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„Dobrou chuť,“ přeje od října
školákům CAA
Česká abilympijská asociace
(CAA) se zapojila do boje proti
nezdravému stravování školáků
a na začátku října začala pardubickým základním školám nabízet
zdravé svačinky. „Školáci často
svačí velmi nevhodné potraviny,
případně nesvačí vůbec, což má
samozřejmě negativní dopad na
jejich soustředění i množství vydávané energie. Proto jsme se
rozhodli přispět ke změně těchto
návyků a pravidelně jim nabídnout dobré a zdravé svačinky.
Současně tento projekt poskytuje
potřebná pracovní místa pro handicapované spoluobčany, kterým
tak usnadňuje začlenění do společnosti,“ řekl Pardubickému deníku Jaromír Krpálek, jednatel CAA.
V základní nabídce je dvacet
druhů čerstvých baget, housek, da-

lamánků, jogurtů s müsli, ovocných
a zeleninových salátů. „Svačinky si žáci základních škol, nebo
jejich rodiče, objednají jednoduše přes internetové stránky www.
esvacinky.cz. Brzy ráno je vyrobíme z čerstvých surovin, zabalíme a dopravíme přímo do školy
před velkou přestávkou. Každá
svačinka je označena jmenovkou,
na které je jméno a příjmení dítěte, třída a škola,“ upřesnil Filip
Novotný, tiskový mluvčí CAA.
Projekt eSvačinky realizuje Česká abilympijská asociace, která již
šestnáct let pomáhá lidem se zdravotním postižením s integrací do
běžného života. Handicapovaní svačinky připravují, balí a rozvážejí,
toto pracovní uplatnění jim umožňuje překonat sociální izolaci a zachovat si normální životní styl. (fr)

Oslavy ozdobil dvacetitisícový šek

Rozhovor s handbikerem
Heřmanem Volfem
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„To jsou dobře investované evropské peníze,“
konstatoval při návštěvě Kosatce Andrej Babiš

Se svými zkušenostmi s prací mezi handicapovanými se svěřila Jana Hanzlíková, čtyřka na volební kandidátce
ANO 2011 v Pardubickém kraji. V Kosatci dále diskutovali (zleva): Pavel Telička, Daniel Rubeš, Martin Kolovratník
a Andrej Babiš.

Jedna z prvních cest po republice
nového volebního uskupení ANO
2011 Andreje Babiše vedla začátkem září do Pardubic a tam do Integračního centra sociálních aktivit.
Při svém vystoupení ve velkém sále Kosatce druhý nejbohatší Čech
potvrdil tezi, se kterou šel do předčasných voleb: „Chceme do politiky přivést nové lidi, kteří tam nejdou kvůli svému prospěchu, ale
aby pracovali ve prospěch voličů.“
Kromě Andreje Babiše v Kosatci
byli i Pavel Telička, Daniel Rubeš,
Martin Kolovratník a Jana Hanzlíková. Čtyřka na Babišově volební
kandidátce pro Pardubický kraj se
v Kosatci cítila jako doma. Vždyť
s Českou abilympijskou asociací
spolupracuje na řadě akcí, v loňIntegrační centrum sociálních aktivit Kosatec oslavilo 2. narozeniny.
Každý, kdo do Kosatce přišel, našel dveře otevřené. V dílnách se pilně pracovalo, kavárna U tiskaře Brixe vařila kávu a nabízela domácí
štrůdl. Ředitelka České abilympijské asociace Ivana Dolečková přebrala od Tomáše Kmoška ze společnosti Foxconn šek na částku dvacet tisíc korun.
Návštevníci si během oslav a dne otevřených dveří prohlédli zázemí
objektu, truhlářskou, šicí a keramickou dílnu a tréninkovou restauraci.
V keramické dílně byly k vidění výrobky místních klientů, ale i dětí
z příměstského tábora. Venku na parkovišti si mohli vyzkoušet jízdu
na vozíku mezi slalomovými tyčemi. Testovalo se tam také ekologické
vozítko Osdrich zapůjčené na tento slavnostní den zdarma.
(fr)

Extrémní
závod zaujal
tisíce lidí

ském roce za práci mezi handicapovanými občany získala prestižní
Cenu hejtmana Pardubického kraje
Duhové křídlo.
V diskusi zazněl i dotaz Jana Čecha, který pracuje v tréninkové kavárně U tiskaře Brixe, proč třeba
v Dánsku všechno v sociální oblasti a výběru daní funguje, jak fungovat má. V odpovědi Pavel Telička,
který má letité zkušenosti z fungování orgánů EU, konstatoval, že to,
bohužel, opravdu tak je. Všechny
zainteresované proto čeká v této
oblasti ještě hodně práce a právě
hnutí Andreje Babiše by v této oblasti chtělo pomoci. Třeba i v případě zkušeností maminky schizofrenika, která si postěžovala, že tu
nejsou pro tyto lidi odpovídající

služby a zejména chráněné bydlení.
Při prohlídce, která besedě předcházela, Andreje Babiše nejvíce
zajímalo zaměstnávání handicapovaných lidí, jejich příprava k práci,
propojení se sociální rehabilitací
a vlastní formy zaměstnávání přímo v Kosatci. Po exkurzi, která
hostům umožnila vidět veškeré zázemí Integračního centra sociálních aktiv postavené za podpory
EU, Andrej Babiš spolu s Pavlem
Teličkou shodně konstatovali, že
tohle jsou velmi dobře uložené
evropské peníze. Loučili se s povzdechnutím: „Je škoda, že nebylo
víc času probrat tuhle oblast, která
nás opravdu hodně zajímá, do větší hloubky. Věříme však, že k tomu ještě příležitost bude.“
(fr)

Abilympiáda bude mít zahraniční účast

22. ročník národní abilympiády, která je soutěžní přehlídkou schopností a dovedností osob se zdravotním postižením v profesních i volnočasových aktivitách, má termín 23.–24. května 2014 v pardubické
ČEZ aréně a pořadatelem je tradičně Česká abilympijská asociace.
Novinkou bude zahraniční účast, odhad hovoří o 60–70 účastnících
z Malty, Polska, Slovenska, Turecka a Walesu. V soutěžní nabídce bude opět 41 disciplín a organizátor očekává, že zahraniční účastníci možná projeví zájem o některé, které se v posledních
letech nekonaly. Z důvodu nárůstu soutěžících pořadatel zavedl kvótu 12 soutěžících pro každou disciplínu.
(fr)
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Z Kosatce si ocenění opět odnesou Duhové křídlo
Pranýř A chválíř
Jany Hrdé

Osobní asistence
na jednotce intenzivní péče
Sobota, půl páté ráno: Voláme 155. Můj zdravotní stav se totiž zhoršil natolik, že už to doma nezvládáme.
Hlásíme, že osobní asistentka musí jet se mnou v sanitce. Odpovědí bylo rezolutní NE, je to proti předpisům, asistentka si může vzít taxík a jet za mnou.
Za sedm minut přijel velký a malý sanitní vůz. Lékař konstatuje, že je nutné
jet do nemocnice. Rozhodujeme se, do které. Na naši úpěnlivou prosbu,
aby vzali asistentku s sebou, prohlásili, že to vzhledem k mému postižení
(ochrnutí od ramen dolů) chápou a že to nemůže být problém.
JIP: Sotva mne sestřičky spolu se saniťákem přesunuli na postel, asistentka
mi pomáhala speciálními hmaty odkašlávat a napolohovala mne. Mé dušení asi byl nejsilnější popud, kvůli němuž se ode mě nedala odehnat ani na
metr. Věděla, že kašel bez její pomoci nezvládnu a budu se jen mučivě dusit.
Zdravotníci nasadili měřicí přístroje, lékařka mě odborně vyšetřila a začala se zákrokem, jehož popis by byl příliš drastický.
Osobní asistence: Trochu se mi ulevilo, i jaly jsme se řešit, jak to uděláme s osobní asistencí. První reakce totiž byla, že je naprosto, ale naprosto
vyloučené, že by tu asistentka zůstala se mnou. Trvaly jsme na svém. Paní
doktorka oponovala, že sestřičky jsou dostatečně kvalifikované, aby dokázaly uspokojit všechny mé potřeby.
„Ano,“ souhlasila jsem, „jistě jsou kvalifikované. A to pro osoby, které jsou
třeba i ležící, ale ne pro ochrnuté, u nichž funguje takřka vše jinak. Například neumějí pomoci vyklepáváním při močení, a tím pádem bych je musela buďto každou zvlášť zaučit, nebo by musela být aplikována cévka,
což je pro mne zaručený zánět močových cest. Byla by to pro mne další
život ohrožující komplikace.
Jsem sice při vědomí, ale dusíc se nejsem schopná vysvětlovat zvláštní
a přitom pro mne nezbytné postupy při péči. Buď by sestry kvůli mně neměly čas na ostatní pacienty, anebo by mi, právě když je mi zle, poskytovaly
méně péče, než potřebuji, a to by můj stav ještě zhoršovalo. A tak bychom
se všechny vzájemně trápily. Nejdůležitější je, že vždy, když se dusím,
asistentka sedící vedle mne to sama vypozoruje a fyzicky mi pomůže
s vykašláváním, zatímco sestru bych musela nějakým způsobem přivolat.
Zvonit však nemohu a nejsem s to ani volat.“
Nechaly tam tedy asistentku být, a ta postávala u mě. Zvrat nastal ve chvíli,
kdy jsem potřebovala čurat. Sestřičky vše rázem pochopily. Zřejmě to paní
doktorce vysvětlily také. Za chvíli přivezli objemné křeslo, jež se mělo stát pro
příštích pár dnů a nocí místem vyhrazeným na JIPce osobním asistentkám.
Úterý: Sestřičky naprosto spoléhají na moji asistentku v úkonech běžné
péče a zdravotnickou vykonávají samy. Lékaři bez výjimky přijali osobní
asistentku jako daný fakt.
Následující pondělí: Ráno nastoupivší sestra mi oznámila, že je zde má
asistence ohrožena, že kdosi významný to kritizoval. Dost jsme se vyděsily! Během dne však vše utichlo, a asistentka se mnou mohla setrvat
až do konce pobytu.
Závěr: Na JIPce jsem strávila šestnáct dní a po celou dobu se u mne střídaly mé osobní asistentky. Celou dobu nám většina personálu velmi fandila
a bylo vidět, že jejich obdiv k asistentkám roste. Nicméně ač zde asistence fungovala stoprocentně, byla pouze mlčky trpěna, nikoliv oficiálně schválena. A tak je nutné, aby byla legislativně posvěcena!
Chválíme všechny pomáhající! A na pranýř dáváme nerozum a formalismus, jež tentokrát nezvítězily!
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Už podruhé bude udělena Cena
hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením, kterou opět vyhlásila
Pardubická krajská rada osob se
zdravotním postižením ve spolupráci s Pardubickým krajem. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční
6. listopadu v Integračním centru
sociálních aktivit – známém pardubickém Kosatci, které zde mělo premiéru na podzim loňského
roku.
„Cenu získají jednotlivci či organizace za práci, kterou dlouhodobě dělají pro lidi se zdravotním
postižením. Patří jim za to dík
a uznání, protože je to práce
potřebná,“ vysvětlil Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.

