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Výstava KREATIV Pardubice:
spokojeni byli všichni

Ať celý rok 2014 vaše konání provází sluníčko.
Hodně zdraví a spokojenosti přejí
Česká abilympijská asociace
a redakce Abilympijského zpravodaje.

Skutečnost předčila očekávání! Tato tři slova výstižně hodnotí neobvyklou výstavu volnočasových aktivit, která ve čtvrtek 21. listopadu přilákala do centra Pardubic zhruba 1200 návštěvníků, příznivců manuální
kreativity.
Po celý den bylo živo u více než tří desítek vystavovatelů, kteří předváděli různé kreativní techniky i nabízeli potřeby a materiál pro netradiční
metody scrapbooking, cardmaking a quilling nebo patchworkové, pedigové, pletené či textilní výrobky. Na nezájem dětí si rozhodně nestěžovaly různé tvořivé dílny: mohly si vyzkoušet např. výrobu svíček,
vitráží, korálkování nebo práci s polymerovými modelovacími hmotami.
Pro zájemce byly připraveny také dílny malování dřevěných výřezů,
drátenická či hedvábnická. Svoji zručnost si mohli návštěvníci ověřit
na zdobení perníku nebo technice cukrářského patchworku. K předvánoční atmosféře přispěly ručně vyráběné vánoční ozdoby nevšedních
tvarů, které zdobila malířka na přání před zraky zákazníků.
Organizátoři výstavy – Česká abilympijská asociace a Duhové zvonky,
nezapomněli ani na drobné občerstvení, na odbyt šel vyhlášený štrůdl
i medovník.
Ke spokojenosti všech účastníků ojedinělé výstavy významně přispěla také ČSOB Pojišťovna, která pro její uspořádání zdarma poskytla prostory ve svém objektu.
(mk)

Svačinky CAA získaly
prestižní ocenění a finanční dar
Při slavnostním vyhlášení ankety
Maurerův výběr Grand restaurant,
která určuje deset nejlepších restaurací v České republice, byla
oceněna i pardubická Česká abilympijská asociace (CAA)! Její projekt eSvačinky byl vybrán jako jeden z pěti nejlepších charitativních
projektů v gastronomii, které se letos poprvé rozhodlo ocenit občanské sdružení Mau manželů Moniky a Pavla Maurerových finančním
darem ve výši 70 000 Kč.
Darovací smlouvu převzal v Míčovně Pražského hradu, kde byla
prestižní akce 27. listopadu vyhlášena, jednatel CAA Jaromír Krpálek (na snímku vpředu): „Všechny
nás ocenění od takového odborníka nesmírně těší a povzbuzuje.
Svačinky pro žáky pardubických
základních škol jsme nezačali dělat pro nějaká ocenění, ale proto,
že bychom rádi svou troškou do
mlýna přispěli ke zlepšení stravovacích návyků dětí a třeba i trochu ulevili jejich rodičům. Samotné
převzetí daru v nádherném pro-

Hlavní partneři:

středí Míčovny a při takové příležitosti bylo pro mě velkým zážitkem.“
Letošní anketu vyhrála středočeská zámecká restaurace Piano
Nobile z hotelu Chateau Mcely,
za ní skončily restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise
a Alcron, tedy dva pražské podniky, které letos obhájily michelinskou hvězdu.

Maurerovy ankety se zúčastnilo
1009 hodnotitelů, kteří během roku
tajně a na svoje náklady hodnotili jednotlivé podniky z celé České
republiky. Cílem průvodce, kterého
Maurer založil v roce 1997 a pod
názvem Gurmán ho každoročně
i vydává, je nezávisle hodnotit
české restaurace a přinášet tak
ověřené informace a tipy.
(fr)

Strana 2

Pranýř A chválíř
Jany Hrdé

Cestování na vozíku vlakem
„Cestovala jsi tam vlakem?“ ptal se mne jeden kolega na vozíku, když
jsem se vrátila z přednášky ve vzdáleném městě.
„Ano, je to na rozdíl od speciální dopravy mikrobusem pro mne cenově
dostupné.“
„A s jakým dopravcem jsi jela?“ tázal se dál. Věděl totiž, že už jich je na
českých kolejích několik, zahraničních i českých.
„Jezdím obvykle s Českými drahami, někdy i se zahraničním dopravcem, pokud je možné jej objednat právě na tu cestu, kterou potřebuji,“
odvětila jsem.
„A když jedeš vlakem, cítíš se, jako bys neseděla na vozíku? To já,
když jedu autem, na vozík zapomenu.“
Co jsem mohla odpovědět? „Inu, necítím,“ pokrčila jsem rameny. „Ale
v tom je přeci rozdíl i pro člověka chodícího!“
Nicméně oproti chodícím lidem zažívám při cestování pozoruhodné
věci. V dálkové dopravě tu straší „přešlap“ Českých drah (ČD). Daly takovým způsobem obnovit čtyřiašedesát vagónů s oddílem určeným
osobám se sníženou schopností pohybu, že nyní už do nich člověk
na elektrickém vozíku ani nevjede. A pokud to s odřenýma nohama
přece jen zvládne, nemůže v kupé manévrovat. A druhý vozíčkář se
do něj nevejde, ani když jsou oba na mechanickém vozíku.
Dostat se na toaletu je i pro osobu na mechanickém vozíku téměř
nemožné, natož na elektrickém. Rozměry sice vyhovují normám, avšak
to nic nemění na tom, že cestující vozíčkář ji nemůže použít: před záchodovou mísou je příliš úzký prostor pro projetí vozíkem a ještě méně
vhodné je to pro postavení vozíku pro nasednutí na toaletu zepředu.
Při vystupování jsem vyzkoušela novou zdvihací plošinu připojenou ve
voze, a to na obou stranách. Je velmi malá (úzká a krátká), ohraničená
pouze na jedné straně zcela symbolickým zábradlím, takže se na ní vozíčkář jednak nemá podle čeho orientovat, když najíždí, jednak se
necítí bezpečně. Co však je nejhorší: plošina při vykládání je tak těsně
u vagónu, že přesahuje do kolejiště, a je tak úzká, že když jsem z ní vyjížděla, mé zadní kolo bylo na peróně jen způli a hrozilo, že sjede dolů!
A tak u nás tedy jezdí a další roky budou jezdit desítky nevhodně modernizovaných vagónů, které jsou určeny mimo jiné vozíčkářům. Je jich
tolik, protože ČD nedodržely povinnost konzultovat s Národní radou osob se zdravotním postižením svůj záměr, kterou jim jako instituci poskytující veřejné služby ukládá Úmluva OSN o právech
osob se zdravotním postižením.
Ani poté, co je naši zástupci v říjnu 2012 upozornili na zmíněné chyby,
České dráhy neučinily žádná opatření a přes opakované výzvy s námi
nekomunikovaly. A nyní tento dopravce plánuje úpravy zcela nevýznamné, zejména na toaletě.
Dáváme na pranýř ty úředníky, kteří rozhodli o nás (přesněji o našich
možnostech cestovat) bez nás. Vždyť vagóny v rychlících mohly být ku
prospěchu a pohodlí všech cestujících! Nikoliv k lítosti nad zmařenými
finančními prostředky, k vzteku vozíčkářů bojujících s malým prostorem či nemožností použít WC. A k ponížení těch lidí na vozíku, kteří se
do pro ně určeného kupé vůbec nedostanou a musí cestovat v nákladovém prostoru!
Chválíme všechny vstřícné a ohleduplné úředníky, statečné vozíčkáře,
kteří si nedají vzít svobodný pohyb, a každého, kdo bojuje proti zvůli,
malosti a hlouposti.
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Cena hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo
pro Danu Stoklasovou a Alenu Novákovou
Ceny hejtmana Pardubického kraje za činnost ve prospěch osob
se zdravotním postižením Duhové
křídlo 2013 na slavnostním vyhodnocení v Kosatci převzaly ředitelka TyfloCentra Pardubice Dana
Stoklasová v kategorii profesionálů a dlouholetá předsedkyně
Klubu onkologicky nemocných
v Pardubicích Alena Nováková
v kategorii dobrovolníků. Mezi pěti
finalisty byla stejně jako v loňském premiérovém ročníku Česká
abilympijská asociace.
„Říká se, že vyspělý stát se
pozná podle toho, jak se dokáže
postarat o své znevýhodněné občany. V tomto směru patříme podle
mého názoru mezi skupinu těch
nejlepších. Jedna věc jsou ale podmínky dané zákony a možnostmi
regionálních a místních samospráv, a druhá věc je iniciativa lidí, kteří se danou problematikou
zabývají pracovně, nebo ve svém
volném čase. Když vidíte profily
všech navržených finalistů na Duhové křídlo, zjistíte, že to jsou lidé,
kteří dělají vždy ještě něco navíc,
nad rámec svých povinností. Jsou

