama“
je název nevšedního projektu 

Plzeňské unie neslyšících, která  
se mj. snaží pro tyto osoby vy-
hledávat smysluplnou práci. To 
je obecně velmi obtížné, proto  
se nelze vůbec divit tomu, že je  
o práci v Café Pierot, což je 
konkrétní výstup z projektu, pří- 
mo obrovský zájem.

Provozovatel musí zatím provoz 
částečně dotovat. Díky kladnému 

ohlasu s provozem pomáhá 
město a jeden velký pivovar, 
s provozními náklady pak místní 
úřad práce. Protože si ale kavár- 
na i za tak krátkou dobu své 
existence už získala v zásadě 
značné renomé neboli stále vyš- 
ší návštěvnost, je reálné, že za  
dva roky už bude schopna si na 
sebe vydělat.

Porovnáváme-li popisovanou  
chvályhodnou aktivitu s tuzem-
skými poměry, ale i se situací 
za  hranicemi, můžeme ji oprav-
du prohlásit za jedinečnou. K to- 
mu se sluší dodat jednu zmínku: 
pokud už neslyšící práci seže-
ne, pak většinou manuální s tím, 
že vysvětlit mu ji trvá mnohdy až 
osmkrát déle než slyšícímu. 

Projekt má trvat několik let. 
V plánu je především zaškolení 
neslyšící osoby na funkci vedou- 
cího. Náplň jeho práce přibližuje 

M. Zahálková: „Bude řídit chod 
kavárny, objednávky by měl vy-
řizovat pomocí mailu a SMS. 
Nyní se snažíme domluvit s do-
davateli, aby na to byli schopni 
reagovat.“ Projekt pamatuje na 
možné rozšíření „tichých“ kaváren 
i do jiných míst v republice. „Na- 
še Unie nabízí projektové know- 
-how podobně zaměřeným orga- 
nizacím. Byli bychom totiž rádi,  
kdyby kavárny pro neslyšící fungo- 
valy v celé republice, a to všude 
pod stejným názvem a logem 
Pierot. Zatím se ozvali z Brna, Zlí- 
na a také ze slovenské Prievid- 
ze,“  říká k tomu M. Zahálková. 

Nevelkou a útulnou Pierot Café 
najdete nedaleko historického  
centra Plzně na Palackého ná-
městí 3 v domě, kde sídlí také její 
provozovatel. Otevřeno je každý 
den od 12 hodin, od pondělí do 
čtvrtka se zavírá ve 21, v pátek 
a v sobotu ve 22 a v neděli  
v 19 hodin. Nejbližší zastávkou 
městské hromadné dopravy je 
Výstaviště na lince tramvaje číslo 
2. Nápojový i jídelní lístek, slov- 
ník znakového jazyka i další po-
třebné informace o kavárně jsou 
na internetu uvedeny na adrese 
www.pierotcafe.cz.                 (mk) 

Vyřčené slovo ani párem koní ...
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Návštěva kavárny, kde „se mluví“ jen rukama
Oáza klidu v centru města připraví i rodinnou oslavu

Stačí, aby za sebou zdravý člověk 
jen zavřel obyčejné dveře, ze  
smyslu pro pořádek. Zůstane-li 
v místnosti osamělý člověk na 
električáku, má o problém po- 
staráno: na běžnou kliku obvyk- 
le nedosáhne. Pro takovou situ- 
aci si pražský vozíčkář Lubomír 
Mráz vymyslel a nechal zhotovit 
speciální otvírák.

Jde o trubičku nasazenou na 
dlouhém rameni, která slouží  
k nasazení na kliku dveří. Díky  
páce dlouhého držadla dokáže 
člověk s postiženýma rukama 
snadno otevřít i dveře, které by  
mu jinak kladly velký odpor.

Jak Mráz zdůraznil, pomůcka ne-
ní jeho vynálezem. Podobnou věc  
má v nabídkovém katalogu několik 
firem zaměřených na lidi s těles- 
ným postižením. Ale typy, které si 
mohl vyzkoušet, byly z oceli a by- 
ly příliš těžké. A tak se rozhodl, že to zkusí se dřevem, kusem látky a lepící páskou. S vý- 
robou pomohli vychovatelé z pražského Jedličkova ústavu a škol.