Ceny pro letošní ročník opět vytvořil akademický architekt Miloslav Chaloupka a mají podobu
keramické kachle s motivem duhy a andělského křídla.
Sešlo se celkem 75 nominací, což
bylo o dvacet víc než v loňském
roce. Porota vybrala pět finalistů
v kategoriích profesionálové a pět
finalistů v kategorii dobrovolníci.
Nominace v kategorii profesionálové (podle abecedy): Česká abilympijská asociace, Iva Liedermanová (Magistrát města Pardubic),
Dana Stoklasová (TyfloCentrum
Pardubice), Zdena Šándorová
(Univerzita Pardubice) a Dagmar
Šolcová (Úřad práce Pardubice).
V kategorii dobrovolníků byli nominováni Ondřej Flégr (vede taneční kroužek Svítání), Jaroslava
Koukalová (dlouholetá funkcionářka organizací lidí se zdravot-

Přitažlivá prezentace „světa ticha“
bariérami omezujícími žiVe dnech 21. až 29. září
vot zhruba půl milionu
se nejen ve velkých měsnašich spoluobčanů. Natech po celé zemi konal
mátkou uveďme např.
pod záštitou zástupců zářednášku pro veřejnost
konodárných sborů, vro komunikačních prostředcholné i regionální politicích ve 21. století nejen
ky druhý ročník projektu
osob se sluchovým postiTýden komunikace osob
žením, promítání filmů
se sluchovým postižením.
s unikátními barevnými tiZvolený termín přitom netulky pro neslyšící nebo
byl náhodný: bylo to při
Sluchobus – osvětový propříležitosti Mezinárodníjekt týkající se preventivho dne neslyšících, který
ních prohlídek sluchu v teletos připadl na neděli
rénu. V Praze, Karlových
22. září.
Varech, Liberci, Hradci
Při úvodním představení
Králové, Brně, Olomouci,
v Senátu projekt uvedla
Ostravě, Karviné, KroměRenata Škopková, ředitelka pořádajícího občan- Jednou z akcí byla také komentovaná prohlídka říži, Valašském Meziříčí,
Uherském Hradišti a v Kurského sdružení ORBI pražské botanické zahrady s přepisem on-line.
Snímek: Jaroslav Winter dějově na Břeclavsku byPONTES: „Cíle Týdne jsou
lo zkrátka v uvedených
stále stejné: snažíme se
šířit základní informace o světě osob se slucho- dnech patřičně postaráno o nevšední zážitky. Do
vým postižením mezi širokou veřejnost. Naší sna- posledního zářijového týdne se může každý pomyhou je také zviditelnit organizace a instituce, kte- slně vrátit na webové adrese www.orbipontes.cz
ré lidem s tímto postižením pomáhají každý den. prostřednictvím podrobných informací i bohaté foProto jsme zvolili opětovně formu kulturně-vzdě- togalerie.
Za projektovou myšlenkou stojí pražská konferenlávacího celorepublikového programu, který spolu
s námi připravují právě samotné organizace a in- ce z března 2012 o pomoci dětem se sluchovým
stituce pracující s těmito osobami. Jeho vizí je postižením s výběrem školy a zapojením se do
vytvářet empatičtější, tolerantnější a informovaněj- pracovního procesu a zároveň o pomoci zaměstnavatelům v komunikaci s neslyšícími. Ve svém
ší společnost, ve které žijeme.“
Vskutku bohatý program zahrnoval kulturní, vzdě- vystoupení se na ní ředitel novozélandské organilávací i jiné akce, které umožnily hlavně široké ve- zace pro neslyšící mj. zmínil o podpoře znakového
řejnosti „vejít“ bez obav do „tichosvěta“ a nenásil- jazyka a komunity neslyšících prostřednictvím Tý(mk)
nou formou se seznámit s komunikačními i dalšími dne novozélandského znakového jazyka.

Kontroverzní sKarta končí, sociální reforma
Jaromíra Drábka také. Co bude dál?
Lidé se zdravotním postižením, kteří
odmítali sKartu, si oddechli. Dočkali
se totiž dobré zprávy: tento nástroj
sociální reformy, původně určený
pro výplatu všech sociálních dávek,
bude zrušen.
Platební kartu sloužící lidem na
vozíku či třeba nevidomým i jako
průkaz zavedl bývalý ministr práce
Jaromír Drábek. „Po více jak ročním
úsilí se nám podařilo dosáhnout
ukončení projektu, který nás nutil mít
povinně bankovní konta u České
spořitelny, svěřovat různé osobní
údaje různým komerčním subjektům
a který pro nás vytvářel obtížné
prostředí, protože bankomaty jsou
velmi často nepřístupné,“ shrnul Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením.
Příslušný zákon schválily obě komory parlamentu a v září ho podepsal prezident. Účinnosti nabyl
1. listopadu. Od tohoto dne běží
lhůta 6 měsíců a 30. dubna 2014
bude sKarta zcela zrušena.

Lidem, kteří jejím prostřednictvím
dostávají nějakou dávku, nyní úřady
práce rozesílají dopis s vysvětlením,
jak dále postupovat. Do doby, než
dojde ke změně systému, budou
dávku dostávat nadále přes sKartu. Ti, kdo ji nevlastní, dávky nadále
pobírají stejným způsobem jako dosud.
Pokud je občan držitelem speciální sKarty pro zdravotně postižené
(tedy průkazu OZP v podobě sKarty), obdržel či obdrží dopis od úřadu práce s informacemi, kdy a jak
dojde k její výměně za papírový
průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Zároveň
dostane informaci o změně výplaty
dávky: tu bude pobírat způsobem,
kterým ji dostával před vyzvednutím
sKarty.
Další významnou novinkou je
opětovné zavedení samostatného
řízení u nároku na průkaz OZP,
jehož základem bude posouzení
zdravotního stavu žadatele. Tento
nárok se tedy už nebude posuzo-

ním postižením), Alena Nováková
(vede pardubický Klub onkologicky nemocných), Milan Pešek
(předseda Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením) a Petr Vostřel (dobrovolník
v Hamzově léčebně v Luži)
V loňském roce si cenu pro
organizace odneslo Speciálně pedagogické centrum Svítání, cena
pro jednotlivce patřila Janě Hanzlíkové z Pardubic, která získala nominace mj. za profesionální
a lidský přístup k dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. A tak není divu, že si ji pro
svoji kandidátku do letošních
mimořádných parlamentních voleb vybral šéf hnutí ANO 2011
Andrej Babiš, který se byl při
svém pobytu v Pardubicích podívat i v Kosatci (informujeme na
jiném místě).
(fr)

vat podle kritérií, která jsou určena
pro nárok na příspěvek na péči. Nové pojetí obnovuje třístupňovou
závažnost funkčních poruch, pohyblivosti a orientace.
„Mění se také příspěvek na mobilitu. Bude se poskytovat osobám,
které jsou starší jednoho roku a jsou
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Dále se nám podařilo prosadit, že
zdravotním postižením odůvodňujícím přiznání příspěvku na zvláštní
pomůcku na pořízení motorového
vozidla bude také anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně, ať
s možností oprotézování, nebo bez
této možnosti,“ informovala Jana Hrdá, místopředsedkyně Národní rady.
Lidé po amputaci nohy a s protézou tedy už nebudou diskriminováni,
protože nebudou přicházet o peníze na zakoupení automobilu.
Uvedené změny přináší novela zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, která bude účinná od 1. ledna 2014.
(pel)

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)
2 Text: DMS KOSATEC
2 Telefonní číslo: 87 777

Nemošická MIREA nabízí výraznou pomoc
lidem s mentálním postižením
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Od důležitých rad, jízdy trolejbusem a keramické dílny
až po zajímavé výlety

V prosinci oslaví pětileté výročí denní stacionář MIREA
v Nemošicích, jehož posláním je rozvíjet samostatnost dospělých lidí s mentálním postižením. „Využíváme k tomu nácvik a upevňování sebeobslužných,
pracovních a sociálních dovedností, které vedou k zapojení do běžného života a k nezávislosti na poskytované službě,“ upřesnila Marcela Kolmanová, která je
ředitelkou stacionáře od 1. ledna 2009.
Pokud toto konstatování rozšifrujeme, zjistíme, že se jedná např. o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, řadu
výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Důležité
je i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
patří k tomu i sociálně terapeutické činnosti či pomoc při
uplatňování práv nebo poskytnutí rad při obstarávání osobních záležitostí. Kapacitu stacionáře, který sídlí v Ostřešanské ulici 25, využívá třiadvacet klientů od devatenácti do
čtyřiašedesáti let.
Kromě výše jmenovaných činností tihle klienti už také poznali pěkný kousek světa a mají za sebou spoustu zajímavých výletů – třeba do botanické a zoologické zahrady
v Praze či Afrického muzea dr. Emila Holuba v Holicích.

Klienti stacionáře MIREA na výletě na Kunětickou horu.

V baru Bílá vrána je scéna
pro zdravotně postižené kumštýře
Občanské sdružení POHODA uvedlo 5. září do
života nový projekt, který je v Česku novinkou.
Pod názvem Momentální scéna aneb prosazuj se
umožňuje umělcům se zdravotním postižením, aby
se vyjádřili. Jde o vhodný prostor pro film, hudbu, divadlo a různé výstavy, který je součástí pražského
mléčného baru Bílá vrána.
Pracují v něm lidé s mentálním postižením. „Nejen
oni, ale i lidé s jiným typem znevýhodnění neměli dosud příležitost k tomu, aby se prosadili a ukázali, co
v nich je,“ říká autor projektu Zoran Dukić. „A tak
jsme se rozhodli vytvořit místo, kde můžou hrát divadlo, koncertovat, zpívat nebo se jinak umělecky
vyjadřovat.“
Živé vystoupení se na Momentální scéně odehrává každý čtvrtek v podvečerních hodinách. Pondělky
jsou rezervované pro příznivce filmové tvorby. Promítají se snímky, které natočili lidé s postižením
nebo které se věnují této tematice. Zmíněný bar je
zároveň výstavním prostorem, ve kterém se každý
měsíc konají výstavy. Ve dnech bez programu jsou

návštěvníkům k dispozici hudební nástroje, takže
mohou v baru vytvořit neopakovatelnou atmosféru
plnou improvizace.
Projekt zahájila vernisáž karikatur klientů a zaměstnanců Pohody s názvem Ukaž svou pravou tvář.
Například v úterý 19. listopadu se návštěvníci mohou
těšit na představení Malý princ a v pondělí 25. na
promítání fotografií Jejich Afrika.
Bar včetně nové scény je zcela bezbariérový. Neváhejte, a vydejte se za dobrou zábavou, na které
se můžete osobně podílet!
(pel)
● bar Bílá vrána,
Kodymova 2526/4, Praha 13
● otevírací doba:
pondělí až pátek
od 10.30 do 18 hodin
● telefon: 777 913 414
● e-mail: info@barbilavrana.cz
● webovky: www.barbilavrana.cz

Vynikající souhrn informací, pokynů a rad
Česká asociace paraplegiků loni
vydala publikaci Vše okolo tetraplegie. Je určena zejména lidem
s poškozením míchy v krční oblasti a napsala ji Zdenka Faltýnková, zkušená fyzioterapeutka
a ergoterapeutka. Jde o příručku
velmi užitečnou, protože zmíněná
skupina osob má kromě problémů společných všem vozíčkářům
i specifické zdravotní a sociální
potíže dané rozsáhlejším postižením.
Téma je rozděleno na část
obecnou a praktickou. Nejprve
srozumitelný výklad o míše, jejím
poranění a častých zdravotních
komplikacích z hlediska anatomie,
fyziologie a medicíny. Potom pojednání o každodenních úkonech
i sociálních aspektech souvisejících s životem na vozíku. Tak
lze charakterizovat brožuru, která
u nás zřejmě nemá obdoby.
Čtenář se například dozví, co
znamená porucha termoregulace,
jak vznikají urologické komplikace
či dekubity a jak jim čelit, co se
stane s dýcháním nebo co mohou znamenat otoky na končetinách. Ve druhé části publikace
zjistí, jak se správně přesunovat
na vozík a jak se na něm pohybovat, jak správně nacvičovat
autokatetrizaci nebo co všechno
se odehrává během pobytu na
spinální jednotce a v rehabilitačním ústavu. Autorka se sa-

mozřejmě zabývá i pomůckami
a rehabilitací: stanovuje správný
potup při volbě vozíku či sedacího polštáře, vysvětluje, proč je důležité, aby vozíčkář pravidelně cvičil i doma...
Pochvalnou zmínku si zaslouží
množství snímků a ilustrací, které mají velkou informační hodnotu. Například fotografie dekubitu
v různých stádiích jsou působivější než jakékoli slovní varování.
A snímky na téma správného přesunu na vozík či využívání zbylé
úchopové funkce ruky fungují stejně dobře jako precizní pokyny.
Nelze přehlédnout, že příručka
má výrazný motivační náboj.