Dana Stoklasová

Alena Nováková

pro nás velkou inspirací,“ řekl na
úvod ceremoniálu Roman Línek,
náměstek hejtmana.
„Porota měla velmi nesnadnou
úlohu,“ řekl radní pro sociální oblast Pavel Šotola a pokračoval:
„Sešlo se nám celkem 75 nominací a z nich jsme předvybrali po
pěti finalistech za profesionály
a dobrovolníky. Duhové křídlo by
si zcela jistě zasloužili všichni nominovaní, ale bohužel hlavní cenu
v každé kategorii může obdržet
pouze jeden.“
Zvláštní cenu za celoživotní práci pro osoby se zdravotním po-

stižením získal z rukou Václava
Krásy, předsedy Národní rady
osob se zdravotním postižením
ČR, Michal Hašto z Pardubic.
Slavnost v Kosatci zpestřil kulturní program, ve kterém se představili přeloučská zpěvačka Leona Šenková, členové pardubické
skupiny Vypsaná fiXa Márdi a Pítrs, ale také Martin Lang a Luděk Folkmann z občanského sdružení Nezlomení, pěvecký sbor
TyfloCentra Pardubice a děti ze
Svítání. Pořad moderovala herečka Táňa Fischerová.
(fr)

Výjimečný počin pomůže
handicapovaným
Pětadvacetiletá absolventka Fakulty užitého designu UJEP Ústí
nad Labem Věra Kunhartová
ze Skutče (na snímku) získala
ocenění Excelentní studentský
design 2013 a cenu novinářů za
návrh křesla pro handicapované
Seiza.
„Je výjimečné tím, že nabízí i jiné polohy než klasickou sedící,“ vysvětlila studentka
oboru Produktový design. Možnost polohování odráží
i název produktu, seiza je stará japonská poloha.Takzvaný sed klečmo je charakteristický uvolněností, přitom ale nutí uživatele vozíku držet záda rovně. „Lidé,
kteří tráví na vozíku celé dny, se zbaví otlaků. Užívání
je pro ně pohodlnější,“ řekla. Ani tak prý nebylo lehké
handicapované přesvědčit. „Celá léta jsou na něco zvyklí.
Získat jejich důvěru nebylo snadné,“ svěřila se.
Designérka totiž neskončila jenom u návrhu křesla,
ale pustila se do výroby prototypu, který handicapovaní testovali: „Byli však vděční, že se zajímám o to,
jak se jim žije. Navíc, i postižení lidé chtějí krásné
věci,“ dodala návrhářka, která se chce věnovat designu zdravotnických pomůcek. Nyní hledá firmu, která by měla zájem křeslo vyrábět.
(fr)

Občanský zákoník: polovičaté východisko
z nouze a jistota problémů
náš komentář
S novým rokem přichází i nový občanský zákoník. Už
bylo načase, protože ten předchozí byl součástí naší
legislativy od 60. let minulého století. Veledůležitý právní předpis nevznikal narychlo: připravoval se víc než
dvanáct let. Člověk by tedy očekával, že je kvalitní a že
vstupuje na scénu společně s dobře udělanými prováděcími předpisy. Leč opak je pravdou.
Všechny parlamentní strany se shodují, že zákoník
má hodně chyb, jsou v něm rozpory a způsobí lidem
problémy, ale nutně ho potřebujeme. Někteří právníci
se snaží vidět klad aspoň v tom, že politici mohou rychle minimalizovat škody, které rozsáhlý kodex napáchá. Je čeho se obávat, protože se týká prakticky všech:
dětí i dospělých, soudců, notářů, lékařů, manželů, podnikatelů, cestovních kanceláří či neziskovek. Jinak řečeno, zákoník stanovuje „pravidla hry“ pro mnohé oblasti
každodenního života. Upravuje dědictví, nájemní vztahy, rodinné soužití, kupní smlouvy, exekuce, osvojování
dětí či třeba zacházení se zvířaty.
Například o tom, do kterého dětského domova či výchovného ústavu se dítě pošle, rozhodoval dřív diagnostický ústav. Nyní je to v kompetenci soudců, kteří
však jednotlivé ústavy tolik neznají a můžou dítě poslat na místo, kam nepatří. V nejistotě jsou sdružení

poskytující sociální služby: některá už volila proměnu
na obecně prospěšnou společnost, jiná čekají na takzvanou automatickou transformaci.
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí si zase stěžuje
na paragraf, podle kterého zprostředkováním osvojení
nesmí nikdo získat nepatřičný zisk. Podle ní je tak umožněn zisk „patřičný“, a tudíž obchod s dětmi. I mnozí
advokáti míní, že občanský zákoník chce skutečně takové podnikání umožnit. Hrozí také nárazové zahlcení
soudů...
Samostatnou kapitolou jsou doplňující předpisy. Ještě
na začátku prosince nebyly všechny přijaty. A citelně
chybí moderní procesní zákon: v platnosti stále zůstávají mnohá ustanovení občanského soudního řádu z roku
1963. A tak nás v nejbližších týdnech a měsících čeká
výrazná právní nejistota v běžném životě i v občanskoprávních sporech.
Přesto je účinnost zákoníku od 1. ledna menším zlem
než časový odklad. Chyby se sice budou napravovat
až „za pochodu“, ale základní principy kodexu, který má
víc než 3 tisíce paragrafů, zůstanou stejné. Obsahový
soulad klíčového zákona s dnešní dobou je prostě důležitější než precizně dotažené formulace a doplňkové
instrumenty.
Avšak pocitu, že tvůrci legislativy a vládní politici
v minulých letech nehorázně podcenili situaci, se nelze ubránit.
Miloš Pelikán

Mediální partneři:

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, 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 nadále, protože informací závažného i oddechovějšího 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
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
Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
DMS (cena: 30 Kč, CAA obdrží 28,50 Kč)
2 Text: DMS KOSATEC
2 Telefonní číslo: 87 777
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Bezbariérová turistika na Slovensku? Četné problémy a vytrvalá snaha neziskovek
Z nejatraktivnějších lokalit na Slovensku
se vozíčkářům jako první otevřely Vysoké Tatry. Stalo se tak zhruba před osmi
roky, kdy potřebné kroky podnikly Státní
lesy Tatranského národního parku, které na
přípravu bezbariérových tras využily staré
lesnické cesty. Vznikl projekt Tatry bez bariér, který dnes zahrnuje osm tras s asfaltovým či štěrkovým povrchem.
Nevládní organizace pak začaly prosazovat vozíčkářsky vyhovující turistiku i v dalších regionech. Nyní je v zem našich východních sousedů vhodně upraveno několik
desítek kilometrů cest. „Ta oblast začíná
u Oravy a pokračuje přes Vysoké Tatry až
do Pienin. Postupně je vytvářena základní infrastruktura pro vozíčkáře,“ informuje
Peter Rázus ze sdružení PRERAG, které
se intenzivně podílí na kulturních a vzdělávacích aktivitách pro lidi se zdravotním
postižením.

Pohoří Pieniny: vstřícná příroda,
lhostejní provozovatelé

Pieniny jsou pro Čechy málo známým
a vzdáleným regionem. Jde o malebné pohoří na východě Slovenska, konkrétně na
hranicích s Polskem. Kaňon řeky Dunajec
tam vytváří nádherné scenérie, které můžou obdivovat i lidé s tělesným postižením.
Ti se v Pieninském národním parku můžou vydat nejen na výlet podél řeky, ale
i na projížďku v loďkách.
Asi sedmikilometrová trasa je dostatečně
zpevněna vhodným povrchem a turisty na
ní čeká jen minimální převýšení. Právě proto
ji využívají rodiny s kočárkem či malými
dětmi a samozřejmě i vozíčkáři. Cesta je
však bezbariérová jen ke břehu: do pramice se nechodící člověk kvůli kamenům dostane jen s pomocí druhé osoby. „Snažili
jsme se přesvědčit správu národního parku i soukromého provozovatele, ale marně.

Neprávem
opomenutá
knížka

Ples ve znamení devatenáctky
Plesová sezóna obvykle začíná
v prvních měsících roku, ale
výjimky byly, jsou a budou. Jednu z blízkého zahraničí v krátkosti přibližují následující řádky.
K tomu na vysvětlenou: „devatenáctka“ v názvu není žádná
krasavice soustřeďující na sebe
pozornost, ale číslo, které tuto
tradiční a zároveň i ojedinělou
společenskou akci svým způsobem opanovalo.
Řeč je o 19. ročníku celoslovenského plesu mládeže s tělesným
postižením, který začal v 19. hodin v sobotu 19. října v prešovském hotelu Dukla, přirozeném
centru společenského života třetího největšího města našeho
východního souseda. O významu
akce, kterou nejen pro zdravotně
postižené příznivce tance a dobré
zábavy připravilo místní agilní
občanské sdružení ZOM Prešov,
svědčily kromě zvoleného místa
konání také záštita předsedy (župana) Prešovského samosprávného kraje, finanční i materiální
podpora četných podnikatelských
subjektů i soukromých osob
a účast řady čestných hostí nejen z východního Slovenska.
Číslo 19 se týkalo také tomboly – právě takový počet cen
čekal na stejný počet šťastlivců
ze 70 účastníků; první představoval značkový tablet.
Nezvyklou součástí plesu byla
volba „královna krásy“ – z titulu MISS Plesu Prešov 2013,
korunky, šerpy a květinových
i jiných darů se nakonec těšila
Zuzana Pluščáková (na snímku).