Svůj „drapák na kliky“ považuje Mráz za pouhou vývojovou verzi. Avšak levné materiály  
a jednoduchý design zároveň znamenají pro ostatní vozíčkáře vhodnou, finančně nenáročnou 
inspiraci.

K zajímavému zlepšováku přidal student střední školy, který se profesionálně věnuje progra- 
mování a počítačové grafice, i další. Pořídil si osobitý podavač předmětů ze země. Další informa- 
ce lze získat na stránkách http://technet.idnes.cz: zmíněný vozíčkář totiž přihlásil svůj nápad 
do soutěže na portálu Technet.                                                                                                  (pel)

foto: Matouš Lázňovský

Otvírák na dveře podomácku, účelně a levně

... zpátky nevezmeš. Tohle 
vousaté přísloví se v živo- 
tě připomnělo nejednomu 
z nás, a pokud šlo o slo- 

vo urážlivé, určitě nepohladilo po duši. I mě 
zlá slova samozřejmě párkrát zasáhla, jen 
jedenkrát se však jako trn zaťala do mého ni- 
tra snad napořád.

Koho by napadlo, že se v obyčejné kanceláři 
pražského vydavatelství může odehrát nějaké 
převratné drama. V temné zatuchlé místnůst-
ce obchodního oddělení úřadují obstarožní 
úřednice a život tam po léta plyne takřka 
beze změny: ranní káva, nové drby, stereotyp 
vyplňování formulářů a lejster. Jako bývalá no- 
vinářka jsem podobným životním stylem opo-
vrhovala, ale nyní bylo vše jinak. Uprostřed 
plodné a na zážitky bohaté zajímavé práce  
na mě zčistajasna dopadla zákeřná nemoc. 
Začala klasickým škobrtáním o kdejaký kamí-
nek, špatně jsem viděla, byla jsem zesláblá.  
Po jednom potupném pádu na perfektně rov-
ném chodníku už jsem se naštvala a navštívi- 
la lékaře. Následoval obvyklý kolotoč vyšetře- 
ní a pak verdikt – roztroušená skleróza.

Ač jsem o této nemoci jen sporadicky slý-
chávala, nyní mi bylo jasné, že je zle. A tak  
byl konec novinařiny, obživu mi poskytl invalid-
ní důchod a zdravý rozum zachovalo bůhvíco.

Život je však plný překvapení, a tak v mém 
podolském bytě zazvonil jednoho dne mobil. 
Ten halasný baryton mého šéfredaktora jsem 
ihned poznala. „Hele, Bednářko, mám pro tebe 

kšeft. Stejně nic neděláš a myslíš na blbosti. 
Můj kamarád vydavatel zrovna nutně potřebu-
je někoho, kdo mu zkoukne jeho nově vydané 
knihy a dá o nich vědět do kulturních rubrik 
všech novin. Tobě to psalo vždycky dobře, tak 
tam zajdi, pozdrav ho ode mne, a ať ti naloží,  
co se do tebe vejde.“

Návštěva pana vydavatele se uskutečnila, 
opravdu mi naložil, co se do mě vešlo, a já  
opět ožila. S horami knih vedle nového note-
booku jsem psala a psala. A e-mailem roze- 
sílala do kulturních rubrik novin a časopisů  
anonce o nových knihách. Práce to byla nád- 
herná, tolik krásných titulů mi prošlo pod ruka-
ma, prostě i na zdánlivě „vyřízeného“ člověka 
se může usmát štěstí.

Ale ouha. Stálé telefonování s redakcemi, 
ťukání textů na počítači a absence kancelář-
ských diskusí) brzy přinesly ovoce. „Vy se 
s námi, paní redaktorko, nehodláte ani bavit?“ 

ozvalo se od stolu jedné z úřednic. „No ona 
je paní redaktorka, Libuško, a ta se s náma 
zahazovat nebude,“ rýpla si i druhá.

