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Výlety  
i na Premier 
League
Nabídka cestovní
agentury Bezbatour

„Doktorka“ 
na čtyřech
tlapkách 
První pes cvičený pro 
„zaměstnání“ v nemocnici 

Páteřní
Labská
cyklotrasa 
Nejen nové úseky  
a aktualizovaný atlas

Hlavní partneři:

22. ročník abilympiády, která je národní 
přehlídkou pracovních schopností a do- 
vedností osob se zdravotním postižením, 
bude mít mezinárodní účast, uskuteční se 
v pátek 23. a v sobotu 24. května v par- 
dubické ČEZ Areně. 

Česká abilympijská asociace (CAA) nabíd- 
la možnost účasti Maltě, Polsku, Slovensku,  
Turecku, Ukrajině a Walesu. Tedy zemím, se  
kterými navázala kontakt v loňském roce při  
plnění velkého mezinárodního projektu MAP-
DOT (anglická zkratka, která v překladu zna-
mená Pohybuj se a zboř zeď). „Setkali jsme  
se v Turecku a na Slovensku a seznámili se  
s úrovní péče o lidi s postižením, vyměnili si  
zkušenosti a hledali inspiraci pro zkvalitnění  
vlastní činnosti,“ vysvětlila Ivana Dolečková, 
ředitelka CAA. V předvečer zahájení abilym- 
piády pořadatelé počítají s přátelským ve- 
čerem účastníků celého projektu, který se 
uskuteční v prostorách Integračního centra  
sociálních aktivit, známého Kosatce, ve Slad-
kovského ulici. 

Pravidla i v angličtině
Letošní abilympiáda bude mít pestřejší na-

bídku soutěžních disciplín. „Každoročně jsme 
nabízeli kolem čtyřicet disciplín, uskutečňo- 
valo se jich něco málo přes polovinu,“ kon- 

statoval Jaromír Krpálek, ředitel soutěžního 
úseku, a dodal: „Vzhledem k mezinárodní 
účasti jsme připraveni – na základě zájmu 
zahraničních účastníků – tuto nabídku rozšířit 
o některé specifické disciplíny. O všem in-
tenzivně jednáme, nicméně na našem webu 
už je anglický překlad pravidel všech stáva-
jících disciplín i s případným odkazem na je- 
jich videoprezentaci.“ Jisté je, že letos bude 
omezen počet přihlášek (končí 31. března!)  
do jedné disciplíny, utká se maximálně dva- 
náct soutěžících. Ti nejlepší si z Pardubic 
odvezou perníkové medaile, které pro abilym-
piádu speciálně vyrobí Pavel Janoš. 

Velkým oživením doprovodného programu bu- 
de série workshopů Přilož ruku k dílu (např. 
perníková dílna, malování dřevěných posta- 
viček, výroba šperků z korálků atd.), ale ta- 
ké tradiční výstava zdravotní a kompenzační  
techniky ABI-REHA, kterou organizuje pardu- 
bická agentura Parexpo. 

Souběžně s abilympiádou se v AFI Palá- 
ci uskuteční celostátní odborná konference 
zdravotních sester, kde zazní řada zkuše-

ností s péčí o handicapované, a naopak, na 
abilympiádě bude prezentace práce zdravot-
ních sester.

Pestrý program hostů
„Zahraničním účastníkům chceme umožnit 

návštěvu Denního stacionáře MIREA v Ne- 
mošicích, Lentilky – Dětského rehabilitačního 
centra a Apolenky – hiporehabilitace ve Spo- 
jile. V uvažované nabídce jsou výlet na Ku- 
nětickou horu, plavba parníkem po Labi, ko- 
mentovaná procházka centrem Pardubic 
s prohlídkou zámku nebo návštěva Muzea 
barokních soch v Chrudimi,“ informoval Fi- 
lip Novotný, PR manažer CAA. Doprovodný 
program, na kterém organizátoři intenzivně 
pracují od závěru minulého roku, má už teď 
řadu velice zajímavých „položek“ – např. 
jízdu na speciálních koloběžkách a dvou- 
kolkách, hipoterapii, psí show Ligy vozíčkářů 
nebo exhibici sdružení Helppes. 

Abilympiáda se koná v termínu voleb do 
Evropského parlamentu, a tak pořadatelé po-
čítají s tím, že soutěžícím umožní volit přímo 
v ČEZ Areně, obdobně jako při parlament- 
ních volbách v roce 2010.
 

Všechny aktuální informace je možné najít  
na webu www.abilympiada.cz.  

(fr) 

Tradiční květnová přehlídka bude mít
 v ČEZ Areně poprvé mezinárodní účast 

Je Hradec Králové vhodné 
místo pro zdravotně postiže- 
né, nevidomé, seniory či pro 
cestu s kočárkem? Napovědět 
by měla nová mapa města, 
která ukazuje místa, jež jsou 
bez problému přístupná, i ta,  
kde číhají nepřekonatelné ba-
riéry. 

Mapa je k vidění na webu 
města, v budoucnu by si ji lidé 
mohli prohlédnout i v chyt- 
rých mobilních telefonech.
Projekt, který mapuje zejména 
trasy, na nichž leží úřady, ško- 
ly či zdravotnická zařízení, 
vznikl díky vozíčkáři Zdeňku 
Švarcovi a Jarmilu Moláčkovi, 
který je nevidomý – tedy z ru-
kou těch nejpovolanějších. 
A jak takový plán krajského 
města vypadá? Stejně jako  
na semaforu jsou tu objekty 
rozděleny do tří barev. Zele- 
ná jako bezbariérové objekty,  
oranžová částečně přístupná 
místa. Červenou barvu pak již 
netřeba vysvětlovat. 
„Po kliknutí na ikonu objektu, 
nebo na linii trasy se objeví  
okno s podrobnými informa-
cemi, někde i s fotografií. 
Jsou tu také zaneseny už 
vybudované trasy vytvořené  
v průběhu několika předcho-
zích let,“ vysvětlila Magdalena 
Vlčková, mluvčí hradeckého 
magistrátu. 
„Město je otevřeno všem,  
a proto se průběžně snaží-
me odstraňovat bariéry, i ty 
prostorové. Usilujeme o to, 
aby se tu lidem dobře žilo,“ 
dodává k novému projektu 
Anna Maclová, náměstkyně 
primátora.
V budoucnu se počítá s ak-
tualizací plánu i s mapováním 
dalších objektů a tras.

(Pokračování na str. 3)

K tradičním abilympijským disciplínám patří drátování (na snímku Milan Ševčík z Prostějova), zájem poutá i doprovodná výstava ABI-REHA, zejména ukázky 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.                                                                                                                                            Snímky: Jaromír Fridrich

V Hradci Králové 
upozorňují na 

nepřekonatelné 
bariéry



Na světě je nový Nápadník, sborník informací 
a rad pro život s postižením. Ojedinělá příručka, 
kterou pravidelně vydává Liga vozíčkářů, obsa- 
huje důležité, aktuální a zároveň zasvěcené infor- 
mace ze sociálního zabezpečení, přehled jedno- 
rázových či opakovaných peněžitých a věcných  
dávek, informace z oblasti kompenzačních a reha- 
bilitačních pomůcek, zdravotnictví, dopravy, byd-
lení, pracovního uplatnění či třeba volného času. 
Nechybí přehled existujících sociálních služeb, 
seznam agentur podporovaného zaměstnávání  

či kapitola se vzory vyplňování různých formulářů.
Brožuru si lze objednat a zároveň zaplatit jedinou 

textovkou. Jejím odesláním na tel. číslo 902 10 
se vám odečte částka 99 korun, zahrnující  
i poštovné a balné. SMS zprávu napište bez dia- 
kritiky v tomto tvaru: NAPADNIK mezera VAŠE 
PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera 
NÁZEV VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE 
mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera PSČ. Příklad:  
NAPADNIK POKORNY PAVEL IVANCICE DOLNI 
HLINKY 8 66491.                                             (pel)

Mediální partneři:

Kupujete falza?

Začalo to ostudným prohlášením. 
Firma RegioJet loni v říjnu ozná- 
mila, že pro své rychlíky ruší objed-
návání zdvižných plošin u Českých 
drah. Zároveň doporučila vozíčkářům, 
aby cestovali konkurenčními vlaky. 
Prvý soukromý provozovatel vlako-
vé dopravy u nás zdůvodnil své 
počínání vysokou cenou za zapůj- 
čení plošiny a tím, že přeprava osob 
s těžkým tělesným postižením je fi- 
nančně nákladná a problematická.

Vysokopodlažní rychlíky RegioJetu 
jezdí v Česku pouze na jedné, ale 
významné trase, a to z Prahy do 
Ostravy a následně do Žiliny. Lidé 
na mechanickém vozíku do nich byli 
od 1. listopadu nakládáni jen ručně; 
osoby na električáku se dovnitř vů-
bec nedostanou.

Pražské sdružení Asistence proti 
takovému jednání veřejně protesto- 
valo. Uspořádalo happening, a udá-

losti kolem mobilních zdvižných plo-
šin vzbudily pozornost médií. Záhy 
se ukázalo, že má smysl upozorňovat 
na nešvary a požadovat nápravu. 
Firma se totiž odhodlala k rychlému 
řešení: dokončila testování prototy- 
pu vlastní plošiny a začala ji instalovat 
do svých rychlíků. Její majitel, brněn-
ský podnikatel Radim Jančura, to slí- 
bil stihnout do půlky prosince. Na-
konec se pomůcka montovala do 
vagónů ještě letos v lednu.

Malé zpoždění je jen drobnou va- 
dou na vstřícnosti RegioJetu k vo-
zíčkářům. Zato stydět by se měli 
silniční dopravci. Ke spočítání bez- 
bariérových vozidel v dálkové au-
tobusové přepravě totiž stačí prsty 
na jedné ruce (jedním z nich je auto-
bus RegioJetu jezdící mezi Prahou  
a Libercem). Naše legislativa bohu-
žel takovou situaci umožňuje, žádná 
pokuta nikomu nehrozí. I když žije-
me v jednadvacátém století a Listi- 
na základních práv a svobod zajiš- 
ťuje všem občanům stejná práva.  
Není to tristní?              Miloš Pelikán

V pátek 7. března začnou v So- 
či XI. paralympijské hry. Nej-
sledovanějším sportem bude  
stejně jako u olympiády hokej – 
u tělesně postižených sportovců 
ovšem s přívlastkem sledge. Če-
ši v něm patří ke světové špič-
ce, a proto se stanice ČT sport 
rozhodla odvysílat jejich zápa- 
sy poprvé v přímém přenosu, 
včetně studia, komentáře ho-
kejových expertů a elektronic-
ké tužky. Komentátorem zřejmě  
bude zkušený Robert Záruba.