Autorka si uvědomuje, jak moc potřebují lidé s poraněnou míchou
povzbudit, protože se po těžkém
úrazu vlastně vracejí zpět do života. A tak je v brožuře několik autentických příběhů lidí, kteří dokázali tuto obtížnou situaci zvládnout.
Inspirativní je i předmluva nemocničního kaplana Vítězslava
Vursta, který už několik let pravidelně dochází na spinální jednotku Fakultní nemocnice v Motole.
Alespoň malý úryvek: „Naše doba
přináší často mylný obraz úspěšného člověka. Ten je spojen s mládím, krásou, penězi, volností atd.
Jako by skutečná hodnota každého
z nás byla spočitatelná, zhmotnělá v nejasné podobě dokonalosti.
O každém z nás platí, že to, jací
jsme, je víc jak to, co je navenek.
Vozík neudělal sám o sobě nikoho
lepším ani horším. Dává jen vyniknout tomu, jací ve skutečnosti
jsme, a o tuto vnitřní krásu se dá
usilovat v jakémkoli věku a v jakémkoli postavení. Americká psycholožka Elisabeth Kübler-Rossová to vyjádřila slovy: Lidé jsou jako
barevné vitráže. Třpytí se a září,
když je venku slunce. Ale po setmění jejich skutečná krása září
pouze tehdy, svítí-li světlo zevnitř.“
Šedesátistránkovou brožuru Vše
okolo tetraplegie si lze objednat
na telefonu 775 980 952 či e-mailu czepa@czepa.cz. Uhradíte jen
poštovné.
(pel)

Byli na zámku Diany Sternbergové v Častolovicích, Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou, obřím akváriu
v sousedním Hradci Králové a řadě dalších velice zajímavých míst.
Obecně prospěšná společnost MIREA velmi úzce spolupracuje s Českou abilympijskou asociací. Při letošní abilympiádě se její klienti zapojili do doprovodného programu
a jejich šamanské bubínky sklidily zasloužený aplaus. „Své
ovoce přináší plnění smlouvy o vzájemném zajištění stáží,
které pomáhají rozvíjet odbornost pracovníků v sociálních
službách,“ řekla Marcela Kolmanová a dodala: „Vítanou pomocí je možnost využívání dopravy CAA pro naše klienty
z místa jejich bydliště do stacionáře a zpět domů. Hodně
využívané jsou pravidelné návštěvy našich klientů v moderně vybavené keramické dílně v Kosatci.“
Spolupráce je však daleko širší. Namátkou jmenujme vysokomýtské Denní centrum Berenika (společné akce klientů),
společnost Marlin (praxe praktikantů), vysoké, střední i základní školy (exkurze či pronájem prostor) a v neposlední
řadě knihovny v krajských městech Pardubice a Hradec
Králové (vzdělávací programy a účast na soutěžích).
Podrobnosti o obecně prospěšné společnosti MIREA najdete na webu www.mirea.cz.
(fr)

Premiéra kreativní výstavy
Česká abilympijská asociace zve
ve čtvrtek 21. listopadu od 9
do 18 hodin širokou veřejnost
do vstupních prostor budovy
ČSOB Pojišťovny Pardubice
(centrum města naproti AFI Palace) na první ročník výstavy KREATIV Pardubice, vstup je volný.
Návštěvníci se budou moci na této nevšední akci zblízka nejen seznámit s novinkami z oblasti kreativního tvoření, ale také si prohlédnout
či nakoupit produkty pro tuto zajímavou volnočasovou aktivitu. Nabídka zboží i ukázek bude vskutku široká: vystřihovánky, papírové modely, kreslicí a psací potřeby, modelovací hmoty, korálky, potřeby a materiál na scrapbooking a cardmaking (ruční tvorba netradičních fotoalb,
resp. papírových přáníček) nebo na quillingovou metodu (zdobení papírovými ozdobami), patchworkové deky, přehozy a polštáře, papírová
krajka, pedigové a proutěné zboží, barvení, batikování, malba na sklo,
vitráže, ručně vyráběné šperky z polymerových hmot Fimo, Premo,
Kato, dráty, dřevěné hračky … Kdokoliv bude mít navíc
možnost aktivně se zapojit do různých workshopů.
Organizátor výstavy KREATIV Pardubice zároveň velice
děkuje vedení ČSOB Pojišťovny za vstřícné jednání
ohledně poskytnutí prostor.
(mk)

Srdcerváči mají u lidí úspěch
Od 9. září do 10. října se pět úspěšně pracujících zdravotně postižených lidí, přezdívaných Srdcerváči (jejich příběhy lze najít na
www.srdcervaci.cz), pokoušelo prostřednictvím netradiční kampaně
ukázat, že postižení nemusí být překážkou. Zároveň se snažili získávat od institucí, firem a významných osobností atraktivní dárky nebo
zážitky.
Během několikatýdenní akce, na které se formou SMS kampaně
výrazně podílel telefonní operátor Vodafone a také originální dražby na
aukro.cz, se podařilo shromáždit víc než 300 tisíc korun na rozvoj
podnikání lidí se zdravotním postižením. Srdcerváče do půlky října podpořilo přes 2500 dárců, a to nejen finančně, ale i vytvořením nových
pracovních a podnikatelských příležitostí.
Dražily se různé předměty známých a úspěšných osobností ze světa
sportu a zábavy, ale i účast na společenských akcích. Velký zájem byl
třeba o kopačky fotbalisty Pavla Horvátha, závodní lyže Nikoly Sudové, osobní kytaru rockera Michala Hrůzy či o účast v televizní show
StarDance. Unikátní dražby, kterých se může zúčastnit kdokoli, pokračují až do konce listopadu.
Nápaditý a úspěšný projekt organizuje Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
(pel)

Do soutěže o cenu MOSTY
se lze zapojit do konce roku
Neziskovky, firmy, média, úřady státní správy a samosprávy i jednotlivci mohou podávat návrhy na udělení ceny MOSTY 2013. Soutěž
každoročně pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
aby upozornila veřejnost na mimořádné činy, projekty a aktivity ve prospěch těchto občanů.
Nominace se přijímají v těchto kategoriích: instituce veřejné správy, nestátní subjekt, osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
a zvláštní cena. Formulář, soutěžní řád i výsledky předchozích ročníků
jsou zveřejněny na stránkách www.nrzp.cz v rubrice Projekty NRZP.
Návrhy je nutné zaslat e-mailem či poštou do sídla Národní rady
do 31. prosince. Vítězové budou vyhlášeni a ceny slavnostně uděleny
v březnu 2014.
(pel)
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Nejmladší člen rodiny vozíčkářských tras
Zhruba před dvěma měsíci – v pátek
13. září, přibyla k dosavadním šesti speciálním trasám Klubu českých turistů (KČT)
sedmá. Příznivci turistiky mohou díky ní
podrobněji poznat areál Rehabilitačního
ústavu v Kladrubech u Vlašimi v kraji, jemuž vévodí bájná hora Blaník. Autoři dlouhodobého projektu Turistika pro všechny si
tak mohli odškrtnout další z krajů, jimž
dosud vozíčkářská trasa chyběla: vyznačit
v každém ze 14 krajů republiky alespoň
jednu je totiž jeho hlavní záměr. Nápad na
trasu přitom vznikl teprve v březnu.
A proč si vlastně KČT pro další trasu
značenou ikonou vozíčkáře zvolilo právě
toto významné léčebné zařízení, které se
na vysoké odborné úrovni snaží co nejvíce vrátit do plného života lidi, kteří utrpěli vážné zranění při dopravní nehodě, při
sportu apod.? (Veškeré informace o něm
jsou na webu http://rehabilitace.cz/czech.)
Jeho zástupce totiž velice oslovila současná podoba místního lesoparku – hlavně
všechny cesty s asfaltovým povrchem a četná odpočívadla s lavičkami, tedy to, co je
na vozíčkářských trasách nezbytné. Je to
výsledek tisíců hodin brigádnické činnosti
zahájené v roce 1981 při příležitosti Mezinárodního roku invalidů.
Kvalitně proznačená trasa o celkové délce
zhruba pět kilometrů, která je samozřejmě
přístupná i veřejnosti, se skládá ze dvou
okruhů. Delší je červeně značený a měří
3,4 kilometru, modrý vycházkový má délku 1,4 kilometru. Při směru cesty podle šipek na otištěné mapě představuje větší

Za výchozí místo se považuje dřevěný altán
v odpočinkové zóně ústavu (na mapce zakroužkované místo), který na jeho výstavbu
poskytl 60 tisíc korun. Zbylé náklady uhradilo
ze sponzorských příspěvků KČT. Jsou u něj
také umístěny úvodní rozcestníky.

stoupání pouze úsek od areálu u Brodského rybníka k úpatí vrchu Kostelík. Volbou
dalších možných cest lze vzdálenost různě upravovat, nic samozřejmě nebrání ani
absolvování trasy opačným směrem.
Kopec Kostelík se původně nazýval Kladrubská Hůrka, současný název se vztahuje k husitským válkám. Tehdy si na něm

místní sedláci postavili dřevěnou kapli (zbořena byla roku 1627), zasvětili ji Mistru
Janu Husovi a 6. července k ní pravidelně konali pouti k uctění jeho památky.
Slavnostní otevření trasy, která je z dosavadních svou lokalizací vozíčkářům i ostatním osobám s tělesným postižením nejblíže, se za účasti zástupců vedení ústavu,

KČT i sponzorů symbolicky konalo ve stejný den, kdy ústav žil významnou sportovní událostí – šestým ročníkem podzimního
triatlonu pro jeho pacienty. Po cestách
s ikonou vozíčkáře se jeho účastníci vydali
při první disciplíně – jízdě na vozíku/chůzi,
byli tedy zároveň prvními „turisty“, kteří
tam zanechali „svoje stopy“.
V době, kdy vydáním tohoto Zpravodaje
listují čtenáří, není už název článku vlastně pravdivý. Přibližně měsíc po Středočeském kraji, v neděli 20. října, se totiž mapa
krajů s vozíčkářskými trasami KČT oficiálně
rozrostla o osmý, a sice Moravskoslezský.
Tentokrát se ale nejedná o okruh: zhruba
čtyřkilometrová trasa začíná v zařízení,
které také pečuje o osoby se zdravotním
postižením – v Ústavu sociální péče
v Hrabyni na Opavsku, odkud pokračuje
do obce. Podrobněji ji představíme v některém z následujících vydání.
(mk)

Hronovická 2699
530 02 Pardubice

		
Inženýring
Účetnictví

tel.: 603 926 771
petr.kotynek@post.cz

TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
533 43 Rohovládova Bělá 91
tel.: 466 921 292
topcentrum@topcentrum.cz
www.topcentrum.cz
Touha po pořádku je zcela přirozená, v praxi však naráží na přírodní
entropickou zákonitost, že zatímco
zmatek vzniká spontánně, zavedení
pořádku a jeho stálé udržení si žádá pozorné přemýšlení a nepřetržitý
fyzický pracovní výkon.
Specialisté firmy TOP CENTRUM
skromně přiznávají, že nevymysleli
vestavby do vozidel, ale „pouze
shromáždili, zdokonalili a systematicky propracovali myšlenky pro pořádek a pozdvihli je na profesionální úroveň.“ Neustálou výměnou
zkušeností s lidmi z různých řemesel, s konstruktéry z automobilového průmyslu a zejména s pomocí důmyslného a velmi variabilního hliníkového a plastového stavebnicového systému SORTIMO dokáže firma TOP CENTRUM
Jaroslava Nováka nabídnout vysoce účelné, bezpečné a elegantní řešení
prakticky pro každého a do každého osobního nebo užitkového vozu.

