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Jedním z bodů programu jednání  
Republikového shromáždění, nej- 
vyššího orgánu Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR 
(NRZP), byla tajná volba 1. místo- 
předsedy namísto Jany Hrdé, kte- 
rá loni v srpnu zemřela.

Do této významné funkce dele- 
gáti zvolili Táňu Fischerovou,  
která již předtím s NRZP  dlouhodo- 
bě úzce spolupracovala. S proble- 
matikou života osob se zdravot-
ním postižením má tato herečka 
a spisovatelka bohaté osobní 
zkušenosti. Jako občanská akti-
vistka se významným způsobem 
podílí na činnosti četných nadací 
a občanských sdružení. Je také 
značně politicky činná: mj. v ob-
dobí 2002–2006 byla poslankyní 
a v roce 2013 jednou z kandidá- 
tek na prezidentský úřad. 

V roce 2006 přijala pozvánku 
k návštěvě 14. ročníku národní 
abilympiády. Při té příležitosti po- 
skytla také krátký rozhovor na-
šemu Zpravodaji. Její odpověď 
na otázku, kdy se poprvé setkala 
s abilympijskou myšlenkou a co 
jí říká, stojí vzhledem ke své nad- 
časovosti za připomenutí i ne-
dlouho před letošní soutěžní 
přehlídkou pracovních schopnos- 
tí a dovedností osob se zdravot-
ním postižením: 

„Určitě to bylo někdy po roce  
1989, kdy přesně, už si nevzpo-
mínám. Je to samozřejmě báječ-
ná myšlenka a znamená nesmír-
ně mnoho pro obě strany. Pro lidi 
s postižením i ‚zdravou veřejnost‘. 
Veřejnosti ukazuje, co všechno 
umějí ti, kdo to nemají snadné 
a jak platnou součástí společnosti 
jsou, a lidem s postižením to dá-
vá radost z toho, že jsou přijí- 
máni, oceňováni a že nejsou od-
kázáni na druhé, ale žijí stejný 
život jako my.“                         (mk) 

Hlavní partneři:

Poradenské středisko  
se snaží o to, aby stavební 
bariéry vůbec nevznikaly

Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace

Poradenské středisko bezbarié- 
rovosti funguje v České abilym- 
pijské asociaci (CAA) od 6. října 
roku 2003. V současnosti má tři 
zaměstnance. Od samého počát- 
ku ve středisku pracuje Alena 
Bělohlávková, která nám po- 
skytla většinu informací uvede- 
ných v následujícím článku.

„Koncepce naší činnosti se po- 
stupně měnila, takže dnes je naše 
středisko v úplně jiné situaci než 
v době vzniku. Tenkrát se bezba- 
riérovostí celostátně, tedy i v Par- 
dubicích, zabývalo Sdružení pro 
životní prostředí zdravotně posti-
žených, ale já jsem se rozhodla  
pro jiný systém práce,“ sdělila pa- 
ní Bělohlávková. Měla k tomuto 
záměru dostatek argumentů, zku- 
šeností i odborné stavební vzdělá- 
ní: „Ke svému překvapení jsem 
zjistila, že většina zainteresova-
ných ani neví o vyhlášce o bez-
bariérovosti staveb a povinnosti ji 
dodržovat. Zvolila jsem tedy cestu 
vysvětlování jednotlivých požadav- 
ků, připravila jsem množství pod-
kladů, a ono to zafungovalo lépe 
než pouhé stanovisko s vypsáním 
chyb a nedostatků.“

Hlavní činností pardubického stře- 
diska bezbariérovosti CAA je po-
skytování odborného poradenství 
při přípravě, schvalování i realiza-
ci staveb, během územního i sta- 
vebního řízení, při změně stavby 
před jejím dokončením, při změně 
v užívání stavby. „Díky naší kvalit- 
ní práci a vstřícnosti stavebních 
úřadů dnes naprostá většina při- 
pravovaných stavebních investic  
v Pardubicích přijde k nám na 
stůl,“ shrnula současnou situaci  
paní Bělohlávková. A dodala: „Pro- 
jektovou dokumentaci detailně po-
soudíme a dbáme na to, aby její 
součástí byly požadavky na bez-
bariérovost stavby a aby bylo vše 
v souladu se stavebním zákonem 
a prováděcími vyhláškami. Doku-
mentaci předáváme tak detailně 
zpracovanou, aby při jejím dodr-
žení bariéry prakticky nemohly 
vzniknout.“ Nicméně když zástup- 
ce poradenského střediska zjistí 
závažné nedostatky při kontrolní 
prohlídce stavby, požaduje jejich 
odstranění.

Nejde však jen o město perníku. 
Na základě smlouvy s Národním 
institutem osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace má 
CAA v kompetenci poradenství na 
polovině území Pardubického kra- 
je. „Některé obce a stavební úřa- 
dy jsou k odstraňování či zamezo-
vání vzniku bariér vstřícné a stojí 
o konzultaci s námi, jiné tuto pro- 
blematiku dosud podceňují,“ řekla 
paní Bělohlávková. Pro úplnost je 
nutné dodat, že CAA provozuje 
kromě střediska v městě perníku 
ještě poradenskou kancelář ve Vy- 
sokém Mýtě; v minulosti také fun- 
govaly pobočky v Přelouči a Chru-
dimi, které byly zrušeny.

Práce v terénu i v komisi
Další aktivitou pardubického  

střediska je mapování bariér ve  
městě. Systematicky se jím zabý- 
vá vozíčkář, který osobně navště- 
vuje a zkoumá vytipované veřej- 
né stavby: například  úřady, školy,  
zdravotnická zařízení či restaura- 
ce. Poznatky jsou od roku 2012 
zveřejňovány na webu CAA, a to  
z Pardubic i  dalších  obcí v územ- 
ní působnosti střediska.

Samostatnou „kapitolou“ je účast 
dvou zástupců CAA v komisi pro 
bezbariérovost zřízené při pardu-
bickém magistrátu. Schází se jed-
nou za měsíc a lze ji považovat za 
důležitý instrument v případech, 

kdy se nedaří odstranit překážky  
a bariéry běžným (tedy popsaným) 
způsobem. Z poslední doby je 
možno zmínit nové aquacentrum, 
kde byl přes nesouhlas vozíčká- 
řů instalován u hlavního bazénu 
nevhodný zvedák. „V komisi na 
to opakovaně upozorňoval pan 
Krpálek a navrhoval řešení. Je evi-
dentní, že komise sehrála svou roli 
při nátlaku na provozovatele, aby 
pořídil jiný, hydraulický zvedák,“ 
uvedla paní Bělohlávková.

Velmi dobrou spolupráci města, 
stavebních úřadů, projektantů, sta-
vebníků a dalších zainteresova- 
ných subjektů s CAA někdy komp- 
likuje jeden mnohaletý nedostatek: 
neexistuje dotčený orgán státní  
správy pro bezbariérová řešení 
staveb. Jinými slovy, středisko mů- 
že radit sebelépe, ale nemá vyma- 
hatelnou pravomoc. Tento problém  
je nutné vyřešit na celostátní úrov- 
ni: snaží se o to Národní rada 
osob se zdravotním postižením, 
ale zatím marně.

Pokud jde o nedávnou minulost, 
aspoň zmínku si zaslouží velký  
podíl paní Bělohlávkové na vy- 
tvoření tří tras bezbariérovosti ve  
městě, a to v rámci Národního 
rozvojového programu mobility pro 
všechny. „Tomu jsem se hodně 
věnovala v letech 2005 až 2007, 
kdy jsem ve středisku pracovala 
sama,“ konstatovala.

Další osoby
Petr Horský působí v pardu- 

bickém středisku téměř dva roky. 
Zjišťuje bezbariérovost veřejných 
objektů v Pardubicích a získané in-
formace zveřejňuje na webu CAA. 
Vytváří webové tematické mapy 
s vyznačenou přístupností objektů 
a také navrhuje, jak odstranit zjiš-
těné menší bariéry a nedostatky. 
Podílel se na nové bezbariérové 
mapě Pardubic. Nyní věnuje stále 
víc času studiu stavebního záko-
na a prováděcích vyhlášek, aby se 
mohl v budoucnu stát odborným 
konzultantem bezbariérovosti.

Další osobou, která kromě Aleny 
Bělohlávkové konzultuje projekty,  
je Irena Čáslavková. Ta se dá- 
le zabývá průzkumem veřejných  
objektů mimo krajské město, na- 
příklad v Přelouči, Holicích či Se- 
zemicích, a navrhuje, jak odstra- 
nit zjištěné závady a nedostatky. 
Úzce přitom spolupracuje se sta- 
vebními úřady.

Samostatným pracovištěm CAA 
je poradenská kancelář ve Vyso-
kém Mýtě. Působí v ní Pavlína 
Shánělová, která má na starosti 
nejen zmíněné město a okolí, ale 
i Chrudim, Ronov nad Doubra- 
vou, Hlinsko, Choceň či Luži včet-
ně tamní léčebny. Její aktivity jsou 
shodné s činností pardubického 
střediska.                                

(pel)

Poradenství v oblasti stavebních bariér v CAA poskytují (zleva): Pavlína Shánělová, Irena Čáslavková, Alena  
Bělohlávková a Petr Horský.

