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Ať vás kouzlo a pohoda
vánočních svátků
provázejí i po celý rok 2016.
Hodně zdraví a spokojenosti
v osobním životě
všem čtenářům
i jejich nejbližším
společně přejí
Česká abilympijská asociace
a redakce Abilympijského zpravodaje

Děkujeme všem, kterým můžeme pomáhat,
a děkujeme všem, kteří pomáhají nám
Už devatenáct let se Česká abilympijská asociace Pardubice snaží podávat pomocnou ruku osobám se zdravotním
postižením, od roku 2011 v moderním prostředí Integračního centra sociálních aktivit, pro který se vžil název Kosatec. Jaký byl rok 2015, co čeká v roce následujícím?
O tom hovoříme s ředitelkou CAA Ivanou Dolečkovou
a jednatelem CAA Jaromírem Krpálkem.
m Jak hodnotíte rok 2015 v České abilympijské asocia-

ci. Co se povedlo a co méně?
Jaromír Krpálek: Byl to rok, ve kterém jsme procházeli určitou transformací. Jsme sice stále organizací, která zajišťuje
sociální služby, musíme se však stále víc zabývat doplňkovou činností. V dnešní době není jednoduché poskytovat
služby a nemít další zdroje. Zaměstnáváme osmdesát lidí, z toho jich je 55 se zdravotním hendikepem. Naší snahou je lidem, kteří to nemají v životě jednoduché, pomáhat
a umožnit jim aktivně se zapojit do práce naší organizace.
V ní pak vytvářet podmínky pro rozvoj dalších klientů. Myslím, že se nám to daří, ale stoprocentně spokojeni nemůžeme být nikdy. Víme, kde musíme přidat a co zlepšit.
Jenom aktivita jednotlivců však nestačí, dnešní doba je
hlavně o financích. Bez podpory a přízně řady sponzorů
a přispěvatelů bychom celou řadu činností dělat nemohli.
Vstřícnosti si velice vážíme a spoléháme na ni, moc za ni
děkujeme. Jsou to spojené nádoby – děkujeme všem, kterým můžeme pomáhat, a zároveň děkujeme všem, kteří
pomáhají nám.
m Co vás osobně v roce 2015 potěšilo nejvíce?
Krpálek: Tím, že jsme naši abilympiádu zařadili jako

součást velké výstavy Kreativ, jsme udělali vstřícný krok
vůči veřejnosti, která o abilympiádu dosud nejevila až tak
veliký zájem. Návštěvníci mohli na jednom místě posoudit kreativitu zdravých i hendikepovaných. Velmi dobře se
rozjely svačinky do škol. Při jejich přípravě a vlastní distribuci zaměstnáváme patnáct osob se zdravotním postižením. Jsem rád, že jsme se pustili do vlastního chovu včel,
které máme na střeše Kosatce. Tuto naši aktivitu podpořila burza filantropie, a věřím, že nezůstaneme jenom u tří
včelstev.
m V roce 2016 oslaví Česká abilympijská asociace pětileté působení v Kosatci. Jaký rok to pro vás bude?
Ivana Dolečková: Za dobu působení v novém prostředí
se jednoznačně prokázalo, že se v Integračním centru so-

Hlavní partneři:

ciálních aktivit naše služby i celá činnost výrazně zkvalitnily a zefektivnily. Takových zařízení je v České republice
málo, což nás těší, a nesmírně si toho vážíme. Rádi bychom proto moderní podmínky využívali co nejlépe a ve
stále se zvyšující frekvenci. Lidem s postižením nabízíme
vynikající zázemí, od tréninkových bytů, restaurace, kavárny
až po specializované dílny. Jsme rádi, že k nám nachází
cestu nejen lidé s postižením, ale i zdravá populace, která
si oblíbila pravidelná posezení v naší kavárně U tiskaře Brixe. Jsme si zároveň vědomi, že vlastní provoz Kosatce
i samotná činnost něco stojí. Nesmírně si proto vážíme
všech získaných finančních prostředků, děkujeme za ně.
K poděkování za ně patří i slib, který každoročně dodržujeme – snažíme se být dobrými hospodáři, zbytečně
penězi nemrhat a využívat je efektivně. Všichni se těšíme na dobu, kdy budeme moci naše vlastní aktivity
v oblasti získávání financí rozjet naplno – podle směrnic
Evropské unie, která na naše nové zařízení přispěla více než padesátimilionovou dotací, to bude v dubnu roku
2018. Budeme na tohle startující datum připraveni. Stejně
jako na oslavy pětiletého jubilea, na které pozveme všechny, kteří se o vznik Kosatce zasloužili a pomáhají nám
s našimi aktivitami od samého začátku.
m Na co se v roce 2016 nejvíce těšíte?
Dolečková: Na všechno, co bude pozitivní. Na to, že to bude rok klidnější, pohodovější, že se nám bude dařit a všem
v CAA bude dobře. Na všechny dobré lidi, se kterými se
potkám nejen u nás v Kosatci a nejen při pětiletém jubileu.