Zde je místo
pro Vaši reklamu.

Firma TOP CENTRUM se mimo jiné také zabývá prodejem profesionálního
nářadí světových značek, stavební mechanizace, teleskopických žebříků, plošin,
stoliček, kufrů a brašen. Na celý sortiment zajišťujeme záruční i pozáruční
servis.

Firma dlouhodobě významně podporuje aktivity České abilympijské asociace.
V roce 2012 výrazně přispěla na pořízení velkoprostorového vozidla pro přepravu osob s tělesným postižením.

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

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

EU Program Grundtvig, program celoživotního vzdělávání,
partnerský projekt MAPDOT
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„Move and Pull down the wall“ – („Pohybuj se a zboř zeď“)
MAPDOT Prešov (11. 9. – 13. 9.)

Partnerské země a organizace

Středa 11. 9. – 1. pracovní den
Dopoledne:
- Spojená škola internátní Prešov, škola pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s lehkým,
středním a těžkým mentálním postižením a dětí s vícenásobným (tělesným a mentálním)
postižením od 3 do 18 let
Odpoledne:
- Galerie Abilympiáda občanského sdružení ZOM Prešov
- Krajské autistické centrum Prešov

Česká republika
Česká abilympijská asociace uspořádá závěrečnou akci v rámci projektu – 22. ročník
abilympiády. Uskuteční se 23. a 24. května 2014 jako abilympiáda s mezinárodní účastí
soutěžících z ostatních uvedených zemí: jejich počet se předpokládá mezi 60 až 70.

Čtvrtek 12. 9. – 2. pracovní den
- Pieniny, projekt přístupného cestovního ruchu – plavba na vorech (pltích) po hraniční
řece Dunajec, procházka od cílového přístaviště k chatě Pieniny
Pátek 13. 9. – 3. pracovní den
- Vysoké Tatry (Štrbské Pleso), projekt přístupného cestovního ruchu – procházka od Areálu snů (dějiště MS 1970 v klasickém lyžování) kolem Štrbského plesa k hotelu Solisko
Večer:
- Slavnostní večeře s udělením certifikátu MAPDOT každému účastníkovi

Proč právě Galéria Abilympiáda?

S předsedou občanského sdružení ZOM Prešov
nejen o nevšedním pojmenování
Jedním z míst, které první
den navštívili někteří členové
naší delegace, byla zajímavá
Galéria Abilympiáda, jedna
z aktivit občanského sdružení ZOM Prešov. Především
s jejím příběhem seznamuje
v rozhovoru předseda sdružení Boris Klohna (na snímku
na vozíku s bílým kloboukem).
4 Kdy se začala psát historie
galerie a jaká událost měla
rozhodující vliv na její vznik?
Před deseti lety jsme pro lidi
se
zdravotním
postižením
zorganizovali přípravný kurz
podnikání. Tehdy nás napadla
myšlenka vybudovat v našem
městě bezbariérovou galerii
výtvarného umění zaměřenou
především na morální a finanční podporu talentovaných
lidí hlavně s tělesným hendikepem. To byl počátek projektu, jehož cílem je inkluze, tedy splynutí populace bez ohledu
na zdravotní či sociální postižení, příslušnost k národnostní menšině apod.
Státní správa nám poskytla prostory ve zchátralé budově areálu bývalých kasáren na
Masarykově ulici. Museli jsme však získat dostatek financí na kompletní rekonstrukci,
která by zajistila vozíčkářům a lidem s berlemi bezproblémový vstup do nových prostor.
To se nám nakonec podařilo. Proto jsme mohli po náročné čtyřleté rekonstrukci prostory slavnostně otevřít v květnu roku 2007. Nové zařízení dostalo název Galéria Abilympiáda, takto jsme ho pojmenovali i v projektovém záměru. Proč? No, chtěli jsme tím
vyjádřit význam tohoto cizího výrazu.
4 Podle prvního slova v názvu lze usuzovat, že slouží pro různé výstavy...
Ano, do současnosti tu vystavovala přibližně stovka umělců, kromě talentovaných tvůrců
se zdravotním postižením také zdraví autoři, veřejnosti téměř neznámí, i nositelé zvučných
jmen. Na návštěvníky přitom vždy čekají prezentace různorodých, a to i netradičních druhů
výtvarného umění: malba, grafika, kresba, fotografie, dřevořezba, keramika a mnohé jiné.
Část galerie je věnovaná stálé výstavě děl, v dalších prostorách se přibližně ve dvouměsíčních intervalech konají výstavy s vernisážemi.
Dále se tu organizují také autorská čtení poezie a prózy, vzdělávací akce, turnaje v boccii
a šachu, ale i akce typu vánočních večírků, masopustních slavností či pracovních setkání partnerských organizací. Vstup do galerie je bezplatný.
Důležité je, že Galéria Abilympiáda má statut chráněné dílny, kde v současnosti pracují
tři osoby s těžkým tělesným postižením a jeden pracovní asistent.
4 Poslední otázku bych rád směřoval na vás. Můžete o sobě prohlásit, že jste zkušený matador skutečné abilympiády?
Realizaci myšlenky a hnutí abilympiády na Slovensku osobně sleduji už od roku 1994.
Vlastně od rozpadu federace, dokdy jsme fungovali společně jako Československo i v rámci organizování abilympiády. Jako člen Zväzu telesne postihnutej mládeže jsem při prvních ročnících abilympiády na Slovensku spolupracoval s panem Aurelem Bitterem,
který „vlajku“ abilympiády u nás drží dodnes. Propagace pracovních schopností osob se
zdravotním postižením se časem pro mě a mé kolegy v organizaci ZOM Prešov stala
prioritní oblastí činnosti. Založili jsme agenturu podporovaného zaměstnávání, poskytujeme pracovní poradenství, provozujeme chránéné dílny, naši členové se zúčastnili mezinárodních abilympiád v Perthu, Praze, Dillí i v Šizuoce.
Podrobné informace o činnosti sdružení ZOM Prešov najdete na internetové adrese
www.zompresov.sk.
(mk)

Slovensko
PRERAG, združenie (Prešovská rozvojová agentura) je nevládní organizace podílející se na přeshraničních kulturních a vzdělávacích projektech pro osoby se zdravotním
postižením – např. v roce 2011 to byl projekt „Otevřený prostor pro integraci“, na kterém se podílelo také Polsko. Jako slovenský koordinátor projektu vykonává funkci prostředníka místních organizací s aktivitami pro osoby se zdravotním postižením. Tímto
krokem jim umožňuje mezinárodní spolupráci, díky níž získají nové zkušenosti; nezanedbatelné není ani postupné odstraňování jazykových bariér. Velký význam při propagaci
projektu a šíření výstupů z něj přikládá především vzdělávací činnosti jako např. semináři
o arteterapii v rámci mobility na Slovensku nebo provozování tvůrčí dílny.
Polsko
Zespół Placówek Edukacyjnych Olsztyn (Olštýn – město na severu Polska) poskytuje
vzdělání dětem a mládeži s autismem a těžkým zdravotním postižením ve speciální mateřské a základní škole a také ve speciálním gymnáziu. V září roku 2011 přibylo další vzdělávací zařízení – odborná škola pro osoby se zdravotním postižením, kde žáci získávají
potřebné řemeslné, ale i sociální znalosti pro svůj další život. Díky spoluprácí s místní
ergoterapií mohou dospělí s postižením rozvíjet své dovednosti a usilovat i o autonomii.
Tato organizace uspořádá příští rok v březnu předposlední společnou akci projektu.
Malta
The Gozo Centre for Arts & Crafts se od svého uvedení do provozu v prosinci 1989
soustředí na podporu umění a řemesel a na rozvoj tvůrčích schopností všech obyvatel
druhého největšího ze tří obydlených ostrovů státu Malta (žije zde zhruba 30 tisíc obyvatel). Proto tato škola pořádá četné kurzy různého zaměření i úrovně, a to i pro osoby se
speciálními potřebami. Důležitou oblastí činnosti je také pomoc osobám se zdravotním
postižením při jejich integraci do společnosti.
Zajímavost: Protože na ostrově není sladká voda a musí se tedy dovážet nebo upravovat, dostávají žadatelé o výstavbu při nesplnění požadavků ohledně bezbariérovosti výstrahu, že jim nebude povoleno vybudování vodovodní přípojky...
Turecko
Karadeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Trabzon (Trabzon – přístavní město u Černého
moře na severovýchodě země) nabízí osobám s autismem život se sportovními programy,
aby se snížila jejich fyzická hyperaktivita i nežádoucí chování. K této přitažlivé činnosti se
přitom využívají také mnohé alternativní terapie jako např. s delfíny, koňmi, hudbou apod.
Toto soukromé zařízení bylo v červnu pořadatelem společného setkání předcházejícího slovenskému, kterého se jako prvního v rámci projektu aktivně zúčastnili i zástupci
České abilympijské asociace (viz snímky na straně 6). Na Slovensko Turci nepřijeli.
Wales
Kinesthetics Cymru Cyf, organizace neziskového charakteru, má působnost po celé
Evropě. Původně se zabývala partnerstvím, postupně přibyl např. výzkum a využívání
různých inovativních možností v oblasti mezigeneračního vzdělávání.
(mk)

Cíle projektu a strategie
● Zvýšení povědomí široké veřejnosti o lidech se zdravotním postižením a příspěvek
k odstranění předsudků a zaujatostí vůči této skupině lidí.
● Zvýšení sebedůvěry těchto osob a pomoc při jejich začleňování do společnosti.
● Získání schopností a znalostí nutných k úspěchu prostřednictvím jejich přímé
účasti na různých akcích např. sportovního nebo uměleckého zaměření.
● Předávání inspirativních poznatků od ostatních partnerů, snaha o spolupráci při
formování společných metodik, přístupů a kritérií pro správnou péči o cílovou skupinu
osob.
● Důkaz o existenci podobných problémů i v jiných evropských státech, snaha o jejich postupné odstranění.
● Facebooková průběžná komunikace mezi partnery v oblasti vzdělávání dospělých
osob se zdravotním postižením.
● Podpora inovačních technologií využívaných všemi zúčastněnými stranami projektu.
● Zapojení účastníků projektu do snahy splnit všechny cíle projektu formou prezentací,
propagačních setkání, předávání zkušeností a získaných poznatků uskutečňovat prostřednictvím zpráv, fotografií, videoukázek apod.
● Sdílení a porovnávání stylů a technik používaných při péči o osoby se zdravotním
postižením v partnerských zemích projektu, zvýšení povědomí o poskytované péči.
● Kombinace široké škály dovedností, přístupů i technik osob pečujících o zdravotně
postižené ze zemí zapojených do projektu a jejich používání při aktivitách.
● Příspěvek k úsilí Evropské unie aktivně začlenit osoby se zdravotním postižením
do dění ve společnosti v souladu s právy v oblasti přístupu k otázkám zdravotního
postižení.
(mk)
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EU Lifelong Learning Programme
Grundtvig Partnership Project
„Move & Pull down the Wall“ (MAPDOT)
Introducing of the project

The partners

● To raise the understanding of the public about people with disabilities and difference
through participation in the project events and through promotional and dissemination
activities thus help to break down the walls of prejudice and bias against disabled people.
● To improve the confidence of people with disabilities and let them feel included in society
(I am the same as the rest).
● To enable people with disabilities to discover themselves in different situations; to let
them learn new sports and artistic skills; to have their products exhibited; to enable them to
perform for the international public. Above all else, to succeed.
● To enable all the target groups of the project to find inspiration in the work and facilities of the other partners orienting towards collaboration among these specialized
adult education providers and forming common methodologies, approaches and criteria
for practices and administration of the institutions.
● To enable carers not to feel alone and see that other carers have similar problems to
cope with. (I am not alone).
● To secure the on-going communication between the partners in the field of adult
learning for disabled people by means of the MAPDOT Facebook group.
● To promote innovative technology use by all stakeholders of the project.
● The approach used to achieve these objectives will be based on the involvement
of the all project participants. In each country trainers, learners and the involved university and secondary school students will be meeting prior to the mobilities and will
prepare presentations and exhibits. After each mobility, the participating organizations
will held promotional meetings and share the experience and the obtained knowledge
through reports, photo and video presentations and media outputs.
● The project will make us stronger in the awareness and caring for disabled adults
through the sharing and comparing of styles and techniques and facilities used in the training and development of disabled people in the participating european countries, literally
extends from one end of the continent to the other.
● Our activities will gather us all together, working and learning together will help create
respect for the others culture, skill and knowledge. Our activities will also combine
the skills of trainers and facilitators from all partners’ countries, which mean that a wide
range of skills, approaches, techniques and of course languages will be used.
● By sharing good working practices, knowledge and skills, we hope to make a whole
that is greater than the sum of it parts.