A tak na obou přístavištích musí vozíčkáře
někdo přenést, což je dost nebezpečné,“ říká Rázus. Pravdou však je, že hodinová
plavba po Dunajci je tak lákavá, že uživatele mechanického vozíku kamenitý břeh většinou neodradí. A na lodích je dost místa i pro
jeho vozík.
Bezbariérový přístup by se dal zajistit
snadno a levně. „To by ovšem provozovatel
místo výmluv musel říct: Udělám aspoň
provizorní dřevěný můstek, nějakých dvacet
metrů dlouhý, aby se vozíčkář bezpečně
a pohodlně dostal do pramice nebo z ní,“
vysvětluje Rázus. A dodává, že inspirovat
by se mohl u přístavišť na polské straně
Pienin, kde jsou nástupní plošiny samozřejmostí. Můstek by navíc sloužil i lidem,
kteří špatně chodí nebo obtížně udrží na
kamenitém terénu stabilitu...
Problémem jsou i veřejné služby. „Pohled
podnikatelů na tuto klientelu je obvykle

Už předloni na podzim vyšla zajímavá kniha, o které se většina
lidí, kterým je určena, nejspíš nedozvěděla. Výstižný je už její název: „Kam bez bariér – Plzeňsko“.
Následující řádky možná poslouží
i jako tip na vhodný dárek. Odpovědi nám poskytl Dalibor Kumr,
redaktor nakladatelství Albatros.

K jedinečné plesové atmosféře
samozřejmě nepřispěla jen hudba k tanci, stejnou měrou se na
ní podílelo i množství různých
žánrových hudebních, pěveckých
i tanečních vystoupení. Účastníci
s tělesným postižením měli navíc možnost setkat se „na živo“
s přáteli, které (většinou zatím)
znali pouze z internetové komunikace, i vyřádit se na parketu
bez toho, že by je omezovaly
architektonické, lidské i jiné bariéry.
Zkrátka, každoroční celoslovenský ples mládeže s tělesným
postižením vždy určitě splní alespoň jedno velké přání: zažít něco neobvyklého a odnést si nezapomenutelné zážitky.
(mk)

l Co bylo hlavním podnětem
k vytvoření knížky?
Šlo o pilotní publikaci, na které si
chceme ověřit, zda je o průvodce
tohoto typu zájem. Popisované
lokality osobně navštívil autor knihy Miroslav Valina, který podporuje aktivní život lidí se zdravotním
postižením.
l Kniha byla vydána v edici
„Kam v České republice“. Bude
následovat další titul, který pozve
vozíčkáře nebo rodiny s kočárkem do nějakého dalšího regionu?
Momentálně nevím. Osobně bych
v této ediční řadě rád pokračoval, nicméně důležitá budou
i prodejní čísla knihy, která budeme vyhodnocovat zřejmě na jaře 2014. Tehdy padne rozhodnutí
o dalším osudu knižní řady „Kam
bez bariér“.
l Kde se dá průvodce nejjednodušeji sehnat a za jakou cenu?
Na našem e-shopu www.albatrosmedia.cz, se slevou 15 % z běžné
ceny 299 Kč, tedy za 254 Kč. A také v dalších internetových e-shopech a u dobrých knihkupců. (pel)

dost povrchní. K potřebám zdravotně postižených lidí bývají lhostejní, takže u stravovacích a ubytovacích zařízení běžně chybějí
nájezdové plošiny či schodolezy,“ shrnuje
Peter Rázus.
Vhodná inspirace je přitom na dosah ruky. „Prozkoumali jsme asi třicet zařízení
na slovenské a stejné množství na polské
straně Pienin. A musím říct, že naši sousedé jsou na tom mnohem lépe. Tam jsme
viděli, jak vypadá skutečný rozvoj bezbariérového turismu, jak u soukromých provozovatelů, tak ve veřejném sektoru.“
K odstranění všech bariér v Pieninském
národním parku tedy vede ještě dlouhá
a náročná cesta. Snad z ní sdružení
PRERAG, které sídlí v Prešově, nesejde.
Dodejme, že na dlouhodobém projektu
Otevřené Pieniny s ním spolupracuje sdružení Parnassius.
(pel)

Herci a historické motorky
v nápaditém kalendáři
Stěny mnoha domácností, firem či
úřadů v novém roce
jistě
ozdobí
i kalendáře neziskovek, které se neobjevují v běžné
distribuci. V souladu s trendem posledních let vznikla
i kolekce Osobnosti
a motocykly Jawa
2014, kterou připravila Raná péče
EDA ve spolupráci
s fotografem Jiřím
Šourkem.
Neziskovka je ve čtyřech krajích podporou rodinám, kde
se narodilo dítě
se zrakovým nebo
kombinovaným postižením.
Pohodové záběry
byly vesměs pořízeny ve starobylém centru Prahy.
Na mašinách značky Jawa zapózovali například herci
Václav Postránecký,
Pavel Liška, Arnošt Goldflam, Květa Fialová či Naďa Konvalinková.
A nechyběl mezi nimi známý kardiolog a sběratel starých motocyklů,
profesor Jan Pirk, který je patronem charitativního kalendáře.
Raná péče EDA ho nabízí za 250 korun přímo ve svém pražském
sídle (Trojická 2/387). Kalendář lze poslat i poštou: objednávky přijímá
na telefonu 724 400 837 Lenka Bártová.
(pel)

Začalo to v Kosatci
napsali nám
Již téměř 9 let navštěvujeme Denní centrum Most do života. Je to s podivem,
ale většinu klientů tvoří ženy. Jsme dospělé ženy, žijeme téměř normálním způsobem života (no, „za zády“ máme vždy
jistotu – rodiče nebo Jarču a Olu). Jsme
spokojené, ale přesto nám cosi chybělo. Co
to bylo, jistě pochopíte z našeho článku.
Navštěvujeme hodiny keramiky v pardubickém Integračním centru Kosatec. Při
práci s hlínou se dá i povídat. Povídáme
si o všem možném. Jednou se náš hovor
stočil samozřejmě i na „chlapy“. Ani to není
mezi námi tabu. No, a paní Lenka hned zareagovala. „A víte, že sem chodí muži, kteří
by vás jistě rádi poznali?“ Zbystřily jsme
a začaly jsme se více zajímat. Oni muži
jsou uživatelé služeb chráněného bydlení
Domova pod Kuňkou v Přelouči. Slovo dalo slovo a setkání se začalo rýsovat. Jarča
s Olinkou se prostřednictvím dnes nejvíce používaného komunikačního prostředku
spojily s pracovnicemi chráněného bydlení
a domluvily první setkání „po keramice“

v kavárně U tiskaře Brixe. Setkání bylo
přátelské a hned jsme se domluvili na naší
návštěvě v Přelouči. Dostaly jsme adresu,
byly jsme poučeny o tom, jak máme použít
městskou hromadnou dopravu v Přelouči,
kde máme vystoupit…
Na návštěvu jsme se vydaly 9. října. Hned
na nádraží ČD v Pardubicích jsme zjistily, že
mobil s číslem na Zuzanku zůstal u Jarči
doma, a problém byl na světě. Zapamatovaly jsme si totiž pouze název ulice, ale již
žádná z nás si nepamatovala číslo domu.
Autobus MHD Přelouč nás dovezl na náměstí 17. listopadu, vystoupily jsme, ale kam
dál jít, nikdo z nás nevěděl. Začaly jsme se
poptávat kolemjdoucích, když tu jsme uviděly jednoho muže z chráněného bydlení,
jak nám spěchá naproti. Bylo vyhráno! V bytě 5+1, kde bydlí 4 muži a je jakési zázemí
i pro pracovnice, jsme byly již očekávané.
Na stole bylo připraveno občerstvení v podobě sladkého i slaného pečiva. I my jsme dovezly moučník s čokoládou. Než jsme ochutnaly, trochu jsme se po bytě porozhlédly.
Byly jsme zvědavé, jak to u mužů v bytě
vypadá. Samozřejmě hlavně s pořádkem.
Vždyť i my v DC na pořádek dbáme. Muži
obstáli na jedničku. Všem se nám líbily

vkusně zařízené pokoje, obývací pokoj,
zrekonstruovaná koupelna i záchod a samozřejmě i moderní kuchyňská linka. My,
uživatelé služeb, jsme seděli, ochutnávali
nabídnuté občerstvení a hlavně jsme si
vzájemně povídali. Nezapomněly jsme si jít
prohlédnout i zbylé 2 byty chráněného
bydlení. I tam se nám to moc líbilo. Protože
návštěva se má oplatit, pozvaly jsme muže z chráněného bydlení k nám. Den návštěvy byl dohodnut na 23. října. Hned jsme
si začaly plánovat, co pro ně připravíme.
A moc jsme se těšily.
V dostatečném předstihu jsme vzorně
uklidily všechny prostory našeho centra, nakoupily suroviny na oběd, připravily jsme
pro muže polotovary na výrobu dekorací do
jejich bytů. Nadešel den „D“. Od rána jsme
pomáhalyy Jarče a Olince s vařením. Chystaly jsme bramborový salát a řízky. Nachystat 17 porcí není žádná legrace. To je
skoro jako ve školní jídelně.
Kolem 11. hodiny jsme se dočkaly. Návštěva přijela. Ještě že prostory našeho DC jsou
dostatečně velké. Návštěva nám přivezla
vlastnoručně upečený jablkový závin a slané pečivo. Dali jsme si všichni naši oblíbenou kávičku, k tomu závin, povídali jsme si.

