
Záštitu nad 21. abilympiádou,  
která bude 24. a 25. května  
v pardubické ČEZ aréně, pře- 
vzalo ministerstvo práce a so- 
ciálních věcí, osobní záštity hejt- 
man Pardubického kraje Martin 
Netolický, primátorka Pardubic 
Štěpánka Fraňková a místopřed- 
seda Evropského parlamentu  
Oldřich Vlasák.

Pořadatelé z České abilympijské 
asociace připravili 41 disciplín,  
oceněni budou také Abilympionik 
roku a Dobrovolník roku, vyloso-
vaný účastník počítačových disci-
plín si domů odveze notebook,  
který věnuje Oldřich Vlasák. Ce- 
ny do počítačových disciplín pak  
věnuje firma Edera, další ceny  
budou od nakladatelství Grada 
a Fragment a Nadace pojišťovny 
Generali. 

Proti minulým ročníkům je sou-
těžní nabídka rozšířena o malo- 
vání horkým voskem, tzv. enkau-
stiku, a tradiční recyklace odpadu 
se přejmenovala na pletení z pa-
píru. Ukázkovou disciplínou letos 
bude plstění.

Novinkou doprovodného pro- 
gramu bude módní přehlídka kos- 
týmů z recyklovaného materiálu 
(igelit, karton, PET lahve, zbytky 
vln a textilu apod.), které si všichni 
účastníci vč. organizátorů mohou 
přivézt s sebou nebo vyrobit pří- 
mo v průběhu abilympiády. Model 
je nutné odprezentovat v pátek 
při večerním programu. Oceněny 
budou tři nejlepší modely – jejich 
autoři získají super mini mp3 
přehrávač s vestavěným FM rádi- 
em a diktafonem v hodnotě 1200 
korun; sponzorem této soutěže je 
www.potvor.cz. Další novinka se 
váže k závěrečnému večeru v Ko-
satci: „vstupenkou“ bude jakým-
koli způsobem ozdobená hlava.

Z doprovodného programu vy- 
bíráme vystoupení pardubických   
mažoretek PM Stars, taneční sku-
pinu Lucarino Dance, folkrockovou 
skupinu Bedňáci a bubeníky den- 
ního stacionáře Mirea. Zájemci 

si budou moci zahrát hru carrom, 
což je hra pro dva či čtyři hráče 
podobná kulečníku. Představí se 
basketbalisté na vozíku Wheel-
chair Basket Studánka Pardubice.

K tradičním tahákům doprovod-
ného programu patří sdružení  
Helppes, svoje pejsky přiveze  
opět  Liga vozíčkářů Brno. Ani le- 
tos nebude chybět prodejní ex- 
pozice výrobků chráněných dílen  
a výstava rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek ABI-REHA,  
o kterou se pořadatelsky postará 
agentura Parexpo.

Mezi abilympioniky přijde herec 
Východočeského divadla Pardubi- 
ce a držitel ceny Thálie Ladislav 
Špiner a na závěrečném večeru  
v Kosatci zahraje všem k posle-
chu i tanci kapela Faraband. 

Příjezd a registrace účastníků  
jsou plánovány ve čtvrtek 23. květ- 
na od 15 do 19 hodin, s jejich od- 
jezdem se počítá v neděli 26. květ-
na do 10 hodin.

Ubytování pořadatelé zajistili  
v hotelu Hůrka a hostelu TRIM.  
Samozřejmostí je zajištění celo-
denního stravování a dopravy. (fr)
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Hlavní partneři:

Letošní národní abilympiáda
 bude i módní přehlídkou

Česká abilympijská asociace vyhlásila pro 21. ročník celkem jedenačtyřicet 
soutěžních disciplín. Nechybí mezi nimi ani tradiční košíkářství.

Citlivý přístup asistentky
Rád bych vaší organizaci poděkoval za dlouholeté 
služby, které až do svého úmrtí koncem roku 2012 
využívala moje manželka hlavně formou celodenní 
osobní asistence. Spolupráce s organizační složkou  
i s osobní asistentkou Janou Bartlovou probíhala  
vždy k naprosté spokojenosti mé i mojí manželky.

Vzhledem k těžkému postižení manželky (vozíčkář-
ky) nebyla přitom situace pro nikoho ze zúčastně- 
ných jednoduchá. 

Zvláštní ocenění zasluhuje citlivý a obětavý přístup 
osobní asistentky k manželce. Dík její spolehlivé  
péči jsem mohl bez obav a jakýchkoliv výčitek od- 
ložit odchod do důchodu.

Ještě jednou mnohokrát děkuji. 

(jméno a příjmení je redakci známé)

Šance získat zkušenost
Téměř celý rok jsem v brzkých ranních hodinách  
a pozdních večerních hodinách jezdil za klientem.  
Šest nebo pět hodin spánku nebylo výjimkou. Zají- 
mavé je, že i přesto jsem nepociťoval nával únavy.

Práce mě obohacovala pocitem důležitosti, nena-
hraditelnosti a i potřebnosti. Sám sebe jsem si více 
vážil, neboť jsem věděl, že dělám správnou věc. Na 
počátku jsem samozřejmě skočil do této sociální prá- 
ce rovnýma nohama a postupně, pomocí různých 
kurzů, školení a hlavně praxí získal jistotu, že dělám 
věci nejen správné, ale i správně. Být osobním 
asistentem je dobré hlavně v mladším věku a tím zjis- 
tit, jaké to je se o někoho starat. Každého to čeká. 
V dospělosti se staráme o děti a později i o své ro- 
diče. Je vzácnost mít takovou zkušenost již předem.

Martin Levý, student Univerzity Pardubice

adresa: Česká abilympijská asociace, o.s., Pardubice

Agentura Dobrý den, která shro-
mažďuje informace o českých  
rekordech všeho druhu, udělí na 
23. ročníku festivalu Pelhřimov – 
město rekordů (7.–8. června) Čes-
ké abilympijské asociaci (CAA) 
certifikát Rekordman roku 2013 
v kategorii Charita a dobročin-
nost. Důvodem je vytvoření nejen 
českého, ale i světového rekordu 
ve spojování korálků.

Akce, kterou vymyslel portál pro 
kreativní lidi potvor.cz, vyvrcholi- 
la při loňském 20. ročníku abilym-
piády v pardubické ČEZ aréně. 
V sobotu 26. května 2012 komisař 
pelhřimovské agentury osvědčil, 
že se podařilo navázat rekord-

ních 14 805 metrů (původní re- 
kord Kanaďanů měřil 6438,6 me- 
tru). Všechny korálky se vešly do  
36  pytlů vážících celkem 772,3 kg.  
Jejich odhadovaný počet je asi  
tři milióny. Korálky následně puto-
valy do chráněných dílen, stacio- 
nářů a ústavů, kde je organizace 
použily na své tvoření a artete-
rapie.

Zástupci CAA převezmou certi-
fikát hned první festivalový den  
v pátek 7. června na hlavním pó-
diu, které bude na pelhřimovském 
náměstí. Galavečer kuriozit začne 
v 19.30 hodin a průběh korálko-
vého rekordu uvidí návštěvníci na 
velkoplošné obrazovce.          (mk)

Korálky dostanou 
rekordní certifikát



Téměř po roční pauze bylo  
1. března v Chrudimi slavnost- 
ně otevřeno Muzeum loutkář-
ských kultur. I vozíčkáři si nyní 
mohou prohlédnout novou stá-
lou expozici a opravenou fa-
sádu renesančního Mydlářov- 
ského domu, v němž muzeum 
sídlí. Veškeré náklady (25 milió- 
nů korun) uhradilo Ministerstvo 
kultury, zřizovatel této kulturní 
instituce.

Lidé se sníženou pohyblivostí 
a rodiny s malými dětmi mo-
hou použít bezbariérový výtah, 
který je zaveze do všech pater 
památkově chráněné budovy. 
Menší prahy u vstupů do jed- 
notlivých sálů vozíčkářovi po- 
může zdolat jeho doprovod  
nebo vyškolený průvodce. V pří- 
zemí je vhodně upravená toa- 
leta. U hlavního vchodu, toalety 
a u výtahu na venkovní terasu, 
kde se občas budou konat 
představení pod širým nebem, 
jsou instalována přivolávací tla- 
čítka. Muzeum však není do- 
stupné osobám na elektrickém 
vozíku: brání tomu úzké chod- 
bičky v patrech, prahy a ne- 
velké výstavní prostory.

Stálá expozice má název 
Magický svět loutek a je za- 
měřena na vývoj českého lout- 
kářství od jeho počátků až do 
poloviny 20. století. V její za- 
hraniční části ve 3. patře jsou 
k vidění stínové loutky a ma-
rionety z Indie, Číny, Indonésie, 

Japonska nebo Vietnamu. V pří-
zemním sále může návštěvník 
zhlédnout krátkodobou výsta- 
vu Kašpárci celého světa, která 
potrvá do 21. července. Sezónní 
výstava Pavel Kalfus a Alois 
Tománek: Společně, každý svou 
cestou nabízí ukázky z tvorby 
dvou významných českých scé-
nografů.

Muzeum se díky  
rozsáhlé modernizaci 
a stavebním úpravám 
dostalo na evrop- 
skou úroveň. Vstupní 
hala byla vybavena  
nájezdy pro vozíčká-
ře a přibyla v ní ka- 
várna a herna pro dě-
ti. Novinkou mající 
zvýšit návštěvnost je 
bohatý doprovodný 
program: workshopy, 
přednášky a netra-
diční akce. Například 
v sobotu 30. března  
se v Mydlářovském 
domě konaly Veliko- 
noce v muzeu.

Vstupenka stojí 60 
korun, držitel průkazu 
ZTP a ZTP/P zaplatí 

40 korun. Otevřeno je od úterý 
do neděle. Aktuální informace 
o chrudimském Muzeu lout-
kářských kultur lze najít na 
stránkách www.puppets.cz. 
Pro dotazy a rezervace je určen 
telefon 469 620 310 a e-mail 
puppets@puppets.cz. 

 (pel)
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„Můžeš mi, prosím, zítra pomoct? Musím do banky,“ ptala se Adéla svého osobní-
ho asistenta Tondy.
„Musíš tam být osobně?“
„Ne, jde jen o nějaké platby. Ale když už budeme na Václavském náměstí, za-
jedeme rovnou na hlavní nádraží koupit lístky na vlak do Olomouce,“ plánovala 
vozíčkářka.
„Nemám sice nic proti výletu do středu města, ale možná by bylo příjemnější se 
podívat, jak pučí pupence, a tohle vyřídit elektronicky, co myslíš?“ navrhl Tonda.
„A ty bys se mnou šel jen tak na procházku?“ podivila se Adéla.