Děkuji za vaše odpovědi
Jaromír Fridrich
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Víc financí na zaměstnávání
lidí s postižením
Jak jsme informovali v minulém Zpravodaji, od 1. ledna 2016 se po
rozhodnutí vlády výrazně zvýší minimální mzda příjemců invalidních
důchodů. Místo dosavadních 8 budou mít nárok na 9 300 korun.
Standardní minimální mzda pak bude od nového roku činit 9 900 korun, což je o 700 korun víc než nyní.
Vláda tak plní svůj závazek, který je schválen v Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020. Od 1. ledna 2017 pak má dojít k úplnému vyrovnání
standardní minimální mzdy a minimální mzdy u příjemců invalidních
důchodů.
Zmíněné zvýšení o 1 300 korun pochopitelně vyvolalo nejistotu u subjektů zaměstnávajících převážně osoby s postižením, a to na chráněných pracovních místech. Tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí k tomu v listopadu uvedlo: „Počítáme s řešením situace
prostřednictvím zvýšení příspěvku poskytovaného dle § 78 zákona
o zaměstnanosti tak, aby byla pokryta potřeba zaměstnavatelů osob
se zdravotním postižením již za první čtvrtletí roku 2016. V návrhu novely zákona o zaměstnanosti, která je nyní v legislativním procesu,
je proto navrženo zvýšení příspěvku o 1 500 Kč.“
(pel)

Příspěvek na péči se v červenci
zřejmě zvýší jen o pět procent
Vládní koalice se definitivně shodla na zvýšení příspěvku na péči
pro víc než 330 tisíc zdravotně postižených lidí. Dávka se ve dvou krocích zvedne dohromady o desetinu: první valorizace bude v červenci
2016 o pět procent, v lednu 2017 o dalších pět. S návrhem souhlasí
i opozice.
„Já to vnímám jako dohodnutou věc, paní ministryně Marksová předloží návrh na změnu příspěvku na péči,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka na konci listopadu. „V tomto směru jsme měli stejný názor
s panem premiérem, chtěli jsme navyšovat postupně dvakrát o pět
procent,“ potvrdil jeho slova ministr financí Andrej Babiš.
Organizace lidí s postižením ale chtějí, aby příspěvek na péči vzrostl
rychleji. Žádají, aby ho politici zvýšili najednou o deset procent. „Nemůžeme si dovolit nějaké paběrkování. Je potřeba udělat velké gesto,
že tito lidé opravdu potřebují pomoci,“ prohlásil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.
Příspěvku na péči i oblasti sociálních služeb se budeme znovu věnovat v příštím Abilympijském zpravodaji.
(pel)

Prototyp komunikační novinky
Díky rakouské společnosti Blitab
Technology si budou moci nevidomí a slabozrací uživatelé výpočetní techniky patrně od září koupit
tablet s technologií, která převede
text na Braillovo písmo a grafiku
a mapy na reliéf.
Dokáže to speciální displej tvořený tekutými bublinami. Pracovat
by měl podobně jako elektronické
čtečky knih obsahující síť mikrokapslí s bílými a černými částicemi
s opačným nábojem. Po zavedení
elektřiny se určité částice přitáhnou, ostatní se odpudí a jednotlivé
body vystoupí na povrch displeje.
Zařízení bude sloužit hlavně ja-

ko čtečka: do Braillova písma převedené texty e-knih, webových
stránek nebo různých dokumentů
se následně vloží do tabletu pomocí USB nebo SD karty, příp.
přes síťový kabel. Tablet bude mít
i konektory na sluchátka a mikrofon, protože text se navíc převede
také na hlas. Ovládat se bude Perkinsovou klávesnicí pro nevidomé.
Vyvíjený tablet umožní i četbu
textů, které se proto nebudou muset draze převádět do Braillova
písma, nebudou nutné ani nákladné mechanické čtečky. Předpokládaná cena by měla být 2500 eur,
tj. necelých 70 tisíc korun.
(mk)

Svačinky lepší
než od babičky
Současná uspěchaná doba se negativně podepisuje na stravovacích návycích. Nejvíce tím trpí
děti: nutričně vyvážené, chutné
a zdravé svačinky nahrazují hamburgery, chipsy apod., zapíjejí je
přeslazenými nápoji. Na tento nezdravý trend už zareagovala i legislativa – podle novely školského
zákona se některé výrobky už nebudou smět ve školních bufetech
a automatech prodávat. Ovšem už
v roce 2013 začala tuto situaci
svým novým projektem eSvačinky
zlepšovat Česká abilympijská asociace (CAA).
Jeho přínos ale nespočívá pouze v tom, že se snaží školáky
naučit nabídkou vhodných náhražek tučných a sladkých pokrmů základům racionální výživy.
Vzhledem k tomu, že svačinky
každodenně v brzkých ranních hodinách připravují a balí, následně
pak rozvážejí a někdy i prodávají
osoby se zdravotním postižením,
představuje zase pro ně tato pracovní činnost nejpřirozenější způsob integrace do široké společnosti.
Zpočátku existoval pouze prodej prostřednictvím internetových
objednávek pro žáky základních
škol, kam se svačinky vozily/nosily v sáčcích označených příslušnými jmény. Postupně ale přibyl
i „přímý“ prodej v nově zřízených
bufetech, které provozuje CAA.
Za posledních 12 měsíců se díky
prezentacím přímo ve školách dostaly svačinky nejen do dalších
základních, ale také do středních.