Czech Republic – Česká abilympijská asociace
Česká abilympijská asociace helps people with physical, mental, sensory, or multiple
disabilities and the people who are socially disadvantaged to achieve the greatest possible
degree of self-sufficiency and independence. We help people from the target group in their
integration into society. We help them in employment, education and leisure and inform
them of their rights.
In MAPDOT project we commit:
- Performing all common tasks determined before and after the submission.
- During the visit in our country people with disabilities will compete in national abilympics.
We will also organize hypotherapy on rececourse, craft workshop and art workshop.
- Social media organization (uploading to the media and linking or embedding them into the
project website) as our specific task.

MAPDOT in Turkey

Poland – Zespól Placówek Edukacyjnych Olsztyn
Zespol Placówek Edukacyjnych in Olsztyn is organized into three different levels of
education: Kindergarten (Special kindergarten and integration kindergarten), Special Primary School, Special Grammar School. In September 2011 the Vocational School for
People with Disabilities was opened. In this school students are taught the skilled trades
for example handcraft, and other social skills, which students will need in their lives. Our
institution mostly looks after children and youth with autism and severe disabilities. Our
institution cooperates with The Occupational Therapy in Olsztyn, where adults can develop their skills and where adults can strive after autonomy.

Beşirli coast social activity „Life with no Handicap“ – group of volunteers.

Slovakia – PRERAG, združenie Prešov
PRERAG association is an NGO that has been involved in cross-border cultural and
educational projects and in partnership formation. In the past years close cooperation
with regional and foreign (Poland, Hungary, Ukraine, Romania) organizations for people
with disabilities – project writing and management, consultancy and educational activities.
The latest project relevant for the planned one: Open Space of Integration 2011 (Poland,
Slovakia). In the MAPDOT project, PRERAG association will function as the coordinator
and facilitator for the local organizations working with the disabled (ZOM in Prešov and
Special school in Prešov) and introduce them into international cooperation. The experience
from cross-border projects will be transferred into a wider international scope. At this
point such cooperation of PRERAG and disabled organizations is inevitable as it will
help them cope with the lack of experience and foreign language barriers.
The main role of the Slovak partner will be in suggesting ways of project promotion and
outputs dissemination; in introducing the concept of facilitators (an idea of involvement
of university students in project activities); in running a training activity – a seminar on
art therapy within a mobility in Slovakia and in running creative workshops.
PRERAG has been involved in the Grundtvig project BOTH (learning partnership) aimed
at traditional crafts; the Slovak partner organization is the Academy of Education. For
PRERAG it is an excellent opportunity to learn about preparing and implementing a LLP
project.

Malta – the Gozo Centre for Arts & Crafts
The Gozo Centre for Art and Crafts, first opened its doors to students on the 27th of December, 1989, under the name of Gozo School of Art. From its inauguration the centre continuously strives to promote art, crafts and artisans on the island. The school understands the
keen interest for art and crafts of our participants, and consequently is motivated to nurture
their abilities, thus reflecting each individual’s perspective towards art. Anyone who wishes to pursue a learning experience at the Centre has the opportunity to choose from
the various courses offered. Starting from the more generic level, which focus on the development of the participant’s actual creative abilities, courses induce participants to
learn their way to professional level. Courses are divided on 8 main categories; Fine Art –
Art and Design – Crafts – Trade – Art Juniors – Crafts Juniors – Art and craft sessions
for persons with Special needs – Design and Crafts techniques to Secondary Schools students in the age group of 12 and 15. The Centre is committed to provide an environment
of inclusion, which reflects on the different ages, abilities and social backgrounds of the participants attending the Centre. The centre also caters for persons with disability to integrate
them selves in the gozitan society and to extend there abilities to a sustainable carrier in
Arts and Crafts when possible. It offers its service also to the Gozo Mental Health hospital, the Adult Training centre for persons with other abilities and for Gozo Secondary
schools low academic achievers ages 12 to 16 years.
Besides common tasks we commit to perform External Evaluation by devising and periodically applying an online quality insurance scale and organizing other evaluation tasks
including qualitative ones.
Turkey – Karadeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Trabzon
The institution has been founded by teachers who graduated from Physical Education
Department to provide individuals with autism with sports training. The club is a private
body applying „Life with Sports Programmes“, developed by Sakarya Sapanca Sportizm
Sports Club, in the Black Sea region.
In sportism; physical education and sports activities are used as a means of setting a life
pace for special individuals. It is a widely accepted fact that intensive physical activity
reduces hyperactivity and undesired behaviour. It was observed that exercise facilitates
body control and it is a bridge for social development. Among other alternative therapies
(with dolphins, music and horses etc.), the significance of sports therapy has been getting
more and more widely accepted all over the world.

Kaşüstü Kamelya Street – Club sports activities.

Wales – Kinesthetics Cymru Cyf
Kinesthetic Learning is a new, not-for-profit, company operating across Europe and is
based in West Wales. Staffed by a wide variety of educationalists, it has grown out of
earlier European learning-partnership work which explored various intergenerational learning situations.These were with Origin Dyfed Ltd and Learn with Grandma. Cyf. Kinesthetics
Learning was born to develop and deliver the innovative learning opportunities explored
by these projects.
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Pro chvíle oddechu
Nynější platná legislativní úprava obecných technických požadavků na stavby a jejich části tak, aby je
mohly bezpečně užívat osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby jako doprovod
dítěte v kočárku nebo dítěte do tří let, je obsahem
rozsáhlé vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jedna z příloh vyjmenovává technické požadavky k zabezpečení bezbariérového užívání staveb občanského vybavení
v částech určených pro veřejnost, společných prostor
a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro
výkon práce.
V tajenkách je třeba doplnit doslovná znění z části,
která řeší úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. První dvě citace se přitom týkají pouze prvně jmenovaných, poslední navíc
osob se zrakovým postižením:
„Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu
musí při předpokládaném rozmístění … (1. tajenka)
umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá
kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro
více než jednoho uživatele se musí prokazovat
v obytných místnostech základního charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné ložnice, dostatek
prostoru pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor pro skladování vozíku.“
„Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v úrovni podlahy
bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí …
(2. tajenka) neprůhlednou část do výšky maximálně
600 mm nad podlahou.“
„Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná … (3. tajenka) topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.“
Termín pro tuto křížovku: úterý 10. prosince
Vyluštění z čísla 4: AMPUTACE NOHOU
(kompletní vyluštění viz níže)
Cenu získávají (došlo celkem 46 správných řešení):
1. Gabriela Bičíková, Pardubice
2. Veronika Bulíčková, Pardubice
3. Jana Dolníčková, Sobětuchy, okr. Chrudim
4. Petr Pouchlý, Pardubice
5. Věra Jírová, Nové Město pod Smrkem

Ilustrační snímek bezbariérového WC

Vodorovně: A. Český malíř; stupeň mořského pliocénu; ztroskotaná loď. – B. Cíp květního kalichu; opak
světla; uhlovodík. – C. Řeka v Rakousku; český organický chemik; africký slon. – D. Osamocen; řecká
mytická obluda; biblická postava. – E. Druh antilopy;
osévat; léta. – F. Druhy; mužské jméno; trnovník. –
G. Německý církevní skladatel; kolonie; anglicky „všechno“. – H. Lyže; Atatürkovo jméno; řeka v Chorvatsku. – I. 1000 kilogramů; na které místo; malý
domácí hlídač.
Svisle: 1. Ženské jméno; zkouška znalostí. – 2. Západočeské město; 1. tajenka. – 3. 24 hodin; stírač
prachu; typ čínské opery. – 4. Značka astatu; žvásty;
mastné kruhy na polévce. – 5. Soubor map; město
u Teplic. – 6. 2. tajenka; japonská lovkyně ústřic. –
7. Roztavovat; partner Evy. – 8. Předložka; letadla;
horský skřítek. – 9. Pysky; hlt; německá předložka. –
10. Spisová zkratka; 3. tajenka. – 11. Části svíček;
nápor.
Pomůcka: Ett, Lamie, ušet.

(mk)

- Znění tajenky/tajenek (ve druhém případě vč. jejich čísla – např. 1. tajenka: ABILYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE) zasílejte do termínu uvedeného
u příslušné křížovky na některý z otištěných kontaktů,
a to vč. adresy bydliště nebo alespoň e-mailové.
- Od května můžete luštit také prostřednictvím facebooku.
- Ceny věnují Měšťanský pivovar Havlíčkův
Brod, Nadace pojišťovny Generali, Nakladatelství
Fragment a Grada Publishing, Výherci je obdrží
poštou, jiný způsob doručení si musí konkrétní osoba domluvit na telefonním čísle 466 052 050.
- Další vydání Zpravodaje uveřejní jména vylosovaných luštitelů i správné řešení. Budou-li prostorové možnosti, budou si moci luštitelé porovnat svoje
snažení s kompletně vyplněným obrazcem.
- Doporučení: Před odesláním by si každý měl –
třeba i vícekrát – bedlivě zkontrolovat napsané znění
tajenky a také doplnění příslušným číslem, pokud
jich je více. Nechtěná chyba často vzniká při aktivní
funkci automatických oprav.
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.

CHestav CZ

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

ACTIWO
Pardubice
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Extrémní závod, který zaujal tisíce lidí
rozhovor s handbikerem Heřmanem Volfem

Na přelomu července a srpna se konal velmi zajímavý
závod napříč Českem a Slovenskem. Amatérští cyklisté
museli zvládnout dva tisíce
kilometrů maximálně za 111
hodin a v každém zúčastněném týmu musel být aspoň jeden handbiker: vozíčkář na kole upraveném tak,
aby mohl ochrnuté nohy nahradit rukama.
Čtyř nebo osmičlenné týmy
se vydaly na trasu 31. července ráno. Letní OPEL HANDY
CYKLO MARATON, který byl
atraktivní nejen pro účastníky, vymyslel paraplegik Heřman Volf. Osmačtyřicetiletý
pohodový chlapík, pro kterého je handbike životní vášní, má za sebou i zahraniční výpravy třeba do Paříže
či Říma. Dvakrát také dojel
z Prahy, kde žije, do Pardubic na abilympiádu.
l Start byl v Trojmezí u Aše
a nejvýchodnějším průjezdním bodem byly Veľké Kapušany nedaleko hranic Slovenska s Ukrajinou. Co pro
tebe bylo inspirací k trase
napříč dvěma státy?
Nejdřív se zmíním o motivaci.
Chtěl jsem, aby si maratón mohli vyzkoušet i lidé, kteří na kole
moc často nejezdí: pro osmičlenný tým není závod tak náročný. Ale ve čtyřech už je to
hodně o „opravdové“ cyklistice.
Inspiroval mě slavný závod
RAAM, jeho délka a pojetí trasy. Ve Spojených státech ujedou cyklisté zhruba 4800 kilometrů od západu na východ.
Mým záměrem bylo, aby účastníci zvládli aspoň 2 tisíce kilometrů, tedy skoro polovinu
amerického závodu. A trasa
spojující Česko a Slovensko mi
připadala jako nejlepší volba.
Časový rámec 111 hodin byl
přijatelný i pro méně zdatné
cyklisty. Dokonce se ukázalo,

splnil svůj účel. V prvních hodinách po startu dokonce kvůli
vysoké návštěvnosti spadl server a musela se zvýšit jeho
kapacita. Během čtyř dní se
na webovou stránku závodu
podívalo víc než 30 tisíc lidí!
Taky velmi rychle vznikly fankluby jednotlivých týmů: stačilo
dát první zprávu z trasy a několik fotek na facebook. Že se
povedla dobrá věc, jsem si
uvědomil i po skončení závodu,
kdy mi několik lidí na vozíku
řeklo, že nic tak intenzivního
a úžasného ještě nezažili.