Sociální služby mají svá pravidla a není na ně dostatek financí. Všichni zápa- 
síme s penězi, protože je jich méně, než bychom na své nejnutnější potřeby měli 
mít. A tak u nás při osobní asistenci neplatí ve světě rozšířené pravidlo, že asistent 
pro svého klienta vykonává to, co by dělal on sám, kdyby mohl. Nýbrž asis- 
tent dělá jen to nejnutnější, aby klient přežil, leckdy nad rámec svého platu a po- 
vinností. Jít s asistentem na procházku je téměř nemyslitelné, kdo by to zaplatil?

A přece v poslední době civilizační pokrok přinesl některá vylepšení i pro oso-
by se zdravotním postižením, ačkoliv při jejich vymýšlení možná autor nemyslel 
právě na ně, ale chtěl zvýšit pohodlí běžné populaci. Sedíte si doma u počítače, 
nemusíte mít hybné ani ruce, protože existují programy, jimiž můžete po- 
čítači dávat povely a diktovat. Prostřednictvím internetu nejen posíláte zprávy,  
ale také děláte peněžní transakce u bank, pořídíte lístky na autobus či vstupenky  
na různé akce, vyhledáte literaturu i informace, vyřídíte mnohé úřední záležitosti, 
ba dokonce nakoupíte.

Hlavně to poslední mi ušetřilo spoustu času, peněz a energie. Neboť nakupovat  
do domácnosti se musí nepříjemně často, z mnoha potravin se zásoby dělat ne- 
dají. To samozřejmě platí i pro osoby bez postižení. A co to znamená třeba pro 
vozíčkáře? Že nás osobní asistent nemusí obléknout, že není nutno cestovat ně-
kam speciální dopravou (já například bydlím mimo hlavní město a nízkopodlaž-
ních spojů je tu jen velmi málo), že neplatíme asistenta i po dobu nákupu, 
protože nedohlédneme a nedosáhneme do všech regálů, a tudíž potřebujeme 
vizualizaci zboží a jeho podávání, a že nás asistent následně zase nepřevléká 
do domácího. Pouze uklidí nákup, který zřízenci donesou až do bytu. Navíc 
při nákupu potravin u některých prodejců lze do virtuálního „košíku“ dávat průběž- 
ně vše, co potřebujeme, a teprve po několika dnech ho uzavřít a dát si jej po- 
slat. Internetový nákup je o to jednodušší, že většina lidí má styl stravování stálý,  
a tak si mohou opakovaně vybírat své oblíbené, již dříve vytipované zboží.

Díky pokroku mohu i já, člověk ochrnutý od ramen dolů, pracovat, a to na- 
vzdory tomu, že musím mít klouzavou pracovní dobu a speciálně uprave- 
né pracovní místo. Mohu totiž pracovat doma. Zamyslím-li se nad množstvím 
lidí, kteří pracují v kancelářích, napadá mne otázka, proč vlastně i oni nepra- 
cují z domova. Ušetřilo by se místo, energie na osvětlení a klimatizaci, proklábo- 
sený čas; každý by mohl přizpůsobit práci svému rytmu a nebyly by ranní auto- 
mobilové zácpy a tlačenice ve veřejné dopravě. Zlepšilo by se ovzduší, lidé by 
se navzájem nečastovali viry a bakteriemi atd. Domnívám se, že by to bylo ce- 
lospolečensky užitečné!

Setkávat by se lidé napříště mohli při sportu a kultuře nebo na procházkách.
Chválíme pokrok, který lidem bez postižení zvyšuje komfort a osobám s posti- 

žením je často podmínkou, aby mohly některé činnosti dělat, případně jim umož- 
ňuje i chodit na procházky. Na pranýř dáváme pohodlnost a lenost, k níž nás 
všechny, ať už se zdravotním postižením, či bez, pokrok svádí!

autorka je místopředsedkyní 
Národní rady osob se zdravotním postižením

Civilizační pokrok. 
Jak pomáhá? Čím škodí?

Tradičně za účasti patronky Livie 
Klausové byly předány ceny MOS- 
TY, které již podesáté udělila Ná- 
rodní  rada osob se zdravotním po- 
stižením ČR, tentokrát v kulturním 
domě ve Žďáru nad Sázavou. Ve 
čtyřech kategoriích se objevilo 70  
nominací, které se zasloužily o zlep- 
šení postavení zdravotně postiže-
ných. 

V kategorii instituce veřejné sprá-
vy získala cenu Knihovna Jiřího  

Mahena v Brně za bezbariéro- 
vost a soustavnou péči o uživate- 
le s různými druhy handicapů.  
Mezi nominovanými byl i Pardubic- 
ký kraj.

Ve II. kategorii pro nestátní sub- 
jekty převzala cenu ZOO Liberec 
za zpřístupnění zahrady, toalet  
a občerstvení osobám na vozíku.  

Ve III. kategorii, osobnost hnutí 
osob se zdravotním postižením,  
si ocenění odvezl ředitel Svazu  
neslyšících a nedoslýchavých ČR 

Jaroslav Paur, který se celý svůj ži- 
vot věnuje práci se sluchově a zdra-
votně postiženými lidmi. 

Zvláštní cena za mimořádnou akti- 
vitu nebo čin ve prospěch občanů 
se zdravotním postižením patřila 
Milanu Jančovi, který systematicky 
dokumentuje přístupnost památek 
spravovaných Národním památko- 
vým ústavem z hlediska potřeb 
a požadavků návštěvníků s pohy-
bovým  omezením.                                

                                                   (fr)

Na minulý Pranýř a chválíř zareagovala sociální 
pracovnice Plzeňské unie neslyšících Ivana Blas-
czyková:

Souhlasím s tím, že neslyšící nepotřebují příspěvek 
na mobilitu – potřebují ovšem příspěvek na komuni- 
kaci a orientaci. Na několika jednáních s paní po-
slankyní Lenkou Kohoutovou jsme se snažili o změnu 
názvu příspěvku pro sluchově postižené. Marně. Slu- 
chově postižení držitelé průkazu ZTP tudíž pobírají 
příspěvek na „mobilitu“ a využívají jej k tlumočnic- 
kým a průvodcovským službám. Sluchově postižení 

se dostávají do situací, kdy potřebují rychlou pomoc 
v řešení těžkých životních situací a tu si musí za-
platit. Každý z nich není obklopen chápající rodinou, 
o pomoc musí požádat například sousedy nebo i cizí 
lidi. Je velice smutné, že existuje rivalita mezi jednot- 
livými postiženími. Každý typ postižení s sebou nese 
problémy. A to, že někteří sluchově postižení příspě- 
vek nepotřebují, nelze aplikovat na všechny. Dospě- 
lí sluchově postižení nepobírají příspěvek na péči. 
Jejich izolace ve slyšící společnosti je veliká a každá 
pomoc jejich úděl usnadní.

přišlo na naši adresu
Je smutné, že existuje 

rivalita mezi postiženými

PRanýř a CHVáLíř 
Jany Hrdé

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj popr- 
vé, dostáváte, vážení a milí čtenáři, toto periodikum zaměřené 
na život osob se zdravotním postižením stále zdarma.
Zadarmo ale samozřejmě není ani zpracování, ani distribuce,  
náklady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro 
Českou abilympijskou asociaci (CAA závazkem vydávat ho 
i přesto nadále, protože informací závažného i oddechověj- 
šího charakteru není nikdy dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit 
vydávání Abilympijského zpravodaje. Za všechny příspěvky 
předem děkujeme.                                                                          (r)

MOžNé ZPůSOBy PODPOry – 
Veřejná sbírka Kapka vody pro Kosatec

Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

Poštovní poukázka A
2	 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, o.s., 
 Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (Číslo účtu)/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

DMS (cena: 30 Kč, CAA obdrží 27 Kč) 
2 Text: DMS KOSATEC 
2 Telefonní číslo: 87 777

Jeden z jarních výletů si letos  
naplánujte do Brna. V novém ter- 
mínu se zde totiž uskuteční ve-
letrh kompenzačních a rehabi-
litačních pomůcek Rehaprotex, 
který se dosud konal na pod- 
zim. Ačkoli se z organizačních  
důvodů neuskuteční tak rozsáh- 
lý doprovodný program v režii 
Ligy vozíčkářů, i tak bude dost 
k vidění.

Liga vás ráda uvítá na svém 
stánku, kde si budete moci ne- 
jen koupit výrobky jejích klien- 
tů, ale i získat radu v několika  
oblastech. Konzultovat bude- 
me problémy s úřady, legislati- 
vou, hledáním zaměstnání či 
s pojišťovnami, a to v Poradně  
pro život s postižením. Projekt  
S Ligou proti bariérám zase 
umožní lidem, kteří chtějí upra-
vovat své bydlení a odstranit 
stavební bariéry, domluvit si 
schůzku nebo vše vyřešit se 

zkušenou architektkou. Setkat 
se můžete i s našimi trenéry 
asistenčních psů, kteří vám  
předvedou, co čtyřnozí pomoc-
níci umí a jak snadné je vycvi- 
čeného psa získat zdarma. Ta- 
ké ochotně poradí, jak se psem 
vycházet. Dozvíte se i veškeré 
informace o službách Ligy vo-
zíčkářů v Jihomoravském kraji 
a Kraji Vysočina.

Nezapomeňte navštívit stánky 
desítek neziskových organizací 
i firem, které prodávají kom-
penzační pomůcky. Informace  
o Rehaprotexu včetně vstup-
ného a možností dopravy na-
jdete na webových stránkách  
www.bvv.cz/rehaprotex.

Neváhejte a vydejte se ve 
dnech 14.–17. května na br-
něnské výstaviště. Příští rok 
Rehaprotex nebude, nadále se 
totiž bude konat jednou za 
dva roky.              Aneta Šedá

Mosty 2012: 70 nominací – 4 ceny

Rehaprotex v Brně 
poprvé v květnu

Loutkářské muzeum v Chrudimi 
má novou expozici a je vstřícné k vozíčkářům



Cestovní agentura BEZBATOUR vznikla loni v Praze 
a zaměřuje se hlavně na lidi s tělesným postižením, 
seniory a rodiny s malým dítětem. Poskytuje jim hod-
nověrné informace ohledně bezbariérovosti a zajiš- 
ťuje pobyty za výhodné ceny. „Zmapovali jsme ob-
lasti Třeboňska a Šumavy. Zajímavé možnosti se  
naskytly i v Libereckém, Karlovarském a Středočes-
kém kraji a také v Praze. Výsledkem je třicet míst 
vhodných k rekreaci v naší nabídce,“ shrnuje Michal 
Prager, ředitel cestovky.