přečetli jsme
za vás
Nové prostory budou moci lidé využívat i na sport a různé
vzdělávací
programy.
Ředitel
centra by si přál, aby k nim našli cestu nejen zdravotně postižení lidé. „Protože se jedná o integrační centrum, budeme velice
rádi, když se zde budou setkávat
lidé se zdravotním postižením
a lidé zdraví. Hodně si slibujeme
v tomto ohledu od spolupráce
s místní samosprávou a místními
sportovními organizacemi,“ přeje
si Jiří Morávek.
Na slavnostním otevření předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása
řekl: „Budova i zahrada na mě
udělaly obrovský dojem. Věřím,

Nyní se zdravě svačí celkem ve
12 základních a pěti středních
školách ve dvou sousedících
okresech, kromě Pardubic dále ve
městech Lázně Bohdaneč a Chrudim a v obci Vejvanovice (severovýchodně od Chrudimi).
Z pohledu počtu objednávek
i prodeje mají lepší výsledky střední školy: největší objem prodeje
už delší dobu vykazuje bufet
v pardubickém Gymnáziu Dašická. To je nejlepší důkaz toho, že
už i středoškoláci začínají uvažovat, jakže se vlastně stravují...
V roce 2015 získalo CAA ještě
jednoho velkého pomocníka: za
peníze od sponzorů totiž zakoupilo nový automobil na rozvoz svačinek.
V roce následujícím se uvažuje
jednak s rozšířením bufetů na

středních školách, jednak se zpřístupněním této formy zdravého
stravování i veřejnosti.
Na webu www.esvacinky.cz je
samozřejmě především vše podstatné o tomto projektu. Můžete si
ale přečíst i ohlasy spokojených
rodičů jako třeba tento: „Moc děkuji za první svačinku, kterou nám
do školy přinesli vaši zaměstnanci. Moje dcera si na ní moc pochutnala, říkala, že je lepší než od
naší babičky. To už je co říct. Gratuluji k dobrému projektu.“
Význam projektu eSvačinky se
určitě zasloužil i o ocenění Pardubic jako třetího nejlepšího zřizovatele školních jídelen v České republice. Cenu převzal zástupce
města na mezinárodní konferenci k 70. výročí školního stravování u nás.
(mk)

Desítky dalších lůžek pro pacienty
s roztroušenou sklerózou
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, jediné zařízení s komplexními službami pro pacienty s roztroušenou sklerózou v Česku, v prosinci
slavnostně otevřel dva objekty se 44 lůžky. Jde o zrekonstruované historické budovy fary a pivovaru.
V přízemí bývalého pivovaru se nacházejí rehabilitační místnosti, velký cvičební sál, místnost s vodoléčbou a kanceláře se zázemím pro zaměstnance.
V prvním patře jsou pro klienty připraveny převážně
jednolůžkové pokoje vybavené celoplošným transportním zařízením a velká jídelna. V podkroví zanedlouho vznikne prostorný sál určený pro konání
kulturních a společenských akcí.

Moderní centrum zkvalitní poskytované služby
Centrum pro integraci osob se
zdravotním postižením v úterý
otevřelo nové sídlo v zrekonstruované vile v ulici Jana Černého
v královéhradecké čtvrti Věkoše.
Z Evropské unie se na opravu
podařilo získat 38 milionů korun,
za které se chátrající budova
proměnila v moderní centrum. Na
financování projektu se podílelo
také město a kraj.
Podle ředitele centra Jiřího Morávka pomůže nová budova rozšířit služby zdravotně postiženým.
„Náplní centra budou samozřejmě
kvalitní služby těmto občanům.
Naleznou zde veškeré potřebné
informace v oblasti sociální, případně finanční, ale i v oblasti bariér či pracovního uplatnění. V rámci
centra provozujeme také centrum
péče o duševní zdraví, kde se
scházejí lidé s duševním onemocněním,“ uvedl při slavnostním otevření Jiří Morávek.

V čase, kdy většina lidí ještě spí nebo se začíná nesměle probouzet, je
kolektiv „svačinkářů“ již v plné práci.