Pozorný divák rozpoznal, že mezi některými z nás jsou již trochu větší sympatie.
Vždyť to bylo již naše druhé setkání!
Jarča s Olinkou ukazovaly Zuzkám (jsou
dvě) a Marcele naše prostory, samozřejmě
i naše výtvory, kterých máme po zdích docela dost, a určitě si vyměňovaly nezbytné
zkušenosti ze své práce. Potom si pánové
přešli do dílny a tam si spolu s Jarčou každý
z nich vyrobil dekoraci do svého pokoje.
Byl čas oběda. Ke stolům jsme se vešli jen
tak tak všichni najednou, ale náramně nám
chutnalo. Návštěva to obvykle nedělá, ale
po obědě nám pánové pomohli sklidit nádobí do myčky i s úklidem celé kuchyně.
Zkrátka se projevili jako gentlemani. Zase
bylo na řadě povídání, výměna adres a telefonních čísel... Čas ale rychle utíkal a přišlo loučení. Bylo srdečné a vzájemně jsme
si slíbili, že v setkávání budeme pokračovat.
Začalo to opravdu v Kosatci! Teď je to již
jen na nás, jak započaté kamarádství či případné přátelské vztahy budeme udržovat.
Za uživatele sociálních služeb
Denního centra Most do života
v Pardubicích
Iva, Vlaďka, Zdena, Romana
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Pro chvíle oddechu

Osoby se zrakovým postižením a Mathilda Nostitzová patří už dlouhou řadu
let neodmyslitelně k sobě. Rozsah aktivit příslušnice starého šlechtického rodu,
jehož jedna větev zakotvila v 16. století v Čechách, je opravdu značný:
spolupracuje se společností Tyfloservis
i se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, je patronkou
Nadačního fondu Mathidla (vyhledává
a podporuje smysluplné projekty pro
pomoc uvedené skupině lidí) i Klubu
držitelů vodících psů. Podporu směřuje
také do oblasti výroby komentářů pro
nevidomé k českým filmům nebo na
koncerty nevidomých a slabozrakých umělců. Pod její tradiční záštitou probíhá sbírka Bílá pastelka uskutečňovaná při příležitosti Mezinárodního ... (1. tajenka).
Za svoji chvályhodnou činnost byla již několikrát oceněna. V roce
2007 dostala Cenu Via Bona Nadace VIA za individuální filantropii,
o rok, resp. o dva později to byly Cena ministra zahraničních věcí
Gratia Agit a cena Významná česká žena ve světě. Loni jí předseda
Senátu předal Pamětní stříbrnou medaili za ... (2. tajenka) přínos
a podporu zrakově postižených.
Vodorovně: A. 2. tajenka. – B. Římskými číslicemi 4; přístroje;
značka astatu. – C. SPZ Třebíče; stupeň velikosti knihtiskařského
písma; citoslovce smíchu. – D. Japonská tmavomodrá barva; horlivý
sběratel (např. autogramů); domácké mužské jméno. – E. Protiklad;
pytel; stejnopis. – F. Náš podnikatel ve výrobě obuvi; mistrovský
stupeň technické vyspělosti v džudu; ostrý přízvuk. – G. Ten i onen;
lomoz (zastarale); zkratka umělecké vysoké školy. – H. Hlt; patřící muži
jménem Ota; záhada. – I. 1. tajenka.
Svisle: 1. Schopnost vnímat smysly; podzemní skřítek. – 2. Náš
světadíl; poukázka na peníze. – 3. Lesklý nátěr; část rostliny; severské
mužské jméno. – 4. Dalmatské víno; svatojánský chleba. – 5. Pohanské
pohřebiště; uvnitř prázdní. – 6. Evropanova; sídlo v Íránu. – 7. Větřík; právě vyrobené. – 8. Člen rodiny; výrůstek na hlavě jelena. –
9. Náš dramatik; tím způsobem; a sice. – 10. Směrem výše; násep. –
11. Písmeno řecké unciály; přítok Labe.
Pomůcka: Amol, íta, karob, kobold.
(mk)

- K zařazení do losování o zajímavé ceny stačí poslat do
uvedeného termínu e-mailovou
nebo klasickou poštou pouze
znění tajenky/tajenek (ve druhém
případě vč. jejich čísla – např.
1. tajenka: ABILYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE). Každý musí
z důvodu případného vylosování=
zaslání ceny uvést také korespondenční adresu.
- Od května lze luštit také prostřednictvím facebooku.
- Ceny vylosovaným luštitelům
věnují Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Nadace pojišťovny
Generali, Nakladatelství Fragment a Grada Publishing. Doručují se poštou, jiný způsob je
možný pouze na základě telefonické domluvy na čísle 466 052
050.
- V dalším čísle Zpravodaje budou vždy otištěna jména výherců
i správné znění tajenky/tajenek.
Pokud to bude možné z hlediska prostoru, bude si moci každý
luštitel porovnat svoji křížovku
s kompletně vyluštěným obrazcem.
- Zbytečné chyby velmi často
vznikají – a několikrát se tak stalo
i u těchto křížovek, při aktivní
funkci automatických oprav. Proto věnujte před odesláním zvýšenou pozornost vašemu napsanému znění tajenky, u většího počtu
pak také doplnění příslušným
číslem.
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.

ACTIWO
Pardubice

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 553 111
fax: 420 465 523 082
info@konzumuo.cz
www.konzumuo.cz
www.jsme-tu-doma.cz
Obchodní družstvo Konzum v Ústí nad Orlicí a regionální partneři z projektu
Jsme tu doma v letošním roce opět podpořili Burzu filantropie v Ústí nad Orlicí.
Více jak dvacet lokálních producentů a pěstitelů se tak jako minulý rok společně rozhodlo podpořit neziskové organizace v regionu, které do orlickoústecké
Burzy filantropie přihlásily své projekty.
Projekt Jsme tu doma spojuje lokální producenty a pěstitele a ve svém podnikání také nezapomíná na podporu četných organizací neziskového sektoru, které hrají nezastupitelnou roli v rozvoji občanské společnosti.
Proto se také aktivně zúčastnili říjnové Burzy filantropie, ojedinělé akce
Pardubického kraje na vhodné propojení komerčního sektoru s neziskovým.
Díky tomuto chvályhodnému kroku získala Česká abilympijská asociace
významné sponzory: organizace z projektu Jsme tu doma věnovaly na její
četné aktivity ve prospěch osob se zdravotním postižením 10 000 korun.

Hostinec
U Kosteleckých
CHestav CZ

ANNABIS, s.r.o.
tř. Svobody 18
779 00 Olomouc
tel: 734 751 660
734 571 883
info@annabis.cz
www.annabis.cz

mr system

l

l

Termín pro tuto křížovku: pondělí 10. února 2014
Vyluštění z čísla 4: 1. nábytku, 2. smí mít, 3. lokální
Cenu získávají:
1. Markéta Matoušková, Pardubice
2. Věra Vichrová, Ostrava-Bělský Les
3. Lenka Pumerová, Třemošnice
4. Hana Vondráková, Pardubice
5. Alena Nováková, Pardubice

Ing. Martin
Tomášek,
Lázně Bohdaneč

Výzkum, vývoj, výroba, prodej širokého a kvalitního sortimentu konopných
výrobků.
Důsledná a přísná kontrola jakosti – certifikáty jakosti ISO 9001:2008,
akreditace kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv.

l

Úcta k jednotlivci i ke konkurenci.

l

Hlavní pozornost má každý náš zákazník.

Tato ryze českým firma se před letošní abilympiádou zařadila mezi významné
partnery České abilympijské asociace. Vylosovaní luštitelé našich soutěžních
křížovek se v příštím roce mohou těšit na vskutku zajímavé ceny, které také
v rámci svého sponzorství věnovala.

Partnerská města a obce
bylany

ČERNÁ U BOhDanče ČERNožice

dašice

dobré

dolní ředice

dříteč

hlinsko

horní jelení

horní ředice

choltice

chrudim

jankovice

kočí

kostěnice

lično

mikulovice

moravany

nasavrky

ostřešany

poděbrady

prachovice

přelouč

ráby

rybitví

řečany nad labem

sezemice

slatiŇany

slepotice

srch

třemošnice

valy

veselí

vlčí habřina

vysoké mýto

srnojedy

staré hradiště staré ždánice

Němčice
rabštejnská lhota
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GRANITA s.r.o.