Česká paralympijská mise bu-
de asi čtyřicetičlenná. Zhruba  
polovinu tvoří samotní sportovci, 
vesměs amatéři. Většina z nich 
má tělesné postižení, osm je na 
vozíku, jeden má zrakové a je- 
den spastické postižení. Kromě 
sledge hokeje budou Češi bojo- 
vat o medaile ve sjezdu a snow-
boardcrossu – ten je novou para- 
lympijskou disciplínou a závodit 
v něm bude Tomáš Váverka 
z Prahy. Veteránem naopak je 
Stanislav Loska, tělesně posti-

žený sjezdař, který se chystá 
na svou šestou paralympiádu. 
Oficiální oblečení našich repre-
zentantů je shodné s kolekcí 
olympijské výpravy.

V televizi se objeví hlavně se-
střihy závodů a zápasů, které 
bude přímo v Soči připravovat 
komentátor Jakub Bažant s ka- 
meramanem. Odvysíláno bude 
i slavnostní zahájení her. A jak 
sdělil vedoucí naší výpravy Ro-
man Suda, na internetu zájem-
ci najdou online zpravodajství:  
„Veškeré informace o našich 
sportovcích bychom měli mít 
opravdu rychle a hned je zve-
řejníme na webu Českého pa- 
ralympijského výboru.“

Obdivuhodné výkony vozíčkářů 
či třeba nevidomých sportovců 
jsou i důkazem nesmyslnosti 
jakýchkoli bariér mezi světem 
zdravých a zdravotně postiže-
ných lidí. Česká televize si to 
uvědomuje. A široká veřejnost 
může díky ní dojít ke stejnému 
poznání.                              (pel)

Když je dobrá vůle, 
najde se cesta

Příručka, která si zaslouží vaši pozornost

„Propána krále, co to máš na obličeji?“ zděsila se osobní asistentka, když vešla 
ke své klientce.
„Víš, že nejraději kupuji věci na internetu, protože si můžu pohodlně vybrat 
a přivezou mi to až do bytu. A tak jsem si koupila nějaký značkový krém, měli  
ho tam ve slevě,“ vysvětlovala klientka.
„Myslíš, že to je alergie? Svědí to? Pálí to? Mění to barvy?“ ptala se s účastí 
osobní asistentka.
„Bolí to, natéká to a zhoršuje se to hodina od hodiny! Budeme s tím urychleně 
muset na kožní!“

Tento případ naštěstí skončil dobře. Netrvalo dlouho, a kožní lékařka 
zjistila pravou příčinu nebývalé reakce na kosmetický krém. Nebyl to to- 
tiž první případ, s nímž se lékařka setkala, a proto hledala příčinu prostřed-
nictvím chemického rozboru podezřelého krému.

Dle informací pro zákazníka v něm měly být pouze látky neškodné pro 
ženskou pleť, ba blahodárné, jako ovčí lanolin, ale byly v něm minerální 
oleje. Strašlivou a krajně nepříjemnou reakci dokázala vyléčit. S mladou že-
nou na vozíku během léčby několikrát hovořily o tom, že by měla zažalo- 
vat o náhradu škody distributora krému. 

Co se vlastně děje? Trhy celé zeměkoule jsou zaplaveny čínskými vý- 
robky. Pracovní síla je v Číně levná a ochotná, a tak jsou jejich ceny velmi  
nízké oproti zemím, kde se pracovní síla cení. Mnohým z nás však čínské vý- 
robky nevyhovují, ani když jsou levnější: vadí nám nízká kvalita, neodbor- 
ně udělaná práce a hlavně způsob jejich vzniku. Mnozí lidé – také mezi ně  
patřím – prostě nekupují věci, které vznikly otrockou lidskou prací. Vyhý- 
bají se čínskému zboží na sto honů.

Avšak podvodníci nejen na čínské straně, ale i mezi distributory a obchod-
níky přišli na další možnost, jak zvýšit prodejnost svých komodit. Prodávají  
je sice levněji než značkové, ale dráže než přiznané čínské výrobky, neboť  
je za značkové vydávají.

Tak můžete narazit nejen na zfalšované oblečení, ale i hnojiva, barvy a la- 
ky, elektroniku, brzdové destičky či kosmetiku. Všechno je vyrobené z nekva- 
litních a neadekvátních surovin a technologiemi, které nejen že nezaručují 
funkce značkového zboží, ale dokonce mohou nenávratně a fatálně poško- 
dit to, s čím přijdou do styku. Falza často ohrožují své kupce nejen na zdra- 
ví, ale přímo na životě. A poškozují naši budoucnost, protože ničí životní 
prostředí. Jsou nebezpečnější než zbraň, protože jsou to nebezpečí skrytá.

Můžeme se proti tomu nějak bránit? Je lehké říci: Nekupujme zboží, které  
je podezřele levné. Ale nikdo z nás nemůže vědět, z jakého důvodu ho  
prodejce zlevňuje. A nám všem, kdo počítáme s každou korunou, jsou slevy  
milé. Obrana spočívá v tom, že když zjistíme, že jsme koupili podřadnou  
náhražku, zboží vrátíme a v případě poškození prodejce zažalujeme. Ne- 
boť podle § 2161 občanského zákoníku jsou za kvalitu zboží jednoznačně  
zodpovědní prodejci. To vše je však pro nás nepříjemné, obtížné, někdy tak- 
řka neproveditelné.

Nevím, jak dlouho bude trvat platnost následující rady. Avšak doufejme, že 
než podvodné zboží z pultů zmizí, můžeme se bránit tak, že budeme sle- 
dovat obaly! Výrobci totiž mají stejně špatné obaly jako zboží: i když jsou 
na prvý pohled k nerozeznání, ve skutečnosti jsou z horšího, tenčího pa- 
píru a potištěné netrvanlivými barvami. A tak můžeme dost často zjistit 
pouhým mnutím nápisů, že jde o podvrh, a zboží prostě nekoupit.

Na pranýř dáváme otrockou práci, hamižnost, podvody, které se nezastavují 
před ničím! A chválíme všechny, kdo se tomu dokážou postavit, byť jen  
způsobem svého nakupování.                             

autorka je místopředsedkyní 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
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PRAnýř A cHVálíř 
Jany Hrdé

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

MOžNÉ ZPůSOBy PODPORy – 
Veřejná sbírka Kapka vody pro Kosatec

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

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

DMS (cena: 30 Kč, CAA obdrží 28,50 Kč) 
2 Text: DMS KOSATEC 
2 Telefonní číslo: 87 777

náš komentář

Zimní paralympiáda v Soči
Významná akce začne v pátek 7. března.  
Na programu jsou tyto sporty: alpské lyžo- 
vání, biatlon, curling, severské lyžování 
a sledge hokej. Oficiální webové stránky 

v angličtině, které zahrnují i přehledný časový harmonogram, 
mají adresu http://sochi2014.com/en/paralympic. Zhruba 300 ho- 
din přímých přenosů zajistí Mezinárodní paralympijský výbor  
(IPC)  na svém portálu www.paralympic.org. Hry budou slavnost- 
ně zakončeny 16. března.
Sledge hokejový turnaj
Ve dvou základních skupinách bude bojovat osm mužstev. 
Češi mají za soupeře Kanaďany, současné mistry světa, Nory 
a Švédy. Ve druhé skupině jsou týmy Ruska, Itálie, USA a Již- 
ní Koreje. Dál postoupí nejlepší dva týmy ze skupiny. Semifi- 
nále, boj o bronz i finále jsou na programu v sobotu 15. března.
Sledge hokej vznikl ve Švédsku počátkem 60. let; sledge je 
anglický výraz pro sáně se dvěma noži a odpichovací hole 
s bodci. Tento sport se poprvé objevil na paralympiádě v roce 
1994, kdy se konala v Norsku.

Paralympijský sledge hokej v televizi,
komentovat ho bude Robert Záruba

V půlce března se v Brně usku-
teční festival Tanec a handicap. 
Bezbariérové divadlo Barka bu-
de dějištěm několika představení 
a workshopů určených nejen pro 
taneční soubory, ale i pro zájem-
ce ze široké veřejnosti.

V pátek 14. března vystoupí od 
20 hodin skupina Len tak tak 
z Bratislavy a studenti výchovné 
dramatiky neslyšících na Divadel- 
ní fakultě JAMU. Sobotní večer 
bude patřit ojedinělému projektu 
sdružujícímu integrované taneční 
soubory z Česka. Pod společným 
tématem, kterým je letos geome- 
trie, předvede každý z pěti zúčast- 
něných souborů své pojetí práce 
s moderním tancem a hendike-
pem. Na neděli je přichystán ne-
obvyklý multimediální workshop.

Další informace o 3. ročníku fes- 
tivalu lze najít na stránkách 
www.tanecahandicap.cz.

                                             (pel)

V brněnské 
Barce zatančí 
integrované 

soubory



Bariéry ve městě nepřekoná-
vají jen vozíčkáři a nevidomí. 
O procházce musejí přemýšlet  
i třeba maminky s kočárky ne-
bo lidé s berlemi. „Myslím si,  
že v Hradci je to docela dobré.  
V podstatě u všech nových 
staveb se už přemýšlí s ohle-
dem na vozíčkáře, jen tomu 
chyběla koncepce, a nová ma-
pa je určitě prvním krůčkem,“ 
říká Jiří Morávek, ředitel Cent-
ra pro zdravotně postižené  
v Hradci Králové (na snímku).