Důstojná 
nástupkyně 
Jany Hrdé
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23. ročník abilympiády se blíží – 
v pardubické Tipsport areně bude 
v pátek 29. a v sobotu 30. květ-
na součástí velké výstavy s ná-
zvem Kreativ Pardubice 2015. 
Pořadatelům z České abilympijské 
asociace se hlásí vystavovatelé a prodejci ze široké-
ho okolí. Svoje stánky by zde mělo mít více než 50  
prodejců a přes deset škol a neziskových organiza-
cí. Mnozí nabídnou stále populárnější tvořivé díl- 
ny. Při abilympiádě se uskuteční i tradiční výstava 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Abi-Reha  
a své výrobky nabídnou chráněné dílny. 
Česká abilympijská asociace připravila pro abilym-
piádu celkem 36 disciplín. Každý si mohl vybrat tři 
z nich, počet soutěžících je v každé disciplíně ome-
zený.
Osobní záštity nad letošním ročníkem převzali minis- 
tryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, 

místopředsedkyně horní komory  
Parlamentu ČR, senátorka Miluše 
Horská, hejtman Pardubického  
kraje Martin Netolický a primátor 
statutárního města Pardubice  
Martin Charvát. Pořadatelé by rá-

di na Kreativu a abilympiádě přivítali herce Luďka 
Munzara, který přislíbil, že pokud to jen trochu pů-
jde, přijede rád.
Dvoudenní akce, na kterou je vstup zdarma, nabíd-
ne divákům i bohatý doprovodný program – řa- 
du hudebních, tanečních a pěveckých vystoupení, 
ukázky výcviku asistenčních psů, ochutnávku mí-
chaných nápojů, výstavu tvorby Tomáše Rybičky, 
který maluje štětcem v ústech a jen pohybem hlavy, 
a celou řadu dalších.
Podrobnosti, organizační pokyny a aktuality jsou  
průběžně zveřejňovány na www.abilympiada.cz  
a  http://kreativ-pardubice-cz.webnode.cz.            (fr)

Mediální partneři:

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, do-
stáváte, vážení a milí čtenáři, toto periodikum zaměřené na život 
osob se zdravotním postižením stále zdarma.
Zadarmo ale samozřejmě není ani zpracování, ani distribuce, ná- 
klady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro Čes- 
kou abilympijskou asociaci závazkem vydávat ho i nadále, pro- 
tože informací závažného i oddechovějšího charakteru není nikdy 
dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit vydá- 
vání Abilympijského zpravodaje. Uvedete-li do zprávy pro příjemce 
jméno a adresu, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí daru. 
Za všechny příspěvky předem děkujeme.                                                                          (r)
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Výstava Kreativ 
s abilympiádou 

už klepou na dveře

Střední škola, 
která umožňuje studovat doma

Svátek „tichého“ jazyka si připomněli nejen neslyšící

Soukromá škola SPEKTRUM se věnuje vzdělávání od roku 1994 a je 
vhodná pro všechny, jimž zdravotní postižení komplikuje studium na 
běžné střední škole. Výuka probíhá po internetu a student jede na 
zkoušky jen dvakrát ročně.

Připraveny jsou maturitní obory Obchodní akademie (4leté studium)  
a Podnikání (2leté studium). Škola také nabízí jeden předmět zakonče-
ný maturitní zkouškou a možnost vykonání maturity bez předchozího  
studia podle školského zákona. Výuka začíná každoročně v září.

Podrobné informace a nezávaznou on-line přihlášku lze najít na strán-
kách www.skolaspektrum.cz. Pro dotazy je určen telefon 608 102 102  
a e-mail tutor@skolaspektrum.cz.                                                      

(pel)

V sobotu 21. února neslavily svůj 
svátek jen dívky a ženy se jménem 
Lenka. Tento den byl sváteční také 
pro znakový jazyk, mateřský jazyk 
neslyšících, a dalších asi 6000 ja- 
zyků, kterými se lidé po celém svě- 
tě dorozumívají – jako Mezinárod- 
ní den mateřského jazyka ho totiž 
v roce 1999 vyhlásilo UNESCO.

Společnost Tichý svět s aktivita- 
mi pro osoby se sluchovým postiže- 
ním přispěla už potřetí k oslavám 
tohoto „jazykového dne“ zajíma- 
vě pojatou akcí Znakuji, tedy jsem. 
Tentokrát ji uspořádala vpodve-

čer a večer na prostranství před  
svou Tichou kavárnou nedaleko  
stanice metra linky C Ládví i pří- 
mo v ní. 

Osm desítek jak neslyšících, tak 
slyšících malých i velkých návštěv- 
níků mělo na této jedinečné „dvou-
jazyčné“, tj. v českém i znakovém 
jazyce, slavnosti světel z čeho vy- 
bírat. Děti se zapojily hlavně do 
soutěží na pěti stanovištích – stí-
nohraní, světlohraní, skládání puz- 
zle, foto stanovišti a prostoru za-
měřeném na znakování. S rodiči 
pak sledovaly bohatý doprovodný 

program: ohnivou a bubenickou 
show skupiny Tribo Fuego, kon-
cert šansoniérky Markéty Bínové 
a hudební vystoupení česko-slo-
vensko-francouzského hudebního 
uskupení Çava. Přítomní, pro které 
znakový jazyk není tím mateřským, 
dostali příležitost stát se na chví-
li také jeho uživateli: nenásilnou 
formou se mohli naučit některé 
základní znaky. Mezitím se už ven-
ku zcela setmělo, a tak si na závěr 
setkání organizátoři na ticho svíč-
kami, otevřeným ohněm i jinými 
světýlky pěkně posvítili.          (mk)

Snímek vlevo (autor Hana Palová): Stejně živě jako na stanovišti stínohraní to vypadalo i na ostatních čtyřech. 
Snímek vpravo (autor Václav Holič): Písně skupiny Çava zpívala Romana Žabková, texty neslyšícím umělecky tlumo-
čila Andrea Kalců, jedna ze dvou zpěvaček v českém znakovém jazyce, se kterými skupina pravidelně spolupracuje. 

V pražském Kongresovém centru 
se na konci března uskutečnila 
tradiční konference INSPO, která 
je zaměřena na přínos počítačů 
a komunikačních technologií pro 
osoby se zdravotním postižením. 
Pravidelně se jí účastní nejen 
odborníci z této oblasti, ale i zá-
stupci neziskových organizací.  
Velkým tahákem pro neziskovky 
letos byla cena Rafael, kterou vů- 
bec poprvé udělila Nadace Vo- 
dafone. Bylo ji možné získat za 
nápadité využití moderních tech-
nologií pro kvalitnější život lidí 
s hendikepem.

V soutěži vyhrála Česká asoci- 
ace paraplegiků (CZEPA). Uspěla 
s projektem VozejkMap, který lze 
charakterizovat jako interneto-
vou mapu bezbariérových míst 
s navigací. „Ceny si velmi pova-
žujeme. Náš projekt se snažíme  

dál rozvíjet. Je určen vozíčkářům  
na cestách, ale má sloužit i k to-
mu, aby vytáhl ven lidi, kteří si kvů-
li špatným zkušenostem s barié-
rami na cesty vůbec netroufají,“ 
sdělila Alena Jančíková, ředitel- 
ka Asociace, která je sama vo-
zíčkářka.

Databázi bezbariérových míst 
(nejen) v Česku je možné využí-
vat pomocí aplikace pro chytré 
mobilní telefony nebo přes we- 
bové rozhraní www.vozejkmap.cz. 
Nová data vkládají vozíčkáři přímo 
do aplikace a před zveřejněním 
je ověřuje administrátor. „Mapu 
jsme na internetu spustili 20. úno- 
ra 2013, nyní zahrnuje téměř 8000 
míst dostupných na vozíku. Do 
svých mobilních zařízení, zejména 
s operačním systémem Android, 
si aplikaci zdarma stáhlo víc než 
1300 lidí,“ uvedl administrátor Sta-
nislav Kubík (na snímku).

Zvolená místa umožňuje Vo-
zejkMap vyhledat prostřednictvím 
předdefinovaných filtrů či zada-
ných textů. Díky GPS lokalizaci 
funguje také navigace k zadané- 
mu cíli, což dává vozíčkářům 
svobodu k pohybu v neznámém 
prostředí.

Cenu Rafael tvoří ručně brouše-
ný skleněný válec z optického 
skla, v půli rozříznutý platinovou 
vrstvou, a částka 300 tisíc korun. 
„Samozřejmě máme nápady, jak 
VozejkMap vylepšovat. Ale tepr-
ve vyhodnocujeme, co bude pro 
uživatele nejpřínosnější,“ odpově-
děla ředitelka CZEPA na dotaz,  
jak bude získaná suma využita. 

                                             (pel)

Na konferenci INSPO zaujal 
projekt VozejkMap,

Česká asociace paraplegiků 
za něj získala cenu Rafael

Hrad Svojanov usiluje 
o naprostou bezbariérovost

Chvályhodný trend chce 
v naší zemi zahájit hrad 
Svojanov. Už v létě mož-
ná bude zcela bez bariér 
nejen pro vozíčkáře, ale 
i pro nevidomé a nesly- 
šící návštěvníky.

Majitelem hradu je od 
roku 1910 město Polič- 
ka. Jeho zastupitelé na  
konci února schválili fi- 
nancování rozsáhlých 
úprav, které památku 
zpřístupní i neslyšícím 
a nevidomým lidem. Ny- 
ní doufají, že získají do- 
taci od ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud uspějí, bude například vybudován sys-
tém akustických sloupů, které budou přenášet 
zvukové informace do sluchátek. Na každém tom- 
to místě bude zároveň instalován model té části 
hradu, v níž se návštěvník právě nachází. Nevidomí 
si ho ohmatají a vytvoří si tak konkrétní představu,  
jak vypadá. Osahat si budou moci i některé expo-

náty v interiérech. Navíc 
vznikne i velký hmatový 
model hradu.

Pro neslyšící osoby bu- 
de u všech tří prohlídko-
vých okruhů k zapůj- 
čení tablet s výkladem 
ve znakové řeči. Lidé  
s tělesným postižením  
mohou od loňska využít 
schodolez; postupně jsou 
odstraňovány menší te- 
rénní bariéry.

Inspirací pro chystané 
úpravy byl hrad Stará 
Ľubovňa na Slovensku. 

Některé prvky však budou přizpůsobeny svojanov-
ským podmínkám.

Královský hrad, který jako jediný v Česku pro-
pojuje gotickou architekturu s empírem, loni při-
lákal rekordních 52 tisíc návštěvníků. Pokud letos 
nabídne komplexní služby pro lidi se zdravotním 
postižením, může si Svojanov přidat do pomyslné-
ho erbu další unikát.                             (pel)

Snímek:
Ivan

 Navrátilík



Výstup na Sněžku pro malého Vojtíška 
má termín 30. května 

Třetí ročník charitativního Výstupu na 
Sněžku, který se uskuteční v sobotu 
30. května, bude patřit šestiměsíční-
mu Vojtíškovi Měskovi z Prahy. Už 
třetí den po porodu mu ze zdravot-
ních důvodů musely být amputovány 
obě nožičky – pravá v kolínku a levá 
ve třech čtvrtinách stehna. 

Na nejvyšší vrchol České republiky 
opět vyrazí Jaroslav Petrouš. Atlet  
s amputovanou levou nohou a člen  
atletického oddílu Hvězda TPS Par- 
dubice založil spolu s bývalou pos-
lankyní Parlamentu České republiky 
Kateřinou Klasnovou Nadační fond 
KlaPeto, který charitativní akci pořá- 
dá a za cíl si dal i další podporu akti- 
vit handicapovaných spoluobčanů. 
„Pevně věříme, že přijde ještě více  
lidí než v minulých ročnících a že lid- 
ská solidarita pomůže malému Voj-
tíškovi k úspěšnému startu do života. 
Vybrané peníze z benefice poslouží 
na zakoupení potřebného automobi- 
lu, který rodina využije pro cesty do nemocnice, na rehabili- 
tace a k protetikovi,“ řekli Deníku zakladatelé fondu. 