Kvalitní drcené kamenivo z našich lomů :
 Chvaletice
 Budislav
 Skuteč-Litická
 Skuteč-Humperky
 Žumberk

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteč
tel.: 469 350 720
granita@seznam.cz
www.granita.cz

NEDCON BOHEMIA, s.r.o.
Holandská 34
533 01 Pardubice
telefon: 467 002 111
e-mail: info@nedcon.com
web: www.nedcon.com
Nizozemská společnost Nedcon patří již 40 let mezi přední světové výrobce
a dodavatele průmyslových regálových systémů. V roce 1994 otevřela svou
pobočku v Pardubicích, kde v průběhu let vznikl moderní výrobní závod, který dnes zajišťuje kompletní výrobu a logistiku pro dodávky do celého světa.
Firma NEDCON BOHEMIA patří mezi dlouholeté partnerské organizace
České abilympijské asociace. Také její finanční příspěvky umožňují připravovat na vysoké úrovni aktivity ve prospěch osob se zdravotním postižením:
v nedávné době poskytla značný obnos na zakoupení kuchyňských potřeb,
které jsou využity v tréninkové restauraci Integračního centra sociálních aktivit Kosatec.

Specialisté na eshop
www.webovy-servis.cz

Dvojnásobná
smůla

V jednom z národních parků na
jihu Indie podlehl smrtelným zraněním 68letý britský amatérský
ornitolog s těžkým sluchovým
postižením, kterého nejprve praštil chobotem a posléze ušlapal
sloní samec.

co všechno je možné…

STENO CZ s.r.o.

prodejna

Mikulovice 304, 530 02 Pardubice

pondělí–pátek 7–15.30 hod.

tel.: 466 885 111
info@steno.cz
www.steno.cz

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

Firma se středisky po území celé republiky a s dostatečným zázemím pro
malé i velké odběratele působí na trhu instalatérského a sanitárního zboží,
nově také zahradních doplňků, od roku 1992.
V prodejně ve firemním areálu v Mikulovicích u Pardubic nabízí široký
sortiment pouze testovaných výrobků od prověřených dodavatelů, každý
zákazník může samozřejmě počítat s individuálním přístupem.
Jako jedna z nejvěrnějších partnerských organizací České abilympijské
asociace poskytuje na rozvoj i vysokou úroveň jejích aktivit ve prospěch
osob se zdravotním postižením nemalé sponzorské příspěvky již déle než
deset let.

Podle mínění strážce rezervace
muž patrně kvůli svému zdravotnímu postižení včas nezaregistroval blížící se zvíře, když
pozoroval ptáky poblíž jezera,
v němž se koupou sloni.
Napadeného přírodovědce převezli do nemocnice. Tam ale nebyl žádný lékař, který by ho ošetřil. Muž zemřel při následujícím
transportu do další nemocnice...
(mk)

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

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
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Slova díků
za příkladné gesto

„Velmi vítáme tento vstřícný krok
mobilních operátorů. Projekt od
svého počátku respektoval zásadu minimálních nákladů na svoje
fungování a díky tomuto rozhodnutí se z dárcovských SMS stane ještě efektivnější nástroj pro
účinné mobilní dárcovství.“
Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra
dárců (www.donorsforum.cz) těmito větami výstižně vyjádřila, co
všechno pro subjekty z neziskového sektoru s aktivitami pro
osoby se zdravotním postižením, sociálními apod. problémy
znamená společné rozhodnutí
poskytovatelů mobilních telefonních služeb vzdát se poplatků za posílání DMS.
Díky tomu se totiž částka 30 Kč
za každou DMS zaslanou na číslo 87 777 ve tvaru DMSmezeraHESLOPROJEKTU, příp.
ROKmezeraHESLOPROJEKTU
snižuje pouze o 1,50 Kč za nezbytné náklady na technické zajištění, provoz, servis pro neziskové organizace a celkovou
administrativu. Znamená to, že
každému obdarovanému „připíše“ jedna DMS na jeho konto
28,50 Kč; dříve to bylo 27 Kč.
Dárcovská SMS – DMS (Donors
Message Service) je český
nápad, kterým už téměř deset
let může kdokoliv přispívat na
dobrou věc. Potřebné informace přináší také adresa www.
darcovskasms.cz.
(mk)

Projekt „Hlas je šance“ nabídl práci hendikepovaným lidem
Téměř třicet zdravotně těžce postižených lidí absolvovalo speciální výuku ovládání počítače hlasem. Tato dovednost by jim měla
pomoci při hledání zaměstnání.
Kurzy se konaly v Janských Lázních a v Žirči u Dvora Králové nad
Labem a pořádalo je sdružení
Polovina nebe, které se už sedm
let věnuje podpoře sociálně vyloučených lidí při jejich integraci do
společnosti.
„Dvanáct účastníků obdrželo certifikát o absolvování následného
rekvalifikačního kurzu, jedenáct
z nich dokonce získalo zaměstnání,“ uvedla předsedkyně sdružení
Polovina nebe Daniela Rázková.

Hlas nahrazuje klávesnici

V již ukončeném projektu s názvem Hlas je šance bylo vyškoleno už 28 tělesně postižených lidí. Vedle Královéhradeckého kraje
se kurzy konaly také na jižní Moravě. „Moderní hlasové technologie pro tuto cílovou skupinu
ve zmíněných regionech nebyly
zatím dostupné,“ upozornila Daniela Rázková. Dovednost ovládat
hlasem počítač podle ní těžce postiženým lidem otvírá v životě nové možnosti a dokonce jim umožní najít si zaměstnání. „Zkušenost
s hlasovým ovládáním PC mě
inspirovala k sepsání povídky

Asík 2, která vyhrála první místo
v literární soutěži Internet a můj
hendikep 2013,“ uvedl účastník
projektu Michael Vidura.

Příprava na vstup
do zaměstnání

Vedle výuky ovládání počítače
hlasem projekt hendikepovaným
lidem nabídl také vyhodnocení jejich schopností, aby věděli, jakému oboru by se mohli věnovat,
i rekvalifikační kurzy, jejichž zaměření organizátoři konzultovali
s budoucími zaměstnavateli jednotlivých účastníků.

Statistika
V Česku nezaměstnaných se
zdravotním postižením i přes krizi postupně ubývalo, letos se
však pokles zastavil. Na konci
srpna úřady práce evidovaly
přes 62 700 uchazečů s hendikepem, před šesti lety jich bylo
skoro 66 900.
Zdroj: ČTK
Právě zaměstnávání absolventů školení bylo jednou z nejdůležitějších součástí projektu. Podle
organizátorů bylo nutné respektovat jejich zdravotní stav i po-

Vítěz tradiční literární soutěže získá 10 tisíc korun
Sdružení BMI vyhlásilo již desátý ročník literární soutěže „Internet a můj handicap“, určené pro autory se
zdravotním postižením. Ti mají vylíčit, jak jim internet nebo telefon pomáhají a jak ovlivňují jejich život.
Vítěz získá 10 tisíc korun od Poštovní spořitelny
Era, na další v pořadí čekají tablety a jiné hodnotné ceny. Třem soutěžícím opět vytiskne fotoobraz
na plátno společnost Digitální studio, knihy věnuje
nakladatelství Portál. Zvláštní ceny udělí časopisy
Gong, Můžeš a Vozíčkář.
Text opatřený poštovní i elektronickou adresou je
třeba poslat e-mailem do 16. února 2014 na adre-

su info@helpnet.cz. Může mít rozsah maximálně 600
slov. Porota se při hodnocení zaměří na jeho literární úroveň a obsahovou zajímavost.
Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v minulosti, jejich autoři však mohou zaslat
nový příspěvek. Kterýkoli z příspěvků může být bezplatně zveřejněn ve sborníku konference INSPO,
na portálu Helpnet.cz i v dalších médiích.
Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 15. března 2014
v Kongresovém centru Praha. Pozváni budou všichni soutěžící.
(pel)

Půjčovna pomůcek v Nové Pace slouží lidem z celé republiky
Už od roku 2004 funguje v Nové Pace půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Provozuje ji sdružení Život
bez bariér a cílovou skupinou jsou osoby s omezenou
schopností pohybu: senioři,
osoby se zdravotním postižením a také
lidé po zdravotnickém zákroku vyžadujícím delší rekonvalescenci. Pomůcky podporují jejich samostatnost a rodinným
příslušníkům a poskytovatelům terénních
služeb umožňují, aby o ně pečovali v domácím prostředí.
V posledních letech půjčovna zaznamenává
nárůst klientů z celé republiky. Je způsoben
rostoucím počtem lidí, kteří o své blízké
pečují v domácím prostředí, ale také změnami v legislativě, které u některých pomůcek vedly ke snížení příspěvku zdravotních
pojišťoven na jejich pořízení. Mnozí zdravotně postižení lidé ani nesplňují podmínky pro
to, aby jim pojišťovna pomůcku uhradila,
a vzhledem k finanční náročnosti jejího zakoupení pro ně bývá výpůjčka jedinou možností, jak ji získat.
Všechny pomůcky získává sdružení darem.
Půjčovna sídlí ve zcela bezbariérovém objektu a v současnosti nabízí asi 130 pomůcek, například polohovací lůžka, mechanické
vozíky, motomedy, chodítka, koupelnové pomůcky (třeba sedačky do vany a sprchové
židle), ale i drobnosti jako podavače či antidekubitní podložky.