Vozíčkáři už si můžou pořídit i dovolenou v zahra-
ničí, například pobyty v Íránu vhodné zejména pro 
vyznavače dobrodružství. „V Evropě se soustředí-

me hlavně na přímořská střediska: pobyty začneme 
nabízet během jara,“ informuje Prager. A dodává, že 
v tuzemsku je největší zájem o Šumavu, konkrétně 
o oblast Lipna, kde jsou provozovatelé na tělesně 
postižené lidi velmi dobře připraveni. Aktuální nabíd-
ku najdou zájemci na webových stránkách e-shopu, 
mohou také navštívit prodejnu v Praze na Černém 
Mostě.

Stojí za pochvalnou zmínku, že cestovka umožňu- 
je profesní uplatnění tělesně postiženým lidem. 
Právě oni mohou své poznatky a zkušenosti dobře 
zúročit jak při mapování bezbariérovosti a jednání 
s provozovateli ubytoven, motelů, penzionů či hote- 
lů, tak při jednání se zákazníky. Během dvou let 
Bezbatour zaměstná 23 osob na tréninkových po-
zicích: půjde o manažery, IT pracovníky, prodejce, 
správce databáze a administrativní pracovníky. Ti 
nejlepší dostanou šanci pracovat dál v agentuře.

Pomoc při odstraňování bariér, nabízení plážových 
vozíků tam, kde je možnost koupání, a školení per-
sonálu v komunikaci se zdravotně postiženými turis-
ty. To jsou další aktivity pražské cestovky, která se  
má čile k světu. Její ředitel doplňuje ještě dvě novin- 
ky: „Zařídíme odvoz dopravcem, který si přizpůsobil 
svůj automobil pro přepravu lidí na vozíku. A rádi 
bychom do léta zahájili projekt Dovolená s asisten-
tem. Zákazníci by od nás dostávali kontakt na zku-
šené dobrovolníky, kteří by jim zdarma pomáhali 
během pobytu.“                                                    (pel)

Na závěr letošních letních prázd- 
nin se chystá velký projekt 
Okolo Prahy napříč handicapy. 
Téměř 110kilometrový okruh ko- 
lem našeho hlavního města na- 
bídne v sobotu 31. srpna etapy 
určené všem lidem bez speci-
fikace postižení.

„Nejde o závod, půjde o štafetu, 
kterou bude možné absolvovat 
na kolech, vozících, koloběžkách, 
bruslích či pěšky,“ řekl Miloslav 
Doležal z občanského sdružení 
Cesta za snem, které celou akci 
organizuje. Dalšími spolupořada-
teli jsou Česká abilympijská aso-
ciace Pardubice, společnost MILD 
production, která natočí o celém 
projektu dokumentární film, hlav- 
ní město Praha a jednotlivé měst-
ské části.

„Symbolem cesty okolo Prahy je 
kruh. Startem vše začne a v cíli 
se kruh uzavře. Jednotlivé týmy si 
budou předávat štafetu, jejímž  
symbolem bude asi třicet centi-
metrů dlouhý provaz. Vyjádří sou-
držnost nás všech a naplní zná- 
mé sousloví, že všichni táhneme 

za jeden provaz,“ vysvětlil Doležal.
Na okruhu kolem hlavního měs- 

ta budou vytipovány bezpečné  
úseky, kam se mohou sjet handi- 
capovaní bez rozdílu postižení, 
aby si spolu s širokou veřejností 
užili zajímavý sportovní den. Chrá- 
něné úseky budou dlouhé zhru-
ba dva kilometry. Mezi nimi trať 
povede po cyklostezkách, ale  
i běžných komunikacích. Celou  
trať absolvuje její tvůrce, vozíčkář  
a známý handbiker Heřman Volf. 
Na vlastní nebezpečí se k němu 
budou moci přidávat další lidé.   

Místem startu a cíle je parko- 
viště New York před Nákupním 
centrem Metropole Zličín, kde se 
po celý den bude odbývat velice 
pestrý doprovodný program. Po- 
tkají se na něm jak účastníci šta-
fety, tak běžní návštěvníci z řad 
veřejnosti. Po celý den budou 
hrát kapely, večer zakončí trojice 
seskupení Neřeš, České srdce  
a The Cell. „Rádi bychom zároveň 
přiblížili činnost jednotlivých pro-
fesních organizací i nadačních  
fondů a současně počítáme s tím, 
že na jarmarku představí své vý-

robky chráněné dílny, budeme pro- 
mítat filmy, organizovat workshopy, 
zážitkové semináře, prezentovat  
zajímavé osobnosti a projekty,“ do- 
plnil Miloslav  Doležal. 

Pokud máte chuť se zúčastnit, 
můžete tak učinit osobně, skupi-
nově, za celou organizaci nebo 
sdružení, jehož jste členem. Pro 
více informací pište na e-mail 
dolezal@cestazasnem.cz nebo  
zavolejte na číslo 602 626 474.  
Přihlásit se můžete i přímo v den 
konání akce, a to bez jakékoli 
registrace. Záštitu převzal primá-
tor hlavního města Prahy Bohu-
slav Svoboda. Více informací na-
leznete na www.cestazasnem.cz 
nebo na facebooku.                  (fr)

Nevšední televizní roli má za 
sebou herečka Iva Janžurová. 
V novém filmu Byl lásky čas  
ztvárnila těžce nemocnou mat- 
ku dvou dcer, které spolu ne-
promluvily pětadvacet let. Ona  
se je před svou smrtí pokusí 
usmířit. Dcery hrají Dagmar Ha- 
vlová a Veronika Freimanová.
„Navzdory tomu, že Iva dvě  
třetiny filmu nepromluví, je po  
mrtvici na vozíku a nakonec  
umře, je to romantická kome- 
die,“ uvedla režisérka filmu 
Tereza Vrabelová. Do role mat- 
ky chtěli tvůrci původně ob- 
sadit Jiřinu Jiráskovou, která  
však už byla v době natáčení  
ve velmi špatném zdravotním  
stavu. Pak oslovili paní Blanku  
Bohdanovou. 
„Blanka z toho vycouvala. Ří- 
kala, že se bojí, že se jí tato si- 
tuace týká a že to nebude po-
koušet,“ prozradila Janžurová, 
která se nezalekla a hraní na 
vozíku si užila.
Film je osmým, závěrečným dí- 
lem cyklu Nevinné lži, který 
Česká televize uváděla každou 
neděli od konce února do půlky 
dubna.                                 (pel)

Iva Janžurová
si zahrála
vozíčkářku

Kresba pomáhá diagnostice
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Cestovka (nejen) pro vozíčkáře 
už má v nabídce írán, rekreaci u moře či Šumavu
kontaktní osoba: 
Michal Prager, 
michal.prager@bezbatour.cz
webové stránky s bohatou 
fotodokumentací a e-shopem: 
www.bezbatour.cz
kamenná prodejna: 
cestovní agentura Bezbatour, Kučerova 809/11, 
Praha 9 
e-mail: prodej@bezbatour.cz 
telefon: 222 984 244 nebo 734 105 489 
otevírací doba: pondělí–pátek od 10 do 17 hodin

Všichni budeme táhnout za jeden provaz 
a objedeme hlavní město Prahu

Velkou pozornost poutala výstava na Pedagogické fakultě Univerzity 
Hradec Králové, na které své výtvory předvedli návštěvníci Centra pé- 
če o duševní zdraví, které sídlí na Pospíšilově třídě. „Výstava byla za-
měřena na arteterapeutickou tvorbu našich klientů. Chceme zájemcům 
přiblížit metodu automatické kresby a malby,“ vysvětlila Abilympijské- 
mu zpravodaji organizátorka Karla Kozáková.

Automatická kresba je diagnostická metoda. Vyšetřovaný samovolně 
pohybuje tužkou po papíře, tento proces by neměl ovládat vůlí. A tera-
peut při tomto procesu získává odpovědi na nejrůznější otázky. Cen- 
trum péče o duševní zdraví, kde tuto metodu využívají, vzniklo v roce 
1999 a poskytuje sociálně aktivizační služby osobám s duševním  one-
mocněním.                                                                                            (fr)

Velmi užitečnou aktivitu pro těžce 
tělesně postižené lidi rozvíjí sdru-
žení Polovina nebe. Pod názvy Můj 
hlas – moje práce, Hlas je šance, 
I ty můžeš pracovat – hlasem!  
a Pracovat bez rukou lze! jim na- 
bízí bezplatné kurzy, kde se mo-
hou naučit ovládat počítač hla-
sem, a následně jim pomáhá najít 
práci. Nová dovednost výrazně 
zlepší kvalitu života absolventa: 
zvětší jeho samostatnost, dodá  
mu sebevědomí, usnadní hledání 
zaměstnání a poskytne šanci dál 
se vzdělávat.

Dosavadní ohlasy vozíčkářů, kte- 
rým postižení brání ovládat počí- 
tač rukama, jsou pozitivní. „Kurz 
mi pomohl překonat propast me- 
zi mým tělem a normálním svě- 
tem. Nyní pracuji v archivu, kde 

přepisuji kroniky do elektronické 
podoby,“ uvedla například Laura 
Bobůrková z Prahy.

Kurz trvá dva až tři měsíce a ko-
ná se v bezbariérovém prostředí 
jednou či dvakrát týdně, obvykle 
3 až 4 hodiny denně. Účastníkům 
je speciálně vybavený počítač také 
zapůjčen domů, aby se zdokona- 
lili v jeho používání.  Absolventům 
pak sdružení pomáhá při poři- 
zování počítače a softwaru a při 
hledání pracovního uplatnění.

Do kurzu se mohou zájemci při- 
hlásit v sedmi krajích (viz rámeček). 

Další informace jsou uvedeny na 
stránkách www.polovinanebe.cz; 
kontaktní osobou je Ondřej Sedlá- 
ček, mobil: 725 344 760, e-mail: 
polovina.nebe@email.cz.                     

(pel)

kraj                                                                       možnost přihlásit se
Královéhradecký, Jihomoravský, Plzeňský, Středočeský    do konce dubna
Jihočeský, Liberecký, Praha                                         do konce května

Jedinečná šance, jak se naučit 
ovládat počítač hlasem

Velmi potřebnou službu poskytuje od poloviny února 
Česká asociace paraplegiků (CZEPA). Jde o interneto-
vou databázi bezbariérových míst v Česku, kterou lze 
snadno využívat na displeji chytrého mobilního telefo- 
nu. Aplikace je zdarma a nevyžaduje registraci.