Vítaná pomoc
Centrum akce, která se koná pod záštitou hejtmana 

Královéhradeckého kraje Lubomíra France, Pece pod 
Sněžkou, Horské služby a hasičů z Velké Úpy bude na 
centrálním parkovišti a bude se konat tradičně v rámci  
Dětského dne. Odtud také samotný výstup, který si dal 
za cíl pomáhat dětem po amputaci končetin, odstartuje. Při- 
pomeňme, že v roce 2013 pomohl čtyřleté Simonce Smut- 
né z Kobylnice a v loňském roce dvanáctiletému Petru 
Janušovi z Trutnova. V obou ročnících se podařilo vybrat 
téměř tři čtvrtě milionu korun, které byly rozděleny ještě dal- 
ším šesti těžce zdravotně postiženým dětem. Rodinu ma- 
lého Vojtíška fondu doporučila maminka Simonky Veronika 
Smutná. 

Bojovník Vojtíšek
Malému Vojtíškovi musely být končetiny amputovány z dů-

vodu ucpání obou tepen v lýtkách a následnému odum- 
ření tkáně. K tomuto poškození došlo kvůli složitému vý-

voji plodů už v děloze – Vojtíšek 
je z jednovaječných dvojčat, má ještě 
zdravého bratra Štěpánka. „V jednu 
chvíli jsme ani nedoufali, že se vůbec 
podaří obě děti zachránit. Po první 
amputaci čekala Vojtíška ještě jedna, 
a to kvůli vytvoření krevní sraženiny 
v amputované nožičce a následné 
infekci. Bylo nutné odstranit nekrotic- 
kou část a nožičku zkrátit o dalších 
šest milimetrů. Po druhé operaci již 
hojení probíhalo bez komplikací a Voj- 
tíšek se dobře zotavoval. Je to totiž 
velký bojovník,“ svěřila se maminka 
Miriam Měsková. S handicapem své- 
ho dítěte se vyrovnává s obdivuhod- 
nou silou. „Nejprve to byl šok – víte, 
že tyhle věci se dějí, ale dějí se 
těm druhým. Člověk je zaskočen, 
když to potká jeho samotného. Sa- 
mozřejmě jsme se s tím ale srovnali, 
i když mi dodnes občas s hrůzou 
teprve dochází, že můj syn nemá obě 
nohy. A říkám si, co budu dělat. Po- 

stupně zjišťujeme, co vše bude potřebovat.“
Mladou rodinu teď čeká řada změn – například bude mu- 

set odejít z bytu, který je v činžovním domě ve třetím 
patře bez výtahu a přestěhovat se do bytu bezbariéro- 
vého. Už v únoru Vojtíškovi vyrobil protetik Pavel Černý 
z firmy Ortotika Motol první protézku. Ty  jsou klíčové pro 
jeho další správný pohybový vývoj. „Kvůli častým návště- 
vám v nemocnici bude rodina potřebovat automobil, kte- 
rý v tuto chvíli nevlastní a nedosáhne na státní příspěvek. 
Ten je totiž ze zákona až od tří let věku,“ řekla Deníku 
Kateřina Klasnová a dodala: „Spolu se změnou způsobu 
přidělování příspěvků na péči je to možná další námět 
k přemýšlení o změně dosavadní legislativy.“ 

Transparentní účet
Přispět Vojtíškovi můžete už nyní na transparentní účet 

Nadačního fondu KlaPeto: 2200692979/2010 (Fio). Je zá- 
roveň možné zakoupit tričko s originálním symbolem Vý-
stupu na Sněžku pro Vojtíška a tím přispět na celkovou 
sbírku. 

Podrobnosti nejen o této koupi, ale i aktualitách přípra- 
vy celé charitativní akce najdete na www.klapeto.eu.       (fr) 
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Bezbariérové cestování pro neslyšící a nevidomé:
úroveň se velmi zlepšila, k úplné spokojenosti je ale ještě daleko

Světy osob se sluchovým a zrakovým po-
stižením jsou diametrálně odlišné. Pro-
to ani nejde objektivně posoudit, zda je 
současná situace v přístupnosti hromad-
né dopravy lepší pro první, nebo druhou 
skupinu; i když podle následujícího tex-
tu to vypadá, že hůře jsou na tom prvně 
jmenovaní. Tento článek si ovšem všímá 
pouze toho, co všechno lidem s uvede-
nými handicapy kromě (ne)funkční vý-
věsní informační tabule nebo nádražního 
rozhlasu (ne)usnadňuje bezproblémové 
cestování železnicí, autobusy, tramvaje-
mi nebo metrem před nástupem do zvo-
leného dopravního prostředku.

Cestující se sluchovým postižením
Zásadní problém pro ně představuje nákup 

jízdenek i případné získání potřebných infor-
mací před odjezdem: mimo obvyklé komuni-
kace přes mikrofon totiž potřebují také přímý 
vizuální kontakt s osobou za přepážkou. Ty 
by se kvůli snazší komunikaci neměly osa-
zovat zrcadlovými nebo tmavými skly; sklo 
(plexisklo) obecně nedoslýchavým osobám 
zkresluje zvuk. Osvětlení odrážející se na 
skle nebo lesknoucí se sklo vadí odezí- 
rajícím lidem, ideální jsou proto otevírací 
okénka.  

Řada problémů souvisí s digitálními infor-
mačními panely. Ne vždy jsou ze všech míst 
dobře viditelné, v případě jejich poruchy je 
nenahrazuje žádné jiné optické zařízení,  
mimořádné změny v dopravě vč. informací  
o aktuální/očekávané situaci (např. náhlé 
změně nástupiště, zrušení spoje nebo ná-
hradní přepravě autobusem) oznamuje jen 
nádražní rozhlas. Podstatnou roli má také 

dostatečný kontrast barev textu a pozadí. 
Pro zlepšení stavu požadují organizace osob 
se sluchovým handicapem panely důsled- 

ně udržovat v provozu a při jejich instalaci  
s nimi spolupracovat.  

Vše potřebné před cestou i během ní by 
měl poskytnout písemně také vyškolený  
personál. 

Cestující se zrakovým postižením
Nezbytnou součástí jejich bezpečného  

pohybu po železničním nástupišti je vodicí 
linie s funkcí varovného pásu, 40centime-
trový pruh rovnoběžných drážek hmatných 
pro bílou hůl 80 centimetrů od nástupní  
hrany nástupiště, se žlutým pruhem ozna- 
čujícím bezpečný prostor pro pohyb podél  
celé jeho délky. Konec nástupiště a také za- 
stávky tramvaje, trolejbusu či autobusu, 
stejně jako příchod ke schodům do podcho-

du, odbavovací haly apod. „poznají“ podle 
hmatně kontrastního varovného pásu. Jsou 
to v zásadě stejné linie a pásy jako ty, kte- 
ré nevidomým pomáhají na přechodech:  
tyto pruhy dlažby z certifikovaného mate- 
riálu s výstupky mají přesně stanovený tvar,  
výšku a rozteč, nesmějí se použít k jinému 
účelu.

Velmi pomáhají také elektronické infor- 
mační stojany se zabudovaným hlasovým 
výstupem a softwarem, který slabozrakým 
po stisknutí příslušného tlačítka zvětší zob-
razené údaje i zvýší jejich kontrast. Nevi-
domí se slepeckými vysílačkami si mohou  
na některých železničních a autobusových 
nádražích na jejich povel zprovoznit „mlu-
vící“ závěsné informační tabule na jednot-
livých nástupištích, aby zjistili čas příjezdu 
nejbližšího spoje.

Důležitým bezpečnostním prvkem je ta-
ké „ozvučení“ již několika stovek železnič- 
ních přejezdů signálem analogickým se  
signálem na silničních přechodech pro chod- 
ce řízených semafory: aktivuje se po „dota- 
zu“ slepecké vysílačky a nevidomá osoba 
tak pozná, zda může přejít, nebo zda přijíž-
dí vlak. 

Obě jmenované skupiny cestujících s po-
vděkem kvitují, že u personálu jednotlivých 
dopravců, který s nimi přichází do styku, se 
zlepšila díky různým vzdělávacím progra-
mům znalost zásad komunikace s lidmi se 
sluchovým nebo zrakovým postižením. Pří-
znivě přijali navíc také možnost zakoupit si 
jízdenku ve vlaku bez přirážky, což platí pro 
všechny držitele průkazů ZTP a ZTP/P. 

(mk)

Červeně je označen dálkově aktivovaný akus-
tický orientační maják. Tato velice účinná česká 
rarita nevidomého upozorní, že se blíží – v tom-
to případě k pojízdným schodům v podchodu  
vč. jejich aktuálního provozního režimu, ale ta-
ké ke vchodu do prostoru nádraží, na umístění 
pokladen, čekárny, WC apod., sdělí i číslo ná-
stupiště.

Takto uzpůsobená přepážka je pro neslyšící 
cestující prakticky nepoužitelná. 

Jaroslav Petrouš s Vojtíškem. 
Snímek:  www.klapeto.eu

V neděli 31. května se uskuteční v pražských Letenských 
sadech už 16. ročník Běhu pro Paraple s podtitulem Každá 
noha dobrá. Jde o benefiční sportovně-kulturní odpoledne 
pořádané na podporu všech, kteří běžet nemohou. Re-
gistrace začne ve 14 hodin.

Připravena je řada atrakcí ve stáncích podél trati, autíčka  
pro děti, divadlo a samozřejmě bohaté občerstvení. Zakla-
datel a dlouhodobý patron Centra Paraple Zdeněk Svěrák  
tu spolu s přáteli opět odstartuje solidární běhy dvojic na  
100 metrů. Tohoto závodu se hojně účastní také vozíčkáři.

Následovat budou závody handbiků, firemní běhy a bě- 
hy zástupců médií. Pro aktivnější zájemce je připraven 
běh na čtyři kilometry. Na bohatý odpolední program naváže 
od 19 hodin večerní open air koncert oblíbených kapel. Loni 
zde vystoupila skupina Čechomor a zpěvák Tomáš Klus  
a ani letos není hudební pozvánka o nic méně lákavá…

Startovné pro dospělé je 300 Kč, držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P zaplatí 100 Kč. V ceně registračního poplatku je 
hezké tričko Běhu pro Paraple 2015 a placka, ale také 
vstup na večerní koncert. Děti do 15 let zaplatí 50 Kč.