Přiznám se, že nebýt pána ze mzdové 
účtárny, který v tu chvíli vstoupil do kanceláře, 
nevěděla bych si s danou situací rady. Pán  
v důchodovém věku málem s klotovými ruká-
vy a s hromadou lejster v ruce si to namířil 
rovnou ke mně. Pozdravil a rozprostřel přede 
mnou nějaké formuláře. Úřednice zanechaly 
špičkování a nastražily uši. Pan účetní mi 
vysvětlil, že je třeba vyplnit určité tiskopisy, 
které osvědčí, že vydavatel ve svém podni- 
ku zaměstnal postiženého člověka, aby tak  
mohl mít nižší daně. Slíbila jsem panu účet- 
nímu, že to vyřídím co nejdříve.

„Tak se na to podívejme, paní kolegyně, prej 
nižší daně bude mít. To jsou poměry, co? 
Dneska mrzáci živí šéfy!“ Nevím, zda ji v tu 
chvíli její kolegyně přitakala, jen si vzpomí-
nám na slzy bezmoci, které se mi nezadržitel- 
ně kutálely z očí.

To lejstro jsem tenkrát nevyplnila, vypnula 
počítač, sbalila si věci a opustila kancelář. 
Škoda těch krásných knih, napadlo mě.

Nedávno jsem uháněla na svém vozíku na 
nákup. Do kopečka jsem předjela maminku  
s capartem na kočárku. „Paní jede sama,“ křikl 
na mne klučina a vesele mi zamával. Tak to- 
hle se povedlo! Malý frajer s plenou v ga- 
tích bere už teď život po svém a zlolajná  
slova, která se zaseknou někomu do duše,  
z úst určitě nikdy nevypustí.  Marta Bednářová

příběh

Jarní část Festivalu integrace Slunce se koná ve dnech 9.–13. května. Dějištěm 
je opět bezbariérový Palác Akropolis v Praze na Žižkově. Vstup na všechna 
představení zdarma, kompletní program lze najít na stránkách www.festivalslunce.
wz.cz.                                                                                                                  (pel)



Necelých 17,5 tisíce korun přines-
la charitativní aukce v Českém 
muzeu hudby, která ukončila ja-
ko čtvrtý bod projekt „SIMPatická 
plátna“. Účelem této aktivity bylo 
podpořit integraci lidí s mentál- 
ním postižením do společnosti  
prostřednictvím jejich účasti ve  
výtvarných a fotografických work-
shopech našich předních uměl- 
ců, následné výstavy vytvořených 
prací a zmíněné aukce.

Díky projektu dostala široká ve-
řejnost nevšední příležitost po- 
znat, že i mentálně postižení mo-
hou být „podepsáni“ pod mnohdy 
velice zajímavými výtvarnými dí- 
ly. Samotná aukce se od těch 
obvyklých lišila také způsobem 
„představování“ jednotlivých obra-
zů: tohoto důležitého úkonu se 
zhostily herečky ze seriálu „Uli- 
ce“. Ty si pro tento účel oblékly 
originální modely přední návrhář- 
ky Ivany Follové, která už delší  
dobu spolupracuje s pořadatelem 
aukce (viz snímek). Totéž platí  
i o patronce večera a současně  
jeho moderátorce Pavle Charvá-
tové.

Aukci doplnilo představení další 
velkoformátové fotografie z kolek- 
ce dvojportrétů známých osob- 
ností, tentokrát fotbalisty Karla 
Poborského, a člověka s mentál-
ním postižením. Všechny dosa-
vadní snímky, které netradiční 
formou „přibližují“ prostor setkává-

ní dvou zcela odlišných světů,  
jsou zařazené do putovní výstavy 
„Blízké vzdálenosti“. (Mezi port- 
rétovanými osobnostmi najdeme  
třeba Václava Havla, teologa To- 
máše Halíka nebo herečku Mart-
hu Issovou.)