Jsou ještě ve městě oblasti, 
kam se prostě člověk na 
vozíku nedostane?
Těch míst už není mnoho, ale 
třeba dostat se do lesů u No- 
vého Hradce je problém. Auto- 
busem tam dojedete, ale tím  
to končí. Jinak pak v lesích už  
na vozíčkáře myslí. Jsou tam  
cesty speciálně pro ně upra- 
vené, přístupné altánky...
Jízda autobusem už je po 
městě pro tělesně postiže-
ného bez problémů?
Autobusy jsou většinou nízko-
podlažní, jen některé zastávky 
mají špatný sklon nebo příliš vy- 
soké obrubníky či záliv, do kte-
rého vůz nezajede úplně tak, 
aby byl těsně vedle chodníku.
Mapa na webu města je 
určena i nevidomým, jak je 
město bezpečné pro ně?
Tady je těch bariér daleko více 
a jsou to věci, které si neuvě-
domíte. Třeba že zeleň je ne- 
upravená a zasahuje do vodí-
cích linek na chodnících. Jsou 
to detaily, ale pro nevidomé 
podstatné. Teď už se na ně 
bude myslet více.    (ves, hod)

n Cestovka existuje téměř dva roky. Co 
zajímavého nabízíte v zahraničí?
Zmíním španělské lokality, třeba moře Mar  
Menor či ostrov Menorca, které jsou velmi 
vhodné pro jarní a podzimní pobyty. Ubytovací 
možnosti tam osobně prověřila naše kolegy-
ně. Sice není vozíčkářka, ale vystudovala er- 
goterapii a je natolik zkušená, že bývá při po-
suzování bezbariérovosti přísnější než já.

Loni jsme začali spolupracovat se zahranič-
ními cestovkami, chceme s nimi fungovat na 
bázi výměny turistů. Už jsme navázali kontakt 
s německou a holandskou kanceláří, které ma-
jí prověřené ubytovací kapacity, jež bychom 
mohli nabízet českým turistům na vozíku.  
A ony by zase mohly využívat naše destina-
ce. Jen musíme vyřídit různé administrativní  
a legislativní problémy, což chvíli potrvá. Stali 
jsme se také členem mezinárodní asociace 
pro bezbariérové cestování ENAT (European 
Network for Accessible Tourism), přes níž 
získáme další zahraniční partnery.

n Tenhle rozhovor si lidé přečtou na za- 
čátku nové turistické sezóny. Kam se s vá- 
mi můžou vozíčkáři vydat?
V prosinci jsme uspořádali vůbec první výlet 
bezbariérovým autobusem na adventní trhy 
do Drážďan, který byl velmi úspěšný. Chceme 
v tom pokračovat, a tak letos chystáme asi 
dvacet výletů po Česku i do zahraničí. Nabíd- 
ku brzy uveřejníme na našich webovkách.

Probíhá naše transformace z agentury na 
cestovní kancelář, což nám umožní výrazně 
rozšířit naše služby. Zákazníci se mohou tě-šit 

na bezbariérové výjezdy na zahraniční spor-
tovní události (třeba na závody Formule 1 či 
fotbalová utkání Premier League) a také na lá-
zeňské pobyty v tuzemsku i zahraničí. Bude- 
me rádi, když nám sami vozíčkáři dají tipy, kam 
by rádi cestovali. Pokusíme se jim vyhovět.

n Už máte hodně poznatků z Čech a Mo-
ravy. O která místa je největší zájem?
Lidé s tělesným postižením jezdí hodně na 
Šumavu, konkrétně na Lipno, kde jsou pro ně 
velmi dobré podmínky. Nejen vhodné a ceno- 

vě přijatelné ubytování, ale i bezbariérové tu-
ristické atrakce a sporty v létě i v zimě. Pozitiv-
ní zkušenosti máme v Praze, kde zajišťujeme 
ubytování pro větší počet lidí při sportovních 
akcích: spolupracujeme s Jedličkovým ústa-
vem i komfortními hotely. Celkem nabízíme 
asi 60 možností bezbariérového ubytování po  
celé republice.

n Proč je výhodné obrátit se na Bezbatour, 
a ne přímo na ubytovací zařízení?
Protože je to levnější. Když si někdo koupí 
ubytování přes nás, zaplatí míň. A navíc má 
jistotu, že si výlet či dovolenou užije bez ne-
čekaných problémů. Nejeden hotel či penzion 
totiž uvádí, že počítá i s vozíčkáři, ale když  
tam přijedou, nedostanou se třeba na toaletu 
nebo mají velké potíže s prahy u dveří.

n Už dřív jste prohlásil, že chcete pomáhat 
při odstraňování bariér. Daří se vám napl-
ňovat tento záměr?
Obrátila se na nás společnost Orea Hotels, 
abychom zmapovali její hotely, kterých je de- 
vět. Všechny jsme objeli a vytvořili jsme 
hodnotící zprávu, kde jsou i doporučení na 
odstranění menších bariér. Zmíněná společ- 
nost se k tomu postavila čelem a bude je 
postupně likvidovat.

Jinde nám majitel či provozovatel často řek-
ne, že překážky odstraní, až mu začneme po-
sílat skupiny vozíčkářů. Nedokáže pochopit, že 
to musí být naopak. Že tělesně postižení lidé 
o bariérové ubytovny, hotely či penziony nema- 
jí zájem. Ale snad se situace brzy zlepší.   (pel)
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„chystáme výlety po Česku i do zahraničí, třeba do Anglie na Premier league,“
říká vozíčkář Michal Prager, ředitel cestovní agentury BEZBATOUR

labská cyklotrasa Vrchlabí – Hřensko
Oddělené stezky zatím na dvou pětinách celkové délky

(Dokončení ze str. 1)

V Hradci Králové 
upozorňují ...

Vozíčkáři, posílejte tipy na místa, 
která chcete navštívit!

Kontakt: cestovní agentura Bezbatour,  
Kučerova 809/11, Praha 9; e-mail prodej@
bezbatour.cz, telefon 222 984 244 nebo  
734 105 489.
Otvírací doba: v pracovních dnech od 10 do 
17 hodin.
Webové stránky: www.bezbatour.cz. Najdete 
zde e-shop, bohatou fotodokumentaci, ale 
i veřejné průzkumy a soutěže o víkendové 
pobyty.

Prezentace na letošním brněnském veletrhu Regiontour. 
Snímek:  Jiří Kudrna 

Loňského Odemykání Labe a Labské cyklotrasy se 4. května v Nym-
burce aktivně zúčastnili i četní vozíčkáři.                  Snímek: Jan Ritter

Ve dnech 19.–23. května se 
v bezbariérovém Paláci Akropolis 
uskuteční jarní část Festivalu in-
tegrace Slunce. Na profesionál-
ním jevišti se v dopoledních 
hodinách představí amatérské ko- 
lektivy i jednotlivci, kumštýři růz- 
ného věku se zdravotním po-
stižením i bez něj. S novými 
hudebními, tanečními, pěveckými 
a dramatickými výstupy se k nám 
rádi vracejí účastníci třeba ze 
Vsetína, Olomouce, Trmic, Teplic, 
Buštěhradu či Prahy.

V těchto týdnech sestavuji kon- 
krétní program. Můžete se v něm 
objevit i vy, vážení čtenáři. Po-
kud patříte mezi kumštýře, 
kteří chtějí bavit lidi, ráda vás 
přivítám v našem divadle na 
žižkově! Čekat můžete plné hle-
diště, pohodovou atmosféru a ta-
ky spoustu inspirace.

Vystoupení na festivalu (www.
festivalslunce.wz.cz) je zdarma. 
Neváhejte mě kontaktovat na te- 
lefonu 728 248 925 nebo na 
e-mailu o.s.sukus@seznam.cz. 

Vlasta Rydlová, 
dramaturgyně festivalu

Ukažte, co umíte, 
na Festivalu 

integrace Slunce

Jan Ritter, ředitel nymburské  
obecně prospěšné společnosti  
Labská stezka, která ve spo- 
lupráci se stejnojmenným ob-
čanským sdružením vyvíjí řadu 
aktivit souvisejících především  
s projektem Labská cyklotrasa 
od pramene k moři napříč Evro- 
pou bez bariér, nám poskytl  
exkluzivní informace o novin- 
kách na této cyklotrase.

Nově upravené úseky
Cyklisté i vozíčkáři (spíše s asis-

tencí) mohou od loňského roku 
projet podél naší největší řeky 
další kilometry po zpevněném po- 
vrchu v Královéhradeckém, Stře- 
dočeském a Ústeckém kraji. 

Na Královéhradecku se jedná  
o 26 kilometrů od mostu v Plác- 
kách na severním okraji Hradce 
Králové přes Předměřice nad  
Labem, Smiřice, JaroměřJosefov 
a Heřmanice (rodiště Albrechta 
z Valdštejna) do Kuksu. Na 20 ki-
lometrech byly postaveny nové,  
převážně asfaltové cyklostezky,  
zbytek vede po původních míst- 
ních komunikacích nebo silnicích 
procházejících vyjmenovanými 
městy a obcemi. Slavnostní ote-
vření tohoto úseku se uskutečni-
lo 15. května. Na trase je několik 
strmějších míst, tj. možných ba- 

riér především pro mechanické 
vozíky, proto se jako celá dopo- 
ručuje absolvovat s doprovodem.  
K obtížnějším patří nájezdy na  
mosty v Předměřicích a Loche- 
nicích i několik míst v Jaroměři  
a Josefově. Většina úseků mezi 
mosty má sklony do 6 procent,  
jsou sjízdné i samostatně. 

Hlavní zájem se letos soustředí 
na přípravu cyklostezky z Hradce 
Králové do Pardubic. Nejen Krá- 
lovéhradecký a Pardubický kraj, 
ale i obě statutární města a řada 
obcí na trase mají zájem o vý- 
stavbu bezpečné cyklostezky. Věř- 
me, že tento úsek bude již plně 
bezbariérový, tj. dobře použitelný 
pro vozíčkáře, a to i bez asistence. 

Středočeský kraj odstranil zásad- 
ní bariéru – strmé ocelové scho- 
dy – na lávce v Káraném. Nový  
úsek otevře Brandýs nad Labem. 
V Ústeckém přibyl asi 1,5kilome- 
trový úsek z Roudnice nad Labem 
proti proudu po říční navigaci se 
závěrečným stoupáním do obce 
Dobříň. Jsou hotové také úseky na 
Ústecku a Děčínsku, kraj plánuje 
dokončení 3. etapy – úseku od 
Velkých Žernosek do Hněvic.