Běh pro Paraple se koná každoročně od roku 2000. Prvot-
ní inspirací byl závod Michala Horáčka v běhu na pět km 
v roce 1999, který se vsadil se svým soupeřem o 100 tisíc 
korun a svoji výhru věnoval právě na konto Centra Paraple. 
Tuto společenskou akci ostatně podporuje a pravidelně  
se jí účastní plejáda fanoušků a osobností ze světa kultury 
a sportu: třeba Jiří Bartoška, Jiřina Bohdalová, Marek Eben, 
Miroslav Táborský, Karel Schwarzenberg, Jan Tříska, Karel 
Šíp, Ondřej Vetchý či Lenka Vlasáková. 

Nad rámec příjemně prožitého dne se Běh pro Paraple  
snaží podnítit zájem o lidi se zdravotním postižením a po-
zitivně ovlivňovat postoj veřejnosti k vozíčkářům.

Těšíme se, že spolu s námi strávíte májovou neděli v po-
hybu a společně tak podpoříme dobrou věc. Informace  
o přesném místu konání akce a spoustu zajímavostí najde-
te na webu www.behproparaple.cz.      tým Centra Paraple

Zveme vás 
na tradiční Běh pro Paraple

Jubilejní pochod do Prčice 
i pro turisty na vozíku

Klub českých turistů pořádá v sobotu 16. května legendár-
ní dálkový pochod z Prahy do Prčice. Mezi přichystanými 
trasami opět nechybí třináctikilometrová cesta z Miličína  
pro vozíčkáře a jejich doprovody. Start je u tamního mo-
torestu mezi 9. až 11. hodinou. Další informace poskytne 
Pražská organizace vozíčkářů na telefonech 224 827 210, 
224 826 078 a 736 485 859.

Pochod slaví padesátiny, a tak se účastníci mohou těšit  
na nejedno překvapení.                                                  (pel)
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ELEKTrOPOMůCKy PArDUBICE s.r.o.

Specialisté na eshop  
www.webovy-servis.cz

Pila Pištora Komárov                                                      Mobil: 603 505 290 
Komárov 76                                                                   Telefon: 466 688 279                               
533 71 Dolní roveň                                             pila.komarov@seznam.cz          

                          - Svoz, zpracování a prodej dřeva
                          - Výroba montovaných dřevostaveb

Česká abilympijská asociace děkuje 
novému partnerovi za materiální sponzoring svých aktivit.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným
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Pro chvíle oddechu Pravidla soutěžní křížovky  
o nevšední ceny od firmy 

Annabis Olomouc, partnera 
České abilympijské asociace:
1) Vyluštěné znění tajenky/taje- 
nek (ve druhém případě vč. je- 
jich čísla – např. 1. ABILYMPI-
ÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do 
termínu uvedeného u příslušné 
křížovky. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou 
připsat také doručovací adresu. 
Případný jiný způsob převzetí  
ceny nutno domluvit na telefon-
ním čísle 466 052 050. 
3) Od května 2013 možno luštit  
i prostřednictvím facebooku.
4) Jména výherců i správné ře- 
šení a podle prostorových pod-
mínek také kompletně vyluštěný 
obrazec příslušné křížovky otisk-
ne následující vydání.
5) Doporučení před odesláním: 
Raději vícekrát překontrolovat  
napsané znění vč. označení jed- 
notlivých tajenek správným čís- 
lem.
6) Kontakty pro zasílání vyluš-
tění:
– e-mail: filip.novotny@caacz.cz; 
do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
– klasická pošta: Česká abilym-
pijská asociace, o.s., Filip Novot-
ný, Sladkovského 2824, 530 02 
Pardubice; na obálku heslo KŘÍ-
ŽOVKA.                               (mk)

Alibi na vodě, česká čer-
nobílá kriminálka z roku 
1965, je vlastně film o fil-
mu. Dvojice vyšetřovate-
lů, major Tůma (Karel Hö- 
ger) a kapitán Líbal (Josef 
Bek) – oba na snímku 
s Otomarem Krejčou v ro- 
li režiséra Konráda, pátrá 

po pachateli dvou vražd, které se staly při natáčení polodokumen- 
tárního filmu metodou cinéma-verité („kino-pravda“ – zaznamenává- 
ní skutečnosti). Postupem času musejí kriminalisté svoje pátrání 
rozšířit, neboť se dostanou na související stopu obchodu s porno- 
grafickými pohlednicemi. Vraha, jímž je … (1. tajenka) Laufr (hraje 
ho Oldřich Nový), nakonec nevšedním způsobem, odezíráním ze rtů li- 
dí zachycených na Konrádově filmu, „odhalí“ hluchoněmý … (2. tajen-
ka), rybář Lebeda (Jaroslav Vojta).

Vodorovně: A. Lesnická a dřevařská objemová jednotka; moučka  
z kurkumy. – B. Ochutit solí; důlní plyn. – C. Předložka; pokladna; čes-
ký sochař (Vilém). – D. Ugandský politik; 2. tajenka. – E. Vinná pěna; 
náš spisovatel; původní název Tokia. – F. Slovenské ženské jméno;  
druh žáby. – G. Chemická značka radia; slovensky „kartáč“; ženské 
jméno. – H. Palice; mlátit. – I. 1. tajenka; snad.

Svisle: 1. Předložka; rituálně čistý; vzorec fluoridu draselného. –  
2. Iniciály herce Soboty; nakažlivá africká nemoc; čínské ženské jmé-
no. – 3. Polévkový knedlíček; předložka;  popravčí. – 4. Domácky Olga; 
odstín; italský spisovatel. – 5. Římskými číslicemi 1001; anděl; celní  
kód Egypta. – 6. Značka našich elektrospotřebičů; Němec; polní ploš-
ná míra. – 7. Chemická značka thulia; architektonický prvek; lidový 
souhlas. – 8. Solmizační slabika; svobodný zednář; citoslovce úlevy. –  
9. Slovenské vztažné zájmeno; Jihoevropan; jméno skladatele Krej- 
čího. – 10. Veslo nepárové lodi; středisko kultu bohyně Kybely; jehlič-
nan. – 11. Staroslovan; čin; sídlo v Čadu.

Pomůcka: Edo, mason, Obote, seraf.                                              

Termín pro tuto křížovku: neděle 31. května.                                  (mk) 

Vyluštění z čísla 1: 1. PROVOKOVÁNÍ, 2. REAKCE –  
viz kompletně vyluštěný obrazec.

Cenu získávají:
1. Veronika Bulíčková, Pardubice
2. Ondřej Gregor, Chrudim
3. Květoslava Vojtková, Pardubice
4. Stanislav Kryšpín, Voděrady
5. Veronika Mindžáková, Liberec
Tato křížovka změnila rekordní počet zaslaných vyluštění – došlo jich 81, 
mezi nimi i od několika nových jmen. U čtyřech špatných znění lze 
konstatovat málo důslednou kontrolu před odesláním.                      (mk)

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

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

e-mail: info@k2p.cz

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

cHeStaV



STEnO Cz s.r.o.         
Mikulovice 304 
530 02 Pardubice  prodejna                                                   
Tel.: 466 885 111 pondělí–pátek 7–15.30 hod.                                                   
info@steno.cz  Tel.: 466 885 555    
www.steno.cz          pardubice@steno.cz   

Stejně jako výlety přírodou mají i pro 
každého turistu se zdravotním postižením 
svoje jedinečné kouzlo také putování po 
historických městských památkách. V tom- 
to článku je proto pozvu do Duchcova, 
zhruba devítitisícového průmyslového mě- 
sta v podkrušnohorské hnědouhelné pán-
vi, na pohodlnou procházku po stopách vě-
hlasného svůdce žen Giacoma Casanovy, 
který byl ve zdejším zámku posledních 13 
let svého života knihovníkem, napsal tady 
paměti a 4. června 1798 ve věku 73 let také 
zemřel. 

Všechny přitom bezpečně povede naučná 
stezka Ve stopách historie a G. Casanovy – 
její podstatnou část na otištěné mapce  
zobrazuje spojená modrá čárkovaná a zele- 
nožlutá čerchovaná čára, ve skutečnosti je 
proznačena bílým čtvercem s modrým troj- 
úhelníkem (částečně vede shodně s mod- 
rou, krátký úsek se žlutou turistickou znač- 
kou). Jediná informační tabule je u vstupu 
do Zámecké zahrady, kam se vchází po 
schodech, vozíčkáři a osoby s omezenou 
mobilitou se do ní bezproblémově dosta-
nou po cestě vpravo od nich. Celá trasa je 
prakticky bez převýšení, cesty v Zámecké 
zahradě jsou vysypány jemným štěrkem, 
ostatní povrch tvoří většinou asfalt nebo 
zámková dlažba, obecně nepříjemné dla- 
žební kostky jsou pouze na centrálním 
náměstí. 

Stezka ukáže turistům nejen místa, kde  
se proslulý italský svůdník jistojistě pohy-
boval, ale také další významné historické 
památky či zajímavosti. Uvidí tak třeba 
barokní zámecký kostel Zvěstování P. Ma-
rie, barokní kapli sv. Barbory s pamětní 
Casanovovou deskou jako připomínkou 
jeho pravděpodobného pohřbení na ně- 
kdejším hřbitově u kaple nebo unikátní secesní evangelický kostel. Zajímavými zastáv- 
kami jsou např. také rodné domy dobrodruha Antona Martina, který zahynul počátkem 
19. století v Africe, a malíře Josefa Vogela. Připomínají se na ní i události vzta- 
hující se k novějším dějinám – jehlancovitý památník katastrofy na dole Döllinger, 
prvního velkého důlního neštěstí v severočeském revíru, při němž v únoru 1879 
zahynulo 21 českých i německých havířů, nebo viadukt, kde se v únoru 1931 při pro- 
testním pochodu proti snižování mezd a sílící nezaměstnanosti střetli s četníky nezaměst-
naní dělníci a horníci. 

Příjezd autem přímo do centra, kde je  
pro vozíčkáře několik možností k zaparko-
vání na vyhrazených místech, je po silnici 
číslo 254 z Teplic. Další variantou je rych-
lostní silnice I/13 a z ní u Hostomic od- 
bočit na číslo 258. Při využití železnice 
(elektrifikovaná trať 130 Ústí nad Labem –  

Klášterec nad Ohří) je třeba počítat se zhruba dvoukilometrovou cestou do města, ne- 
boť vlaková stanice (začíná u ní také modrá turistická značka) se nachází na jeho 
severním konci. Staví zde i všechny rychlíkové spoje, vlaky jezdí oběma směry většinou 
dvakrát za hodinu.