Jak postupovat

Zájemce navštíví v pracovních dnech mezi
7. až 15. hodinou (po telefonické domluvě
i jindy) středisko Života bez bariér, kde jsou
všechny pomůcky vystaveny. Od koordiná-

Snahou občanského sdružení Život bez
bariér je rozšiřovat nabídku pomůcek tak,
aby nedocházelo k situaci, kdy lidé musí na
potřebnou pomůcku čekat i několik měsíců.
Další informace o celostátní půjčovně sdělí
a na otázky odpoví její koordinátorka Ilona
Hylmarová, telefon 737 847 507 či e-mail
hylmarova.ilona@seznam.cz.
(pel)

třebu vlastního uplatnění a společenského ocenění. Klienti se
podle Daniely Rázkové připravovali na své budoucí pracovní
povinnosti, ale i na to, aby získali pracovní návyky a dovedli
obstát v pracovně-sociálních situacích.
Někteří absolventi kurzu už pracují, uplatnění získali u internetového portálu Pomoc na dvanáctce, který se zaměřuje na sociální
oblast. „Píší články, dělají monitoring tisku a shánějí informace,“
upřesnila Daniela Rázková.
(fr)

Pozoruhodný
dokument

Netradiční mikulášskou nadílku
přichystalo sdružení Cesta za
snem a společnost MILD production. V pražském Kulturním centru
Novodvorská měl 5. prosince premiéru film Cesta za sny našich
dětí. Pojednává o unikátní jízdě
do Norska, kterou v létě 2012 podnikl vozíčkář Heřman Volf, zakládající člen sdružení, a zároveň
odkrývá hrdinné životy 18 zdravotně postižených dětí.
Na svém handbiku, speciálním
kole na ruční pohon, zdolal Volf
během tří týdnů přes 2 tisíce kilometrů. Každá etapa měla svého sponzora a získané peníze
pomohly splnit nejrůznější dětské
sny.
O celovečerní dokument režiséra
Miloslava Doležala už projevila
zájem Česká televize. Další informace o něm lze najít na stránkách
www.cestazasnem.cz a facebook.
com/Cesta.za.snem.
(pel)

Marie Krajčí si ráda hraje se slovy
Na abilympiádě bývala Marie Krajčí z Pardubic nejstarší soutěžící. Představila se
třeba ve zdobení kraslic, ikebaně či aranžování suchých květin. Přehlídku dovedností
a schopností lidí s postižením si velmi oblíbila, a tak na ní nechyběla ani letos –
jako divačka. I když jí bude zanedlouho 90 let, je čiperná, má dobrý postřeh,
zajímá se o dění ve společnosti a dovede poutavě vyprávět o svém životě.
Její největší zálibou bylo sbírání historických knoflíků. Nastřádala jich asi 12 tisíc!
Většinu jich darovala chrudimskému a pardubickému muzeu... Paní Krajčí si také
ráda hraje se slovy, a své rýmovánky si nenechává v šuplíku. Tři básničky
otiskujeme a doufáme, že potěší i vás.
(pel)
torky se dozví potřebné informace o pro něj
nejvhodnější pomůcce a podmínkách výpůjčky. Pomůcka je mu předvedena a může si
ji vyzkoušet. Nakonec je sepsána smlouva
o výpůjčce.
Ceny jsou velmi výhodné a jsou stanoveny
dvojím způsobem: na týden a na delší dobu.
Například jednodenní výpůjčka elektrického
polohovacího lůžka s matrací vyjde na 20 Kč,
kolového chodítka či toaletní židle na 10 Kč.
Doba výpůjčky není omezena a lze ji prodloužit na základě telefonické domluvy. Pokud
je to zapotřebí, sdružení zajistí přepravu pomůcky i její nastěhování do bytu klienta.
Přidanou hodnotou půjčovny v Nové Pace je
sociální poradenství. Koordinátorka klientovi
poradí, které kompenzační pomůcky jsou nejvhodnější, pomůže zařídit poukaz na pořízení
vlastní pomůcky nebo vyhledá alternativní
zdroje financování jejího nákupu.

Štěstí (1948)
Štěstí – to je nestálé,
málokde si sedne,
jen na chvíli zůstane –
hned k odchodu se zvedne.

Žabka (1970)
Žabka žabce povídá,
když se sešly v rákosí,
že jí dneska žabák sličný
řekl, že ji v srdci nosí.

Kdo příkladem je pro jiné,
v práci i v životě prostém,
toho cestou nemine,
i u něj bude jednou hostem.

Kvaky, kvaky,
kvaky, kvak,
je to pravda,
je to tak.

Není vše zlato (1949)
Není vše zlato,
co leskem se třpytí –
však na pestré pozlátko
ještě ledaskdo se chytí.

Že prý by ji v náručí nosil
přes celičký rybníček,
za nimi, jak by to bylo krásné,
plavalo by plno malých žabiček.
Kvaky, kvaky,
kvaky, kvak,
přejem jim to,
je to tak.
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Městská hromadná doprava v krajských metropolích:

Praha – nejvíce bariér omezujících cestování je v metru
Problematika veřejné dopravy v našem hlavním městě je
vděčné téma už řadu let, stačí připomenout nejznámější
kauzu Opencard. Veřejnost se zdravotním postižením ale
především zajímá řešení stále neutěšené situace v oblasti
úrovně (bez)bariérovosti hlavně v metru a při cestování
tramvajemi či autobusy; tomuto tématu se vícekrát kriticky věnoval i náš Zpravodaj. Také závěrečný díl seriálu
o úrovni cestování prostředky hromadné dopravy vychází
z podkladů, které uvádí příslušný dopravce na svém
webu, tentokrát Dopravní podnik hlavního města Prahy na
www.dpp.cz v části Pražská doprava/Bezbariérové cestování a také v různých informačních materiálech.

Metro

Tři linky dosahují zatím délky necelých 60 kilometrů. V současnosti se staví zhruba šestikilometrové prodloužení „zelené“ trasy A ze stanice Dejvická k motolské nemocnici.
Touto částí se čtyřmi stanicemi by měly první soupravy
projet koncem roku 2014.
Vozíčkáři se v zásadě bez větších problémů dostanou
do většiny stanic, jako plně bezbariérově přístupné jsou
všechny uvedené do provozu po roce 1990. Přístup do
podzemních umožňují osobní, příp. upravené nákladní výtahy nebo šikmé či svislé plošiny. Pro používání nákladních výtahů je však vždy nutná doprovodná osoba
s oprávněním funkce řidiče výtahu, tento doprovod si vozíčkář musí zajistit. Stále částečně problémová přístupnost je neblahý důsledek výstavby stanic do roku 1990, kdy
byly budovány bez možnosti bezbariérového přístupu.
Otázka pořadí důležitosti realizace bezbariérových přístupů se průběžně řeší s organizacemi s aktivitami pro vozíčkáře. Přehled jejich okamžitého stavu lze dohledat na
uvedeném webu v části Stav bezbariérových zařízení.
Nevidomým i slabozrakým cestujícím pomáhají v bezpečném přístupu a pohybu akustické majáčky u nástupních
hran eskalátorů. Pokud mají „dopravní“ vysílačku, která funguje na principu vyslání určitého číselného povelu, navede
je např. do vchodu, u eskalátorů spustí akustickou relaci
o směru pohybu schodového pásma, na nástupišti zajistí
pokyn strojvedoucímu k otevření všech dveří vlaku (tj. vyřadí tzv. poptávkové otevírání jednotlivých dveří).
Tam, kde ve stanicích neexistují přirozené orientační prvky pro nevidomé, pohyb s bílou holí usnadňují vodicí mělké drážky v dlažbě. U většiny osobních výtahů je volba
stanic navíc vyvedena v Braillově písmu. Na blízkost kolejiště upozorňuje zdrsněný povrch bezpečnostního pásu
s reliéfní přerušovanou čárou, kterou hůl „přečte“. S popisem orientační situace na méně známé stanici pomůže
Textový průvodce stanicemi metra na webu dopravce nebo
Navigační centrum SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). V některých stanicích existují jako další možnost ke zjištění potřebných informací např.
stojany s hlasovým výstupem.
Sluchově postiženým ulehčují jízdu digitální informační
panely ve všech vagonech. V nejfrekventovanějších stanicích je navíc nainstalována projekční stěna – metrovision, z níž se lze dozvědět také např. o výlukách nebo
o času zbývajícím do příjezdu soupravy.
Překážkou je stále mezera mezi hranou nástupiště a nástupní hranou, a to zejména u rekonstruovaných ruských
vozů na linkách A a B. Technici stále hledají provozně
přijatelné řešení, ať už technické nebo organizační.