Heřman Volf se narodil v roce
1965, žije v Praze. Ve čtyřiceti
se mu při lyžování stal těžký
úraz, který měl za následek
ochrnutí nohou. Náruživý sportovec přesto nevzdal svůj sen
z mládí: projezdit Evropu na
kole. Na handbiku se vydal do
Paříže (2009), pak do vesničky
poblíž Banské Bystrice (2010),
do Říma (2011) a loni do
norského Oslo. Poslední dvě
jízdy měly silný charitativní náboj: Volf je podnikl i za další
vozíčkáře, a to v rámci dlouhodobého projektu Cesta za
snem. Letos na jaře založil s přítelem Miloslavem Doležalem
stejnojmenné sdružení, které zorganizovalo Opel Handy Cyklo
Maraton.
že pro ně nebyl problém
zvládnout závod za mnohem
kratší dobu. Třeba vítězný tým
Opel CS se v cíli, který byl
v Praze na Černém Mostě, objevil už po třiašedesáti hodinách! Ale i ostatní týmy jely
rychle a v cíli se objevily mnohem dřív, než jsme čekali.
l Jsi autorem závodu, coby
člen sdružení Cesta za snem
ses výrazně podílel na je-

ho přípravě, navíc jsi byl
členem stejnojmenného týmu. Nakolik akce splnila tvé
představy?
Byla určena hlavně pro veřejnost a pro vozíčkáře, které jsme
chtěli povzbudit k aktivnímu životu. Proto musel být v každém
týmu jeden handbiker, proto
jsme umožnili lidem sledovat
závod online na počítači nebo
mobilním telefonu.
Závod měl velký ohlas, takže

l Pomyslnou tečkou byl
zářijový pobyt pro lidi, kteří
ochrnuli nedávno...
Společně s Centrem Paraple,
Rehabilitačním ústavem v Kladrubech a spinálkou nemocnice
v Motole jsme vybrali několik
lidí krátce po úrazu. A každý
tým přihlášený do závodu byl
patronem jednoho z nich.
Uvědomujeme si, jak důležité
je pro každého, kdo sedí na
vozíku teprve několik měsíců,
zažít něco příjemného. Proto
jsme připravili víkend v přírodě, který měl deset lidí s poškozenou míchou přesvědčit,
že i oni si můžou užít spoustu
zábavy, že můžou poznávat
zajímavé lidi, zkoušet různé
sporty, pozitivně myslet a těšit
se ze života. Myslím, že se
nám to povedlo.
l O tvých dálkových jízdách
natočil Miloslav Doležal dokumenty pro Českou televizi.
Bude něco i z letošního cyklomaratónu?
Už je hotový krátký, asi dvacetiminutový snímek. Možná ho
promítneme v jednom pražském kině zároveň s premiérou celovečerního filmu o mé
loňské jízdě do Norska pro 18
dětí na vozíku. Když všechno
klapne, pozveme lidi do kina
ještě letos.
Miloš Pelikán

Setkání absolventů po 50 letech
Pozvánka a tradičně zase sál dole
v podzemí. Tak rád
bych se po půl
století viděl s posledními mohykány! Píšu
mail spolužákovi Láďovi, jestli by udělal
fotky ze sjezdu a vyřídil moje pozdravy.
Má nápad, vezme s sebou tablet.
Přijde den a hodina. Sedím u počítače.
Skype. Vyzvánění. Nic. Stále vyčkávám.
Chci mu zavolat mobilem, ale pak se
zapřu. Asi se mu to nehodí. Vlastně není
povinen si kazit večer, debaty, vyprávění.
Konečně zažbluňká signál. Na monitoru
se rozkomíhají stíny, až se nakonec ustálí. Láďova tvář. „Omlouvám se. Musel jsem
dobíjet baterii..“
Objeví se tvář nějaké dámy. „Ivane, vzpomínáš si ještě? Já jsem Jarka.“ Ano, do
té byl Láďa beznadějně zamilovaný. Další
tvář. Blahobytný naducaný pán s pleší,
dosti ruměný. „Tě zdravím, kámo.“ Teprve
ta ledabylá věta mi vybarví mladíka s načesaným emanem a vlnou nad čelem.
Bohdan Doubek, pořád ten stejný frája,
jako když o přestávce před hodinou účetnictví loudil domácí úlohu. A už se před
něho naklání Bóža, spolužačka, se kterou hned ve třídě začal chodit a která,
jak teď říká, to s ním vydržela až dodnes.
Jo, mají dvě děcka, kluk i holka žijí v Americe. Bohdan i přes postiženou pravačku vystartoval po sametu do Německa, měl malou firmičku na reklamní tisky, ne, začátek
nebyl lehký a firmu udržet byl taky kumšt.
Nakonec ji prodal a šli na důchod do Čes-

povídka

ka. Jestli můžou přijít ke mně na návštěvu?
Střídají se před webkamerou jeden za
druhým a chrlí svoje osudy s rychlostí moderátorů televizních zpráv. „A co ty?“ „Já?
Berle jsem odhodil…“ „No vidíš.“ „A přesedl
jsem na električák.“ „Aha, no jo, no jo, taky
už nejsem nejmladší. Chodím sice, víš, ale
pajšl,“ a křiví tvář, zamává tubou sacharinu… Reportáž bez aranžmá, život z první
vody.
„A víš, že to zároveň nahrávám?“ chechtá
se Láďa. Pak ztlumí hlas: „Oni o tom nevědí, bude to dokument, do-ku-ment.“ „Fajn,
díky předem za DVD.“ „No jasně. A ty, jak ?“
Odpovídám, že čtyřicet let v účtárně, dcera dospělá, žena hodná, moc hodná.
A další defilují jeden za druhým na obrazovce jako nesvatí na orloji života. „Loni tady byl ještě Štěpán… Letos v lednu
umřel na infarkt, hodně kouřil,“ dodává
Hedvika. „A prej si napsal nějakou knížku?“

„Napsal.“ „A co dál, bude ještě něco?“ Můj
provinilý úsměv. „Snažím se, ale nějak nemám sicflajš.“ „Ty? Ekonomku jsi baštil!“
„No, to už je let.“ „Tak ať se něčím na příštím srazu pochlubíš.“ „Vynasnažím se.“
Náhle se všichni rozestoupí a kamera
tabletu vykreslí portrét pěkné, staré paní.
„Vzácná návštěva,“ hlásí Láďa jako herold,
„paní třídní učitelka Polešovská!“ Zatrne to
ve mně: ona ještě žije! Objeví se stále hladká, vlídná tvář vroubená pečlivě upravenými šedivými vlasy. „Dobrý den,“ pozdravím,
a mám pocit, že zase sedím v lavici a začíná její hodina těsnopisu. „Podívej se,“ směje se třídní, „taky jsem si pořídila průvodce.“ A pozvedne dvě francouzské berle. „To
víš, za rok devadesátka, to už je na nohou
poznat.“ Usmívám se, přitakám. Stále má
tu autoritu a vlídný hlas, kterým dokázala
přimět ke kázni líp než ukřičený profesor
hospodářských počtů. Vystřídá ji skrumáž
tváří spolužáků.
„Tak pa, pa, čau, zdarec, ti kynu, borče!“
Jsem dojatý. „Díky vám všem a hlavnímu
kameramanovi Láďovi.“ „Ale běž. To dývýdýčko ti dodám osobně.“ „Budu se těšit,
Láďo. Mějte se všichni, moc, moc, moc!“
„Ty taky!“ Ještě chvíli halas sálu, hovory,
překřikování a pak první tóny orchestru, záběr na muzikanty a míhající se číšníky.
Na monitoru tma, ale v paměti gejzír
jiskřících vzpomínek. Jak se změnili! Jak
jsem se změnil. Odráželo se to v jejich
obličejích jako v zrcadlech. I v mém.
Jako bych tam byl. Skoro.
Ivan Jergl

Fotosoutěž (nejen)
o krásách přírody
Díky projektu Správy Krkonošského národního parku „Krkonoše bez bariér – Krkonoše
pro všechny“ mohou již několik let také vozíčkáři a ve větší míře i osoby s omezenou
mobilitou, seniorského věku a rodiny s malými výletníky v kočárcích poznávat nádherné
přírodní scenérie našeho nejvyššího pohoří
v podstatě bezproblémově ze speciálních
turisticky značených cest; vyjmenovány jsou
v rámečku. A protože si většinou neopomenou přibalit fotoaparát, je pro každého z nich
výzvou zkusit štěstí v soutěži „Krkonoše bez
bariér“, kterou k 1. květnu vyhlásila na stránkách turistických novin Krkonošská sezona
organizace Krkonoše – svazek měst a obcí.
Soutěžní podmínky:
- Termín uzávěrky je 31. prosince.
- Přihlásit se může kdokoliv bez ohledu na
věk i profesi.
- Přihláška našich čtenářů nemusí mít písemnou podobu (formulář byl otištěn v uvedeném
periodiku). Zaslané fotografie musí ale doplnit
názvem, jménem, věkem, adresou, telefonem
či emailem. Navíc je třeba přiložit i podepsané prohlášení: „Tímto prohlašuji, že jsem autorem soutěžních fotografií (viz výčet) a souhlasím s použitím soutěžních fotografií pro
účely propagace turistického regionu Krkonoše (web, propagační tiskoviny apod.).“
- Každý může přihlásit maximálně 5 fotografií.
- Fotografie a podepsané prohlášení musí být
zaslány buď e-mailem na info@krkonose.eu,
nebo v obálce na CD (DVD) nosiči s uvedením jména autora a s popisem Krkonoše –
fotosoutěž „Krkonoše bez bariér“ na adresu:
Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí.
Desetičlenná porota ohodnotí anonymně
soutěžní fotografie označené pořadovým číslem a bez jména autora 1 až 10 body. Pokud
dojde na prvních třech místech ke stejnému
bodovému počtu, proběhne hodnocení znovu.
Prvních pět s nejvyšším počtem bodů obdrží
různě hodnotné ceny, vítěz se může těšit na
noc se snídaní pro 2 osoby v zámku Wojanów
v Polsku (www.palac-wojanow.pl).
Po ukončení soutěže fotografie zveřejní
oficiální web turistického regionu Krkonoše
www.krkonose.eu, kde jsou v části Pro hendikepované veškeré informace o zmíněném
projektu.
Významný podíl na projektu má i Klub vozíčkářů Trutnov: soustředil se na vytipovávání, mapování a prověřování vybraných tras.
Polskými partnery jsou sdružení osob s postižením KSON Jelenia Góra, Karkonoski
Park Narodowy a Związek Gmin Karkonoskich. Navazující projekt společnosti No Limits Lánov se zabýval mapováním přístupnosti bud, chalup a podobných zařízení.
Na několika desítkách kilometrů převážně
lesních cest v okolí Špindlerova Mlýna byly
letos zahájeny úpravy zajišťující jejich přístupnost turistům se zdravotním postižením.
(mk)
Doporučené trasy na fotografování
TOP 10 bezbariérových tras
1. Harrachov – Krakonošova snídaně
2. Horní Mísečky – Vrbatova bouda –
Labská bouda
3. Benecko – Rovinka – Třídomí
4. Špindlerův Mlýn – Labský důl
5. Špindlerův Mlýn – údolí Bílého Labe
6. Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda
7. Mladé Buky – Dolní Sejfy –
		Antonínovo Údolí
8. Janské Lázně – Rudolfovo údolí –
Hoffmanovy boudy
9. Pec pod Sněžkou – Obří důl
10. Pomezní Boudy – Malá Úpa,		
kostel sv. Petra a Pavla
Na vozíku Dolním Slezskem (polská strana)
1. Szklarska Poręba, parkoviště u silnice
		 č. 3 na východním okraji města –
		 Wodospad Szklarki (vodopád Szklarky)
2. horní stanice lanovky na Kopu –
Hala Szrenicka (Slezská bouda)
3. Szklarska Poręba – „zatáčka smrti“
4. Karpacz, centrum – kostelík Wang
5. Szklarska Poręba – Jakuszyce
6. Karpacz – Ścięgny – Kowary
7. Mysłakowice – Bukowiec – Łomnica
8. Jelenia Góra (městský okruh)
9. Cieplice – Sobieszów
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Městská hromadná doprava v krajských metropolích:

V Brně je vidět zlepšování podmínek pro cestování vozíčkářů
i ostatních osob s postižením

Tabulka s emblémem vozíčkáře na zastávkových stojanech
u tramvajových nástupišť informuje vozíčkáře, že zastávka je
bezbariérově přístupná (příp. s asistencí), a řidiče, že zde může plošinu bez obav vysunout.

Internetové i tištěné zastávkové jízdní řády mají v horní části
průběh celé trasy se všemi zastávkami, přičemž bezbariérově
upravené mají za názvem ikonu vozíčkáře, stejné označení je
také u spojů obsluhovaných nízkopodlažním vozidlem.

Během brněnských ohňostrojů připravil místní dopravní podnik pro vozíčkáře speciální akci: dovezl je autobusem na
přehradu a vypravil pro ně zvláštní loď, z níž mohli ohňostroj
pozorovat.

V prvních dvou letošních číslech jsme mapovali úroveň bezbariérovosti hromadné přepravy osob v devíti
krajských městech. Nebyla v nich zahrnuta dvě největší, kde je tato veřejná služba vzhledem k jejich celostátnímu výsadnímu postavení pod daleko větším
drobnohledem nejen místních obyvatel a návštěvníků,
ale i různých organizací z neziskového sektoru, sdělovacích prostředků apod. Proto se k tématu vracíme,
nejprve se „projedeme“ metropolí Moravy.

Současný stav (bez)bariérovosti tramvajových zastávek
s jejich kompletním seznamem a uvedením instalovaných
nájezdových ramp pro použití plošin pro vozíčkáře lze nalézt na uvedeném webu v části Doprava/Bezbariérová doprava/Bezbariérové zastávky MHD. Cestující se zrakovým
postižením mají na tomtéž webu seznam tramvajových
zastávek s výstupem do vozovky; u autobusů a trolejbusů jsou pouze na okraji vozovky.

sí tuto nadstandardní službu objednat nejpozději 24 hodin
předem v pracovní dny od 6 do 14 hodin, a to na konkrétní jízdu uskutečněnou v pracovní dny od 6 do 18 hodin,
na základě dohody i v jiných časech. Pro její využití postačuje platný jízdní doklad.
(mk)

Organizace MHD, jízdné, zastávky
Zdejší dopravní podnik (www.dpmb.cz) vypravuje, a to i do
několika okolních obcí, 12 tramvajových, 14 trolejbusových
a 44 autobusových (z toho 11 nočních) pravidelných linek.
Přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace
zajišťují 2 speciální autobusové linky. Ve vozovém parku je
celkem 755 vozidel, podíl nízkopodlažních s výsuvnou nebo výklopnou plošinou pro nástup/výstup vozíčkářů dosahuje necelých 42 procent. Celorepublikový primát má tramvajová linka číslo 8, kde jezdí pouze nízkopodlažní vozy.
Vzhledem k tomu, že na kraji města je velká přehradní nádrž s mnoha chatami i s možností koupání a vodních sportů, zabezpečuje také na ní pravidelnou dopravu
5 dvoupalubovými loděmi a 1 historickou jednopalubovou,
všechny mají v zájmu ekologie elektrický pohon. Vozíčkáři
se do nich dostanou pouze na spodní palubu, na každé
mají ovšem k dispozici bezbariérové WC.
Pro zajímavost uveďme ještě jistou zvláštnost z nedávné doby, kterou lze považovat za jakýsi občasný doplněk
hromadné dopravy. Když se na Výstavišti každoročně
konal veletrh Rehaprotex a byl hojně navštěvován vozíčkáři, jezdil speciální vlak městem přímo do jeho areálu.
Povinnost přepravovat bezplatně držitele průkazů ZTP
a ZTP/P vč. průvodce či vodícího psa vyplývá ze zákona. Na přehradě mohou ale jezdit zdarma pouze držitelé
průkazu ZTP/P (samozřejmě i jejich doprovod), cestující
s průkazem ZTP platí zlevněné jízdné.

Dopravní informace, další služby
Smluvní přepravní podmínky se v principu neliší od jiných
měst. Bezpečné cestování zajistí osobám se zdravotním
handicapem nástup pod dohledem řidiče, tj. předními
dveřmi. Chtějí-li v případě tramvaje nastoupit dveřmi v místě snížené podlahy, měli by dát řidiči přijíždějícího vozidla znamení, aby jim věnoval větší pozornost. Při výstupu
se doporučuje upozornit řidiče stejnou signalizací, která
slouží pro cestující s kočárkem. A každopádně by se neměli stydět požádat některého spolucestujícího o zmáčknutí
signalizace, pokud jim to z jakéhokoli důvodu činí potíže.
Také osoby s omezenou schopností pohybu získají vcelku
pohodově potřebné informace ve dvou zákaznických centrech, kde jim vyhledají i optimální dopravní spojení v systému IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského
kraje).
Kvalitu poskytovaných informací hlavně uvnitř všech vozidel značně zlepšil projekt RIS (řídící a infosystém MHD).
Díky němu mají nainstalován vizuální i akustický systém,
který mj. ohlašuje názvy zastávek i případné důležité aktuální informace, zajišťuje automatickou odpověď na povel
kapesního slepeckého vysílače apod.
Výraznou pomoc pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, osoby seniorského věku nad 75 let i pro další cestující představuje služba DP asistent. V podstatě se jedná především
o osobní doprovod cestujícího – např. o pomoc při nastupování/vystupování, pohybu ve vozidle, vyhledávání spojení, řešení neočekávaných situací atd. Zájemce si mu-

Pohoří Pieniny: malý ráj,
který láká i vozíčkáře

Z devíti národních parků na Slovensku je nejmenší a pro
české turisty druhý nejvzdálenější. Nachází se na hranicích s Polskem, má nepříliš členitý terén a bezbariérovou
stezku podél hraniční řeky Dunajec. Na rozloze necelých
38 km2 nabízí Pieninský národní park nádherné přírodní
scenérie. Jeho největší atrakcí je hodinová plavba po řece,
kterou si můžou dopřát i vozíčkáři.
V září do Pienin zavítala výprava naší České abilympijské
asociace, a to v rámci několikadenního pobytu v Prešově.
O rozvoji turistiky pro zdravotně postižené lidi u našich východních sousedů budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
(pel)

Úroveň bezbariérovosti v zásadě dobrá,
ale mnohé se dá ještě zlepšit
O vyjádření k předchozímu článku z pozice cestujících se zdravotním postižením jsme požádali Ligu vozíčkářů, konkrétně konzultantku pro odstraňování bariér Kateřinu Poláčkovou, která se
uvedenou problematikou zabývá.
Je hned několik skutečností v otázce reálného bezbariérového cestování v Brně, které z obecných informací nevyčteme. A tou je především opravdová snaha brněnského dopravního podniku (DPMB)
vyjít bezbariérovými spoji vstříc právě v místech, kde je to nejvíce
potřeba.
DPMB již dlouhodobě mapuje poptávku po těchto spojích v celém
městě a přizpůsobuje tak priority zpřístupnění jednotlivých linek. Myslím, že právě Brno je první město u nás, které má jednu běžnou tramvajovou linku garantovanou jako bezbariérovou ve všech spojích. Není
to přitom náhoda: na její trase je hned několik domů s byty zvláštního
určení a byty pečovatelské. Zavádění garantovaných bezbariérových
spojů je sice postupné a plošné pro všechny linky, ale s ohledem na
reálnou poptávku jsou bezbariérové vozy více nasazovány tam, kde
jsou častěji využity. Je to samozřejmě logické, ale pokud bydlíte nebo
často navštěvujete místa, která do těchto oblastí nespadají, máte
smůlu…
Další bariérou v oblasti přístupnosti městské dopravy jsou vlastní
zastávky. Jejich postupné zpřístupňování probíhá v koordinaci jednotlivých městských částí a DPMB. Řekněme, že zde se situace velmi pozvolně zlepšuje a v různých částech města se liší. Největší problém
představují velké přestupní uzly jako hlavní nádraží nebo Mendlovo
náměstí. Obě lokality nejsou nyní řešeny z hlediska bezbariérového

přístupu, ale u obou značně vytížených míst se s celkovou rekonstrukcí čeká na další okolnosti. U hlavního nádraží se jedná o konečné stanovisko, zda se bude přesouvat, či nikoli a podle toho se pak
do daného uzlu bude investovat. Ovšem stávající situace je již řadu
let nevyhovující a je velmi pravděpodobné, že ve vyčkávání se bude
pokračovat dost možná i řadu dalších let.
Potřebnost řešit přístupnost velkých přestupních uzlů se v letošním
roce ještě znásobila. Od ledna totiž došlo k několika změnám v dopravě s ohledem na zefektivnění provozu a úspory DPMB. Tato opatření ve většině případů znamenají rušení některých linek nebo změnu jejich tras. Náhrada spojů pak spočívá v nutnosti častějšího
přestupování, a to především v uzlech, které nejsou vždy zpřístupněny také bezbariérově.
Další změnou k horšímu bylo úsporné opatření spočívající v prodloužení nočních spojů v nepracovních dnech až do sedmé hodiny ranní.
Protože noční spoje nejsou bezbariérové, mohou vozíčkáři o víkendech využít bezbariérové spoje až po tomto čase. Co se týká nočních spojů obecně, jedná se o velmi dobře organizačně zvládnutý systém – můžeme dokonce mluvit o chloubě DPMB, neboť časově na
sebe navazují., … ovšem jen do chvíle, než narazíme na jejich bezbariérové znepřístupnění. Zatím je pro dopravní podnik prioritou postupné bezbariérové zpřístupňování denních linek, pak se teprve dostanou na řadu noční.
Mám-li v krátkosti shrnout, jak to ve skutečnosti je s bezbariérovou městskou hromadnou dopravou v Brně, lze říct, že vcelku dobře,
ale stále je samozřejmě spousta věcí, které mohou být ještě lepší.
(mk)
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Gastronomický koutek Pavly Indrové
Taky neradi vaříte, když
musíte každou surovinu
vážit? Já strašně. Proto
nabízím dva recepty bez
nutnosti vážení, pouze: dáme 1, 2, … kusy, plátky,
špetku, přiměřeně, podle
chuti atd.