Dostatek propagačních materiálů o městě i okolí nabízí bezbariérově přístupné Měst- 
ské informační centrum Duchcova, sídlí v rekonstruované budově v historické části 
vedle muzea. Potřebné informace vč. virtuální prohlídky města přináší samozřejmě 
také internet, a to na adrese www.duchcov.cz.                                                                 (mk)

MR SySteM
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Giacomo Giro- 
lamo Casanova 
(narodil se v Be- 
nátkách), který  
se svým neváza- 
ným životem pl-
ným milostných 
avantýr natrvalo 
zapsal do histo- 
rie jako svůdce 
žen, byl i kněz, 
spisovatel, di- 
plomat, intrikán 
a špión. Jako li- 
terát používal 
hlavně francouz- 
štinu, částečně 
psal také v rodném jazyce a německy. Sy- 
nonymum neúnavného pronásledovatele žen 
mu patrně „zajistilo“ jeho nejvýznamnější au- 
tobiografické dílo „Storia della mia vita“ (Dě- 
jiny mého života), soudit lze alespoň tak po- 
dle toho, že v ní před čtenářem neskrývá nic ze 
svých záletů.
Do Duchcova na zámek se dostal po smrti 
benátského velvyslance Foscariniho. Jako slu- 
žebník hraběte Josefa Karla Eusebia z Vald-
štejna tam prožil velmi smutný závěr svého 
dobrodružného života: svou službu považoval za 
ponížení, pro mnohé představoval „pozůstatek“ 
navždy zmizelé éry.

Sfingový rybník  
v anglickém  
zámeckém parku 
má svoje jméno 
podle barokních 
plastik sfing Matyáše 
Bernarda Brauna.  
V parku se vyskytují 
některé vzácné  
a chráněné druhy 
hmyzu, obojživelníků 
a plazů.

          Dvoukilometrový okruh městem, 
kde dožil legendární milovník žen

Bezpečnost & spolehlivost pro elektrickou energii

- Součást významné celosvětové skupiny podnikající v oblas- 
tech energie, dopravy, elektroniky, chemie, farmacie a zpracova-
telského průmyslu. 

- Výroba zařízení pro ochranu elektrických obvodů – výkonové 
pojistky, pojistky pro ochranu polovodičů, horizontální i vertikální 
pojistkové odpínače, laminované přípojnicové systémy, chladiče 
výkonové elektroniky a přepěťové ochrany.

- Výroba dílů k přenosu energie pro energetiku, elektrické točivé 
stroje a trakci – uhlíkové kartáče, držáky kartáčů, sběrné kroužky, 
sběrné lišty, zemniče, sběrače proudu.

- Prodej kompletního sortimentu skupiny v České republice,  
na Slovensku a v Chorvatsku.

MErSEn Cz, s. r. o.                     Tel.: 466 931 580–2
Pardubická 437                 msoffice@mschneider.cz
533 04 Sezemice                        www.mschneider.cz

Česká abilympijská asociace děkuje za výraznou podporu svých aktivit, které významným způsobem přispívají  
ke zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením. 

Firma podnikající v oboru instalatérského a sanitárního zboží a zahradních 
doplňků se jako významný dlouholetý sponzor aktivit České abilympijské 
asociace řadí mezi její nejvěrnější partnerské organizace. 
Za dobu své dosavadní více než dvacetileté existence si na trhu ve svém 
oboru zajistila přední postavení v rámci celé ČR. Kromě centrály a tří středi-
sek v Praze, Liberci a Brně založila na Slovensku v Banské Bystrici dceřinou 
společnost. 
Firemní prodejna s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi v centrá-
le v Mikulovicích u Pardubic má v nabídce široký sortiment testovaných výrob-
ků od prověřených dodavatelů.  



V prostorách ČSOB Pojišťovny se předsta-
vili všichni poskytovatelé sociálních služeb 
v Pardubicích – konal se tu další Veletrh 
sociálních služeb a návštěvníky čekala řa- 
da tanečních a pěveckých vystoupení a širo- 
ká nabídka zážitkových prezentací. Obyvatelé  
města měli možnost na jednom místě a na 
vlastní kůži poznat, jaký je život s nejrůzněj-
šími handicapy – a dorazily stovky lidí, mimo 
jiné také hokejoví fanoušci s šálou na krku,  
kteří cestou na hokej slyšeli na Masarykově 
náměstí naživo zpívané písničky kapely Vy-
psaná fiXa.

Hned na začátku veletrhu se do bubnů 
opřeli klienti ze stacionáře Mirea. Vystřídali je 
pardubičtí basketbalisté a jejich handicapo-
vaní spoluhráči na vozíku. Basketbal tak tro-
chu jinak, z vozíku, si vyzkoušel také náměstek 
pardubického primátora zodpovědný za soci- 
ální politiku Jakub Rychtecký. „Přestože bas-
ketbal hraji, vůbec jsem netušil, co mě čeká. 
Hlídat si pohyb na vozíku a ještě k tomu míč 
a soupeře je víc než náročné, byl to úžasný 
zážitek, je to nádherný sport,“ řekl po hře  
s nadšením náměstek Rychtecký. Také bas-
ketbalisté BK Pardubice si vyzkoušeli střelbu 
na koš z vozíku. „Basketbal na vozíku byl pro 
naše mladé hráče i pro mne dobrou zkuše- 
ností – jde o velmi náročný sport, který je 

však díky hráčům i trenérům klubu WBS  
v Pardubicích velice úspěšný. Byli jsme pří- 
jemně překvapeni zájmem veřejnosti o vele-
trh a nesmírně rádi jsme se tohoto projektu 
zúčastnili,“ uvedl mluvčí pardubických basket-
balistů René Peška.

Sportovní část vystřídaly ukázky chůze ne- 
vidomého se psem a ukázky povelů, to vše 
v režii pardubického TyfloCentra. Poté zatan-
čily děti z Komunitního centra v Češkově uli-
ci a klienti stacionáře Slunečnice. Velký ohlas 
zaznamenal také pěvecký sbor Návrat, o zá- 
bavu pro nejmenší se postaral Jan Honza 
Lušovský. Lákadlem pro přítomné byl též oč-
ní screening nebo měření tlaku. Veletrh nabí- 
zel také ochutnávky cizokrajných kulinářských 

lahůdek – konkrétně specialit turecké a bul-
harské kuchyně. Kávu nabízel stacionář Café 
Apatyka a klienti chráněné kavárny Café Ro- 
binson. 

„Letošní ročník plný zážitků a obdivuhod-
ných výkonů se vydařil na jedničku. Troufnu 
si říci, že sociální služby v Pardubicích má- 
me na vysoké úrovni, o tom se mohla pře-
svědčit i veřejnost. Snad nám to všem po-
může k větší toleranci a porozumění. Děkuji 
všem partnerům akce, pracovníkům v sociál- 
ních službách a především jejich klientům za 
úžasné odpoledne,“ poděkoval náměstek pri- 
mátora Jakub Rychtecký. 

Ve druhé části povedeného odpoledne mi-
mo jiné vystoupila romská kapela Multikulturní 
centrum, která si právem zasloužila dlouhý 
potlesk Márdiho a Pítrse z Vypsané fiXy – ti 
vystoupili v samém závěru odpoledne a by-
la to jízda! Zpěvák kapely Michal Mareda 
zavzpomínal na svou „civilku“ ve Svítání: „Na 
vlastní kůži poznat, jaký je život s nejrůzněj- 
šími handicapy, má pro další život každého 
z nás velký přínos. Mě práce ve Svítání po-
stavila nohama na zem, ukázala úplně jiný svět 
a přinesla spoustu jedinečných zážitků, proto 
na tuhle dobu vzpomínám rád.“  

Alexandra Tušlová,  
Magistrát města Pardubice 
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aby se z chodících lidí nestali vozíčkáři
aneb co se skrývá pod názvem BanalFatal!

Žijí v pestrém světě aneb Veletrh na jedničku!

Ve čtvrtek 19. března byly v Brně podvanácté předány ceny Mosty. 
Slavnostní vyhlášení výsledků stejnojmenné soutěže, kterou pořádá 
Národní rada osob se zdravotním postižením, se uskutečnilo v Kon-
gresovém sále hotelu Voroněž. Patronát nad ním převzali Livia Klau-
sová, bývalá první dáma naší republiky, a hejtman Jihomoravského  
kraje Michal Hašek.

V kategorii instituce veřejné správy zvítězily České dráhy s projektem 
„Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“. V médiích často 
kritizovaný dopravce uspěl s aplikací dostupnou na internetu a ve  
všech pokladnách, která od loňska zjednodušuje přepravu a umož- 
ňuje zajistit si asistenta lidem s omezenou schopností pohybu. Jen do 
konce února obdržely České dráhy 5842 webových objednávek.

Oceněným nestátním subjektem je Metropolitní univerzita Praha.  
Díky jejímu programu „Škola bez bariér“ mohlo během 12 let zdarma 
studovat 250 mladých lidí s tělesným či jiným postižením. Některé ab-
solventy škola navíc zaměstnává.

Osobností hnutí lidí se zdravotním postižením se stala Jana Hrdá.  
Loni zesnulá vozíčkářka byla oceněna za mimořádný přínos při prosa- 
zování osobní asistence a zákona o sociálních službách.

Zvláštní cenu získal od hlavního partnera soutěže, společnosti Opel 
Česká a Slovenská republika, vozíčkář Heřman Volf za sportovní a dal- 
ší volnočasové aktivity pomáhající integrovat lidi s postižením do spo-
lečnosti.

Dvouhodinový program, který opět vtipně moderoval Aleš Cibulka, 
zpestřili zpěváci Laďa Kerndl a Tereza Kerndlová a malý recitál skupi- 
ny Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou.                                           (pel)

Pustý ostrov

Česká asociace paraplegiků 
(CZEPA) pořádá druhým rokem 
zajímavé semináře. Pod názvem 
BanalFatal! provádí účinnou osvě- 
tu, která lidem připomíná, jak ne-
nápadná, ale osudová je hrani- 
ce mezi bezpečným a bezhlavým 
chováním. „Banální skok do vody 
může mít fatální následky. Když  
člověk jedná riskantně a je mu jed- 
no, jak a kam skáče, může skon-
čit na vozíku. A dost často se na 
něm opravdu ocitne,“ říká Alena 
Jančíková, ředitelka zmíněné or- 
ganizace. Ta pomáhá lidem s po- 
raněnou míchou, tedy vozíčká- 
řům, ale rozhodla se působit i na 
širokou veřejnost.