Autor projektu a pořadatel auk-
ce, pražské občanské sdružení 
pro integraci mentálně postiže- 

ných SIMP (zkratku lze také in-
terpretovat jako Smysl, Integra- 
ce, Motivace, Podpora), použije  
získané finanční prostředky na  
provoz dílen a tréninkového pra- 
coviště, malé SIMPatické kavár-
ny. Část získají i samotní klienti 
sdružení, které představuje svoji 
bohatou činnost na webové ad- 
rese www.simp.cz.                  (mk)

     OP
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NÁPOJe PRO CHuť  
I PRO ZAHřÁTí
Na čerstvém jarním vzduchu 
žaludek rychle vytráví a ruce  
a nohy prochladnou, zejména 
ty nějak postižené. Odpradáv- 
na existují návody, jak si od  
chladu odpomoci, od ulehnutí  
na pec a horkou cihlu do poste-
le až po vřelé čaje a alkoho- 
lické nápoje, nejčastěji v podo- 
bě svařeného vína, takzvaného  
svařáku, punče nebo grogu.  
Ten pochází od britského admi- 
rála E. Vernona zvaného Old 
Grog.
Horký alkoholický nápoj grog 
obsahuje silně oslazený rum  
ředěný vodou, popř. ochucený citronovou šťávou, skořicí a hře- 
bíčkem, které mu dodají lahodnou chuť. Svař 1/4 litru vody 
s půl litrem jemného rumu neb koňaku a se 70 g cukru. Ten- 
to nápoj vaří se po dlouhé cestě v dešti neb mrazu. (Starý ručně  
psaný recept.) Jedna sklenice horkého grogu zaručeně zahřeje  
sebevíce prokřehlý organismus. Zbytek se slije do lahve a uchová  
pro další použití.
Z  britské kuchyně též pochází sillabub, prý velmi osvěžující nápoj. 
Podává se ke kávě, cukrovinkám nebo samotný jen pro chuť. 
Ingredience bývají v tomto poměru: 160 g cukru, ½ l smetany, ½ l 
dobrého vína, citron. Na kostce cukru otře se kůra jednoho citronu, 
přilije se citronová šťáva (bez pecek), přidá se zbytek cukru, tučná 
sladká smetana a víno. V porcelánové nádobě se vše uloží do 
chladničky a po vychladnutí se našlehá ručně nebo v mixéru. Vy-
chladlý nápoj se podává ve sklenicích. (Marie Jermářová, Česká 
kuchařka, Praha 1923.)
V angloamerické kuchyni se připravuje bowl, česky číše nebo po-
hár. Tento studený nápoj představuje jakýsi druh punče. Podává  
se při různých společenských příležitostech. Servíruje se studený,  
ale zahřeje jako každý alkohol. Bowl se může připravit z různého 
ovoce, čerstvého i kompotovaného, bílého nebo šumivého vína. Ja- 
ko vzor může sloužit jablečný bowl: K přípravě je zapotřebí ½ l 
bílého, ½ l červeného vína, 5 jablek, nejlépe renet, a cukr. Oloupaná 
jablka se pokrájejí na tenké plátky, uloží se do hluboké mísy, po- 
sypou se práškovým cukrem a zalijí se 1/4 l bílého vína. Mísa se  
přikryje a ponechá přes noc stát. Před podáváním se přilije ostatní  
víno a vše se nechá vychladit v chladničce. (Tamtéž.) Do poháru se  
přidává čerstvé i kompotované ovoce.
Ruský punč je nápoj hodně podobný vaječnému koňaku. Připravuje 
se ze 4 žloutků, ¼ litru studené smetany, muškátového oříšku, cukru 
a ¼ l dobrého rumu nebo koňaku. Žloutky, smetanu, práškový cukr  
a muškátový oříšek ušlehej do pěny a naposled přidej rum. Punč před 
podáváním nech dobře zchladit, ale dobrý je též nevychlazený. (Sta-
rý ručně psaný recept.) I studený punč ovšem zahřeje a velmi dobře 
chutná.
Z různých druhů ovoce, zejména z broskví, meruněk, malin, rybízu, 
hrušek, fíků či hroznového vína se připravuje orientální nápoj šer-
bet. Ovoce, které ovšem musí být úplně zralé, se rozmačká na  
kaši nebo rozmixuje, přičemž se všechna jadérka a pecičky musí 
odstranit. Ke kaši se přilije studená voda a získaná šťáva se přeli- 
suje do jiné nádoby. Nejsnadněji se ovšem ovocný základ vylisuje  
v lisu na ovoce. Pak se zalije dobrým bílým nebo šumivým vínem, 
osladí se, ochutí citronovou šťávou a ponechá se v ledničce zchlad-
nout. Podává se ve vysokých sklenicích s kouskem ledu. (Marie 
Jermářová, Česká kuchařka, Praha 1923.)
Na toho, kdo nepije alkoholické nápoje, pamatuje kuchařský skvost 
zvaný ječná voda. Je ručně psaný, skoro sto let starý a dnes už 
zapomenutý: Přeber čtvrt litru ječmene, nalej na něj litr vody a nech 
jej hodně vařit; kdyby se to příliš vyvařilo, můžeš přilíti vody; na- 
čež to proceď, a máš-li med, oslaď to podle libosti medem, pakli  
ne, tedy cukrem, a proceď k tomu z jednoho citronu šťávu. Tento ná--
poj pije se horký a pro nemocné je zvláště prospěšný. 