Z celkových 350 km Labské 
cyklotrasy z Vrchlabí do Hřenska  
je již 140 km vedeno po odděle-
ných cyklostezkách. Všechny ty- 

to úseky jsou v letních víkendo- 
vých špičkách přetížené. Změře- 
né intenzity návštěvnosti cyklistů  
a bruslařů se pohybují okolo 1500 
osob za den, převážně v odpo- 
ledních hodinách. Jízda po těchto 
cyklostezkách bývá přirovnávána 
k jízdě po dálnici D1, množí se 
úrazy a pro chodce i vozíčkáře  
zde pohyb není příjemný ani bez- 
pečný. Již od roku 2006 se pro- 
paguje oddělení cyklistů a pěších 
hlavně v okolí velkých měst.

Labská cyklotrasa se stala vý-
znamnou páteřní trasou sítě cyk-
lotras KČT, a proto bylo v roce  
2013 sjednoceno její číselné  
označení. Celý úsek má dnes čís-
lo 2, levobřežní úsek Poděbra- 
dy – Kostelec nad Labem číslo 
0019, odbočka podle Vltavy z Měl-
níka do Prahy číslo 7.

Ve starších materiálech má  
úsek mezi Vrchlabím a Mělníkem 
číslo 24.

Atlas Labská cyklotrasa v ČR
Česká centrála cestovního ru- 

chu Czech Tourism ocenila na  
přehlídce TOURMAP 2013 při me- 
zinárodním veletrhu Svět knihy  
první vydání z roku 2011 druhou 
cenou v kategorii mapových prů- 
vodců mezi 380 přihlášenými  
z celého světa.

Na mezinárodním veletrhu Regi-
ontour Brno 2014 bylo 16. ledna  
představeno a pokřtěno aktualizo- 
vané 84stránkové vydání z roku 
2014. To již uvádí celou trasu s no- 
vým číslem 2, obsahuje 28 listů 
s podrobnými mapami 1 : 60 000 
s informacemi také pro vozíčká- 
ře. Atlas lze objednat na www. 
labskastezka.cz, příp. zakoupit  
v infocentrech a knihkupectvích.

Akce pro každého
První, na kterou jsou letos samo- 

zřejmě zváni cyklisté i handica- 
povaní, bude v neděli 20. dubna 
Odemykání Labe a Labské cyklo- 
trasy s možností jízdy po obou 
březích mezi Nymburkem a Podě-
brady. 

Podrobnosti a kalendář dalších 
akcí Tour de Labe pro všechny 
najdete na webu www.labskastez- 
ka.cz. Připravují se také jízdy 
po všech hotových úsecích, při 
nichž se budou prověřovat je- 
jich parametry a porovnávat mož- 
nosti jízdy na různých vozících 
včetně elektrických. 

Nymburské sdružení také každo- 
ročně pořádá konferenci Labská 
cyklotrasa od pramene k moři na- 
příč Evropou bez bariér. Letos se 
uskuteční v září, uvažuje se o Par- 
dubicích anebo Litoměřicích. (mk) 
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l Výzkum, vývoj, výroba, prodej širokého a kvalitního sortimentu konopných výrobků.
l 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 zákazník.

Tato ryze česká firma se před loňskou abilympiádou zařadila mezi významné partnery České 
abilympijské asociace. 

Vylosovaní luštitelé soutěžních křížovek otištěných v jednotlivých číslech Zpravodaje se 
tak mohou letos těšit na vskutku zajímavé ceny, které také v rámci svého sponzorství věnovala.

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

Z jednoho konce  
obce na druhý

Hned dvě speciální vozíčkářské trasy 
z projektu Klubu českých turistů (KČT) 
Turistika pro všechny přibyly v roce 2013 
k dosavadním šesti. A shodou okolnos- 
tí právě v místech s vysokou koncentra- 
cí nejen vozíčkářů, ale i ostatních osob  
s tělesným postižením. Sedmá je od zá- 
ří v areálu Rehabilitačního ústavu Klad- 
ruby ve středních Čechách; představili  
jsme ji v čísle 5/2013 Zatím poslední, kte- 
rou popisuje tento článek, byla slavnost- 
ně otevřena v neděli 20. října v Hrabyni  
u Opavy ve společném areálu Rehabi- 
litačního ústavu, špičkového tuzemského 
zařízení poskytujícího odbornou péči pa- 
cientům  po úrazech, cévních mozkových 
příhodách nebo s onemocněním po-
hybového ústrojí či nervového aparátu,  
a Ústavu sociální péče pro tělesně po-
stižené (od letošního roku pod názvem 
Centrum sociálních služeb). 

Trasa o délce zhruba 2,5 kilometru – 
na otištěné mapce silnější modrá a čer- 
vená čára (dle stupně obtížnosti – viz 
číslo 4/2013, strana 3), začíná na par-
kovišti u Rehabilitačního ústavu. Kromě 
závěrečného „přírodního“ úseku vede po 
asfaltovém povrchu. Po úvodním poho-
dlném klesání serpentinami na začátek 
obce pokračuje do jejího centra k rozces- 
tí značených turistických cest u obecní-
ho úřadu, až sem je to cesta po zelené 
značce. Odtud vychází červená značka 
přes Památník II. světové války k nejvzdá- 
lenějšímu bodu trasy. Především výletní-
ci se zdravotním postižením by na tomto 
úseku měli být kvůli značnému doprav- 
nímu provozu i zvýšenému pohybu chod- 
ců a cyklistů (většinou se totiž budou 
pohybovat zároveň i po značené cyklo-
trase) více obezřetní. „Přírodní“ část před-
stavuje 800 metrů dlouhá přímá lesní  
alej od památníku k dosavadnímu konci 
trasy na Englišově vyhlídce, která ne- 

musí být za špatného počasí pro vozíč-
káře sjízdná. S prodloužením trasy se 
výhledově uvažuje po dokončení výstavby 
silničního obchvatu. 

Případná zpáteční cesta se musí absol- 
vovat po stejné trase. Jediná částečně 
pozměněná alternativa znamená odbočit 
ze silnice od památníku na začátku zá- 
stavby do první uličky vpravo, kolem 
hřbitova stále rovně, posléze doleva na 
silnici se zelenou značkou a po ní do- 
prava na výchozí parkoviště. 

Nejnavštěvovanějším turistickým cílem 
obce se zhruba 1200 obyvatel je vo-
zíčkářům přístupný ústřední památník  
II. světové války v České republice s roz- 
sáhlou expozicí vč. bojové techniky (ví- 
ce na www.szm.cz/Památník II. světové 
války Hrabyně). Významnou církevní pa- 
mátkou je poutní kostel Nanebevzetí  
Panny Marie. Dva rodáky připomínají  
pomníky: Karla Engliše, vůdčí osobnost 
československé finanční a měnové poli- 
tiky 20. a 30. let minulého století, a za-
kladatele českého hasičstva ve Slezsku 
Rudolfa Gudricha. Třetí rodák, slezský  
písničkář a básník Arnošt Chamrád, tady 
má pamětní desku. 

Jako u všech předchozích tras s ikonou 
vozíčkáře vydal i tentokrát KČT propa-
gační prospekt s mapkou a popisem 
místních i okolních zajímavostí.  

Budování turistických tras pro osoby se 
zdravotním postižením je financováno ze 
sbírky při příležitosti celorepublikového se- 
riálu pochodů Novoroční čtyřlístek. Účastní- 
ci 10. ročníku této oblíbené turistické akce 
přispěli částkou zhruba 170 tisíc korun. 

V letošním roce se počítá znovu s pro-
značením dvou speciálních vozíčkářských 
tras. Jedna bude v okolí Svitav na jiho-
východním okraji Pardubického kraje, dru- 
há se stále projednává.                          (mk)

Mnozí zdravotně postižení turisté si i s dalšími 
četnými milovníky pohybu v přírodě z blíz- 
kých i vzdálenějších míst prošli první vozíč-
kářskou trasu v Moravskoslezském kraji hned 
po jejím otevření.

Z Englišovy vyhlídky (cca 350 m n. m.) lze  
za příznivého počasí uvidět kus Slezska vč. 
jeho historické metropole Opavy a na vzdá-
leném horizontu pásmo Nízkého a Hrubého  
Jeseníku. 

Specialisté na eshop  
www.webovy-servis.cz

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Ing. Martin Tomášek, Lázně Bohdaneč
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MR SySTEM

AcTIWO 
Pardubice

U osob se zdravotním postižením 
se druhé slovo často nahrazuje 
výrazem „handicap“. Je to v zása- 
dě pojem z oblasti psychologie,  
který označuje subjektivní pocit  
oslabené pozice jedince/skupiny  
vůči okolí způsobené objektivní 
příčinou, tedy např. tělesným po-
stižením.
Více se ovšem toto cizí slovo 
vyskytuje ve sportovní terminolo-
gii. Jako o „handicapu“ se např. 

v atletice mluví o vzdálenosti na oválech s oddělenými dráhami, o níž  
je posunuta startovní čára ve vnější dráze při bězích se zatáčkou (viz 
ilustrační snímek). Při dostizích se takto říká vyrovnání šancí startujících  
koní nesenou váhou. Ale také … (1. tajenka), sport, který se u nás posled- 
ní dobou velice rozmáhá a který je už  „přístupný“ i osobám se zdra- 
votním handicapem, tento výraz zná. V tomto případě se jedná o číslo  
vyjadřující … (2. tajenka) příslušného hráče. V obecné rovině má spor- 
tovní „handicap“ stejný význam jako u zdravotně postižených: nevýhoda, 
nerovnost podmínek. 
Vodorovně: A. Středověký vysoký dvorní úředník panovníků; řád bezoca-
sých obojživelníků (latinsky). – B. Hvězdnicovitá rostlina; organická slou-
čenina vzniklá z uhlovodíku. – C. 2. tajenka; dovednost. – D. Austronéská 
jazyková skupina; oblečení; svatozář. – E. Bývalý šachový mistr světa; 
balík; lotyšské platidlo. – F. Latinský název souhvězdí Jeřáb; sbohem; 
domácké ženské jméno. – G. Otec (knižně); napodobovat pro zábavu. –  
H. Dokument; italské město. – I. Výsledek; elektroda tranzistoru.
Svisle: 1. Zpracovávat rozžhavené železo; 1. tajenka . – 2. Očistit vodou; 
bývalý podnik zahraničního obchodu. – 3. Pátá nejvyšší hora světa; me-
zinárodní kód letiště Pasco/Kennewick v USA. – 4. Osobní zájmeno; poří- 
diti opis. – 5. Bývalý český herec; nikelin s příměsí antimonu. – 6. Mastná  
a nepropustná zemina (slovensky); nějaká osoba; zápor. – 7. Srbská 
jednotka objemu; tvrdý tučný sýr. – 8. Mající velké nosy; obyvatelé pra- 
lesa. – 9. Anglická zkratka jedné z metod konzervace potravin; získat lo- 
vem. – 10. Trubka; provaz se smyčkou. – 11. Indická tanečnice; pomlázka 
(nářečně).
Pomůcka: Anura, Ata, facit, UHT.                                                          (mk) 

Termín pro tuto křížovku: pátek 11. dubna
Vyluštění z čísla 6/2013: 1. DNE BÍLÉ HOLE, 2. CELOŽIVOTNÍ
(kompletně vyplněný obrazec níže)
Cenu získávají: 
1. Michal Bičík, Pardubice
2. Kateřina Stloukalová, Pardubice
3. Jaroslava Forštová, Pardubice
4. Markéta Matoušková, Pardubice
5. Václav Svatoš, Pardubice
Tato křížovka změnila, a to hned dvakrát, dosavadní rekordní počty – vy- 
luštění poslalo do uzávěrky celkem 55 čtenářů, špatných přitom bylo 6. 