„Možná se zdá, že prevence by 
neměla být naše parketa. Ale nás 
trápí, že dochází ke zbytečným 
úrazům, jako jsou právě skoky do 
vody. Proto jsme se rozhodli dělat 
tuhle osvětu,“ vysvětluje 36letá  
vozíčkářka. Zhruba dvouhodinový  
seminář má dva hlavní aktéry. Bý- 
valý kaskadér a nynější herec  
Hynek Čermák mluví o tom, jak 

je důležité uvědomovat si riziko, 
chránit si tělo a chovat se prozíra-
vě. Nějaký vozíčkář pak vylíčí, co 
se mu přihodilo a jaké jsou zdra-
votní, ale i životní komplikace po 
poranění míchy. Semináře však ne- 
jsou pouhým předáváním informa- 
cí a rad: „Hodně se lidí ptáme, 
chceme, aby se zapojovali do de-
baty a přemýšleli,“ zdůrazňuje Jan-
číková.

Kampaň je finančně podporována 

ministerstvem zdravotnictví a Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou. 
CZEPA ji chce provádět po celé 
republice, ale na to zatím chybí pe- 
níze. Loni se proto semináře ko- 
naly v sedmi krajích; rozpis na 
letošek se připravuje. „Samotnou 
mě překvapuje, že se prevence 
úrazů páteře u nás moc neřeší. 
Mnozí lidé ani netuší, že vozíčkáři 
po ochrnutí jsou inkontinentní, od 
segmentu porušení míchy necítí 

pořádně své tělo a nemají fyzic- 
ký pohyb,“ konstatuje Alena Jan-
číková. A dodává: „Už jsme se 
naučili nosit helmy při různých 
sportech, ale měla by být napří-
klad samozřejmost nosit páteřák 
u lyžování.“ CZEPA proto chce 
kampaň BanalFatal! zaměřit i na 
další sportovní aktivity.

S blížícím se létem však budou 
největším rizikem skoky do vody, 
následované dopravními nehoda- 
mi. „Samozřejmě existují nebez-
pečné situace a tragické události, 
které nelze ovlivnit, ale naším zá-
měrem je snížit číslo u statistic-
ké položky pády z výšky. Právě 
ty mají na svědomí až 43 procent 
úrazů s následkem ochrnutí,“ ří-
ká Jančíková o hlavním záměru 
kampaně.

Seminář může CZEPA uspořádat 
kdekoli v Česku. Pokud o něj máte 
zájem, bližší informace a objed- 
návkový formulář najdete na strán- 
kách www.banalfatal.cz. Pro dota- 
zy je určen telefon 777 710 779. 

          (pel)

příběh

Zase jeden literární počin od vozíčkáře, který stojí za pozornost. Přes-
něji od vozíčkářky, ženy povahově nezkrotné a neústupné. „V šesti le-
tech jsem už byla vážně vytočená chováním mých rodičů – oni mě snad 
chtěli vychovávat nebo co,“ vzpomíná Monika Henčlová v útlé knížce 
Holka divoká.

Sbírka příběhů, úvah a postřehů bere dech. Zaujme i čtenáře, který  
se po světě nepohybuje na vozíku. Autorka bez obalu píše o di- 
vokém mládí, o náhodném sexu, o zálibě ve svádění mužů. Vypráví  
o svém manželství, které vzniklo hlavně kvůli tomu, aby si mladá  
modelka z Moravy mohla vzít hypotéku a usadit se v Praze.

Odzbrojující upřímnost si zachovává i při líčení událostí, které ji pot- 
kaly později, kdy onemocněla roztroušenou sklerózou a přestala se 
hýbat. Svěřuje se třeba s pocity, které měla, když ležela nemohouc-
ně v posteli, zatímco její muž si ve vedlejším pokoji užíval s milen- 
kou. Prozradí dokonce, že ta milenka jí přála smrt…

„V mém stavu už není možné spáchat sebevraždu. Budu se jen usmí-
vat a dělat, že jsem happy,“ přiznává Monika Henčlová. Její duše však 
není porobena ani naplněná smutkem: na stránkách Holky divoké to 
dokazují její sny, ale i způsob, jakým přemítá o lásce, o mužích, o Bo- 
hu. Troufá si dokonce radit, jak jít životem se vztyčenou hlavou.

Vitální žena, jejíž komentáře, fejetony a glosy se objevují hlavně 
v časopisu Vozíčkář a na internetu, o svém dílku tvrdí: „Je o potřebě 
života v plnosti navzdory nemoci, osudu, lidské hlouposti a předsud- 
kům. Je to drsná kniha bez autocenzury, přikrášlování, moralizování,  
ale zato s velkou dávkou humoru.“

Pro další informace a případnou objednávku je určen e-mail david.
berounsky@dobre-misto.cz nebo nebo telefon 777 783 017. 

(pel)

Sleduji večerní televizní program. 
Dobře, na televizi kouká kdekdo,  
a nemusí o tom ještě psát…

Na novém přístroji  mám volbu  
s možností komentování progra-
mů. Pro nás nevidomé je to  
skvělá pomoc se orientovat v dě-
ji a utvořit si dobrou představu  
o daném příběhu.

Právě sleduji televizní kvíz. Re-
portér na ulici se ptá náhodné 
kolemjdoucí: „Kdybyste měla strá-
vit sama měsíc na opuštěném 
ostrově a mohla si s sebou vzít  
jen tři věci, co byste si vzala?“ Že-
na podle hlasu musí být mladá, 
možná i hezká, určitě studentka, 
podle její odpovědi. „Určitě kon-
turovací tužku, pěknou knížku 
a krém na opalování,“ odpovídá 
s úsměvem v hlase.

Co bych na takovou otázku od-
pověděla já, ženská nad padesát, 
větrem ošlehaná, deštěm a živo- 
tem poznamenaná? Předpoklá-
dám, že ostrov je v tropech  
s blankytně modrou oblohou, hře-
jivým sluncem a palmovým stí-
nem, s písčitou pláží a průzračně 
čistou vodou. Před lety bych se 
neptala, dnes ano: „Máte na mysli 
nějaký ostrov na Seychelech?“

„Proč zrovna Seychely?“ ptá se 
reportér.

„Protože je to jedno z mála  
míst na světě, kde nejsou žádní 
hadi.“ Hadů se neštítím, ale než 
zjistím, kde má hlavu nebo ocas, 
určitě mě uštkne nebo uškrtí. 
Ale co, stejně bych asi dřív do- 
stala infarkt.

Mám další otázku: „Budu mít  
na ostrově k dispozici elektrický 
proud?“

„Ne, mám na mysli úplně opuš-
těný ostrov.“

Vzala bych si tedy s sebou so-
lární panel, ale ne takový, co  
hyzdí a zabírá úrodnou plochu. 
Sluneční kolektor, který plave na 
vodní hladině a ukládá sluneční 
energii. Protože jako druhou věc 
si vezmu svůj počítač s hlaso-
vým výstupem. Chytré ozvuče-
né telefony a počítače pro nás 
nevidomé jsou jako klíče v ka-
belce anebo konturovací tužka  
té mladé slečny. Jako třetí věc  
bych si vzala dobré červené mo-
ravské víno.

Umíte si představit vlahou tep-
lou noc rozzářenou hvězdami? 
Jemný vánek roznáší vůni kvě- 
tů nepředstavitelných barev, tro- 
pického ovoce. Vlny narážejí na 
skalní útvary a s pravidelným šu-
měním se vylijí na břeh, aby se 
vzápětí mohly vrátit. Nikdo nikde, 
jen já, pár racků a cizokrajné-
ho ptactva. Možná se tu zastaví 
na cestě od nás z domova hej- 
no divokých hus či vlaštovek…  
A do té pohody, klidu, vůní a šu-
mu bude z mého počítače znít 
Novosvětská Antonína Dvořáka.

„Prosím vás, mohla bych si vzít 
s sebou ještě sklenku na víno? 
Nedovedu si představit, jak by 
chutnalo naše skvělé moravské  
z kokosového ořechu.“

Každý člověk má jiné sny, přání  
a požadavky. Co byste si vzali  
vy na opuštěný ostrov?

Mnozí z vás by možná nemu-
seli nikam jezdit, protože žijí svůj 
život na svém soukromém pus- 
tém ostrově… Dobře, změním  
otázku: „Co můžeme udělat, aby-
chom nežili sami na opuštěném 
ostrově?“

Už víte?
Někdy stačí tak málo, a začnou 

se dít ohromné věci.
Ivana Pelešková

cenu MOSty 2014 získaly 
i České dráhy za vstřícnost 

k postiženým cestujícím

Divokost v srdci, drsná 
upřímnost v knížce



Vodicí pes, asistenční pes. Že v tom, co 
dovedou, je rozdíl, vědí i lidé, kteří se 
osobně neznají s žádným uživatelem spe-
ciálně vycvičeného čtyřnožce. A nejspíš by 
souhlasili s tvrzením, že pes může být dů- 
ležitým pomocníkem nejen pro nevidomého 
člověka, ale i pro vozíčkáře, epileptika nebo 
kardiaka.

Pro slepeckého psa jsou však v naší ze-
mi výrazně lepší podmínky. V legislativě je 
považován za zvláštní pomůcku pro těžce 
zrakově postiženého člověka, stát hradí větši-
nu nákladů spojených s jeho výcvikem. A uži- 
vatel může také získat příspěvek na jeho po- 
řízení ve výši až 350 tisíc korun.

Naopak organizace, která se zaměřuje 
hlavně na psy asistenční, je v těžké situa- 
ci. Výcvik jednoho stojí asi 230 tisíc korun 
a tuto sumu je nutné uhradit ze sponzor- 
ských darů. Jen málokterý budoucí majitel  
je schopen podílet se na zajišťování potřeb-
ných peněz.

Při ministerstvu práce a sociálních věcí 
byla v roce 2009 zřízena odborná pracovní 
skupina, která se měla touto problemati-
kou zabývat. Její činnost bohužel skončila 
v období, kdy byl ministrem Jaromír Drábek. 
Bylo tak zakonzervováno nerovnoprávné po- 
stavení žadatelů o asistenční a vodicí psy 
v legislativě.

O vyjádření jsme požádali dvě osoby  
„z opačného břehu“. Vedoucí sekretariátu 
Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany, právník Pavel Ptáčník uvedl: „Řešení 
je v nedohlednu, zatím ani nebyla obnovena 
odborná diskuse. Při zvažování všech pro 
a proti budou určitě hrát velkou roli finance. 