Ověřené informace shromážděné na jednom místě, kte-
ré může kdokoli rozšiřovat, a jejich snadná dostupnost  

na mobilu přímo v terénu. Tak se dá charakterizovat VozejkMap, nový 
projekt vytvořený za finanční podpory Nadace Vodafone. „Databázi nyní  
plníme údaji, důležitá však je spolupráce dalších vozíčkářů. Ti do ní mo- 
hou vkládat nejen nové informace, ale i své postřehy, komentáře a fo- 
tografie – přímo z mobilu nebo přes web,“ sdělila Alena Jančíková, ře- 
ditelka CZEPA. Zasílaná data vždy posoudí administrátor-vozíčkář, aby 
nedocházelo k jejich dublování a byla zaručena jejich věrohodnost.

Nový projekt nabízí uživateli i přehledné mapy celé České republiky 
a navigaci, která ho přivede k vybranému bezbariérovému místu. Na 
webových stránkách www.vozejkmap.cz jsou k němu uvedeny podrobné 
informace a na ovládacím panelu tam lze volit kategorie zájmu: kulturu, 
sport, instituce, jídlo a pití, ubytování, lékaře, dopravu, veřejné WC, jiné.

Díky projektu VozejkMap má těžce tělesně postižený člověk jistotu, že 
se rychle a snadno dozví, kam se v naší zemi na vozíku dostane. 
Nemusí už pracně hledat ve všemožných mapách různých měst, 
v nichž bývá těžké se vyznat. „Doufáme, že lidé budou databázi a na-
vigaci hojně využívat a budou také pomáhat zaplnit bílá místa na ma-
pách jednotlivých regionů,“ uvedla Alena Jančíková. Na konci března 
bylo v databázi evidováno více než 1300 bezbariérových objektů.   (pel)

VozejkMap: informace 
o bezbariérovosti v jediné databázi

Sdružení QUIP vytvořilo inspirativní  
příručku Dobrá praxe opatrovnictví a po- 
skytování podpory při právních úkonech 
a při rozhodování. Na konci loňského 
roku ji vydalo Ministerstvo práce a so- 
ciálních věcí ve spolupráci s Národním 
centrem podpory transformace sociál-
ních služeb.

Pravidla (právní, etická i praktická) pro 
poskytování podpory při rozhodování 
a právních úkonech jsou v Česku no-
vým, velmi aktuálním tématem. Jeho  
naléhavost umocnila ratifikace Úmluvy  
o právech osob se zdravotním postiže-
ním v roce 2009, která deklaruje jejich 

právo na plnou právní způsobilost a na bezpečnou podporu, kterou  
k ní mohou potřebovat.

Úmluva zcela opouští modely opatrovnictví založené na úvahách, 
v jakém rozsahu je potřebné a oprávněné člověka v jeho právní způ- 
sobilosti omezovat. V článku 12 je nahrazuje modelem, který s ome-
zováním již vůbec nepočítá (stejně jako některé platné zahraniční právní 
úpravy). Nová koncepce je založena na mnohaleté zkušenosti, že nej-
lepší ochranou práv a zájmů člověka s postižením duševní oblasti je 
právě kvalitní podpora při právních úkonech a obecně při rozhodování.

Příručku lze chápat jako vhodnou inspiraci i jako začátek nezbytné 
společenské diskuse o zásadním tématu. Je zveřejněna na stránkách  
www.kvalitavpraxi.cz v rubrice Rozhodování s podporou.                 (pel)

Příručka jako impuls 
ke společenské diskusi
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je britská firma – největší světový výrob- 
ce schodišťových sedaček na všechny ty- 
py schodišť. Hlavní sídlo má ve městě 

Andover západně od Londýna a jeden z výrobních závodů také 
v Brně.
Výrazem firemní podpory projektu Kosatce, sídla České abilympijské 
asociace, je na míru vyrobená a zdarma poskytnutá pojízdná 
točitá schodišťová sedačka. Díky ní se tak do 1. patra objektu,  
kde jsou různé dílny, dostanou bezproblémově nejen vozíčkáři, ale  
i osoby s omezenou mobilitou.
Ověřit si pravdivost firemního sloganu „Usnadnit lidem život“ a prak- 
ticky si vyzkoušet bezpečné i jednoduché ovládání této kom- 
penzační pomůcky bude mít každý účastník abilympiády, který se 
v sobotu 25. května od 19 hodin zúčastní v Kosatci jejího závěreč- 
ného večera. 
Speciální bonus – slevu 10 000 korun z doplatku ceny namísto 
původních 2000 korun – získá jakýkoliv zájemce o některý typ 
sedačky značky Stannah, pokud při domlouvání nezávazné a bez-
platné technické prohlídky dotčeného schodiště uvede při tele- 
fonátu na bezplatnou informační a zákaznickou linku 800 196 196  
heslo „Kosatec“. 
Potřebné informace poskytne každému také recepce Kosatce –  
telefonní číslo 466 052 052. 

Ostatní kontakty:
v	Stannah s.r.o., organizační složka, Tuřanka 1327/100A, 627 00 Brno
v	Stannah s.r.o., organizační složka, Týn 1049/3, 110 00 Praha 1
v	telefon/fax: 272 653 804
v	mobil: 775 686 686
v	e-mail: andrea_brabec@stannah.co.uk
v	web: www.stannah.cz                                                                  (mk)

Podle novely zákona č. 329/2011 Sb. 
(o poskytování dávek osobám se zdra- 
votním postižením a o změně souvi- 
sejících zákonů) platné od 1. 12. 2012 
se schodišťové sedačky zahrnují  
do zvláštních pomůcek. 
Žádost lze podat na úřadu práce. Na 
úhradu této pomůcky stát přispívá 
do minimální výše 90 % z pořizo- 
vací ceny. 
Uvedená změna představuje význam-
ný posun ke zkvalitnění života zdra-
votně postižených  spoluobčanů. 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Nadace 
pojišťovny Generali, Nakladatelství Fragment 
a Grada Publishing jsou čtyři partneři České abi- 
lympijské asociace, kteří věnují zajímavé ceny 
čtenářům, kteří zůstanou trochu déle u křížovkář-
ského okénka na straně 4 nebo 5 a po vyluštění  
pošlou do termínu otištěného u každé křížovky na  
jeden z uvedených kontaktů znění tajenky/tajenek 
(ve druhém případě vč. jejich čísla – např. 1. ta- 
jenka: ABILYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE). 
Prvotním předpokladem pro zařazení do slosování  
je samozřejmě správná tajenka, jako další nezbyt-
nost poštovní nebo e-mailová adresa, může být  
i číslo telefonu. Vylosovaným luštitelům doručí ceny 
pošta, jiný způsob si lze dohodnout na telefonním 
čísle 466 052 050. 

V dalším čísle se luš-
titelé dozvědí jména 
výherců i správné  
řešení; podle pros- 
torových možností 
může být otištěn  
i kompletně vyluště-
ný obrazec.
Každý by si měl před 
odesláním ve vlast- 
ním zájmu pozorně 
přečíst – zvláště při 
aktivní funkci auto- 
matických oprav, na- 
psané znění tajen- 
ky, v případě jejich 
většího počtu pak  
doplnění příslušným 
číslem. (V předcho- 
zích číslech už mu- 
seli být kvůli tomu  
vyřazeni z losování 
luštitelé s jinak 
správnými tajenko- 
vými výrazy.) 

Kontakty pro zasílání:
- e-mail: filip.novotny@caacz.cz, 
 do předmětu heslo KŘÍŽOVKA.
- klasická pošta: Česká abilympijská asociace, o.s.,  
 Filip Novotný, Sladkovského 2824, 
 530 02 Pardubice, 
 na obálku heslo KŘÍŽOVKA.

Pro chvíle oddechu
Zhruba rok mohou nedaleko Prašné 
brány ve zrekonstruovaném jednopa-
trovém domě v historické zástavbě 
v Jakubské ul. 12 navštívit nejen pří- 
znivci vaření a dobrého jídla i pití zají-
mavé soukromé Muzeum gastronomie 
(www.muzeumgastronomie.cz). 
Přestože jeho expozice není komplet-
ně bezbariérově přístupná, mohou si 
vozíčkáři po překonání dvou schodů 
prohlédnout alespoň přízemní prosto-
ry. Dozvědí se tak mnoho zajímavého 
nejen z historie vaření od pravěku až  
do konce 20. století, ale také z historie 
piva, vína a lihovin, zavítají také do ba-
ru, hospody a kupeckého krámu. 
Z expozice v patře by v části věnova- 
né slavným kuchařům a gastronomům 
u jednoho z nejznámějších a nejslav-
nějších francouzských labužníků, člena 
Pasteurova institutu, MUDr. Édouarda 
Alexandre de Pomiane (1875–1964), 
mj. zjistili, že jeho nejslavnější kuchař- 
ská kniha ... (1. tajenka) Cousine, čes- 
ky Veselé umění kuchařské, byla před ... (2. tajenka) 
„zpřístupněna“ v české zvukové nahrávce také nevi-
domým osobám.
Vodorovně: A. Obyvatel světadílu; včelí produkt.  – 
B. Bezostná ryba; jméno legendárního slovenského 
sportovního komentátora Zelenaye; kmen v Zairu. – 
C. A sice; dronte; francouzský departement. – D. Oby-
vatelé Jutského poloostrova; mezinárodní kód letiště 
Raipur; starořecký zhýralec. – E. Psovitá šelma; opo- 
třebovati jízdou; na kterém místě. – F. Bývalá italská 
měna; citoslovce pobídky; vnitřní prostor starořeckého 
chrámu. – G. Severský statek; původní obyvatel Sar-
dinie; klih. – H. Citoslovce pohupování; ženské jméno; 
pružné železo. – I. Německy „jako“; 2. tajenka.
Svisle: 1. Stupeň kambria; schopnost. – 2. Vyzname-

nání (obecně); modla. – 3. Anglické město; náš skikro-
sař. – 4. 1. tajenka; cizokrajný dravý pták. – 5. Mužské 
jméno; srozumitelně. – 6. Africký stát; žlutavý prášek; 
Staroslovan. – 7. Potrat; japonský plavec (OH 1936). – 
8. Hudební značka; základní složka mnoha přírodních 
látek. – 9. Citoslovce mlaskání; činnost. – 10. Plati- 
dlo v Evropské unii; akční rádius letadla. – 11. Autor 
Božské komedie; tlaky. 
Pomůcka: Arai, indol, Lua, RPR.                          (mk) 

Termín pro tuto křížovku: pátek 31. května.
Vyluštění z čísla 1: 1. tajenka – FEDERACE, 2. tajen-
ka – FÓRUM (kompletně vyluštěný obrazec je níže).
Cenu získávají: Vzhledem k tomu, že stanovený ter-
mín pro zaslání vyluštění byl až po uzávěrce tohoto 
čísla, budou jména vylosovaných otištěna v čísle 3.