Pro chvíle oddechu

Ani letošní rok nepřijdou příznivci křížovek o možnost získat při 
správném vyluštění některou ze vskutku zajímavých cen, které tento-
krát věnoval jeden z nových partnerů České abilympijské asociace – 
firma Annabis Olomouc podnikající v oboru konopných produktů (viz 
PR text na vedlejší straně). 
Soutěžní podmínky a informace:
- Do losování  bude zařazen každý, kdo do termínu uvedeného u pří- 
 slušné křížovky pošle správné znění tajenky/tajenek (ve druhém  
 případě vč. jejich čísla – např. 1.: ABILYMPIÁDA, 2.: PARDUBICE). 
-  V souvislosti s případným vylosováním je nutno připsat také adresu, 
  na kterou má pošta cenu doručit. Jiný způsob je možný pouze po 
 telefonické  domluvě na čísle 466 052 050. 
-  Kontakty pro zasílání:
	 l e-mail: filip.novotny@caacz.cz; do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
	 l klasická pošta: Česká abilympijská asociace, o.s., Filip Novotný, 
 Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice; na obálku heslo KŘÍŽOVKA. 
- Vylosované luštitele a správné řešení otiskne následující vydání 
 Zpravodaje.
- Umožní-li to prostorové podmínky, budou si moci luštitelé navíc ta- 
 ké porovnat svoji křížovku s kompletně vyluštěným obrazcem.
- Od května 2013 se lze do luštění zapojit i přes facebook (tohoto  
 způsobu zatím využilo zhruba 10 lidí).
- Každý by měl před odesláním věnovat zvýšenou pozornost, a to 
  především při aktivní funkci automatických oprav, napsanému zně- 
 ní tajenky, u většího počtu pak také jejich doplnění příslušným 
  číslem.                                                                                        (mk)

Soutěžní luštění pokračuje



Aby se mu dobře četlo, tak ne- 
hraje na kytaru. Zato umí na kla- 
vír, harmoniku i flétnu, vystupo- 
val na listopadovém koncertě 
pro Světlušku s Václavem Nec- 
kářem i kapelou Buty, rád by si 
zazpíval s Tomášem Klusem ne-
bo vyrazil do Řecka.

Třináctiletý nevidomý školák 
Karel Leskovec z Újezdu u Vod-
ňan sbírá jedno ocenění za dru-
hým. Vítězí v recitačních i hu- 
debních soutěžích, opakovaně 
uspěl v soutěži Braillův klíč. 
Počátkem loňského roku získal 
Zlatý oříšek pro nadané děti  
a v únoru si šesťák ze základ-
ní školy Bavorovská Vodňany 
v budějovické koncertní síni 
Otakara Jeremiáše převzal ce- 
nu Talent Jihočeského kraje za 
rok 2012.

l Kdy tě zpívání začalo ba- 
vit?
Přesně vám to nepovím, ale od-
mala jsem byl okouzlený zpěvem. 
Poslouchal jsem různé umělce, 
třeba i Karla Gotta. Chtěl jsem 
být také slavným zpěvákem, tak 
mě v devíti letech přihlásili do 
sboru. Napřed jsem se věnoval  
jen sborovému zpěvu, pak jsem 
začal dělat i sólový zpěv.

l Máš talent po tátovi nebo 
po mamince? Kdo u vás doma 
nejvíc zpívá?
Taťka moc nezpívá, ani maminka. 
Jsem sice skromný, nebudu se 
vytahovat, ale doma zpívám nej-
víc já.

l Z jakého svého vystoupení  
jsi měl zatím největší radost?
Největší radost jsem měl loni 
na podzim z účasti na koncertu 
Světlo pro Světlušku, který dávali 
v televizi. Vystoupil jsem s kape-
lou Tara Fuki, se skupinou Buty 
jsem zazpíval Krtka a pak jsem  
zazpíval Půlnoční s Václavem  
Neckářem. Byl to pro mě snad 
největší zážitek v životě. Cítil  jsem 
lidi, kteří mi tleskali, a to bylo pro 
mě něco nádherného.

l Ve třinácti letech tě baví 
zpívat. Chtěl by ses písničkám  
a muzice věnovat i nadále?
Chtěl bych být hudebním skla-
datelem. Nebo aspoň textařem. 
Chtěl bych být i učitelem hudby  
a muzikantem. Rád bych vy-
stupoval s nějakou skupinou, hrál 
bych třeba na klávesy nebo na 
harmoniku. Na ni jsem začal hrát 
před lety a dneska mi každý říká, 
že jsem se s harmonikou narodil. 
Dřív jsem hrál i na flétnu, ale už 
jsem přestal, protože toho bylo 
moc. Teď se věnuji hlavně zpívá-
ní, mám i anglické písničky. Mys-
lel jsem si napřed, že to bude  
náročné, protože v nich jsou ně-
která slova, která ještě neznám. 
Ve škole se ale učím angličtinu, 
tak mi učitelka vysvětlila jejich 
výslovnost.

l Zpíváš podle not?
Noty znám, teta mi je vysvětlila. 
Podle nich ale spíš hraji, než zpí-
vám. Musím se hlavně naučit tex- 
ty. Mám zpěvník, který jsem dostal 
od pana učitele Šimoníka z hu-
dební školy ve Vodňanech. Jsou  
v něm většinou country písně, a ne 
ty ostatní, jako třeba rockové.

l Jaké hudební žánry máš rád?

Baví mě snad všechny kromě hod- 
ně těžkého metalu. Mám rád hu- 
dební skupiny jako například  Ara- 
kain, Vypsaná fixa nebo Divokej 
Bill, prostě různé skupiny a žánry.

l Kromě muziky a zpívání jsi 
úspěšný také v recitování. S čím 
jsi loni zaujal ve finále recitač- 
ní soutěže?
Recitoval jsem Popletenou po- 
hádku, kterou mi vybrala teta.  
Dědeček v ní vypráví holčičce po- 
hádku o Červené Karkulce, jenže 
všechno plete, takže místo Čer- 
vená Karkulka říká Zelená nebo 
Žlutá Karkulka, vlka si zase plete 
s koněm. Je to celé opravdu 
zmatené.

l	 Zmínil jsi, že chceš psát pís-
ňové texty. Máš už nějaké?
Ano, mám i svoje vlastní album, 
tedy desky s texty písniček. Píšu 
úsměvné rýmovačky pro děti, 
o svém životě, o duši, o lásce, 
o milování. Psát texty je bomba.

l To jsi hodně kurážný, když 
v šesté třídě píšeš texty o mi-
lování a lásce…
Jsem okouzlený Tomášem Klusem. 
Tak jsem se pokusil napsat asi čty-
ři texty o lásce, a podařily se mi.

l Nechceš si s Tomášem Klu-
sem společně zazpívat?
Při benefiční akci Světlo pro Svět-
lušku jsem se s ním už setkal, 
ale nevystupovali jsme spolu. Sa-
mozřejmě, že bych si s ním chtěl 
zazpívat, ale nevím kdy. Vybral 
bych si písničku Nina, která ten 
večer byla v televizním přenosu.

l Kromě muziky sklízíš úspě-
chy i v četbě textů v Braillově 
písmu.
Jsem vášnivý čtenář. Loni jsem při 
soutěži Braillův klíč vyhrál, když 
jsem přečetl 221 slov za dvě mi- 
nuty. Teď jsem zvládnul za dvě  
minuty dokonce 237 slov.

l Při čtení používáš hmat. Kdy-
bys hrál na kytaru a měl ztvrd- 
lá bříška prstů od držení strun, 
asi by se ti četlo špatně, že?
Zjišťuju rukama, jak písmenka vy-
padají. Ještě nikdy jsem na kytaru 
nehrál, ale dovedu si představit, 
jaké by to bylo. Kdybych tedy měl 
mozoly na prstech, četlo by se mi 
skutečně blbě.

l Jakou knížku máš rozečte- 
nou?
Začetl jsem se do Řeckých bájí, 
které jsem dostal zrovna minulý 
týden od tety Evy.

l Neláká tě četba k tomu, aby 
ses jel podívat do Řecka?
Strašně moc. Chtěl bych se podí- 
vat hlavně na Olymp, kde žili 
bohové, vidět zdejší chrámy. By- 
lo by krásné, kdybych se jednou  
do Řecka mohl vypravit. Mít pe-
níze, vezmu tam s sebou i celou 
rodinu.

l Spolužáci budou mít asi ra-
dost, že jsi teď uspěl v soutěži 
Talent Jihočeského kraje, že?
To víte, že se s tím ve třídě 
pochlubím. Někdy mi říkají: My ti, 
Kájo, závidíme, jak jezdíš na sa- 
mý soutěže. Vím, že to nemyslí 
vážně, spíš ze srandy, a že mi to 
přejí.

 Radek Gális

Čas je nejspíš drzejší, než si myslíme. Přesvědčil jsem se o tom na 
„vlastní duši“ při jubilejním předávání Cen za publicistiku, které Vládní 
výbor pro zdravotně postižené občany uděluje od roku 1994. Všechny  
ty roky od chvíle, kdy se slavnostní večer na pražské Kampě konal 
poprvé, zmizely v nenávratnu tak rychle, že v tom snad má prsty zlý 
čaroděj. A s nimi bohužel odešli mí kolegové píšící skvělé články: tře- 
ba vozíčkáři Alois Wokoun, Hugo Merth a Jan Nouza.