že se zde budou střetávat dvě
důležité věci – poskytování služeb
a obhajování zájmů osob se
zdravotním postižením.“
Centrum pro integraci osob se
zdravotním postižením sídlilo původně poblíž sportovního areálu
Bavlna. Jeho budova však byla
při rekonstrukci sportoviště zdemolována. Následně centrum provizorně fungovalo v nemovitosti
patřící kraji. „Dali jsme i nějaké
peníze na dokončení této budovy, ale vyzdvihnout bych chtěl
hlavně roli města. To dalo budovu, pozemky a vytvořilo podmínky
pro spuštění projektu,“ zmínil při
otevření hejtman Lubomír Franc.
V současnosti navštěvuje centrum asi 30 lidí denně. Číslo by ale
mělo postupem času růst, protože někteří uživatelé si ještě nezvykli na nové místo.
Hradecký deník,
22. 10. 2015

Mediální partneři:

Bývalá fara poskytne zázemí při odlehčovacích
pobytech. Je v ní také přednáškový sál a prostor ke
stravování. Pokoje zde jsou vícelůžkové, ty v prvním
patře jsou vybaveny transportním zařízením.
Dosud se v Domově za rok vystřídalo asi 250 nemocných lidí z Čech, Moravy i Slezska. Z devadesáti
procent jde o vozíčkáře, věkový průměr klientely je
přibližně 60 let. Domů se lidé vracejí ve výrazně lepším zdravotním i psychickém stavu.
Díky dotaci z fondů Evropské unie ve výši 80 milionů korun nyní Domov poslouží až dvojnásobnému
počtu pacientů.
(pel)

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, dostáváte, vážení a milí čtenáři, tento dvouměsíčník zaměřený 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 závazkem vydávat ho i nadále, protože informací závažného i oddechovějšího charakteru není nikdy
dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit vydávání Abilympijského zpravodaje. Uvedete-li do zprávy pro příjemce
jméno a adresu, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí daru.
Za všechny příspěvky předem děkujeme.
(r)
Možné způsoby podpory:
Poštovní poukázka A
2 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, z.s.,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (číslo účtu)/kód banky:
272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/kód banky: 272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

Nebýt podpory zaměstnavatelů, ocenění by nezískali
Nádherné prostory Staroměstské
radnice vytvořily ve středu 4. listopadu patřičnou scenerii slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního
pátého ročníku soutěže Zdravotně
postižený zaměstnanec roku, kterou pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Letos
převzali diplomy v obou hodnocených kategoriích – otevřeném trhu
práce a chráněném trhu práce,
muži. Pracují sice ve firmách se
značně odlišným výrobním zaměřením, ale za rozhodující činitel
svého úspěchu považují totéž: jejich velkou podporu.
Miloslav Kodeš (vlevo), oceněný v oblasti otevřeného pracovního trhu, pracoval v kolínské automobilce TPCA i před dubnem
2013, kdy ho postihla těžká mozková příhoda. Následující období
pro něj znamenalo velmi těžkou
životní zkoušku. Nakonec ji zvládl a zdařil se mu návrat nejen do
běžného života, ale i ke svému
původnímu zaměstnavateli: „Firma
mi vyšla vstříc – pracuji ve směnném provozu v oddělení kontroly
kvality ve skupině lidí, kde jsem
jediný zdravotně znevýhodněný
zaměstnanec a celkem úspěšně
svou práci zvládám.“

Foto: Tomáš Rubín

Do soutěže ho „přihlásil“ jeho
spolupracovník, který do nominace
mj. napsal: „Sám se dokázal naučit
všechny procesy, které jsou s náročnou prací kontroly kvality spojené. Bral si je s sebou domů, učil
se společně s manželkou a nyní
práci vykonává perfektně a je příkladem svým kolegům. Přestože
návrat do běžného života po tak
těžkém onemocnění je běh na
dlouhou trať, nepřestává bojovat.“
Jiří Hádek pracoval původně jako automechanik. Profesní život
mu změnila autonehoda – kvůli
vzniklému postižení už nemohl dá-

Foto: Tomáš Rubín

le toto řemeslo vykonávat. Do pracovní činnosti ho „vrátilo“ děčínské
1. SZDP družstvo s množstvím
vhodných pracovních příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením, v současnosti je jeho obchodním ředitelem.
Na ocenění ho nominovala kolegyně z vedení družstva, která jeho
pracovní přístup zhodnotila: „Jiří
absolvoval řadu školení v různých
oblastech IT pořádaných našimi
dodavateli a je neustále v obraze.
Je mimořádným příkladem člověka s postižením, který se velmi
dobře dokázal zařadit do pracov-