Eva A. Schmidtová

„Děkujeme sympatizantům ze sIMPatické aukce“

Šance pro handicapované talenty

V čísle 5/2010 byl mj. uveřejněn článek „Nejednotná 
sjednocující se Evropa“ týkající se problémů čes- 
kých zdravotně postižených řidičů s parkovací kar-
tou pro osoby s handicapem, které je často potkáva-
jí v cizině při zaparkování na místě vyhrazeném pro 
tyto řidiče. Spíše jako doplněk jsme zmínili rozdíly  
v dálničních poplatcích a v možnostech vjezdu do 
míst, kam je jinak zakázán (příp. omezen).

Na tento článek zareagoval jeden 
pozorný čtenář, původem Slovák, 
s průkazem ZTP i s modrým ozna- 
čením O 1 na autě, který jezdí čas- 
to k našim východním sousedům navštěvovat příbuz- 
né. Redakci informoval, že zmíněný odstavec textu 
neodpovídá skutečnosti, což doložil korespondencí  
s kompetentními institucemi na Slovensku.

Protože slovenské velvyslanectví vyřídilo naši žá-
dost o potvrzení uvedených údajů, můžeme čtenáře 
nyní informovat o skutečném stavu v této záležitosti.

Podle slovenského zákona o pozemních komuni-
kacích nemusí majitel osobního motorového vozidla  
s těžkým zdravotním postižením platit dálniční po- 
platky (pro rok 2011 je cena týdenní dálniční znám- 
ky pro auta do 3,5 tuny 7 euro, měsíční stojí 14  

a roční 50 euro), dostává-li od státu finanční příspě- 
vek na zvýšené výdaje, které souvisejí se zabezpe-
čením provozu auta. Nezbytným dokladem k tomu 
je příslušné rozhodnutí státního orgánu o poskytnu-
tí zmíněné dávky; o jejím přiznání se rozhoduje  
každý rok znovu na základě žádosti dotyčné osoby. 
Musí mít samozřejmě průkaz ZTP nebo ZTP/P (na  
Slovensku je to ZŤP/S) a na viditelném místě ve vo- 

ze modré označení O 1. Jízda bez 
dálničního poplatku pouze s ozna-
čením O 1 není možná! Stejná pra-
vidla platí také pro řidiče z ostatních 

států Evropské unie vč. České republiky.
Slovenské velvyslanectví navíc na našem minis- 

terstvu práce a sociálních věcí zjistilo, že občané  
Slovenska s těžkým zdravotním postižením a s prů- 
kazem ZŤP/S nemají v rámci maximálně tříměsíční-
ho pobytu v České republice nárok na žádné slevy. 
Při  delším pobytu mohou, pokud o to požádají, získat 
výhody poskytované v souladu s českou legisla- 
tivou. Jsou-li u nás legálně zaměstnáni (mají tedy 
platnou pracovní smlouvu), považují se pro přípa- 
dy úlev podle příslušného nařízení Evropské ko- 
mise za občany naší republiky.                             (mk)