Stát proplatí výcvik 30 až 40 vodicích psů 
za rok, výcvik jednoho stojí asi 200 tisíc 
korun, budoucí majitel přitom musí uhra- 
dit desetinu nákladů. Můj názor je, že asisten- 
ční pes by měl být jako pomůcka uznán. Bu-
de však velmi důležité nastavit v legislativě 
spravedlivě okruh oprávněných žadatelů o pří- 
spěvek na jeho výcvik tak, aby to bylo ufinan-
covatelné. Rozhodně nemůže jít o tisíce lidí,  
na to stát nemá peníze.“

Chybějící status psích pomocníků
Pražská organizace Helppes získala předloni 

i loni Cenu veřejnosti v soutěži Neziskovka 
roku a její ředitelka Zuzana Daušová patří 
k nejzkušenějším cvičitelům asistenčních psů 
v Česku. K zastaralé legislativě uvedla: „Nej-
větším problémem není financování, ale chy- 
bějící status asistenčních, signálních a vodi- 
cích psů. I kvůli tomu není v pořádku způsob 
proplácení vodicích psů: dochází často k pře- 
plácení i proplácení subjektům, kterým by dle 
platného zákona o sociálních službách výcvik 
vůbec uhrazen být neměl.

Dalším závažným problémem je, že vodi- 
cího psa si člověk se zrakovým postižením  
od výcvikového subjektu koupí za státní fi- 
nance. Pokud pak nastane situace, že se ne- 
vidomý o psa špatně stará, neexistuje vlast- 
ně žádná možnost jeho odebrání. Lze se o to  
samozřejmě pokusit zákonnou cestou, ale  
v zemi, kde je problém odebrat i evidentně těž- 
ce týrané psy, respektive jakákoli týraná zví- 
řata, a kdy příslušní úředníci často vnímají 
nevidomého jako „chudáka“, to je v praxi té- 
měř nemožné.

Problém je však i z druhé strany. Pokud 

nevidomý koupí nekvalitně vycvičeného psa, 
nemá se kde dovolat nápravy. Úřad práce, kte- 
rý mu na psa přispěl, mu řekne, že s tím ne- 
má nic společného, že výcvikový subjekt si 
vybral sám nevidomý. Přitom téměř nikdo 
z těchto lidí nemá na to, aby si zaplatil 
soudního znalce a právníka k řešení této 
záležitosti. Navíc zde samozřejmě hraje velkou 
roli i citová vazba na psa, protože se sice 
jedná o pomůcku, ale živou. A s tím bohužel 
některé výcvikové organizace počítají… Dle 
mezinárodních standardů je pravidelná kont-
rola předaných psích pomocníků dokonce po- 
vinná, ale u nás je kvůli zmíněné koncepci  
u vodicích psů nevymahatelná.

Musíme zohlednit to, že lidem s postiže-
ním pomáháme, ale pomůckou jsou živé by- 
tosti. Pro samotné psy je za této situace 
vhodnější koncepce financování výcviku ze 
sponzorských darů. Lidé s postižením si tak 
mnohem lépe uvědomí obtížnost shánění fi- 
nancí na výcvik a organizace má možnost 
kontrolovat pracovní kondici psa i péči majitele 
o něj.

Proto je v současnosti nejdůležitější, aby vzni-
kl status psích pomocníků, ve kterém bude  
jasně stanoveno, jaké úkony má pes prová- 
dět a jaká jsou práva a povinnosti výcvikových 
subjektů i samotných klientů. Na chybějící sta- 
tus i na to, že právní úprava nepamatuje na  
existenci asistenčních psů, upozorňovala již  
v roce 2010 zástupkyně veřejného ochránce  
práv. Po mnoha letech našeho úsilí se nyní  
začíná konečně blýskat na lepší časy: letos  
by měla začít jednání se státní správou na  
tvorbě statusu asistenčních, signálních a vodi- 
cích psů.“                                                    (pel)
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V září roku 2013 otiskl týdeník 
Respekt v čísle 36 rozsáhlý rozho- 
vor s nyní třiadvacetiletým Matě-
jem Jungwirthem. Tento těžce ne- 
doslýchavý činorodý mladý muž se 
zájmem o literaturu, mezinárodní  
dění a jazyky a s velkým snem – 
studovat ve Spojených státech, 
se pohybuje světem se sluchadly  
a bez znalosti znakového jazyka. 

Z rozhovoru přetiskujeme část  
týkající se splnění jeho snu (stu-
dium mu umožnilo nadační sti- 
pendium) a rozdílů v odezírání 
různých jazyků, protože jsou to in- 
formace i po dvou letech stále 
aktuální i zajímavé.                (mk)  

 Jaký je rozdíl v přístupu ame- 
rické a české univerzity?
V Americe existuje zákon, kde se 
říká, že studentovi s postižením, 
tělesným či psychickým, musí ško- 
la zajistit stejné podmínky, jaké 
mají zdraví studenti. Škola tak 
musí mít vlastní kancelář, která 
se s tímto požadavkem vypořá- 
dává. Musí se stále ujišťovat, že 
je vše v pořádku, ať už jde o bez- 

bariérový přístup ne- 
bo pomoc studentům 
s jakýmkoli postiže- 
ním. To  je hrozně pří- 
jemné. Člověk ví, že 
když tam přijde a před- 
loží potvrzení, že má 
takové a takové po- 
stižení a potřebuje to 
a to, velmi rychle mu 
vyjdou vstříc. Sami od sebe mi 
napsali, že si všimli, co jsem 
uvedl v přihlášce, a že by potře- 
bovali potvrzení od doktora a ně- 
jakým způsobem se připravili na 
vše, co bych mohl potřebovat. 
Například jen ten fakt, že to byla  
ta škola, která sama od sebe na- 
psala, že si mě všimli a vědí 
o mně a že chtějí vědět, jak mi 
mohou pomoci, byl hrozně důle- 
žitý a hodně mě uklidnil.

 O jakou pomoc jste si po  
příjezdu řekl vy?
Chtěl jsem, aby všichni profe- 
soři věděli, že mám sluchadla 
a postižení. Dále abych při dis- 
kusích na všechny viděl a roz- 

sazení bylo nějakým 
způsobem přehledné. 
Pak aby mluvil jeden 
člověk, ne více lidí na- 
jednou. Potom aby mi 
poskytli přepisy videí 
a velkých přednášek. 
Po příjezdu mi něko- 
likrát pouštěli na plát-
no titulky z velkých 

přednášek nebo nějakých ceremo- 
niálů, kde byl řečník, ale po něja- 
kých dvou měsících jsem zjistil, že  
to vlastně není potřeba a že to  
zvládám i bez toho. Naopak jsem 
sám začal pracovat v té kanceláři  
pro studenty s handicapem a už  
málokdy využívám nějaké pomoci.  
Maximálně když se dívám na ně- 
která videa na přednáškách, kte- 
rá nemají titulky, řeknu si, aby mi 
zajistili přepis. Někdo mi to přepí-
še na nové video a ten dokument 
dostanu.

 Jste schopen v angličtině 
odezírat?
Určitě ano. Dokonce je to zábavné, 
protože když jsem třeba čtyři mě-

síce v Americe a potom se vrátím 
do Čech, trvá mi týden dva, než se 
jakoby přepnu a v odezírání pře-
stanu hledat angličtinu. A musím  
si uvědomit – ne, už jsem v Če-
chách a teď je to čeština.

	 Je možné v arabštině odezírat? 
Je to velmi těžké, protože arabština 
má hodně hrdelních zvuků a noso-
vek, které jsou pro odezírání skryté. 
Myslím ale, že spousta arabských 
neslyšících odezírá. Nejdůležitější 
je v tom prostředí nějaký čas být, 
naučit se jazyk, mluvit s lidmi a po 
čase to nějak přijde, aspoň trochu.

 Které jazyky jsou pro vás  
nejsnazší na odezírání?
Učím se anglicky, arabsky, němec-
ky a španělsky. Nejlépe odezírat 
umím samozřejmě česky, je to ma- 
teřský jazyk, což nenahradíte se-
bedelším pobytem. Angličtina je 
zrádná v tom, že se slova jinak pí- 
ší a jinak vyslovují. Jednodušší je 
asi španělština. Má výraznou, jas-
nou artikulaci. Ale nedokážu to ob-
jektivně posoudit. 

Recepty 
z Kosatce

Zkušenosti mladíka s těžkou ztrátou sluchu se studiem v USa

Výcvik jednoho asistenčního psa stojí 230 tisíc korun, které je nutno sehnat od sponzorů. U vodicího psa většinu nákladů na výcvik hradí stát. Bude tato 
nespravedlnost někdy odstraněna?
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Hostům tréninkové kavárny U tis-
kaře Brixe, kteří si chtějí pochutnat 
na dobré kávě, nabízí nápojový 
lístek dostatečný výběr. Mohou se 
rozhodnout i pro některou ze tří, 
jejichž základní surovinou je káva 
espresso.

 Latte macchiato
Mezi milovníky kaváren je ob-

líbené a připravuje se z espressa 
a velkého množství našlehaného 
mléka. 

Nejprve se do vysoké sklenice 
lije mléko a následně espresso.  
Při zachování postupu dosáhne-
me krásného efektu tří vrstev: 
mléko, káva, pěna. 

Tato káva se dá dochutit va-
nilkovým, kokosovým nebo oříš-
kovým sirupem.

Brixova káva
Klasická filtrovaná káva espres-

so s pravou šlehačkou, přelitá ká-
vovým likérem (Kahlua), který se 
pozvolna mísí s kávou a padá na 
dno sklenky.

Káva „Kosatec“
Klasická filtrovaná káva espres-

so, přelitá smetanovým likérem 
(Irish cream), který se pozvolna  
mísí s kávou a padá na dno  
sklenky. Zdobená šlehačkou a čo- 
koládovým topingem. 

Krásné osvěžení pro chladné 
dny.

asistenční pes není v legislativě uveden 
jako pomůcka. Dojde k nápravě?



Česká abilympiáda pro děti a mlá- 
dež, schopné a dovedné zdravot-
ně postižené příslušníky mladé ge-
nerace do 18 let z celé republiky, 
se v pražském areálu Jedličkova 
ústavu a škol uskuteční o dva tý- 
dny dříve než pardubické vyvr-
cholení – v sobotu 16. května. 

14. ročník odstartuje v 9.15 hodin 
slavnostní zahájení na nádvoří 
staré budovy. Soutěžní disciplíny 
se budou konat od 10 do 13 ho- 
din v prostorech nové školní budo- 
vy a v učebnách a ergoterapeu-
tických dílnách ve staré budově. 
Odpolední část se přesune zpět  
na nádvoří: pro abilympioniky nej-
prve vystoupí s pásmem divadelní 

soubor „DIVOCH“ 
a od 15 hodin 
bude následovat 
ceremoniál vyhla- 
šování výsledků  
s předáváním cen 
všem soutěžícím. 
V případě nepříz- 
nivého počasí se 
kromě soutěží vše ostatní přesune 
do tělocvičny v budově TOP. 