ního procesu bez pomoci úřadu
práce, a dokonce dokázal úspěšně změnit profesi a neustále se
zdokonalovat a vzdělávat.“
Vítěz z chráněného pracovního
trhu by si přál, aby jeho příběh „naočkoval“ i ostatní lidi s podobnými životními zkušenostmi: „Všem
bych doporučil pevnou vůli, nebát
se neúspěchu při hledání práce
a chuť učit se novým věcem….“
V problematické oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením si už soutěž svoje nezastupitelné místo našla, což dokládá
i ředitelka NFOZP Hana Potměšilová: „Pokaždé se nám sejde celá
řada zajímavých a hlavně inspirativních příběhů, které ukazují, že
i člověk, který má nějaký zdravotní
handicap, může být pro svého zaměstnavatele naprosto nepostradatelnou součástí týmu. A ne jen
trpěnou ‚dobročinností‘.“
Pořadatel soutěže děkuje za
podporu při její realizaci holdingu
EUROCLINICUM, Hospodářské
komoře České republiky, Lázním
Vráž, Sdružení automobilového
průmyslu, společnostem ManpowerGroup, Pfizer a Šance na vzdělání i mediálním partnerům Českému rozhlasu a vydavatelství
Economia.
(mk)

Výstava Kreativ lákala pestrou nabídkou
O výstavu Kreativ, kterou v Pardubicích už počtvrté pořádala Česká
abilympjjská asociace (CAA), byl
velký zájem. Do budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí
přišlo za celý den téměř 2500 lidí.
Účast padesáti vystavovatelů potvrdila, že se jedná o největší výstavu svého druhu na východě Čech.
Jejich nabídka byla opravdu pestrá – od ručně vyráběných vánočních
ozdob přes dekorace do domácnosti, netradičně zdobená trička,
originální bižuterii až třeba po dobroty na sváteční stůl.
„Zvláštností naší předvánoční akce je, že si na ní návštěvníci mohou jednotlivé expozice prohlédnout, některé výrobky si koupit, ale
zároveň jim mnozí vystavovatelé
dávají možnost vyzkoušet si různé kreativní techniky, přímo na místě si vyrobit
zajímavé věci a získat tak pěkný dárek pro své
nejbližší,“ řekla Pardubickému deníku Iva Preussová z CAA.
Zájem byl o svíčky ze sypaného vosku, plstění
suchou technikou, dekorativní techniku Pom Poms
z hedvábného papíru, enkaustiku. K vidění byly šperky a náušnice, vánoční ozdoby, malovaná trička,

tašky či šátky, pletení z papíru, dřevěné hračky, svítící obrázky, drátování, vitráže a celá řada dalších
předmětů. Svou produkci předváděli jak jednotlivci,
tak neziskové organizace či chráněné dílny.
Pestrý celodenní program oživila vystoupení bubeníků denního stacionáře Mirea a taneční školy
Emotion dance, o občerstvení se postarala kavárna
U tiskaře Brixe, která dává pracovní příležitost handicapovaným.
Text a foto: Jaromír Fridrich
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Fragile pro Mišku

Pardubičtí basketbalisté a hudebníci v sobotu 21. listopadu spojili síly a hráli za Mišku Hlaváčkovou. Šestileté nemocné holčičce
z Dědku u Lázní Bohdaneč věnovali během zápasu a koncertu takřka 40 tisíc korun! Finanční pomoc dětem, které ji potřebují, byla
první ze série Fragile akcí – basketbalisté i členové skupiny Egelet chtějí podobnými charitativními
akcemi podpořit handicapované
děti z Pardubicka.
Beksa hrající v retro dresech
hostila na palubovce v Tipsport
areně hráče USK Praha, v průběhu zápasu předal předseda představenstva BK Pardubice Pavel
Stara mamince nemocné Michalky
šek na 20 000 korun, Martin Prorok z rockové skupiny Egelet přidal výtěžek z koncertu v Ponorce
ve výši 18 540 korun.
„Vše vzniklo úplnou náhodou,
každý jsme z jiné branže, a přesto
toho máme hodně společného:
chceme pomáhat,“ říkají shodně
Pavel Stara s Martinem Prorokem.
„Cítíme vnitřní potřebu pomoci
tam, kde je to třeba, ale moc jsme
nevěděli, jak na to. Pak jsme se
potkali s Pavlem a šlo to už tak
nějak samo. Zakládáme tradici
koncertů a zápasů s názvem
FRAGILE, který vyjadřuje křehkost zdraví a života vůbec,“ dodává baskytarista Martin Prorok.
„Propojení hudebního a sportovního světa je nesmírně obohacující pro obě strany, a když můžete spojenými silami pomoci, není
nic lepšího,“ vysvětluje důvody
spolupráce Pavel Stara.
Míša se narodila jako zdravé miminko, v šesti měsících onemocněla neobjasněnou nemocí a 24
hodin denně potřebuje péči blízkých či odborníků. Peníze by měly
pomoci zaplatit Mišce asistenta,
který by o ni pečoval.
„Děkujeme všem, kdo jste přišli
a přispěli! V dobročinnosti budeme intenzivně pokračovat!“ slibují za sportovce i muzikanty Pavel
Stara a Martin Prorok.
(r)

Pořiďte si
nápaditý
kalendář!