Koncepce soutěže, která seznamuje širokou veřejnost s životem lidí 
s nejrůznějším postižením, však zůstává stejná. Možná proto, že tyhle 
dva světy dosud spíš existují vedle sebe, místo aby se vzájemně 
prolínaly a obohacovaly. Nasvědčoval tomu slovník, který během veče- 
ra používala herečka a zpěvačka Dagmar Zázvůrková. Její výrazy „in-
validní vozík“ a „invalidé“ divákům v sále prozradily, že nemá dostateč- 
ný vhled do světa lidí s postižením. Závažnějším nedostatkem však  
bylo mizerné ozvučení zpěvačky Lenky Kosinové: zkreslení jejího hla- 
su nepříjemně tahalo za uši... A dostavil se ještě jeden neduh, známý 
z předchozích ročníků soutěže: zatímco z vítězného rozhlasového 
a televizního pořadu byla k vidění a slyšení ukázka, tisková katego- 
rie opět zůstala v ústraní. Už samotný název vítězného článku byl při-
tom tak lákavý, že aspoň malý úryvek by přišel vhod všem romantikům 
v publiku.

Ale dost výtek. Nemohou zastínit fakt, že adventní večer v Lichten-
štejnském paláci se vydařil a byl ve znamení dobré nálady, vlídnosti  
a radosti oceněných autorů. Lesk mu dodaly osobnosti, které předá-
valy ceny: ministr zdravotnictví Martin Holcát, Václav Krása, předseda 
Národní rady osob se zdravotním postižením, a Martin Šimáček, ředi- 
tel sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Pochvalu si zaslouží tlu- 
močení do znakového jazyka, simultánní přepis mluvené řeči i závě- 
rečný raut, který jistě potěšil každého, kdo má rád dobré víno a chutné 
zákusky.

Vítězný rozhovor s nadaným nevidomým školákem Karlem Leskovcem 
původně vyšel loni v březnu v Českobudějovickém deníku. Otiskuje- 
me ho se svolením autora.                                                 Miloš Pelikán
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Autentické 
příběhy 
o naději

V nakladatelství Agama loni vy- 
šel druhý díl knížky Osud na mě 
ukázal. Zahrnuje deset autentic- 
kých příběhů lidí se zdravotním 
postižením, které potkal vážný 
úraz a musí čelit jeho následkům. 
A navíc se potýkají s bariérami 
ve společnosti, která je dosud 
„ušitá na míru“ hlavně zdravým 
jedincům.

Knížku doporučují autorky Da- 
niela a Lucie Gaudlovy všem, 
kdo odmítají prohrát svůj život. 
Nepřekvapuje proto, že jejím  
hlavním poselstvím je bytostná 
Naděje. Hovorový styl s mnoha 
nespisovnými výrazy jí dodává  
na přesvědčivosti.

Málo známé dílko je zdarma  
ke stažení na stránkách www. 
a-ga-ma.cz, a tak se s pozoru-
hodnými příběhy o lásce, boles- 
ti, silné vůli i splněných snech 
může seznámit kdokoli. „Jedním 
dechem budete číst o skuteč-
ných lidech a prožívat jejich ne-
skutečná životní dramata, která 
by nevymyslel ani hollywoodský 
scénárista. Dozvíte se o muži, 
který touží zatleskat svým dě- 
tem, o klukovi, co odmítl sedět 
v koutě a tančil i na vozíku, po-
znáte příběh ženy, jak vystřiže-
ný z béčkového filmu. Poznáte 
adrenaliňáka, který se dokázal 
zvednout z postele a jezdí na 
monoski evropský pohár, chlapí-
ka, kterému auto ustřelilo obě 
nohy, a přesto je vysmátej, bý-
valého skokana na lyžích, který 
to natře mlaďákům, vozíčkáře, 
který se stal mistrem světa,“ sli- 
bují autorky Daniela a Lucie 
Gaudlovy v předmluvě.

Hrdinové mají společnou jednu 
zálibu. Ať jim nohy aspoň trochu 
slouží, nebo sedí na vozíku, hol- 
dují golfu. Stal se jim vzpruhou, 
rehabilitací, ba i vášní. Hendigolf 
je v naší zemi mladým, ale rych- 
le se rozvíjejícím sportem. A jak 
konstatuje v úvodu knížky Bože- 
na Jirků, ředitelka Konta Bariéry, 
nejlepší čeští hendigolfisté už  
mají v Evropě větší úspěchy než 
zdraví hráči. I proto snímek na  
titulní straně dokazuje, že vozíč- 
káři můžou hrát golf, a to díky  
pomůcce zvané paragolfer. Ale  
kdo chce, může toho sebevědo- 
mého chlapíka v nápřahu vní- 
mat i jako symbol vzdoru vůči 
osudu...

Dodejme, že první díl vyšel 
předloni v podobě brožované 
knížky o 160 stránkách. Na zmí- 
něných webovkách si ji lze ob-
jednat za pouhých 99 korun.

 (pel)

nevidomý školák píše texty o lásce a milování

Vítězové XX. ročníku soutěže 
o Cenu VVZPO za publicistické práce

- Tisková kategorie
Radek Gális (Českobudějovický deník): 
Nevidomý školák píše texty o lásce
Rozhovor s nevidomým třináctiletým školákem Karlem Leskovcem 
z Újezdu u Vodňan, který se věnuje zpěvu, hře na klavír a harmoni-
ku, vítězí v recitačních i hudebních soutěžích a touží být skladate- 
lem, textařem, učitelem hudby a muzikantem. Díky velkému obdivu 
k Tomáši Klusovi napsal několik písňových textů o svém životě,  
o duši, o lásce a milování.

- Rozhlasová kategorie
Ivana Pustějovská, Radka Kvasničková (Český rozhlas Dvojka): 
Srdcem i rozumem proti nespravedlnosti světa
Jiřina Dostálová je vedoucí sociálních služeb Charity Šumperk. Ve-
dle vrozené lásky k lidem a respektu k důstojnosti stáří má i vědomí 
nutnosti bojovat za spravedlnost a za ty, kteří se nemohou bránit.  
Při návštěvách osamělých starých lidí jim nejen usnadňuje běžné 
životní situace, ale také pomáhá překonávat opuštěnost.

- Televizní kategorie
Michaela Fialová a kolektiv autorů (Česká televize): 
Soubor pořadů Klíč a Televizní klub neslyšících
Pořady vypovídají o nelehkém životě zdravotně postižených lidí, 
nezastírají jejich problémy a poukazují na dluhy většinové společ-
nosti vůči nim. Přesto jsou velmi pozitivně laděné a je z nich patrná 
změna přístupu zdravých lidí. Zároveň pořady dokazují, že kvalitu 
života lidí s postižením ovlivňuje rozhodnutí nepoddat se těžkému 
osudu a vzájemně si pomáhat.

Známá soutěž oslavila 
v lichtenštejnském paláci dvacetiny



Významný přínos canisterapie na zlepšová-
ní především psychického stavu pacientů 
je bez diskusí, svědčí o tom ostatně mno- 
ho a mnoho příkladů. Tento článek sice  
zůstává tématu věrný, přesto je v lecčem ji- 
ný. Jeho hlavní postavou je totiž první ca- 
nisterapeutický pes coby stálý člen zdra-
votnického personálu.

Vizitka „paní doktorky“ – výcvik
V současnosti téměř dvouroční fenka zlatého 

retrívra Fanny „pracuje“ od loňského 9. pro-
since v pražské Nemocnici Na Bulovce, kam ji 
po čtyřměsíčním výcviku na dobu deseti let 
zapůjčila zdarma obecně prospěšná společ- 
nost Pomocné tlapky ze Starého Plzence. 
Veškeré náklady spojené s přípravou psa hra- 
dila Nadace pojišťovny Kooperativa. V nemoc- 
nici se její paní stala klinická psycholožka 
Lenka Procházková, která byla i pro první rok 
péče o ni dobrovolníkem-vychovatelem. 

Vlastnímu výcviku předcházela předvýchova 
zaměřená především na důkladné seznamo-
vání se s atypickým prostředím nemocnice vč. 
velkého množství lidí i pachů. Dále nechme vy-
právět Hanu Pirnerovou, ředitelku Pomocných 
tlapek: „V prvních měsících se štěně učilo 
slušnému chování, hygieně a základům apor-
tování. Lenka Procházková ji měla denně u se- 
be a dojížděla s ní do zaměstnání. Poté se 
Fanny vrátila k nám a pod vedením zkušených 
cvičitelů získala po složení náročných zkou- 
šek kvalifikaci canisterapeutického psa a ši- 
kovného psího pomocníka. Teprve poté se  
mohla aktivně zapojit do léčby pacientů.“  
L. Procházková ocenila, že v rámci příprav na 
výkon canisterapie sama získala neocenitel- 
né a velmi důležité poznatky.

Výcvik Fanny byl novou zkušeností i pro 
samotnou společnost Pomocné tlapky, která  
se již 13 let specializuje na chov, předvýcho-
vu a výcvik asistenčních psů – více na webu  
www.pomocnetlapky.cz. Náročnost výcviku při- 
bližuje cvičitelka Olga Tomášů: „Spočívala 
hlavně v tom, že Fanny byla od počátku cviče-
na na ‚zaměstnání’ v nemocnici, která psa 
chtěla už od štěněte. Nikdy před tím jsme  
psa do nemocnice natrvalo nezapůjčovali. 
Chtěli jsme, aby ho měla stále na starosti  
jedna osoba, jinak to nedělá dobrotu. Kdo to  
bude, bylo ale naštěstí hned jasné: za celým  
nápadem totiž stála Lenka Procházková, kte- 
rá se  této role ráda ujala.“

Vizitka „paní doktorky“ – praxe
L. Procházková vysvětluje, co si lze v po-

pisovaném případě představit pod pojmem 
„léčba  pacientů“: „Výsledky přítomnosti Fanny 
jsou každopádně znát. Tváře nemocných se- 
niorů se v přítomnosti psa výrazně mění: zá-
dumčivost skutečně během pár vteřin nahra-
zuje smích a radost. Kontakt s ní je naladí na 

jinou notu a dává jim možnost přijít na jiné 
myšlenky. Fanny olizováním masíruje bolestivá 
místa na těle pacienta, je nápomocná při 
polohování nepohyblivých lidí i při rehabilitaci 
dětí, které se s ní mohou mazlit, hrát si, česat 
ji i hladit. K tomu musím dodat, že jakoukoliv 
léčebnou metodu, tj. i canisterapii, je možné 
indikovat na základě podnětu specialisty,  
v případě Fanynky tedy klinického psycholo- 
ga, s nezbytným souhlasem ošetřujícího léka-
ře. Nejčastěji bývá součástí psychoterapeu- 
tické práce, kdy má psovod tzv. duální roli. 