Kniha „Jak žít podle vlastních 
představ a nepodléhat tlaku 
okolí“, vydaná nakladatelstvím 
Grada, je jedna z cen pro vy-
losované luštitele. Díky této 
zajímavé a podnětné knížce 
naleznete opět sami sebe  
a pocit štěstí a naplnění.

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. je jedním 
z předních dodavatelů energií v České republice. 

Její rozhodující činností je výroba, dodávka a prodej 
elektrické energie a tepla. 

Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice 
tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní 

odebírá na 60 tisíc domácností v regionu 
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik 

stovek odběratelských subjektů 
z kategorie průmyslových objektů, správních, 

obchodních, sportovních, zdravotnických 
a kulturních zařízení.

V rámci svého firemního dárcovství se společnost 
ve výše uvedeném regionu zaměřuje na podporu 
 charitativních a sociálních projektů, zdravotnictví, 

kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.
Více na 

www.eop.cz.



V přehledu významných událostí ze světa 
osob se zdravotním postižením se v posled-
ním loňském čísle našeho Zpravodaje ob- 
jevila také informace o 26letém jihoafrickém  
atletovi Oscaru Pistoriusovi, který počátkem 
srpna startoval v Londýně jako první handi- 
capovaný sportovec na olympiádě – dokládá  
to také otištěný snímek. 

Ale zhruba za půl roku se tomuto sprinterovi  
s karbonovými protézami úplně obrátil svět…

Bylo to právě 14. února, v den svátku všech 
zamilovaných, kdy za dosud nevyjasněných 
okolností zastřelil legálně drženou zbraní do-
ma v noci svou přítelkyni. První zprávy o té- 
to nešťastné události, které obletěly celý svět, 
mluvily o nešťastném omylu: považoval ji prý 
za lupiče (jižní Afrika totiž patří ke státům se 
značně vysokou kriminalitou). Policie ale pří- 
pad posoudila jako úkladnou vraždu a atlet  
byl po obvinění ihned vzat do vazby.

O. Pistorius se po soudních jednáních sice 
dostal po zaplacení kauce ve výši jednoho mi- 
liónu jihoafrických randů (více než dvou mili-
ónů korun) na svobodu. Nesmí mj. mluvit se 
svědky, musel odevzdat cestovní pas i zbraně 
a dvakrát týdně se musí hlásit na policii. Na  
základě odvolání sice dostane v případě vy-
cestování pas, ten pak ale zase musí vrátit  
úřadům. Soudní projednávání případu je na- 
plánováno na červen, v případě prokázání vi-
ny obviněnému hrozí doživotní trest…   (mk)

       Inženýring
   Účetnictví                                                         

Hronovická 2699, 530 02 Pardubice 
tel.: 603 926 771

IČO: 44433182    e-mail: petr.kotynek@post.cz

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným
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najdete v nás vždy spolehlivého partnera
u		 firma zaměstnávající více než 50 % osob 
  se zdravotním postižením
u		 dlouholetá praxe se zaměstnáváním 
  zdravotně postižených 
u		 nabídka služeb a zboží formou 
  náhradního plnění
u		 pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u		 správa a digitalizace archivů
u		 zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

CHestaV CZ s.r.o.

Hostinec U Kosteleckých

Padlý hrdina

Zde Je Místo 
PRo VaŠI ReKLaMU.

Inzercí v Abilympijském zpravodaji  
podporujete dobrou věc. 

Děkujeme!
Ceník inzerce spolu 

s dalšími informacemi  
získáte na adrese 

jaroslava.winklerova@caacz.cz.
telefon: 774 243 403

Následujícími odstavci měl původně prezentovat svoji firmu i osvětlit  
důvody, které ho vedly ke sponzorování aktivit České abilympijské 
asociace, pan Kurštejn, majitel a jednatel stejnojmenné stavební fir-
my. Nakonec ale nabídl možnost prezentace svojí ženě, která sho- 
dou okolností vede našeho dalšího sponzora, internetový obchod 
www.dosa-eshop.cz. Předejme jí tedy slovo:
„Naše společnost nabízí a prodává prostřednictvím internetového ob-
chodu široký sortiment přírodní kosmetiky vč. aromaterapie – uvedu 
například bytové vůně, svíčky nebo vonné sáčky. Zboží upoutá znač- 
nou škálou příjemných vůní, které vydrží i mnoho měsíců, a také širo-
kým rozsahem možného použití třeba v bytě nebo v autě. Například  
nevelká svíčka vydrží svítit déle než 15 hodin, to je možná na zápis do 
knihy rekordů. (Což abych se někde pozeptala…? ) Výrazným 
znakem vysoké kvality nabízených výrobků je pro nás také zjištění, že 
zákazníci nám po první zkušenosti zachovávají dlouhodobou přízeň.
V letošním roce jsme začali podporovat Českou abilympijskou asociaci 
dvěma korunami z každého prodaného výrobku. Proč? Důvodem je 
zejména skutečnost, že je mi velmi sympatická veškerá činnost, kte- 
rou vykonáváte ve prospěch osob se zdravotním postižením. Domní- 
vám se, že je mezi nimi spousta takových, kteří dokáží ve svém 
životě mnohdy to, co by řada zdravých osob raději vzdala. Pokud tedy 
naše podpora přispěje ke zvýšení šancí na zkvalitnění života našich 
spoluobčanů se zdravotním 
handicapem, budu jen a jen 
velmi ráda. 
A že Asociaci podporuje ta- 
ké manžel? Nevím, možná 
je to i náhoda, ale každopád-
ně: Po těch letech, co jsme 
spolu, si myslím, že prostě 
rád pomůže…“               (Pr)

V nabídce firmy je mj. např. také zklid-
ňující mýdlo s fíkovým a mandlovým 
mlékem.

„důvod podpory? 
oslovil mě hlavně rozsah aktivit“

DOSA-eshop
   mobil: 775 090 002 
             775 090 007    
   obchod@dosa-eshop.cz

Důsledky zdravotnické reformy v praxi...

Milan Linhart

MR systeM



„Dobré jitro, pane... Probuďte se, prosím. Omlouvám 
se, že vás budím, ale přál jste si vstávat v 7 ho- 
din.“ Slyšel jsem neurčitý hlas odněkud z dáli. Poma-
lu a neochotně se má duše navracela z říše snů.

„Ještě ne, Asíku... Deset minut, jo?“ zabreptal jsem 
polohlasně téměř v bezvědomí.

„Jak si přejete, pane, jen bych rád upozornil, že  
v takovém případě hrozí, že zmeškáte vaše pracovní 
schůzky.“

Mysl se ztuha vracela do reality a mně pomalu 
docházelo, že ten hlas patří mému zbrusu novému 
asistenčnímu robotu. Nebyl to zas až tak vtipný ná- 
pad stáhnout do něj z webu slovník První republika, 
jak mně přiopilému připadalo včera v noci. Ta před-
stava, že mi vytírá zadek něco s vyjadřováním Ol-
dřicha Nového! Pevně doufám, že umí alespoň stejně 
nonšalantně jako on zapálit cigaretu.

„Nemějte mi to za zlé pane, ale vašich 10 minut prá-
vě uplynulo,“ přerušil tok mých myšlenek Asík2.

„No jo no... Však už jsem vzhůru.“
„Mohu vás tedy odkrýt, pane?“
„Ještě ne,“ snažil jsem se ukrást si ještě chvíli, „je tu 

nějaká zima. Topení! Přidej 2 stupně!“
„Zvyšuju teplotu v místnosti o 2 stupně,“ odpově- 

děl ovladač topení.
„Asíku, běž postavit vodu na čaj, jinak se ne-

proberu.“
„Jak si přejete, pane,“ ozval se tichý šelest ser-

vomotoru vystřídaný zvukem tekoucí vody.
„Pustíme si k tomu něco. Hudba! Pusť mi ty  

Floydy, co jsem poslouchal předevčírem.“ Pokojem 
se jemně linuly nadpozemské tóny jako vůně čer- 
stvě upečené bábovky. Asík si to přikvapil zpět  
a nezbylo, než opravdu začít vstávat.

„Do čeho mě to chceš navlíknout?“ zeptal jsem  
se udiveně, když jsem zpozoroval nezvykle slušný 
oděv, který držel před sebou na ramínku.

„Z naší noční konverzace jsem vyrozuměl, že dnes 
očekáváte návštěvu slečny Macaté, k níž bezespo-
ru chováte jistou přízeň. Domnívám se tedy, že na  
ni chcete učiniti co nejlepší dojem,“ odzbrojil mne.

Proč já vůl do něj nestáhl raději slovník černošského 
prodavače kokainu z Bronxu! Faktem je, že kro- 
mě toho, že dvojka už konečně nevypadá jako 
nevlastní sestra Terminátora, má i daleko lepší 
empatické schopnosti.

Asík se ujal své práce, bezchybně mne oblékl  
a posadil na vozík, jako by to dělal už tisíckrát. 
Díkybohu za to, že je možné přetáhnout veškeré 
zkušenosti z minulého modelu. Když si vzpomenu,  
jak dlouho kdysi trvalo zaučit nového lidského 
asistenta!

„Počítač! Ukaž mi novou poštu!“ Celá jedna stěna 
se rozsvítila

„Máte jednu novou zprávu od slečny Macaté.“
„Sem s ní!“
„Promiňte, ale právě volá pan šéfredaktor časopi- 

su Kolečkář, mám to přijmout?“
„Ajaj, ten bude zuřit, no přijmi to.“ Na zdi se zjevila 

rozlícená plešatá hlava.
„Viduro! Kde mám ten článek o tom, jak internet 

pomáhal v životě postižených?“
„Mám ho hotový,“ zalhal jsem, „v minutě vám ho 

pošlu!“ Plešatá hlava beze slova zmizela.
Tak rychle. Počítač! Diktuji! Koncem minulého ti-

síciletí způsobil internet mnohým postiženým lidem 
v životě doslova revoluci. Mnozí žili v izolaci, a tak 
sloužil jako mocný nástroj pro komunikaci. Nabídl  
jim i nevídané možnosti zaměstnání. Vzpomínám si, 
jak jsem vzrušeně datloval v tajemném html kódu  
svoji první webovou stránku...

„Michale, vstávej!“
„Co? Co je?“
„Vstávej, už tě budím čtvrt hodiny. Floydi už hrajou 

a čaj je taky uvařenej,“ třásl se mnou můj asistent 
Tomáš.