Roztříštěnost informací odstranil nový portál
Každá iniciativa související se zaměstnáváním
osob se zdravotním postižením je samozřejmě vítaným příspěvkem v této složité problematice. Prostřednictvím projektů z operačního
programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ vykonává v této oblasti velký kus práce také
Evropský sociální fond; projekty jsou financované z jeho prostředků a ze státního rozpočtu.
Pro uvedenou skupinu osob, ale také pro instituce zabývající se ve stejné souvislosti péčí
o tyto osoby, je jistě velkým přínosem skutečnost, že všechny projekty obsahují dostatek
velmi kvalitních materiálů. Na druhou stranu
jsou ovšem různě koncipovány a nalézt je
znamená nutnost „listovat“ více internetovými
adresami, příp. použít CD nosiče nebo tištěné
podklady, což pro tyto lidi není vždy jednoduché. A navíc – vzhledem k neuvěřitelnému růstu úrovně mobilních elektronických zařízení
se k získání potřebných informací dají použít
i tyto komunikační prostředky.
Všechny zmíněné okolnosti podnítily vznik
projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením. Skončil sice zhruba před
šesti měsíci, jeho důležitost ale pokračuje
i v současnosti a to samé lze očekávat také
v následujících obdobích. Proto je na místě

ho alespoň v základních rysech
komplexní,
představit.
snadná
dostupnost
Realizace trvala od září 2013 do
června 2015. Soustředila se na
nekompletní,
vyhodnocování výsledků z přednutnost
chozích stejně tematicky zadohledávání
měřených projektů ze zmíněné
části operačního programu týkaminimální,
příp.
jících se mezinárodní spoluprávůbec žádné
ce. Veškeré zásadní materiály
povahy návodů, metodik apod.,
naprostá
ale třeba i příkladů dobré praxe
nevědomost
byly po souhlasném stanovisku
sedmi partnerů spolupracujících
na projektu a zabývajících se Nutnost vytvořit nějaký jednoduchý souhrnný web s nezbytnými inporadenstvím,
konzultacemi formacemi souvisejícími s problematikou zaměstnávání podpořily
a poskytováním informací nebo také výsledky dotazníkového šetření mezi osobami z cílové skupipůsobících v neziskovém sek- ny. V jejich názorech na snadný přístup k nim převažovaly výrazy
toru v nově vzniklém portálu „nedostatečný“, „roztříštěný“, „neucelený“ a „obtížně k nalezení“.
www.netzp.cz
soustředěny
Reabilitação Profissional de Gaia, která od rov částech Knihovna dokumentů
a Poradna. Díky využití technologie responziv- ku 1992 poskytuje kromě komplexních služeb
ního web designu jsou stránky snadno přístup- pro osoby se zdravotním postižením také odborné konzultace např. zaměstnavatelům, zdrané i z mobilů, note- a netbooků, tabletů apod.
Zahraničními zkušenostmi do obsahu pro- votním pojišťovnám nebo úřadům práce.
Podrobnosti o projektu přinášejí webové adrejektu přispěl poslední spolupracující subjekt,
(mk)
portugalská nezisková organizace Centro de sy www.esf.cz a www.ila.cz.

Více než desetileté zážitky
z cestování po světě, jehož hlavní postavou byl vozíčkář Jirka,
skvěle zúročili Márovi z Přerova.
Vytvořili a nabízejí originální stolní kalendář. Na každý týden je
v něm připraven zdařilý snímek
z některé expedice. Všechny
skrývají malé tajemství a souvisejí s nimi soutěžní otázky. Kdo na
jakoukoli odpoví správně, může
něco vyhrát…
Kalendář stojí 100 korun. Pokud
si jich zakoupíte pět, získáte zdarma jedno DVD o dalekých cestách Márových. Objednávku lze
najít na internetových stránkách
www.jirkamara.cz.
(pel)
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Pravidla soutěžní křížovky o zajímavé ceny:
1) Vyluštěné znění tajenky/tajenek (ve druhém případě vč. jejich
čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do uvedeného termínu.
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručovací adresu.
Případný jiný způsob převzetí ceny nutno domluvit na telefonním
čísle 466 304 366.
3) Od května 2013 možno luštit i prostřednictvím facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení a podle prostorových podmínek
také kompletně vyluštěný obrazec příslušné křížovky otiskne následující vydání.
5) Doporučení před odesláním:
Raději vícekrát překontrolovat napsané znění vč. označení tajenek
správným číslem.
6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail: milos.kajzrlik@caacz.cz; do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
– klasická pošta: Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824,
530 02 Pardubice; na obálku heslo KŘÍŽOVKA.
(mk)