Zvládá samozřejmě i úkony s léčbou pří- 
mo nesouvisející – umí podat věci, které upad- 
ly na zem, otevře a zavře dveře, přinese růz- 
né předměty, podá zvonící mobil, pomůže i při 
svlékání.“ 

Fanny má jako ostatní lékaři svou jmenovku 
a účastní se i vizit. Je kmenovým zaměstnan- 

cem II. interní kliniky, ale z její lásky, příjemné 
srsti i pocitu tepla se mohou těšit také pacienti 
na neurologii i na jiných odděleních. Pro ne- 
zbytné chvíle odpočinku má v kanceláři své 
paničky vlastní zázemí, relaxovat může i na 
travnatých plochách v areálu. 

Léčba nejen psem
Překonávat pobyt v nemocnicích většinou 

pomáhají canisterapeutické týmy, které do nich 
docházejí v rámci dobrovolnických programů. 
Děti v Českém Těšíně dokonce psům v rám- 
ci terapie čtou. 

Pražská Thomayerova nemocnice využívá  
při léčbě králíka a kočku. A závěrem trocha 
exotiky: v Motole „léčí“ psychiku strašilky (řád 
tropického býložravého hmyzu, který vypadá 
třeba jako větvička, starý list nebo kus kůry), 
pakobylky a šneci…                                    (mk)

Pacienti si léčbu srstí a tělesným teplem nemohou vynachválit
Výcvikem získala nové zkušenosti nejen Fanynka
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Je mi 24 let, v životě jsem si toho zatím pří- 
liš neužila. Hned první vážný vztah před  
šesti lety skončil mým otěhotněním. Milý  
taťka synka Honzíka se ztratil hned po 
slehnutí, takže jsme na vše zůstali sami. 
Navíc jsem při porodu dostala lehkou moz-
kovou příhodu, kdy utrpěla hlavně má vy-
jadřovací schopnost. Naštěstí už je to skoro 
pryč.

Alimenty nám dodnes příliš nechodí, ob-
vykle je dostanu maximálně čtyřikrát do 
roka. Nezodpovědného otce jsem nechala 
stíhat, případ se dostal až k soudu. Měla 
jsem radost, že bude spravedlnosti uči- 
něno zadost, ale trest, který nabyl právní moci těsně před koncem 
kalendářního roku, byl po třech dnech zrušen prezidentskou amnestií. 
Honzíkův táta nám tedy nic nedluží, nikdy se ničeho nedopustil. Pa-
douchům, těm je tu hej!

Přes pět let jsem žila s Honzíkem sama, vlastně ještě s křížencem 
kokršpaněla a nějakého dalšího plemene. Pejsek Láďa se stal na- 
ším ochráncem, a přestože nám kdekdo říkal, že se nehodí k malému  
dítěti, opak je pravdou. Ládík děti zbožňuje. Honzík by na něm mohl  
i třísky štípat.

Psíčka jsem nalezla na internetu. Koukla jsem na stránky místního 
zvířecího útulku, jeho smutný kukuč mne uchvátil, nezbylo než si pro 
něho dojet. Když jsem ho dovezla domů, byl jen o chlup starší než  
Jeník. Oběma je nyní pět let. Honzík už ho chodí venčit, nesmí nikam  
daleko, ale oba si to užívají. Synek je pyšný, protože má spoustu ob- 
divovatelů, a Ládík je šťastný, neboť je obklopen dětmi.

Internet zasahuje do našeho života neustále, proto i vyprávím svůj 
příběh. Kromě toho, že jsme na něm našli čtyřnohého kamaráda, 

sehnala jsem tam brigádu, která se poté 
změnila v zaměstnání. Pouštíme si staže-
né filmy a hudbu, nakupujeme a prodává-
me v internetových aukcích. A na sociální 
síti jsem nalezla, doufám, životního partne- 
ra a opravdového tátu pro svého syna.

Byla to náhoda. Brouzdala jsem virtuálním 
světem, když se objevilo mně známé jméno. 
Chvíli jsem přemýšlela, odkudže ho znám. 
Došlo mi, že kdysi někdo takový bydlel v na-
šem domě. Zkusila jsem ho oslovit. Pamato-
val si mě. „Taková drobná blonďatá holčič- 
ka s culíky z přízemí,“ vzpomněl si. Psali jsme 
si pak denně, vlastně i v noci, zkrátka pořád.

Je sice starší o třináct let, ale to vůbec nevadí. Je to konečně správný 
chlap v mém životě. Tenkrát, když mi bylo deset roků, byl někde ve vál-
ce na Balkáně. Teď už je voják ve výslužbě, žije ve Francii, v Lurdech, 
které jsou snad nejznámějším poutním místem. Živí se jako prodejce  
a mechanik bicyklů.

S Honzíkem jsme za ním byli, vzal nás na třídenní výlet po zasněže- 
ných Pyrenejích. Byl to zážitek, připadala jsem si jako v sedmém nebi. 
Vesnice a městečka v baskickém podhůří, Andorra, ledovcová jezera, 
místa z románu Paula Coelha. Zpátky jsme jeli vlakem, opět to byl ne-
skutečný zážitek, každému vřele doporučuji.

Martin se s námi vydal zpět na jih Čech. Navštívit rodiče, příbuzné  
a známé. A ukázat svoji novou rodinku. Plánujeme, že se někdy na za-
čátku léta za Martinem přestěhujeme, Honzík půjde k zápisu už tam. 
Ani Láďa nelenil, tříkrálový pobyt živočišně využil. U sousedů čekají 
štěňátka. 

autentický příběh zpracoval Roman Pišný
(z literární soutěže Internet a můj handicap)

Přes internet do lurd

Integrační centrum sociálních ak- 
tivit v Pardubicích, známý Ko- 
satec, má velmi dobře fungující 
tréninkovou restauraci. Na tomto 
místě vám budeme pravidelně 
nabízet recepty jejího šéfa Ota-
kara Vaňhy a kuchaře Milana 
Kňourka. 

Hovězí guláš Kosatec
Suroviny: 750 g hovězího ma-

sa – kližka nebo přední, 300 g 
cibule (pravidlo: kolik masa, to- 
lik cibule, ale na objem, nikoli 
na váhu), sádlo nebo olej, raj- 
ský protlak, 2 lžíce mleté slad-
ké papriky, 3 lžíce majoránky, 
2 lžíce hladké mouky, brambo-
ra nebo střída ze dvou krají-
ců chleba na zahuštění, 2–3 
stroužky česneku, sůl, 2,5 no-
žičky párku, vejce vařené na- 
tvrdo (1/2 na osobu), syrová ci-
bule na posypání.

Postup: Cibuli nakrájíme nahru- 
bo a osmahneme na sádle nebo  
oleji tak dlouho, dokud není ope- 
čená skoro dohněda – udělá v gu- 
láši správnou barvu a chuť. Po- 
sypeme 2 lžícemi papriky, přidáme 
rajský protlak a 2 lžíce hladké 
mouky na zahuštění. Chvilku ješ- 
tě osmahneme a trochu podli- 
jeme vodou. Maso nakrájené na 
větší kousky (asi 3x3x3 cm) nasy- 
peme do základu, aby se v něm 
obalilo. Osolíme, opepříme, přidá- 
me 1 lžíci majoránky a zalijeme 
vodou, aby bylo maso ponoře- 
né. Dusíme asi hodinu, dokud 
maso není skoro měkké. Průběž- 
ně přiléváme dle potřeby horkou 
vodu, dochucujeme majorán-
kou. Pokud guláš ještě potřebu- 
je zahustit, po hodině dušení na- 
strouháme najemno bramboru 
a dáme do guláše, vaříme ještě 
půl hodiny, brambora se rozva- 
ří a zahustí ho. Lze zahustit 
i nadrobno pokrájenou chlebovou 
střídou, pak zahušťujeme až 10 
minut před koncem varu. 

Na konci vaření přidáme po-
dle chuti 2 prolisované stroužky 
česneku, dochutíme solí, pe- 
přem a majoránkou. Podáváme 
s opečeným párkem a vařeným  
vejcem, posypané nakrájenou ci-
bulí.

Příloha: brambory, houskový 
knedlík, těstoviny, chléb, pečivo.

(fr)

Recepty 
z Kosatce

Canisterapie
- Léčebná metoda využívající pozitivního působení psa na zdraví člověka. 
- Výcvik/příprava psa trvá průměrně 18 měsíců. 
- Je možné ji provádět s certifikovaným psem jakéhokoliv plemene a původu.
- Podmínkou je, že pes musí mít pro činnost vlohy a práce by ho měla bavit.
- Testování canistýmů provádí několik organizací v ČR. 
- Délka terapie záleží na náročnosti: polohování obvykle trvá 2x30 minut, ale návštěva v do- 
 mově  pro seniory, kdy klienti psa hladí a povídají si a občas psovi poskytnou povolený paml- 
 sek, může trvat i 90 minut.
- Více na www.canisterapie.cz/cz.

Součástí závěrečné zkoušky v jednom z plzeň-
ských obchodních center byla také jízda na eska-
látoru. 

Snímek: Deník/Zdeněk Vaiz

„Přítomnost Fanynky funguje mnohem lépe než 
prášky, které nám páni doktoři a paní doktorky 
předepisují,“ shodují se pacienti. A s nimi jsou 
zajedno i lékaři a sestry.



V sobotu 15. března 
se uskuteční kon- 
ference INSPO –  
Internet a infor- 
mační systémy pro osoby se spe- 
cifickými potřebami. Od 10 hodin 
bude v Kongresovém centru Pra- 
ha představeno mnoho novinek 
určených pro lidi s tělesným, 
zrakovým, sluchovým či kombino- 
vaným postižením, pro dyslektiky 
nebo osoby po mozkové mrtvici.