Poutavá kniha
o životě známého
astrofyzika na vozíku
Nakladatelství Práh vydalo biografii jednoho z nejvýznamnějších
vědců současnosti. Pod názvem
Stephen Hawking – jeho život a dílo ji napsala Kitty Fergusonová, která přednímu britskému astrofyzikovi už pomáhala
redigovat jeho díla pro laickou veřejnost. Představuje ho ve třech
rovinách: jako geniálního myslitele, jako vozíčkáře, který vítězí
nad těžkým zdravotním postižením, a jako součást rodiny, v níž
je milujícím otcem a dokonce i dědečkem. Autorka navíc srozumitelným způsobem vysvětluje
Hawkingovy vesmírné teorie, například o velkém třesku nebo
o černých dírách.
České vydání lektoroval astronom Jiří Grygar. Téměř čtyřsetstránková kniha, vybavená mnoha
ilustracemi a fotografiemi, slibuje mimořádný čtenářský zážitek.
V kamenných obchodech se
prodává za 399 korun, u webových knihkupců o 80–90 korun
levněji.
(pel)

Autobus speciální linky přepravující hlavně
vozíčkáře

Tramvaje, autobusy

V současnosti dopravce provozuje 22
tramvajových a 118 autobusových denních
linek. Protože Praha žije naplno i v noci,
jezdí v této době 9 tramvajových a 15 autobusových linek. Žáci a studenti mají
k dispozici 21 školních autobusů. Osoby
se zdravotním postižením hojně využívají tři speciální autobusové linky. Jedna
zajišťuje dopravní obslužnost velkého počtu zdravotnických zařízení v okolí Karlova náměstí, další spojuje čtyřmi speciálně upravenými vozidly s redukovaným
počtem sedadel a rozšířeným prostorem
pro přepravu až sedmi vozíků bezbari- Výřez centra města z mapky tramvajových linek s garantovanými nízkopodlažníérové sídlištní domy s centrem města. mi spoji a bezbariérově přístupnými tramvajovými zastávkami. Tento propagační
Vzhledem ke značnému počtu jsou materiál (je k dispozici na webovkách dopravce i v tištěné verzi) poskytuje cestujícím
nízkopodlažní tramvaje i autobusy nasa- s tělesným postižením i další důležité informace.
zovány na určité spoje skoro na všech
Vysílačka funguje stejně také na tzv. inteligentních zalinkách.
Po neúspěšném tříletém zkušebním provozu historicky stávkách. Množství zastávek poskytuje dopravní inforprvních čtyř nízkopodlažních tramvají ve druhé polovině mace i v Braillově písmu. Postupně přibývají také chod90. let se k rozsáhlejšímu nákupu různých typů (vč. níkové reliéfy pro orientaci nevidomých a slabozrakých.
dlouhých s dveřmi na obou stranách a pouze s nízko- Sluchově postiženým cestujícím poskytují potřebné inforpodlažním prostředním článkem) přistoupilo poprvé až mace zastávkové panely a stejně jako v metru i veškeré
v roce 2005. V jedné se navíc po konzultaci s Pražskou tramvaje a autobusy.
organizací vozíčkářů (POV) zvětšil prostor pro vozíky.
Další možnosti cestování
První nízkopodlažní autobusy vyjely v polovině 90. let.
Na 510 metrů dlouhé lanové dráze na vrchol Petřína
Ke značnému nárůstu jejich počtu došlo v letech 2000
a 2010, nyní jich je z celkového počtu více než polovina. je přeprava osob se zdravotním postižením problemaOsoby s omezenou mobilitou mohou proto zvláště na tická a obtížně řešitelná, na pěti přívozech prakticky nezastávkách s bezbariérovou úpravou rychleji na(vy)stu- možná.
povat, u nejnovějšího delšího typu i více dveřmi. POV
a SONS pomáhají s vnitřním uspořádáním i instalací
Jako v předchozím díle dostává i tentokrát prostředoznačovacích a signalizačních prvků v tramvajích i autobusech. Součástí jejich vybavení pro snadnější cesto- nictvím samostatného článku prostor k vyjádření k popivání jsou také minireproduktory v přední části, které za- sované ožehavé problematice zástupce organizace, která
reagují i na „dotaz“ vysílačky nevidomé osoby a sdělí se jí zabývá z pohledu cestujících na vozíku a osob se
sníženou mobilitou.
(mk)
jí číslo linky přijíždějícího spoje i směr jeho jízdy.

Zpřístupnění zhruba poloviny trvalo čtvrtstoletí,
kolik let zabere zbytek?
Naše občanské sdružení Asistence bylo do problematiky přístupnosti veřejné dopravy v Praze
vtaženo v roce 2008. Coby poskytovatelé osobní asistence a dalších služeb pro lidi se zdravotním
postižením jsme se tehdy rozhodli, že budeme aktivně vystupovat
a iniciovat intenzivnější odstraňování bariér. Nelze totiž nečinně
přihlížet tomu, jak nesrovnatelné
podmínky pro cestování mají lidé
s omezenou možností pohybu
a zbytek společnosti. Od začátku
se propojujeme i se seniory a rodinami s malými dětmi, resp. s některými jejich organizacemi, protože z přístupnosti veřejné dopravy
aktuálně profituje třetina obyvatel
města a během života každý.
Veřejná doprava v Praze je přístupná přibližně z poloviny. Nedávno zveřejněný průzkum o zastoupení nízkopodlažních spojů
veřejné dopravy (pozn. red.: článek o tom lze dohledat na http://
praha.idnes.cz) umísťoval Prahu
doprostřed s hodnotou 49,27 %.
Mimochodem, nejlépe na tom byl

Královéhradecký kraj (94,47 %)
a nejhůře Jihomoravský (31,73 %).
Bývalý primátor Pavel Bém na to
říkal: „Můžete vidět sklenici z poloviny plnou nebo prázdnou, podle vašeho naturelu.“ Věc se má
trochu jinak, můžeme si také představit most funkční z poloviny,
protože právě veřejná doprava
je spojnicí k aktivnímu životu ve
společnosti.
Podle našich představ by Praha
měla být městem dostatečně finančně zajištěným na to, aby šla
dalším městům příkladem třeba
i v oblasti přístupnosti. Ale není
tomu tak: nejlépe to ilustruje
značný počet bariérových zastávek tramvají, u kterých nelze argumentovat finanční a technologickou náročností jako například
u starších stanic metra. Dnes Praha dokupuje nové nízkopodlažní
tramvaje, mnoho zastávek je však
bariérových, ať již kvůli výstupu
do vozovky, kde se nedá použít
ani plošina nízkopodlažních tramvají, nebo kvůli chybějícím nájezdům na ostrůvky. Petřínská

lanovka je kompletně bariérová,
což výmluvně dokládá třeba video,
které jsme nahráli v srpnu 2011
a které si lze prohlédnout na
adrese www.youtube.com (do vyhledávacího okénka text Kubova
první cesta lanovkou aneb bude
Petřín bez bariér?). U přívozů se
před lety městská část Praha 1
snažila o zpřístupnění, tato aktivita však postupně odezněla.
V současné době mi není známo,
že by se někdo tématu věnoval.
A na závěr optimističtěji. Ve stádiu finálního připomínkování je
vznikající Koncepce zpřístupnění
veřejné dopravy v Praze. Jeden
z čelných bodů petice našeho
sdružení Za MHD přístupnou z roku 2008 je tedy naplňován! Pevně věříme, že odstranění bariér
ve druhé polovině veřejné dopravy v Praze nebude trvat dalších
24 let jako u té první. Jaká bude
realita, uvidíme, za Asistenci můžu garantovat, že budeme dělat,
co je v našich silách. Skutečně si
totiž myslíme, že to má smysl!
Erik Čipera
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zaostřeno na ...
Užitečné poznatky
z celosvětové konference
v Belgii