11

A
B
C
D
E
F
G

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

H

u firma zaměstnávající více než 50 % osob
		 se zdravotním postižením

I
Někdo se s těžkým zdravotním postižením už narodí, jiný se ve stejné
situaci ocitne následkem
onemocnění nebo úrazu...
Vždy to s sebou nese život omezený bariérami fyzického i duševního charakteru. V žádném případě
by se ale takový člověk
neměl „schovat do ulity“,
ba právě naopak: kdykoli
a kdekoli by měl mít na
paměti heslo (… tajenka), kterým se jistě řídí nejen malířka na snímku,
ale třeba i účastníci všech abilympijských soutěží.
Vodorovně: A. 2. část tajenky. – B. Řeholník; domácky Eduard; postava
z opery Její pastorkyňa. – C. Část fagotu; srnec (knižně); cizokrajný
dravý pták. – D. Cizí dětské jméno; nepohoda; vzorec oxidu indnatého. – E. Polní plošné míry; kapesní přijímač; litinový plát. – F. Druh hvězdy; úder nohou; nebohatá. – G. Jméno spisovatele Pavla; zpracovávat
kov; dešťová voda. – H. Tělocvičný prvek; město v Japonsku; postava
ze seriálu Simpsonovi. – I. Vrstva prvohor; značka našich elektrospotřebičů; malý kmen.
Svisle: 1. Patřící autorovi opery Libuše. – 2. Jsoucnost; smyslně založený
člověk. – 3. 1. část tajenky; švédská královská dynastie. – 4. Ozvěna;
belgické lázně; šifra. – 5. Nástroje k pohánění člunu; mládě zpěvného
ptáka. – 6. Opojit drogou. – 7. Autor Božské komedie; jihoamerický
hlodavec. – 8. Kamarádka maxipsa Fíka; formát papíru; úder ve stepu. – 9. Koulet; planeta. – 10. Kterážto; vybavení kuchyně. – 11. Náš
bývalý premiér.
Pomůcka: Jano, pager, tap.
(mk)

u dlouholetá praxe se zaměstnáváním
		 zdravotně postižených
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

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

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Termín pro tuto křížovku: středa 10. února 2016.
Vyluštění z čísla 5:
1. DÁNSKÁ, 2. DYNAMIKA.
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i
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Aktivity České abilympijské asociace podporovala v roce 2015 také následující města a obce, za což jim náleží velké poděkování.
ČERNÁ U BOhDanče

horní jelení

Cenu získávají:
1. Ludmila Bobková, Česká Lípa
2. Hannelore Sedmidubská, Liberec
3. Jana Studená, Tážaly (okr. Olomouc)
4. Jana Dolníčková, Chrudim
5. Hana Vojáčková, Starý Mateřov (okr. Pardubice)

mikulovice

Správné řešení tentokrát poslalo všech téměř 90 luštitelů. Je přitom příjemné, že se rodina pravidelných křížovkářů v každém čísle rozšíří o nové členy.
Na všechny se těším i v dalším ročníku a při zdolávání tajů jim přeji jen úspěchy.
(mk)

ČERNožice

horní ředice

moravany

ráby

dašice

chrudim

nasavrky

rybitví

dolní ředice

dobré

jankovice

NĚMČICE

řečany nad labem

dříteč

hlinsko

kočí

kostěnice

lično

ostřešany

poděbrady

přelouč

sezemice

slatiŇany

slepotice

srch

rabštejnská

Inzercí v Abilympijském zpravodaji
podporujete dobrou věc.
Děkujeme!
Ceník inzerce spolu
s dalšími informacemi
získáte na adrese
jaroslava.winklerova@caacz.cz,
telefon: 774 243 403.

lhota

srnojedy

staré hradiště

staré ždánice

třemošnice

valy

veselí

vlčí habřina
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ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

ACTIWO
Pardubice

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

chestav

STENO CZ s.r.o.
Mikulovice 304
530 02 Pardubice
Tel.: 466 885 111
info@steno.cz
www.steno.cz

prodejna
pondělí–pátek: 7–15.30 hod.
Tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

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 středisek v Praze, Liberci a Brně
založila na Slovensku v Banské Bystrici dceřinou společnost.
Firemní prodejna s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi
v centrále v Mikulovicích u Pardubic má v nabídce
široký sortiment testovaných výrobků od prověřených dodavatelů.