„Měl jsem neuvěřitelný sen o asistenčních ro- 
botech. Ještě chvíli, a už nebudete potřeba.“

„Jak teď testuješ to hlasové ovládání kompu, 
evidentně ti to vlezlo na mozek. Žádný robot člověka 
nenahradí! Ještě budete vzpomínat, nevděčníci!“ za-
hrál Tomáš rozhořčeného.

„Otoč mě na bok a podej mi noťas, napíšu to na 
facebook, než to zapomenu.“

Na notebooku zablikaly windowsy. „Probuď se,“ 
aktivoval jsem hlasové ovládání, „spusť aplikaci, 
fajrfox.“

„František, Adam, Cyril, Emil ...,“ speloval jsem 
adresu.

Škoda, že je to všechno teprve na začátku.
     Michal Vidura

V literární soutěži Internet a můj 
handicap se i letos objevilo ně- 
kolik velmi dobrých příspěvků. 
Bez zajímavosti však nebyly 
ani texty převážně popisné, kte- 
ré neoplývaly nápaditým slov- 
níkem, vybroušeným stylem či  
pronikavými postřehy. Podávaly  
totiž svědectví o příhodách a si- 
tuacích, do kterých se člověk se  
zdravotním postižením může do- 
stat, a také o rozmanitých způ- 
sobech, jimiž mu pomáhá moder-
ní technika.

Žena, která si po pádu ze scho-
dů zavolala mobilem sanitku.  
Dáma, kterou táž pomůcka za- 
chránila před znásilněním. Lidé 
pracující jako internetoví redakto- 
ři. Vozíčkář přítomný díky tabletu 
na setkání spolužáků po pade- 
sáti letech. Chlapík, který přišel 
o zrak, a ozvučený mobil mu 
umožnil opět psát zamilované es- 
emesky... Ze všech textů bylo 
zřejmé, že pro lidi s postižením 
znamenají moderní „vychytávky“ 
kvalitnější a pohodovější život.

Porota, v níž byli například re- 
daktoři časopisů Můžeš, Vozíčkář 
a portálu Helpnet, posuzovala cel- 
kem 44 příspěvků. Nejvíc bodů  
posbíral a v soutěži zvítězil vizio- 
nářský Asík2, jehož autorem je br- 
něnský vozíčkář Michal Vidura 
(na snímku). Originální nápad, 
vtip, dějový spád, zdařilá pointa – 
to jsou hlavní přednosti dílka, 
které otiskujeme.          (pel)
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V Praze se ve čtvrtek 21. března 
uskutečnila premiéra dokumentár-
ního filmu režiséra Tomáše Škrd-
lanta Století Jedle. V Centru 
současného umění DOX byl k vi-
dění hodinový snímek o osudech 
a příbězích školáků současných 
i těch, kterým Jedličkův ústav po- 
skytoval útočiště v blízké či dale-
ké minulosti. Staré fotografie se 
v něm střídají se záběry ze sou-
časnosti, záběry z výuky, dílen ne- 
bo terapií se prolínají s moment-
kami ze soukromí.

Divák nahlédne do dění ústavu, 
který vznikl na Vyšehradě v roce 
1913, i do nitra některých jeho tě- 
lesně postižených studentů. Snad- 
no vypozoruje, že si pokládají  
obdobné otázky jako zdraví lidé:  
Vdám se, ožením se? Co mě v ži-
votě dál čeká? Budu mít rodinu? 
Jak budu bydlet?

„Jsme rádi, že dokument vznikl, 

Jedličkův ústav a školy si to jistě 
zaslouží. Odpovídá nejen na otáz- 
ku po smyslu podobných zařízení, 
ale současně pomáhá předávat 
naše poselství, že jsme stabilním 
a sebevědomým subjektem, který 
podporuje osobní zodpovědnost 
studentů a posiluje jejich důstoj-
nost,“ konstatoval Jan Pičman, ře-
ditel ústavu. A dodal, že prvotním 
cílem je úspěšné zapojení vozíč-
kářů do běžného života.

Zkušený režisér Tomáš Škrdlant, 
který natočil přes 60 autorských 
dokumentů, se současně ujal 
kamery a střihu. Hudbu složil Mi-
chal Turek, na koncepci filmu se 
podílel Erik Čipera, který také stál 
za druhou kamerou. 

Filmová novinka byla v dubnu  
vydána na DVD. Fotogalerii a za- 
jímavé informace lze najít na  
stránkách www.stoletijedle.cz.   

(pel)

na světě je dokument k významnému výročí Jedličkova ústavu

V bezbariérovém Paláci Akro-
polis v Praze na Žižkově se ve 
dnech 20.–24. května uskuteč- 
ní jarní část Festivalu integrace 
Slunce. Výhradně v dopoledních 
představeních se na jevišti vy- 
střídají dětské taneční, hudeb- 
ní, pěvecké a dramatické soubo- 
ry z různých míst země, např.  
z Prahy, Olomouce, Trmic, Vse- 
tína, Teplic či Buštěhradu. 
Kompletní program lze najít na 
stránkách www.festivalslunce. 
wz.cz. Vstup zdarma. Přehlídku 
pořádá sdružení SUKUS, medi- 
álními partnery jsou Abilympij- 
ský zpravodaj, časopis Vozíčkář  
a časopis Můžeš.        (pel) 

tradiční festival 
v Paláci akropolis

Českou abilympiádu pro děti  
a mládež pořádá pražský Jedlič-
kův ústav a školy (JÚŠ) pod pa- 
tronací České abilympijské asocia-
ce v sobotu 18. května. 

12. ročník má čtrnáct disciplín – 
jedenáct ve dvou kategoriích (od 
6 do 12 a od 13 do 18 let), další 
tří (aranžování květin, batikování 
a cukrářství) pouze pro starší ka-
tegorii. Stejně jako na „dospělé“ 
abilympiádě v Pardubicích soutě-
ží i v Praze všichni společně  
a bez ohledu na typ a stupeň  
postižení.

Slavnostní zahá- 
jení se uskuteční 
v 9.15 hodin na 
nádvoří staré bu- 
dovy JÚŠ, všechny 
soutěže od 10 do 
13 hodin v nové 
školní budově 
a v ergoterapeutických dílnách 
ve staré budově. Vyhlášení vý- 
sledků spojené s předáním cen 

všem soutěžícím bude od 15 ho- 
din opět na nádvoří; v případě ne- 
příznivého počasí se účastníci 
přesunou do tělocvičny v budově 
TOP. Součástí programu jsou ta- 
ké prodejní trhy chráněných dílen. 
Informace o disciplínách a dalším 
programu jsou postupně k dispo-
zici na adrese www.jus.cz.

Letošní dětská abilympiáda je 
součástí bohatého programu sou- 
visejícího se stým výročím zalo-
žení Jedličkova ústavu a škol. 
Podrobnosti o něm najdete na 
www.jus.cz/100letjedle.          (mk) 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové vyhlásil výběrové řízení 
na příspěvky z Fondu profesorky 
Šilhánkové. 

Fond bude financovat ozdrav- 
né pobyty dětí a mladých lidí do 
26 let se zdravotním postižením. 
Tvoří jej finanční prostředky ve 
výši 2 200 000 korun. 

Žádosti o příspěvek z fondu  
mohou podávat jednotlivci i ne- 
státní neziskové organizace, které 
pečují o děti a mladé lidi se 
zdravotním postižením nebo jim 
poskytují sociální služby.

Finanční prostředky budou roz- 
děleny prostřednictvím výběrové- 
ho řízení. Uzávěrka pro příjem žá- 
dostí je 5. května 2013. Maximální 
výše příspěvku u fyzické osoby 
činí 5000 korun a maximální vý- 
še příspěvku u organizací se řídí 
počtem zúčastněných osob se 
zdravotním postižením. 

Žádosti se zasílají poštou a mu- 
sí obsahovat povinné přílohy spe- 
cifikované na webu nadace: www.
vdv.cz/programy/zdravotnictvi/
fond-profesorky-silhankove.     (fr)

Obecně prospěšná společnost 
ProMancus vyhlásila 4. ročník pě- 
veckého festivalu Nad oblaky  
aneb Každý může být hvězdou. Je 
určen pro talentované lidi s tě-
lesným, zrakovým či mentálním 
postižením, kteří rádi zpívají. Pod- 
mínkou k účasti je odeslání při-
hlášky a nahrávky do 15. června 
na adresu P. O. BOX 27, 702 27 
Ostrava 2 nebo na e-mailovou 
adresu: produkce@nadoblaky.cz.

Patronkou festivalu je opět  
Monika Absolonová, která také  
zasedne v porotě. Novinkou vý- 
tvarné části je soutěž o nejpo-
vedenější námět na tričko. Finále 
se uskuteční 19. září v Olomouci.

Další informace lze najít na 
stránkách www.nadoblaky.cz. Na 
dotazy odpoví Simona Součková, 
ředitelka festivalu, na mobilu 
724 148 092 či e-mailu simona.
souckova@nadoblaky.cz. 

(pel)
Režisér Tomáš Škrdlant (vlevo) ve společnosti ředitele Jedličkova ústavu  
a škol Jana Pičmana.

dětská abilympijská sobota

Máte zájem 
o příspěvek?asík2

na pěvecký 
festival 

se lze přihlásit 
do 15. června

Vyhrála 
vizionářská 
nadsázka 



Městská hromadná doprava v krajských metropolích:
Úroveň bezbariérovosti rozdílná, nízkopodlažní spoje jezdí ve všech

(Dokončení z minulého čísla)

Hradec Králové
V největším východočeském  

městě mají cestující k dispozici 
5 trolejbusových a 24 autobuso- 
vých linek, 2 jsou noční. Speciální 
linku pro vozíčkáře zabezpečuje 
organizace s aktivitami pro oso- 
by se zdravotním postižením.

Město má mezi ostatními kraj- 
skými primát v tom, že ve vozo- 
vém parku místního dopravce jsou 
pouze nízkopodlažní vozidla. Za- 
stávky ovšem stoprocentně bez- 
bariérově uzpůsobeny nejsou, ta- 
kovou úpravu reprezentuje např. 
jejich zvýšení pro snadnější ná-
stup a výstup vozíčkářů, a to vč. 
přístupů na nástupní ostrůvky, po-
kud zastávky nejsou u chodníku. 
Bezbariérové zastávky mají svoje 
speciální označení na zastávko-
vých i na internetových jízdních 
řádech ve formátu pdf.

Ve smluvních přepravních pod-
mínkách (SPP) se mj. píše, že do- 
pravce ve všech vozidlech vyhradí 
a označí nejméně 6 míst k sezení 
pro cestující s omezenou schop-
ností pohybu a orientace.