V belgickém lázeňském městečku
Spa se zkraje listopadu konalo setkání delegátů škol
pro výcvik asistenčních, vodících, signálních a terapeutických psů, které jsou členy mezinárodních
organizací ADEu (Assistance Dogs Europe) a ADI
(Assistance Dogs International). Byly mezi nimi i zástupkyně organizace Helppes, které se podařilo jako
jediné z Česka splnit náročná kritéria pro udělení
akreditace. Mohla se tak stát plnohodnotným členem
s hlasovacím právem. „Museli jsme splnit třeba standardy pro péči o zdraví psů, provozní a technické
standardy pro zaměstnance i dobrovolníky a také standardy závazné pro areál, ve kterém probíhá výcvik,“
podotýká Zuzana Daušová, ředitelka organizace.
Domů se ona a její kolegyně vracely s novými kontakty a užitečnými poznatky. „K nejzajímavějším patřil
seminář společnosti Dogwood z Nového Mexika, který
byl zaměřen na komunikaci s budoucím vlastníkem
psa. Vlastně šlo o návod, jak od něj získat potřebné
informace, aniž by věděl, že nám je řekl. Dozvěděli
jsme se, na co se zaměřit při pokládání otázek, jak
správně vyhodnocovat odpovědi a jak číst mezi řádky,“ vysvětluje paní Daušová. Za zmínku stojí i seminář na téma nežádoucího chování asistenčních psů,
jehož cílem bylo zjistit, za jakou dobu je pes schopen
odstranit aromatickou či zbytkovou potravu ze svého
chrupu, a tak vyhodnotit, zda je závažnější problém,
když zkonzumuje exkrement či rybu v rozkladu, nebo například když se jde vykoupat do rybníka.
V pořádání konference se pravidelně střídají státy
Evropy, Ameriky, Austrálie a Nový Zéland. Ta příští
se bude konat v září 2014 v americkém Denveru
a v následujícím roce se uskuteční v Praze: jejím
hostitelem bude právě Helppes.
(pel)

OP
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50403 / 2003
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Delegátky Helppes Zuzana Rajtrová, Veronika Paldusová, Zuzana Daušová (zleva) a prezident ADI Richard
Lord z Austrálie.

Doporučovaná orientační
pomůcka pro zaměstnavatele
Finanční podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(OZP) legislativně upravuje řada předpisů s vazbou na různé podpůrné mechanismy i další složky, jejichž výše vždy závisí na okolnostech konkrétního případu. Ne každý zaměstnavatel se v těchto podmínkách dokáže pohybovat bez problémů.
Proto se jako výborný podpůrný nástroj, který vypomůže hlavně ve
fázi základního strategického firemního rozhodování a pro motivaci
zaměstnavatelů, jeví webová kalkulačka pro orientační výpočet finančního přínosu zaměstnávání OZP na volném trhu práce. Kdokoliv
ji může nezávazně vyzkoušet na adrese www.spcsr.cz/kalkulacka2.

Jeden z workshopů.

Neziskovka roku 2013 –
vítěz kategorie Cena veřejnosti ČSOB
za nejlepší projekt

Mezi čtyři oceněné neziskové organizace s působností v České republice se v premiérovém ročníku
soutěže, vyhlášené Nadací rozvoje občanské společnosti, dostala díky téměř 6000 hlasů od veřejnosti
organizace Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, získala je za svoje rozsáhlé aktivity.
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním
ocenění, jehož součástí byl mj. i finanční příspěvek
v hodnotě 20 000 korun, se uskutečnilo dne 7. listopadu v historických prostorách Senátu. Podrobnější
informace přináší web www.neziskovkaroku.cz.
Zatímco u nás se konal první ročník, v zahraničí existují podobné soutěže už řadu let. Například britské
neziskovky dostávají ocenění Charity Awards. (mk) Ředitelka Zuzana Daušová (vpravo) s oceněními.

Grafické řešení kalkulačky by mělo každému poskytnout co nejpřehlednější uživatelsky přívětivé prostředí s jednoduchým ovládáním se systémem volitelné nápovědy. Přestože vypočtené hodnoty
mají pouze orientační charakter, lze je v některých oblastech (např.
zákonně nenárokové složky) považovat za plně dostačující, tedy
i použitelné pro další manažerskou práci. Výpočty se ale v žádném případě nemohou používat pro účetní evidenci, kalkulačka není ani určena pro firmy zaměstnávající více než 50 procent OZP.
Webovou kalkulačku vyvinuli řešitelé projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, který spadá do Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Do úvodního testování se zapojili významní zaměstnavatelé a ve
svém hodnocení kalkulačku ocenili jako vhodný nástroj nejen
pro orientační propočty, ale i pro testování různých variant počtů
zaměstnávání OZP s přihlédnutím ke stupni jejich postižení.
(mk)

Jak řeší zaměstnávání osob se zdravotním postižením v zahraničí
seriál

Finsko

Zhruba dvě desítky let přikládá tato
skandinávská země větší důraz na
podporované zaměstnávání oproti
dřívějšímu chráněnému; např. v roce 2009 pracovala podle
statistických údajů zhruba pouhá pětina osob s postižením.
V současnosti pracují především ve vládou podporovaných tzv. sociálních podnicích, které jsou jedním z opatření
ke zvýšení jejich zaměstnanosti. Pro získání statutu tohoto typu podniku je přitom potřeba splnit pět podmínek:
- zaměstnávat minimálně 30 procent osob se zdravotním
postižením,
- vyplácet jim alespoň minimální mzdu,
- být zařazen mezi subjekty na volném trhu práce,
- alespoň 51 procent zisku musí pocházet z podnikatelské
činnosti,
- být držitelem registrace sociálního podniku u ministerstva
práce a hospodářství.
Po splnění poslední podmínky vzniká nárok na státní příspěvek na mzdy až do 75 procent jejich výše. (Tentýž nárok
mají i komerční společnosti, jde ale o složitější proceduru.)
Příspěvek se poskytuje na dobu tří let, za určitých podmínek ji lze prodloužit. Dalšími nárokovými příspěvky je
příspěvek na úpravu pracovního místa, který dosahuje
maximální výše 3500 €, a příspěvek na rozvoj podnikání v maximální výši 75 procent vynaložených nákladů.
Zajímavým nástrojem podpory zaměstnávání hlavně osob
s duševním postižením je místní model tzv. clubhousů.
V těchto centrech pro celostní rehabilitaci (nyní jich existuje kolem 25) se mohou jejich klienti každodenně zabývat
řadou aktivit, mohou se tam ubytovat, navíc získávají možnost zaměstnání nebo vzdělávání. Přínos těchto zařízení
pro uvedenou terapeutickou skupinu spočívá, a to i podle
průzkumů, hlavně v pozitivním vlivu na jejich životní pohodu i na nižší počet hospitalizací.

V seriálu tolikrát zmiňovaná úprava pracoviště představuje
většinou (do)vybavení nábytkem podle typu a stupně zdravotního postižení konkrétního pracovníka. Na ilustračních snímcích
je křeslo pro epileptika i v reálném pracovním prostředí.

Německo

V zemi se třetí největší světovou ekonomikou upravují
legislativně práva občanů se zdravotním postižením vč.
jejich zaměstnávání především dva zákony: sociální zákoník (Sozialgesetzbuch) a Zákon o rovných příležitostech
lidí s postižením, tj. o zákazu jejich diskriminace ve všech
sférách života (Behindertengleichstellungsgesetz).
Sociální zákoník mj. upravuje nemocenské dávky, dávky
k posilování účasti na životě a práci a dávky, které mají
podnítit lidi s postižením ke spoluúčasti na životě ve
společnosti. Všechny organizace zastupující tyto osoby

Partneři:

mají možnost podat po souhlasu konkrétního člověka jeho jménem žalobu, pokud se domnívají, že se ve vztahu
k němu porušuje některé právo (povinnost) zmíněné zákoníkem.
Druhý zákon např. ukládá federální vládě povinnost
odstraňovat bariéry nejen ve veřejných budovách, citovaná
povinnost se týká i voleb. Také tento legislativní předpis
přiznává organizacím, které zastupují osoby se zdravotním
postižením, právo podat žalobu, a to kvůli diskriminaci.
Jedná-li se o opakovanou diskriminaci, mohou podat žalobu ve veřejném zájmu (prostřednictvím této žaloby se
chrání veřejný zájem namísto ochrany individuálně určených práv žalobce).
V případě zaměstnávání lidí s postižením musí mít pro ně
každá firma s minimálně 20 zaměstnanci k dispozici alespoň 5 procent pracovních míst. Při nesplnění tohoto požadavku se ukládá měsíční sankce ve výši až 260 €.
Povinnost vytvářet aktivně taková pracovní místa, příp.
nahradit stávající zaměstnance lidmi s postižením není
ale výslovně uzákoněna, proto v praxi většinou dochází
k nedodržování požadovaných kvót.
Člověk s postižením musí být zaměstnán na takové
pozici, aby mohl využívat svoje schopnosti a dovednosti
v co největším rozsahu. Neznamená to ovšem právo na
jakékoliv pracovní zařazení podle jeho přání. Zároveň musí zaměstnavatel zabezpečit takové přizpůsobení pracovního prostředí, aby mohl zaměstnat povinné procento lidí s těžkým postižením. Tyto úpravy může financovat
z příspěvku, o který lze požádat. Více než 5 zaměstnaným
osobám s těžkým postižením u jedné firmy zákon přiznává
právo zvolit si svého důvěrníka, příp. i zástupce. Tento pověřenec pak např. kontroluje úroveň plnění příslušných
zákonných požadavků. Jakákoliv rozhodnutí týkající se zaměstnanců se zdravotním postižením musí zaměstnavatel s tímto důvěrníkem předem konzultovat.
(mk)