Tradičním partnerem akce je 
AutoCont CZ, generálním partne-
rem se stala Nadace Vodafone  
a technologickým Středisko Teire- 
siás. Na konferenci bude poprvé 
zajištěno tlumočení do znakové- 
ho jazyka a simultánní přepis  
mluvené řeči ve všech třech sá- 
lech. Účastníci se sluchovým po- 
stižením a slabozrací si mohou 
při registraci zamluvit zapůjčení 
tabletu.

Jednání bude probíhat dopole- 
dne v plénu, odpoledne v tematic- 
kých sekcích. První se zaměří na 
přístupnost webu i počítačových  

pomůcek, druhá na 
využití informač- 
ních technologií při 
vzdělávání a za- 

městnávání osob s postižením 
(a na sociální podnikání) a třetí 
na informační a komunikační 
technologie pro neslyšící uživa-
tele.

Během dopoledního jednání bu-
dou také slavnostně vyhlášeny  
výsledky 10. ročníku literární sou- 
těže Internet a můj handicap, v níž 
poprvé na vítěze čeká 10 000  
korun a další dva v pořadí získají 
tablety. Novinkou jsou i webové 
stránky www.inspo.cz, na kterých  
je zveřejněn program konference 
a anotace jednotlivých předná-
šek.

Účastnický poplatek 200 korun 
se platí až na místě při prezen- 
ci. Registraci, která probíhá na  
adrese https://secure.guarant.cz/ 
inspo2014, neodkládejte. V minu-
losti byla pro naplněnou kapacitu 
ukončena i několik týdnů před 
konferencí.                              (pel)

Přelomový rok 2013
Obecně prospěšná společnost APPN – Agentura pro 
neslyšící (www.appn.cz) je významným poskytovate- 
lem četných služeb podporujících snazší integraci  
osob se sluchovým postižením do společnosti. K nej-
více využívaným patří sociální rehabilitace, odborné 
sociální poradenství a online nonstop tlumočnická 
služba.

Pozitivně i negativně, tak lze zhodnotit uplynulý 
rok. Zaběhnutou činnost zásadně ovlivnily červno-
vé povodně, které dosavadní sídlo společnosti ve 
sklepních prostorách učinily dále nepouživatelným. 
Opětovný chod v provizoriu, a to prakticky bez ome-
zení poskytovaných služeb, zabezpečila nebývalá 
materiální i finanční solidarita dárců z řad firem  
i fyzických osob, stejně jako obrovské osobní nasa-
zení slyšících i neslyšících zaměstnanců. 

Mohly se tak začít realizovat i plánované projekty 
velké společenské důležitosti. Jeden z nich s ná-
zvem Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící se tý- 
ká využívání online tlumočení pro komunikaci léka- 
ře s pacientem prostřednictvím tabletu. Před koncem 
roku převzali v jeho rámci zástupci sedmi nemocnic 
z Prahy, Ostravy, Brna, Liberce, Olomouce, Litoměřic 
a Českých Budějovic od APPN první tablety a je- 
jich zdravotnický personál se v souvislosti s touto  
službou zúčastnil cyklu přednášek o neslyšících. 

Novou tradicí se stala únorová akce Znakuji, tedy  
jsem, přitažlivá forma oslavy Mezinárodního dne ma-
teřského jazyka. Podařilo se také rozšířit činnost do 
dalších pěti krajů: pobočky sídlí v Kladně, Českých 
Budějovicích, Hradci Králové, Liberci a Plzni. 

Značnou sledovanost i osobami bez sluchového  
handicapu vykazují od počátku Zprávy pro neslyšící,  
projekt realizovaný ve spolupráci s obecně prospěš- 
nou společností 365. Tyto aktuality nejen ze spole- 
čenského či kulturního života našich i zahraničních  
neslyšících, které se pětkrát týdně vysílají ve znako- 
vém jazyce na stránkách wwwzpravy-pro-neslysici.cz,  
zajišťuje tým s neslyšícím kameramanem, supervizo-
rem, figurantem, stejné postižení má také ekonom, 
administrativní pracovníci i pomocný personál.

Pracovní portál pro neslyšící
Tento výrazný příspěvek pro snadnější hledání za- 
městnání vhodných pro osoby se sluchovým po- 
stižením je součástí mezinárodního projektu Deaf 
Support. 

Na úvodní fázi další nové služby sdružení se roz-
hodujícím způsobem podílejí počítačoví odborníci, kte- 
ří za aktivní spolupráce samotných osob se slucho- 
vým handicapem, pracovních konzultantů, tlumočníků  
znakového jazyka i ostatních zaměstnanců APPN od 
srpna 2013 zpracovávají elektronickou databázi. Bu- 
de obsahovat nabídku vhodných pracovních míst, ka- 
talog pracovních pozic a přehled zaměstnavatelů na-
bízejících neslyšícím práci. 

Spuštění portálu vč. zpřístupnění zainteresované ve- 
řejnosti se předpokládá od ledna 2015.             (mk)

     OP
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Partneři:

chcete se zúčastnit 
pražské konference? 

neotálejte s registrací 

Ředitelka APPN Marie Horáková informuje personál 
Fakultní nemocnice Motol o projektu Bezbariérové 
nemocnice i pro neslyšící.        Snímek: Václav Holič 

zaostřeno na ...

 

NGO MARKET (15. ročník)
- veletrh neziskovek – www.forum2000.cz
- pátek 25. dubna
- Národní technická knihovna Praha

ABI-REHA (10. ročník) – doprovodná akce národní abilympiády 
- výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky, prodejní  
 expozice chráněných dílen – www.parexpo.cz
- pátek 23.–sobota 24. května
- ČEZ Arena Pardubice

MEZI NÁMI (18. ročník)
- dny zdravotně postižených – www.flora-ol.cz
- čtvrtek 12.–sobota 14. června
- Výstaviště Flora Olomouc

SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ žIVOT 2014 (13. ročník)
- výstava pomůcek a služeb pro různé druhy zdravotního postižení – 
 www.vll.cz
- čtvrtek 12.–neděle 15. června
- Výstaviště Lysá nad Labem

žIVOT BEZ BARIÉR (3. ročník)
- výstava zaměřená na problematiku stáří a zdravotního postižení –   
   www.cerna-louka.cz
- pátek 10.–neděle 12. října
- Výstaviště Černá louka Ostrava

NON-HANDICAP (16. ročník)
- specializovaná výstava pro osoby se zdravotním postižením – 
 www.incheba.cz
- středa 22.–pátek 24. října
- Výstaviště Praha-Holešovice 

(mk)

Výstavy 
a veletrhy

Rej ohňů na loňské premiéře akce Znakuji, tedy jsem, 
na kterou se i v mrazivém počasí přišla podívat řada  
lidí.                                            Snímek: archiv APPN

Také neslyšící chtějí telefonovat, APPN jim v tom po- 
máhá prostřednictvím online tlumočnické služby. 

Snímek: archiv APPN

Koncem roku 2003 zprovoznilo  
bratislavské sdružení Infoblind di- 
gitální knihovnu pro nevidomé 
Digibooks, která velmi usnadňuje 
přístup k různým informacím pro 
občany s těžkým zrakovým po- 
stižením.                     

Z více než 70 tisíc knih, časopisů  
a také různých návodů, manuá- 
lů apod. digitalizovaných ve for- 
mátech vhodných pro osoby  
s uvedeným handicapem je zhru- 
ba pět šestin také v češtině.  
Brzy se předpokládá začátek  
prací souvisejících s postupným  
převodem knihovny na redakční 
systém, který umožní značné roz-
šíření její funkčnosti.

Tuto významnou aktivitu oce- 
ňovanou spokojenými čtenáři mo- 
hou díky mezinárodní spolupráci 
využívat také osoby s postižením 
zraku u nás. Její existenci dosti 
napomohla a stále i napomáhá 
obětavá práce členů knihovny  
i externích spolupracovníků. 

Veškeré potřebné informace  
poskytuje webová adresa www. 
digibooks.sk.                                   (mk)

Svědky neobvyklé scény se stali lidé v jedné stanici newyorské pod- 
zemní dráhy. Viděli totiž, co také může v praxi, navíc v dosti ošemetné 
situaci, znamenat příkladná pomoc slepeckého psa nevidomému člo-
věku.

Šedesátiletý pán jedenáctiletého černého labradora Orlanda ztratil  
při čekání na soupravu náhle vědomí a na okraji nástupiště omdlel.  
Pes, který byl na vodítku, zareagoval okamžitě: pokoušel se ho od-
táhnout do bezpečné vzdálenosti, to se mu ale nepovedlo a oba spad- 
li do kolejiště. 

V něm se ho snažil olizováním tváře probrat. K vědomí ho při- 
vedl nedlouho před vjezdem vlaku do stanice. Muž přitom psa úzkost- 
livě svíral a skrčil se s ním do prohlubně mezi kolejemi. Při průjezdu 
vlaku oba utrpěli jen drobná poranění, s nimiž je převezli do stejné 
nemocnice.

„Odvrácenou stranou mince“ celé události je skutečnost, že vzhle-
dem k blížícímu se Orlandovu „důchodovému“ věku nedokáže jeho  
pán ze svého zdravotního pojištění zaplatit nového slepeckého psa  
a tohoto si ponechat i nadále, neboť se na něho toto pojištění přesta- 
ne brzy vztahovat.

Pomoc v nesnázích se ale našla: na Orlandův psí důchod vzniklo 
hned několik webových sbírek. Díky těmto iniciativám se dosud poda- 
řilo shromáždit zhruba 50 tisíc dolarů (milion korun). Znamená to  
tedy, že s největší pravděpodobností dojde ke splnění velkého přání  
nevidomého muže, které sdělil v nemocnici tiskové agentuře: „Kdybych  
měl peníze, určitě si ho nechám.“ 

Organizace Guiding Eyes for the Blind (Vodící oči pro nevidomé), kte- 
rá Orlanda vycvičila, mezitím uklidňovala stovky tazatelů, jež zajímal 
jeho další život: „Chápeme obavy všech o Orlandovu budoucnost. Ať  
již zůstane s Cecilem, nebo se vrátí ke svému původnímu cvičiteli,  
buďte ujištěni, že bude ctěn jako hrdina, jakým také je.“                   (mk)

do kalendáře

Reakce bez zaváhání 
zachránila život

Tisíce publikací 
i pro české  

čtenáře 

psalo se 
na internetu 