Pardubice
Komunikacemi krajského města  

na soutoku Labe a Chrudimky  
i několika blízkých obcí jezdí na 
10 pravidelných linkách a 1 nostal- 
gické trolejbusy, ze 16 autobuso-
vých jsou 2 noční, 1 nostalgická  
a dále také speciální linka pro ško-
lu Svítání (slouží pro vzdělávání 
žáků s kombinovaným zdravotním 
postižením); nepravidelné nostal- 
gické linky obsluhují  staré typy  
dopravních prostředků. Reklamní 
plochu na jednom z autobusů vy-

užívá už řadu let ke své prezen-
taci také Česká abilympijská aso- 
ciace (CAA). Osoby se zdravotním 
postižením si k přepravě mohou 
objednat speciálně upravený auto- 
mobil. Loni navíc místní dopravce 
dostal koncesi na provozování  
vodní dopravy, konkrétně výletní 
lodi Arnošt z Pardubic; pod stej-
ným jménem jezdí i trolejbus.

Nízkopodlažní autobusy tvoří 
z celkového počtu 72 plných 82 
procent, u trolejbusů (je  jich 55) 
to představuje 60 procent. Vnější 
ozvučení pro nevidomé je instalo-
váno ve 32 autobusech a 16 tro- 
lejbusech, vnitřní ozvučení pro hlá- 
šení příští a současné zastávky 
mají všechna vozidla, vnitřní pane- 
ly, které střídavě ukazují konečnou 
zastávku, čas a příští zastávku, jsou 
zhruba v 90 procentech vozidel. 
Ale zatím pouze necelá třetina za- 
stávek je bezbariérová, jsou samo- 
zřejmě také označeny v jednot-
livých jízdních řádech příslušným 
symbolem. Poradenské a konzul- 
tační středisko CAA se v případě 
požádání vyjadřuje ke stavební  
dokumentaci související s jejími 
bezbariérovými úpravami.

I zdejší SPP přisuzují cestujícím 
s omezenou schopností pohybu  
a orientace nejméně 6 míst k se-
zení. Zároveň také uvádějí, že ne-
ní-li u těchto osob jejich právo na 
vyhrazená místa zřetelně patrné, 
musí svoje oprávnění prokázat 
předložením příslušného průkazu. 
Vozidla bez nájezdové rampy mo-
hou přepravovat pouze cestující  
na mechanických vozících.

Jihlava
V metropoli Kraje Vysočina 

(vzhledem k počtu obyvatel mírně 

nad 50 tisíc je spolu s Karlo- 
vými Vary nejmenším krajským  
městem) zabezpečuje veřejnou  
dopravu 5 trolejbusových a 8 au-
tobusových linek, speciální není 
žádná.

V trolejbusové dopravě jsou ja-
ko nízkopodlažní vedeny všechny 
vozy, u autobusů je to 85 procent. 
Spoje, které obsluhují právě níz- 
kopodlažní vozidla, lze díky speci- 
álnímu označení vyhledat v jízd-
ních řádech. Zhruba desetina 
zastávek má úpravy pro osoby  
s omezenou schopností pohybu  
a orientace, při výstavbě nových  
a opravách stávajících se postu-
puje vždy podle normy, která mj. 
taková stavební řešení zastávek 
definuje.

Olomouc,
hanácká metropole a třetí největ-

ší moravské město, se z pohledu 
celé republiky může pochlubit per- 
fektně propracovaným a díky to- 
mu i několikrát oceněným projek- 
tem Bezbariérová Olomouc, který 
si všímá i pravidelných 5 tramva-
jových, 15 autobusových denních 
a 4 nočních linek. Žádná speciální 
linka především pro cestující na 
vozíku zde  nejezdí, dříve tomu ale 
tak nebylo. Důvod k jejímu zrušení 
lze svým způsobem považovat za 
zajímavost. 

Již před dvaceti lety totiž začal 
hlavně na žádost vozíčkářů pře-
pravovat tyto osoby po dlouhé  
trase městem na tzv. lince Bari- 
era jeden z prvních autobusů s vý- 
suvnou plošinou u nás. Do roku 
2008 ale došlo k takovému ná-
růstu počtu nízkopodlažních vozů, 
že sami vozíčkáři přestali spe- 
ciální linku využívat, začali jezdit 

běžnými spoji, a proto byla na je-
jich popud také zrušena. 

V současnosti tvoří z počtu 61 
tramvají 31 procent nízkopodlažní 
vozy, autobusů má místní doprav- 
ce 77, z toho 65 procent nízko-
podlažních. Ve shodě s dopravní 
politikou města a zmíněným pro-
jektem by se do konce letošního 
roku měla na všech linkách zvýšit 
nabídka přepravy nízkopodlažními 
vozidly.

Veškeré zastávky s bezbariéro-
vým přístupem pozná cestující 
v jízdních řádech podle označení 
ikonou vozíku. U jednotlivých časů 
tato ikona znamená garantovaný 
nízkopodlažní spoj, jinak se tako- 
vé vozy nasazují pouze, když jsou 
v dostatečném množství v provo-
zuschopném stavu.

SPP vylučují přepravu vozíčkářů 
jen ve speciálním cyklobusu. Do-
káže-li v případě bezbariérového 
vozidla cestující na vozíku bez 
pomoci bezpečně nastoupit i vy-
stoupit, není nutná přítomnost do-
provodné osoby.

Ostrava, 
sídlo Moravskoslezského kraje  

v centru hustě osídlené aglome-
race, nabízí cestujícím dopravu 
na 17 tramvajových, 10 trolejbu- 
sových a 58 autobusových lin-
kách.

Podle statistiky z počátku letoška 
představují z celkového počtu vo- 
zidel všech tří typů nízkopodlaž-
ní zhruba 47 procent. Pokud se 
týká postupné obnovy vozového 
parku, místní dopravce nakupuje 
s přihlédnutím ke svým možnos- 
tem již několik let výhradně nízko-
podlažní vozidla. Jako „zaručené 
bezbariérové spoje“ jsou také vy- 

značeny v jízdních řádech. Ostat-
ní takováto vozidla slouží jako 
záloha pro zmíněné spoje, i ta ale 
vyjíždějí denně, jako negaranto- 
vaná ovšem nemají v jízdních řá-
dech speciální označení. Při na- 
sazování nízkopodlažních vozů na 
jednotlivé linky je snaha řídit se 
připomínkami cestujících. Více jich 
proto jezdí např. na linkách v blíz-
kosti nemocnic, speciálních škol  
pro děti se zdravotním postižením 
nebo úřadů. Jednodušší cestování 
nevidomým a slabozrakým zabez- 
pečuje ve vozidlech akustické vy-
hlašování zastávek, na vybraných 
zastávkách vnější automatické 
akustické hlášení čísla linky a smě-
ru jízdy vč. varianty komunikace  
vozidla se standardizovaným vysí-
lačem signálu. Při realizaci této 
oblasti významně spolupracuje  
místní TyfloCentrum. Bezbariérové 
rekonstrukce tramvajových zastá-
vek se týkají nejen přístupu na 
nástupiště, ale i do vozidla. Auto- 
busové a trolejbusové zastávky 
patří městským částem, ale i „ma-
lé radnice“ se je snaží budovat 
jako bezbariérové. 

V přehledu chybí Liberec, Zlín  
a Brno, jejichž dopravní podniky 
do uzávěrky neposkytly potřebné 
podklady. Situace v Praze je špat- 
ná, občas se o úpěnlivé snaze 
o její zlepšování píše i v našem 
periodiku.                (mk)
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Před pěti lety navázalo družstvo invalidů Er- 
gotep z východočeského městečka Proseč  
u Skutče, jeden z našich největších zaměstna-
vatelů osob se zdravotním postižením (OZP), 
úzkou spolupráci s firmou Tescoma Zlín. Vidi- 
telným výstupem z tohoto dosavadního úspěš-
ného společného podnikání je postupné 
otevírání specializovaných prodejních center 
zlínské firmy s přidanou hodnotou, kde na po-
zicích prodavačů pracují pouze zaměstnanci 
jmenovaného družstva (viz snímek). 

Dlouhodobý sociální projekt otevírání firem-
ních obchodů s prodavači z řad osob se 
zdravotním znevýhodněním (OZZ) je součás- 
tí jednoho z největších evropských konceptů  
tzv. sociálního podnikání – vyhledávání a re-
alizace kvalitních pracovních příležitostí pro   
uvedenou skupinu lidí. Ministerstvo práce a so- 
ciálních věcí ČR (MPSV), třetí partner projektu, 
této aktivitě poskytuje dotaci na zřízení chrá-
něného pracovního místa pro OZZ.

Prodejny zatím existují ve třech obchodních 
centrech: v Plzni, na Černém Mostě v Praze,  

1. února letošního roku přibyl Most. Ale plá- 
ny jsou skutečně grandiózní – do dvou let se  
má jejich počet zvýšit na cca 40 po celé re-
publice. 

Samotní zákazníci v souvislosti se zdravotně 
znevýhodněným personálem prakticky žádný  

zásadní rozdíl oproti „běžným“ obchodům ne-
pocítí. Zásadní rozdíl ovšem existuje, ten ale  
zaregistruje málokdo. Týká se přístupu za- 
městnavatele k personálu: obsluhující pracují  
na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin den- 
ně a pracoviště může být upraveno vzhle-
dem k různému typu i stupni postižení. Vši- 
chni přitom nastoupili za pulty a k regálům 
po dvoudenním zaškolení, při němž získali 
potřebné prodejní znalosti a dovednosti vč. 
nezbytných informací o nabízených produk-
tech. Zkušení lektoři z firmy Tescoma je ale  
i nadále vzdělávají.

Výraz „přidaná hodnota“ v tomto konkrétním 
případě znamená vytvoření nových dlouhodo- 
bých a kvalitních pracovních pozic pro OZP.  
Celkově pak tento projekt, který obsahuje i dal- 
ší vzdělávací aktivity zaměřené na osobnostní  
a profesní růst zmíněné skupiny zaměstnanců, 
představuje široké veřejnosti i dalším podnika- 
telským subjektům nové možnosti společen- 
ské odpovědnosti firem při vytváření pracov-
ních pozic pro OZP s aktivní rolí MPSV.    (mk)

obchody k nerozeznání od jiných ... až na prodavače

Vlevo: Specifické postavení má v Hradci Králové autobusová linka, která v pracovní 
dny zajišťuje přepravu do rozsáhlého areálu tamní fakultní nemocnice.
Uprostřed: Za shody okolností může v Pardubicích nastat situace pohotově zachy- 
cená na snímku z archivu Pardubického deníku: „vodní“ i „silniční“ Arnošt se potká- 
vají na jednom místě. 
Vpravo: Do projektu Bezbariérová Olomouc patří i on-line bezbariérová mapa s ne- 
zbytnými informacemi pro bezpečný pohyb nejen osob se zdravotním postižením. 
Magistrát nám poskytl část, z níž cestující jasně poznají (bez)bariérovost zastávek. 