Dálniční poplatky na slovensku

… na pravou míru

Foto: Martin Mareček

Pod patronací muzi- 
kálových zpěváků  
Moniky Absolonové  
a Alana Bastiena 
vyhlásila společnost 
ProMancus 2. ročník 
pěveckého festivalu 
pro handicapované talenty. Le- 
tos mohou předvést své hu- 
dební a pěvecké dovednosti 
také děti. Přihlášku a na- 
hrávku písně je nutné ode- 
slat do 20. června. Finálový 
koncert se uskuteční 12. října 
v Olomouci, kde proběhne také 
vernisáž obrázků.

Do akce se mohou zapojit lidé 
s tělesným či mentálním po- 
stižením, kteří mají muzikální  
cítění, pěvecký nebo výtvarný 
talent. „Přihlášku mohou samo- 
zřejmě vyplnit i sociální pracov- 
níci, učitelé, rodiče či opatrov- 
níci. U výtvarníků nejsou žádná 
omezení, zatímco u pěvecké  
části si mohou zájemci vy- 
brat mezi účastí v kategoriích  
zpěvák/zpěvačka, skupina nebo 
sbor. A navíc je rozdělena do 
dvou skupin: na dospělé a no- 
vě na děti do patnácti let,“ sdě-

lila ředitelka festivalu 
Simona Součková.

Tým odborníků vy- 
bere účastníky finálo-
vé přehlídky. Nepůjde  
o zvukové kvality na- 
hrávky, protože pod- 

mínky pro záznam nemají 
všichni srovnatelné. „Rozhodu-
jící bude výběr písničky a je- 
jí interpretace,“ vysvětlila patron-
ka festivalu, známá zpěvačka 
Monika Absolonová.

Říjnové finále zahrnuje pro  
soutěžící několik lákadel. Účin- 
kovat v opravdovém koncert-
ním sále Moravské filharmonie 
Olomouc, mít k dispozici zá-
zemí běžné pro profesionální 
muzikanty, zpívat před hvězdnou 
porotou složenou z předních 
osobností v čele s kmotrou fes- 
tivalu Kateřinou Kornovou, zís- 
kat hodnotné ceny a zažít po- 
tlesk skvělého publika... 

Cesta k úspěchu vede přes 
odvahu a chuť to zkusit: kon- 
taktní adresa a potřebné infor- 
mace jsou zveřejněny na strán- 
kách www.nadoblaky.cz.               

(pel)

Liga vozíčkářů pořádá již 16. 
ročník fotosoutěže Život nejen na 
kolech. Digitálně pořízené snímky 
na téma Okamžiky ze života lidí  
se zdravotním postižením lze posílat 
do 30. září.

Soutěžní díla musí splňovat tyto 
náležitosti: formát JPEG, BMP ne-
bo TIFF, minimální velikost snímku 
2 Mpx. Každá zásilka musí být do-
plněna seznamem, ve kterém budou 
uvedeny názvy všech fotografií, 
jméno a příjmení soutěžícího, jeho 
platná poštovní a e-mailová adresa 
a telefon. Do soutěže se můžete 
zapojit elektronicky prostřednictvím 
e-mailu či internetové úschovny, ne-
bo zasláním vypáleného cédéčka  
na adresu Liga vozíčkářů, Bzenec- 
ká 23, 628 00 Brno.

Podrobnosti lze najít na stránkách  
www.ligavozic.cz, na dotazy odpoví  
a potřebné informace sdělí Pavla  
Hokszová na telefonu 725 468 329 či 
e-mailu pavla.hokszova@ligavozic.cz.

Třicet nejlepších fotografií bude  
vystaveno v říjnu na akci Pro Váš 
úsměv, která je součástí zdravot-
nického veletrhu Medical Fair/Reha-
protex.                                         (pel)

Fotosoutěž má 
uzávěrku 30. září