Abilympiádu už po několikáté 
doprovodí trhy chráněných dílen. 
Stánky rozmístěné v areálu sta-
robylého Vyšehradu budou mít ve 
své nabídce nevšední předměty, 
které zhotovily osoby se zdravot-
ním postižením.

Aktuální informace o letošním 
ročníku české abilympiády pro dě- 
ti a mládež, jehož hlavním orga-
nizátorem je Nadace Jedličkova 
ústavu, přinášejí webové adresy  
www.jus.cz v části Pravidelné 
aktivity a projekty/Abilympiáda  
a  www.nadaceju.cz.

Od úvodního ročníku v roce 
2002 má nad touto významnou 
akcí tuzemského abilympijského 
hnutí patronát Česká abilympij-
ská asociace. (Dříve děti soutěžily 
v rámci pardubické národní abi-
lympiády.) Její organizační stránku 
kompletně zajišťují zaměstnanci 
Jedličkova ústavu a škol v Praze. 

(mk) 

Pardubická Komise pro bezbariérovost připravila na magistrátu před 
jednáním zastupitelstva zážitkový program. Za asistence pracovníků 
České abilympijské asociace, TyfloCentra a KŘIŽOVATKY handicap 
centra si zastupitelé mohli vyzkoušet, jaké to je mít tělesný nebo zrako- 
vý handicap. Připraveny pro ně byly jízda na vozíku a simulovaný zra- 
kový handicap, při němž se pokoušeli zdolat krátkou cestu do Spo-
lečenského sálu. 

Akci pro Abilympijský zpravodaj okomentoval primátor Pardubic 
Martin Charvát (na snímku druhý zleva): „Teprve ve chvíli, kdy jsem 
si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je být odkázán na invalidní vozík, 
jsem si uvědomil, do jakých neřešitelných situací se mohou vozíč- 
káři dostat a jak důležitá je maximální bezbariérovost. Ještě horší po- 
cit jsem měl při zkoušce slepoty. Obdivuju všechny, kteří svému 
zdravotnímu znevýhodnění nepodlehnou a  naučí se s ním žít.“         (fr)

     OP
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Pardubický primátor 
byl (chvíli) slepý

abilympijská sobota počtrnácté v „Jedli“

Vznik odstartovala touha po adrenalinu
Před čtyřmi roky se v Kateřinicích na Vsetínsku sešli tři 
kamarádi, vozíčkáři s dobrodružnou krví. Jejich velkým  
společným přáním bylo prožít na vlastní tělo nějaký – i pro 
většinu zdravých osob, skutečně adrenalinový zážitek  
a nabídnout stejnou příležitost i ostatním vozíčkářům z Va- 
lašska i odjinud. 

Tak se fakticky „narodilo“ občanské sdružení, které má  
jako hlavní aktivitu právě organizování víkendových akcí  
plných napětí s názvem Kateřinické setkávání vozíčkářů  
aneb Jak zažít něco nové. První se uskutečnilo v lednu 
2012: příznivci adrenalinu se mohli v sajdkárách, džípech 
nebo na čtyřkolkách zúčastnit dvou vyjížděk zasněženou 
krajinou Hostýnských vrchů. Lákavý program přitáhl asi  
dvě desítky vozíčkářských i jinak tělesně handicapova- 
ných a také zdravých dobrodruhů nejen z celé Moravy.  
Všichni odjížděli plni nadšení a chtěli vědět, kdy že bude  
zase něco podobného… Dočkali se už téhož roku v létě –  
tentokrát se jednalo o vyhlídkové lety na přání. 

Obliba zimní i letní části setkávání trojici zakladatelů 
sdružení „donutila“ zopakovat akci i příští rok, loni, letos  
a určitě zase za rok i v letech následujících. A aby jeho čin- 
nost nebyla až tak jednotvárná a protože ne každý má 
stejně dobrodružnou povahu, rozšířilo svoji činnost o dal- 
ší aktivity: poradenství, kurzy technik sebeobrany na vo-
zíku nebo počítačové kurzy.

Sdružení nemá svůj vlastní web. Pro informace je po- 
třeba zavítat na facebook nebo zavolat na některý z uve- 
dených telefonů – 733 588 434 (Petr), 723 716 575 
(Pavel) nebo 731 524 334 (Mirka).

Očité svědectví účastníka zimního setkání 
Oblibu pravidelných vozíčkářských setkávání potvrzuje  
redakčně zkrácený popis loňského zimního výjezdu od 
65letého motorkáře z vesnice nedaleko Brna, který s dal-
šími motorkáři jezdí na vyjížďky s vozíčkáři:

„Je sobota 25. ledna 2014, 6 hodin ráno, šest stupňů pod 
nulou. Máme namířeno do malé obce Kateřinice, kde se 
koná třetí zimní Kateřinické setkávání vozíčkářů a nás, 
tak trochu švihnutých motorkářů a příznivců jiné – převáž-
ně veteránské techniky.

Dáme kafe, z aut sundáme střechy, se střechou by vy-
jížďka nebylo to pravé ořechové, a všichni, ti s ‚kolečky‘  
i bez, sedáme do aut a na motorky a vyjíždíme na zhruba 
třicetikilometrovou jízdu po moravských horách. Sněhu ne- 
ní mnoho, námrazy na stromech je víc, a tak v krásné zim- 
ní atmosféře šplháme k vrcholům a zase dolů. Sem tam 
nás ‚pohladí‘ nějaká ta větev, za krk napadá jinovatka, 
tak už to v lese chodí. Nahoře je minus 13 stupňů, pořád- 
ně fouká, ale nám všem je krásně. Kamarády v sajdách 
a na autech pořádně zachumláme do dek a mažeme do- 
lů, do tepla překrásného bezbariérového centra. Zahřeje-
me se kávou, čajem, grogem a ještě něco pro žaludek.

Znovu se balíme a jede se další kolo, které končí v ma- 
lé, ale o to známější dílně, kde se mimo jiné vyrábí ho-
kejové puky do celého světa. Máme s sebou málo vozíků, 
a tak tři sajdkáry jedou až do dílny mezi stroje, majitelé 
jsou prostě super. 

Exkurze končí, stmívá se, tak mažeme ‚domů‘ – do cent- 
ra. Techniku nachystáme na ranní odjezd a honem do 
tepla, mrzne, až praští.

Kamarádi vytáhnou kytary a za příjemné konzumace la- 
hůdek a lahodných moků se ‚družíme‘ téměř do rána. Při-
šel pan starosta s obecní slivovičkou a ani pan farář si 
nenechal setkání ujít. Nikdo nežehrá na dobu, na osud, ni-
kdo nemá problémy, je jen kamarádství a dobrá pohoda.

Ráno nás budí vůně kávy a čaje, snídáme. Kouknu na 
teploměr, minus 18 stupňů – ještě, že jsme techniku na-
chystali večer. Všem se podařilo nastartovat, a tak se 
loučíme a se slibem setkání na další letní i zimní akci 
odjíždíme domů.“                                                       (mk)

 zaostřeno na ... 

Moravská Organizace Vozíčkářů využívá pro větši-
nu svých aktivit prostory Dětského bezbariérového 
centra Březiny. Toto místní dřevěné skautské stře- 
disko je otevřené pro každého, kdo se chce nejen 
setkávat, bavit, vzdělávat a odpočívat, ale také spo- 
lečně odstraňovat bariéry mezi lidmi. Jako jedno 
z mála terénních zařízení nabízí ideální možnosti 
pro aktivní odpočinek vozíčkářů: budova nemá pra- 
hy, WC, koupelna a sprchovací lůžko, stejně tak  
i venkovní ohniště a krb uvnitř srubu jsou také bez-
problémově přístupné, samozřejmostí je i bezba-
riérový přístup z parkoviště. Vše potřebné o tomto 
unikátním zařízení, které bylo otevřeno v roce 2006, 
přináší webová adresa www.breziny.cz.

Nebýt spřátelené party motorkářů, byla by pro vo-
zíčkáře projížďka zimní krajinou pouhou utopií. A ti 
rádi vydrží mnohdy i třeskutý mráz, jen aby si ne-
nechali ujít příležitost být u toho.
                                               Snímek: archiv M.O.V.

Vidět shora svůj dům, svoje bydliště při letu na přá-
ní se nepoštěstí zdaleka každému, vozíčkářovi velmi 
málo. Pokud ovšem přijede mezi odvážlivce na let- 
ní Kateřinické setkávání vozíčkářů, může se mu to 
ale přece jen vyplnit.              Snímek: archiv M.O.V.

Moravská Organizace 
Vozíčkářů

Česká abilympijská aso-
ciace (CAA), která má ve 
svém Integračním centru 
sociálních aktivit mj. i tré- 
ninkovou restauraci s ku-
chyní a kavárnou, kde vaří 
a obsluhují handicapova-
ní, pozvala renomovaného 
kuchaře Jaroslava Sapíka. 
„Získal jsem velmi dobrý 
dojem. Po dlouhé době  
jsem viděl něco, co je kva-
litní a slouží dobré věci.“

Návštěva kuchaře, jehož 
služeb využívá i Praž- 
ský hrad při významných 
událostech, posloužila  
i k diskusi o možné další 
spolupráci, kterou přiblížil 
jednatel CAA Jaromír Kr-
pálek: „Chtěli bychom se   
v této oblasti zlepšit a po- 
moci i ostatním. Uvažujeme o tom, že by se pravidelně měsíčně  
v naší kuchyni uskutečnilo školení nejen našich kuchařů, ale nabíd- 
ku dáme i všem okolním neziskovým organizacím. Půjde nejen o  tech- 
nologii a organizaci samotného vaření, ale i o zdravé složení nabíze-
ných jídel.“

Do Pardubic by jezdil nejen Jaroslav Sapík: „Všechno důkladně 
promyslíme a připravíme. Napadlo mě, že bych zájemce pozval i do 
našeho rodinného penzionu v Klokočné, aby viděli, jak funguje ku- 
chyň při denním provozu.“                                                                    (fr)

Kuchař Sapík nabídl pomoc Kosatci

Jaroslav Sapík (na snímku uprostřed) s Mi- 
lanem Kňourkem a Renatou Žákovou, kteří 
„obhospodařují“ kuchyňský provoz v Ko- 
satci.                  Snímek: Jaromír Fridrich