Burešova ulice 
v Praze 8 –  
Kobylisích žila 
v podvečer  
21. února slav- 
ností světel,  
kterou u příle- 
žitosti Meziná- 
rodního dne ma- 
teřského jazyka 
uspořádalo ob-
čanské sdruže- 
ní Agentura pro  
neslyšící (APPN) 
ve spolupráci 
s obecně pro-
spěšnou společností 365. Navzdory mrazivému počasí přišlo do Tiché 
kavárny oslavit znakový jazyk, který je mateřským jazykem neslyšících,  
více než sto padesát lidí, především rodičů s dětmi. 

Okolí Tiché kavárny se rozzářilo desítkami svíček, otevřeným ohněm, 
loučemi a svítícími náramky. Africké rytmy a taneční kreace s ohněm 
před kavárnou předvedla umělecká skupina Pa-li-Tchi. Tanečníci na 
rozloučenou poslali dětem nad hlavy spršku jisker. Malí i velcí návštěvní-
ci měli také možnost zasoutěžit si na čtyřech venkovních stanovištích, 
kde plnili rozličné úkoly. Podávali statečné výkony: ukazovali slova ve 
znakovém jazyce, hádali písmenka, kreslili ručičky – to vše samozřejmě 
se sundanými rukavicemi. Kdo splnil úkol, dostal razítko a mohl se jít 
do kavárny ohřát a vyzvednout si odměnu. Neslyšící obsluha jim byla 
k dispozici po celý večer a v kavárně byla hlava na hlavě.

Vrcholem programu se stalo vystoupení členů umělecké skupiny 
Firelovers, kteři si pohráli s našimi smysly pomocí barevné UV show 
(na snímku). Světy slyšících a neslyšících se po celý večer nenápad- 
ně dotýkaly a prolínaly. Akcí ve znakovém jazyce provázel neslyšící 
moderátor Tomáš Jelínek, a aby jeho projevu rozuměli také slyšící 
návštěvníci, hlas mu na celý večer propůjčila tlumočnice Vendula 
Šantrůčková.                                                   Lucie Křesťanová, APPN 

Pardubice – V patnácti přišel o zrak. Ale 
nezavřel se doma a nenechal se litovat.  
Nyní pracuje jako masér v Integračním  
centru sociálních aktivit Kosatec v Pardu-
bicích. Řeč je o pětadvacetiletém Lukáši 
Brožkovi (na snímku).

„Poté, co jsem oslepl, zjišťoval jsem, co 
můžu dělat dál. Mým cílem vždy bylo po- 
máhat lidem. Dozvěděl jsem se, že bych 
mohl dělat maséra, zkusil jsem to a již se 
tomu věnuji pět let,“ uvádí Lukáš Brožek. 

Do Kosatce se dostal díky TyfloCentru  
Pardubice, které v současné době reali- 
zuje projekt s názvem Podpora pracov- 
ního uplatnění pro osoby se zrakovým  
postižením v Pardubickém kraji, který je 
spolufinancován Evropským sociálním fon- 
dem a státním rozpočtem České republiky. 

Proti ostatním slepým lidem má Lukáš 
výhodu v tom, že dříve viděl. „Umím si 
představovat. Vím, kde jsou dveře, a do-
kážu si představit, s čím se tam vejdu,“ 
popisuje masér.

A jestli jsou slepí maséři lepší než ti, kteří 
vidí? „Tohle nejlépe posoudí lidé, kteří 
prošli rukama slepého i vidícího maséra.  
Z vlastní zkušenosti ale vím, že pokud mají 
lidé na výběr mezi nevidomým a masé- 
rem, který vidí, raději si zvolí slepého,“ říká 
Lukáš Brožek.

Tato volba může být způsobena i tím, že  
se klienti před slepým masérem tolik ne-
stydí. „Velká část žen jde raději k masé- 
rům, kteří nevidí, aby je neokoukávali,“ do-
dává Lukáš Brožek s úsměvem.

Při své práci se často setkává s lidmi tr- 
pícími bolestmi zad. „Ty jsou způsobeny 
sedavým zaměstnáním. I když má člověk 
sedavé zaměstnání, může se bolestem  vy- 
varovat. Pokud přijde z práce a rovnou 
si sedne k televizi, rozhodně to nijak ne-
prospěje,“ vysvětluje slepý masér. Sám  
patří mezi fanoušky sportu. „Když jsem 
studoval, dělal jsem závodně atletiku, ale 
teď již mi chybí čas. Občas jezdím na 
kolečkových bruslích, lyžích a někdy si jdu 
zaběhat,“ uzavírá. 

(Pardubický deník, 
21. února 2013, str. 1)
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Partneři:

Gastronomický koutek Pavly Indrové
Do zahájení abilympiády 
už zbývá zhruba měsíc, 
v tomto čísle se proto 
budu z větší části věno-
vat soutěžní disciplíně  
cukrářství. V několika  
bodech si něco povíme  
o obecných zásadách tý- 
kajících se soutěžní cu- 

krařiny. Tyto informace by zároveň mohly nalákat 
další zájemce o účast v cukrářské disciplíně.

Klasické dorty, tj. ty, které se vytvářejí na abilym- 
piádě:
1. Vždy bychom měli dle tématu mít představu  
o tvaru dortu, barevné kompozici i ozdobách. Hlavně 
je dobré si uvědomit, že méně znamená vždy více. 
U barev by měla převládat jedna základní doplně- 
ná maximálně třemi dalšími, mohou být v různých 
odstínech. To znamená, že když zvolíme základní 
bílou, druhá může být světle oranžová a tmavě 
oranžová, anebo základní bílá, další žlutá, červená, 
popř. zelená, pokud se to týká květinových ozdob.
2. Dort jakéhokoliv tvaru musí být vždy celý pokry-
tý potahovací hmotou (mandlová, ze sušeného  
mléka apod.) nebo politý čokoládou. Celý potah mu- 
sí být pěkně vytvarovaný a vyhlazený, spodní okraj 
dortů buď ukončen čistě, nebo nějakým ozdobným 
lemem.
3. Pokud je dort typického tvaru, musí ozdoba na 
dortu vyjadřovat zadané téma. Např. velikonoční té-
ma – ozdoby: vajíčka, zajíček, slepička, nebo nápis 
„Veselé Velikonoce“.
Je-li tvar dortu již tematický zaměřený, ozdoba by 
měla být jen malým doplňkem.
Tvar dortu velikonočního vejce ozdobíme např. nápi- 
sem „Veselé Velikonoce“ a doplníme malými jarními 
květy. Nikdy takovýto dort nepokrýváme ozdobami 
celý, aby nezanikl tvar celého dortu.
4. Pokud chceme na ozdoby použít jiné druhy suro-
vin, než ty, jimiž je dort pokrytý, musíme mít na pamě- 
ti, co se k čemu hodí. Např. na marcipánový potah 
ozdoby z marcipánu, čokolády, bílkového cukru, ka-
ramelu…, nikdy ne kompotové ani čerstvé ovoce bez 
čokoládového podlevu, ořechy nebo želé. Na čo-
koládový potah se nejvíce hodí ozdoby z čokolády, 
ovoce, ořechů, želé, mohou být doplněné drobnými 
ozdobami z marcipánové hmoty.
5. Celý dort musí být vystavován na podnose ze  
skla, porcelánu nebo keramiky, v mimořádných situa- 
cích z nerezu. Nikdy ne ze dřeva, hliníku, papíru  
a vůbec ne na papírové krajkové podložce. Výstav- 
ní prostor (stůl) by měl být pokryt dekorační látkou, 
popř. doplněn nějakou drobností vztahující se k té-
matu. V žádném případě by neměly být dekorační 
látky nebo ubrusy barevné, vzorované nebo kárové. 
Při pohledu na výstavní prostor je vždy hlavní do-
minantou dort, doplňky jsou jen pro sladění celého 
výstavního prostoru a tématu.
6. Nejdůležitější: všechny ozdoby musí být z jed-
lých surovin a bez výztuží. Jediná výjimka je u no-
vého modelování, a to květin na drátkách (viz horní 
snímek). 

recepty na potahové hmoty 
Mléčnou nebo mandlovou hmotu si můžeme kou-

pit v cukrárně anebo raději udělat doma. Někdo má 
svůj vlastní recept a pro ty ostatní je tu pár receptů  
na odzkoušené a dobré hmoty.
 
Mléčná hmota 
250 g sušeného plnotučného mléka, 500 g mle-
tého cukru, 2 polévkové lžíce (PL) kukuřičného 
sirupu (zakoupit v prodejně zdravé výživy), 2 PL 
vody, 1 PL aroma (mandlové, kokosové, ovoc- 
né, …)

Vše důkladně zpracujeme ve hmotu. Pokud se dro-
lí, namočíme si ruce vodou a znovu propracujeme. 
Zabalíme do fólie a necháme odležet. Hmotu po- 
tom vyválíme a potáhneme dort. Pokud se lepí, je  
nejlepší trochu podsypat škrobovou moučkou. Kou-
sky hmoty můžeme obarvit potravinářskými barvami  
a můžeme z ní i modelovat.

 
Potahovací hmota vařená
300 ml vody, 300 g hladké mouky, 120 g másla,  
700 g mletého cukru, aroma

Vodu přivedeme k varu, přidáme máslo a po roz-
puštění vsypeme mouku, rychle vymícháme a ne-
cháme vychladnout. Na vále vychladlou hmotu zpra-
cujeme s cukrem a aroma. Můžeme také obarvit. 
Hmotu vyválíme a potáhneme dort.
 

Hmota z Marshmallow 
bonbónů 
(pěnové bonbóny 
bílé, bílorůžové, 
nebo bílomodré)  
450 g bonbónů, 950 g 
mletého cukru, 2–5  
PL vody nebo citro- 
nové šťávy, oříšek 
tuku
 

Větší skleněnou mísu vymažeme tukem, dáme bon-
bóny a vodu a necháme v mikrovlné troubě rozpus- 
tit. Pozor: vznikne pěna, která hodně nabude! Na vále 
do pěny zapracujeme cukr. Zabalenou pěnu můžeme  
nechat odležet. Potom ji vyválíme a dort potáhneme. 
 

Myslím si, že na základ pro soutěž na abilympiádě 
těchto pár informací stačí a každý si z toho alespoň 
něco vybere.

„Vždy jsem chtěl pomáhat lidem“, 
říká slepý masér

napsali o nás

Znakuji, tedy jsem