Toustové plněné
misky (2 misky)
4 krajíčky
toustového chleba
2 menší vejce
šunka
paprika, pórek
strouhaný sýr
máslo
sůl, pepř
Toustový chléb vložíme mezi mikrotenové sáčky
a válečkem na těsto vyválíme na tenké placky. Zapékací misky vytřeme máslem a do kříže vložíme
vždy dva vyválené tousty. Dále vyložíme jedním nebo dvěma plátky šunky, šunkového salámu, prostě
kdo co má rád, nebo co má doma. Přidáme na nudličky nakrájenou papriku a pár koleček pórku. Opět
nemusí být, záleží na chuti každého. Do každé misky
vyklepneme vejce, trochu osolíme, opepříme a hustě posypeme strouhaným sýrem. Zase to může být
eidam, gouda, niva apod. Dáme péct do vyhřáté
trouby, až vejce ztuhnou a sýr zezlátne. Podáváme
s čerstvou zeleninou, nebo zeleninovým salátem.

Zbyl vám kousek kapusty a nevíte už co s ní? Uvařte si rychlou polévku.
Kapustová polévka
s brambory
a klobásou
čerstvá kapusta
brambory
klobása
masox
lžička zeleniny
do polévky
(recept
z čísla 6/2012) –
ale nemusí  být
sádlo
hladká mouka
sůl, pepř
Kapustu omyjeme a nakrájíme na širší nudličky. Dáme do hrnce, zalijeme vodou, přidáme masox, malou
lžičku zeleniny a vaříme. Do napůl uvařené kapusty
přidáme na kostičky oloupané a nakrájené brambory a vaříme do změknutí. Klobásu (šunkovou, paprikovou, ostravskou – zkrátka, jakou kdo má rád) nakrájíme na půlkolečka a na malém kousíčku sádla
osmažíme. Vlijeme do polévky a dochutíme solí a pepřem. Nakonec opět na malém kousku sádla uděláme trochu jíšky z mouky, nebo můžeme použít
granulovanou a polévku trochu zahustíme. Podáváme s čerstvým chlebem. Já preferuji tyto polévky husté a k nim už nejím žádné pečivo. Záleží na chuti.
Dobrou chuť !!!

Zpátky k milované profesi, k dětem
Návrat s velkým N nebo zboření
jedné bariéry či unikát českého
školství. Zkrátka, existence učitelky-vozíčkářky je podle Václava
Krásy, předsedy Národní rady
osob se zdravotním postižením,
hlavně výborná zpráva: „Bude to
dobře pro všechny. Děti nebudou
rozlišovat lidi s postižením a bez,
padne další bariéra.“
Učitelka Hana Volfová z Valašského Meziříčí vystudovala speciální
pedagogiku a jako zdravá měla na
prvním stupni také žáky s poruchami učení nebo děvčátko na vozíku.
„To byla neuvěřitelně hodná děcka.
Bylo pro ně privilegium, když mohli
Adélce pomáhat. Byli skvělí,“ vzpomíná na toto období. Obrat o 180
stupňů nenastal pro tuto aktivní,
sportovně založenou ženu násled-

Reprofoto: idnes.cz

kem nehody ani vleklé nemoci, ale
pravidelné činnosti: „Před dvěma
roky jsem seděla a stříhala si nehty na nohou. Byla jsem skloněná,
a když jsem se pak postavila, začalo mě strašně bolet břicho. Lékaři
zjistili, že mi vyhřezla ploténka a výrůstek na ní se dostal do míchy…“

Dosavadní usilovná rehabilitace
přináší zatím sice malé, ale znatelné výsledky. Začíná chodit v ortézách v bradlech, nožní svaly už zabírají, ovládat je ale dosud nemůže. Před sebou má samozřejmě
ještě hodiny perného cvičení.
Její velký den měl datum 2. září,
kdy po dvou letech opět zahájila
nový školní rok. Zatím bude učit
pouze několikrát týdně. Škola na ni
ale nezapomněla, jak potvrdil i ředitel: „Místo tady pořád má a bylo
by skvělé, kdyby se mohla vrátit.
Je to výborná kantorka.“ A k návratu přispělo i město: nedávno totiž koupilo schodišťovou plošinu.
Učitelce na vozíku Haně Volfové
byla věnována v hlavní zpravodajské relaci na ČT1 v první letošní
školní den krátká reportáž. (mk)
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zajímavost
Na vozíku
prakticky kamkoliv

Na internetu lze dohledat dostatek videoukázek, které jasně dokládají současnou vysokou technickou i technologickou úroveň
usnadňující vozíčkářům samotný
pohyb na jejich nezbytné kompenzační pomůcce i stále více
jim „otevírající“ dosud zapovězená (příp. obtížně přístupná) místa.
Můžete tak třeba přímo v akci
sledovat schopnosti a dovednosti
mechanického vozíku, jehož pohon neobstarávají ruce, nýbrž jednoduše instalovatelné zadní přídavné kolo, jakýsi „asistent síly“,

které pohání baterie uschovaná pod sedačkou (levý snímek) –
http://max-mobility.com/products/
smartdrive.
Na www.youtube.com možno najít nejeden výkonný vozík do přírody. Většinu jistě zaujme např.
maketa „stoupacího/sestupovacího schodového“ vozíku s figurínou – do vyhledávacího okénka
napsat Galileo Mobility Climbing
Stairs Wheelchair (pravý snímek).
Příznivci adrenalinu se spíše zaměří na různé „off road“ vozíky, díky nimž zdolají (nejen) nezpevněné či neupravené lesní cesty – do
vyhledávače text Segway Wheelchair Kit on Forest Trails, skály
a kopce – napsat Segway Wheelchair Conquers Hills & Steps, ale
i jiné hůře schůdné povrchy. (mk)

Jak řeší zaměstnávání osob se zdravotním postižením v zahraničí

Velká Británie

Funkci centralizovaného úřadu pro sjednocení systému podporovaného zaměstnávání a penzí a pro zjednodušení procesu
zaměstnávání lidí s postižením pro ně samotné i pro zaměstnavatele vykonával do
roku 2011 Jobcentre Plus. Poté jeho agendu z valné části převzal Odbor práce a penzí (Department of Work and Pensions,
DWP), subjekt řízený přímo ministerstvem
práce a penzí. Původní úřad nadále zprostředkovává pouze informace o možnostech
zapojení se do systému zaměstnávání,
volných pracovních místech a dávkách.
Postavení základní sociální dávky měl
až do loňska příspěvek pro život s postižením: nárok měl každý občan do 65 let věku s nezbytnou péčí jiného člověka nebo
s pohybovými potížemi. Jeho výše se přitom vždy odvíjela od potřeb konkrétní osoby vč. prostředí, v němž žije. Tvořily ho dvě
dávky – na péči v maximální výši £ 79,15
a na mobilitu maximálně £ 55,25, zákonný
nárok na přiznání obou dávek ovšem nebyl
(pozn.: £=libra).
Jeho roli převzala osobní dávka k nezávislosti, tj. příspěvek na posilování samostatnosti. Zde není důležitá vazba na
handicap, ale na rozsah podpory nutné pro
samostatný život vzhledem k typu a stupni postižení. Výjimku představují rodiče dětí
mladších 16 let, u nichž zůstal zachován
příspěvek pro život s postižením.
Žadatelé o příspěvek na zaměstnávání
a podporu jsou podle posudku o pracovní

schopnosti zařazeni buď do skupiny pracovní aktivity, nebo
podpory. Všichni v první skupině přitom spadají do některého z následujících pracovních schémat
nebo programů.
Jednoznačně nejvýznamnější je schéma
Přístup k práci. O zařazení se může ucházet také zaměstnanec s duševním postižením, uchazeč o práci (vč. zkušební) i samostatně výdělečně činný, každý má navíc
možnost požádat o financování asistenta
nebo přiměřených úprav pracoviště. Dávka
se vyplácí podle délky zaměstnání, rozsahu
nutné podpory, příp. také podle samostatné výdělečné činnosti. Uchazeči o zaměstnání nebo začínající podnikatelé mohou
získat až stoprocentní příspěvek na úhradu
asistenta, tlumočníka pro pracovní pohovor
nebo na dopravu do zaměstnání. Již zaměstnanému může úřad proplatit část nákladů na asistenta nebo na přizpůsobení
pracovního místa, část je povinností zaměstnavatele. Po třech letech je nutno vypracovat posudek, zda příslušná osoba
potřebuje ve schématu pokračovat.
Ve schématu Volba práce jsou s klienty
neumístitelnými v předchozím dále ti, kteří
mimo přizpůsobení pracovního místa potřebují ještě specializovanější pomoc. Podpora je individuální a má zaručit dosažení
plného potenciálu a nezávislosti. Nejprve
se týká především osobní a pracovní dovednosti a schopnosti najít si zaměstnání.
Po půl roce se soustředí na pracovní za-

řazení vč. jeho udržení. Při
vhodných konkrétních podmínkách se po dvou letech zaměřuje na možný přechod od
podporovaného k zaměstnávání na volném pracovním trhu.
V regionech s nedostupnou službou podporovaného zaměstnávání funguje schéma Residenční rekvalifikace pro dospělé
s postižením. Jsou to maximálně roční kurzy s poradenskými službami a nácviky.
Slouží k posilování schopností udržet si
zaměstnání, účastníci mají nárok na úhradu kapesného, ubytování a dopravy
Podobné programy organizují také soukromí poskytovatelé služeb. Od předchozích se liší např. i v možnosti dobrovolnictví
nebo tím, že jsou pro mládež do 24 let.
Druhá skupina soustředí osoby, jimž jejich těžké zdravotní postižení znemožňuje
vykonávat jakoukoliv práci.
Na tzv. prémii pro lidi s postižením má nárok nevidomý člověk, osoba s nárokem na
jednu z ostatních dávek a také každý, kdo
není schopen alespoň rok vůbec pracovat.
Speciální příspěvek náleží nevidomým,
kteří nemohou vykonávat povolání, při němž
je nezbytný zrak. Musí být ale vedeni jako
nevidomé osoby v oficiální evidenci na příslušném místním úřadu a mít nízký příjem.

seriál

Irsko

Rozvoj nezávislého života lidí s postižením
vč. problematiky zaměstnávání (i podporovaného) řídí od roku 1999 Národní úřad

Partneři:

pro zdravotní postižení. Tento poradní orgán vlády např. vydává příručky pro zaměstnavatele, participuje na vytváření strategií pro posilování účasti uvedené skupiny
lidí na zaměstnávání, řeší standardy a metodiku práce s nimi atd.
Pro potřeby postupného přechodu od
systémů chráněného zaměstnávání na zaměstnávání na otevřeném pracovním trhu
vydal poradní směrnici (tzv. policy paper)
s doporučeními pro větší míru aktivního
zapojení lidí s postižením do společnosti.
Zmiňme alespoň některá: takové rozšíření
služeb, aby získal zaměstnání každý člověk
s postižením, který pracovat chce; zpracování podrobného plánu vč. časového rámce přechodu od chráněného zaměstnávání
k jiným typům; zaměření financování na
komunitní služby poskytované mimo ústavní zařízení a sloužící k podpoře denních
aktivit a zaměstnávání.
Zákon o zdravotním postižení z roku 2005
mj. zavedl do legislativy sociální model postižení. Zdravotní postižení definuje jako
„omezení schopnosti člověka pracovat, participovat na sociálním nebo kulturním životě ve státě z důvodu přetrvávajícího fyzického, smyslového, duševního nebo
mentálního postižení.“ Dále např. zakazuje
diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, státní správa má za povinnost zaměstnávat alespoň 3 % osob se zdravotním
postižením.
(Příště: Finsko, Německo)