Cyklostezka vozíčkářům přátelská

Sedmá ze speciálních
vozíčkářských
tras
z dlouhodobého projektu Turistika pro všechny, které od roku
2009 postupně proznačuje Klub českých turistů (KČT), prochází
areálem Rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi. Za
účasti jeho klientů byla
slavnostně
otevřena
13. září 2013 – náš turistický seriál ji představil v čísle 5/2013.
Po dvou letech opět Při slavnostním otevření, kterého se zúčastnili i malí cyklisté,
zamíříme do této ob- stezce požehnal Jiří Ptáček, farář z římskokatolické farnosti Hrálasti regionu pod báj- dek u Vlašimi.
nou horou Blaník. Dne
20. října se totiž konal slavnostní akt
otevření další zdejší speciální trasy pro
vozíčkáře, tentokrát cyklostezky spojující
město Trhový Štěpánov s obcí Tehov, která
zhruba ve dvou třetinách míjí kladrubský
ústav. Není ale „z dílny“ KČT – je součástí projektu Krajského úřadu Středočeského
kraje, jehož název je v titulku článku. Budovat se začala v listopadu 2014, o její lokalizaci rozhodla především blízkost jmenovaného zařízení a pak také demografická
struktura místních obyvatel.
Cyklostezka dostala číslo 8243, jako přesná délka se uvádí 4,123 kilometru. Prochází
lesem i otevřenou krajinou s několika pěknými výhledy na krásné Podblanicko, kde si
navíc turisté mohou odpočinout na lavičkách. Kvalitní asfaltový povrch zabezpečuje
pohodlný a bezpečný pohyb jak příznivcům
turistiky na handbicích nebo na vozících,
tak seniorům a rodinám s dětmi, projet se
po ní mohou i in-line bruslaři. Hned od prvních dnů si ji mezi několika desítkami výletníků vyzkoušeli také vozíčkáři. Netřeba snad Tři místa na trase doplňují informační tabule,
ani zdůrazňovat, že od všech projíždějících/ které jsou samozřejmě uzpůsobeny potřebám
procházejících se očekává potřebná míra handbikerů a vozíčkářů.
ohleduplnosti k ostatním osobám na trase.
Cyklostezka vozíčkářům přátelská odbočuje v Trhovém Štěpánově z cyklotrasy číslo
0071 mezi dvěma městysy – Českým Šternberkem v Posázaví s hojně navštěvovaným
stejnojmenným hradem a Čechticemi v mikroregionu Želivka na rozhraní krajů
Středočeského a Vysočina. U kladrubského zařízení navazuje na zmíněnou trasu KČT.
Od dubna 2007 znovu město Trhový Štěpánov s necelými 1500 obyvateli je konečnou stanicí jednokolejné regionální trati 222 z Benešova u Prahy přes Vlašim. (Do roku
1974 jezdily vlaky až do Dolních Kralovic, ty byly ale kvůli výstavbě vodní nádrže Švihov na řece Želivka zbourány a postaveny opodál.) Při cestě autem je nejvýhodnější jet
po nedaleké dálnicí, exity jsou u obou krajních bodů trasy.
(mk)

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Specialisté na eshop
www.webovy-servis.cz
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Konference INSPO –
minule 3D tisk, co zazáří nyní?
Na minulé konferenci INSPO získala cenu za nejlepší přednášku
i výstavní expozici prezentace 3D tisku. Účastníky zaujaly možnosti, které tato technologie nabízí, a obdivovali kryt na protézu
dolní končetiny, kterou pro bývalého hokejistu Romana Bernata navrhli a vytiskli ve společnosti 3Dees. Kdo zvítězí v hlasování publika nyní?
Již 16. ročník konference INSPO pořádá BMI sdružení v sobotu
12. března 2016 v Kongresovém centru Praha. Z připravovaných
témat určitě vzbudí velkou pozornost přednáška o využití nanotechnologií ve zdravotnictví. Čtenáře Abilympijského zpravodaje bude
jistě zajímat přednáška o projektu Konta Bariéry Mapy bez bariér.
Ale zřejmě je osloví i další témata: program najdou na stránkách
www.inspo.cz, kde se také můžou zaregistrovat na konferenci. Je dobré s přihláškou neváhat, protože většina účastníků ji navštěvuje
opakovaně a po naplnění kapacity sálů bývá registrace ukončena.
l

Také v roce 2016 se v Pardubicích
uskuteční národní abilympiáda.
Jde o přehlídku pracovních i volnočasových aktivit určenou pro
dospělé lidi s jakýmkoli zdravotním
postižením. Jako součást velké výstavy Kreativ ji opět v pardubické
Tipsport areně pořádá ve dnech
20.–21. května Česká abilympijská
asociace, která připravuje téměř
40 soutěžních disciplín. O akci se
víc dočtete v příštím Zpravodaji,
nyní nabízíme malý portrét jednoho z úspěšných soutěžících.

Literární soutěž je v plném proudu

Na konferenci budou stejně jako v minulých letech vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Ta je určena pro autory
se zdravotním postižením, kteří v textu dlouhém maximálně 600
slov vyjádří, jak jim internet nebo mobilní telefon pomáhá v běžném
životě, jak jim usnadňuje vypořádat se s handicapem.
Do soutěže se může zapojit kdokoli, příspěvky lze posílat do 8. února
na adresu info@helpnet.cz.
Zatím posledním vítězem je vozíčkář Jiří Mára z Přerova. Kdo uspěje letos? Na vítěze čeká odměna 7 tisíc korun, další v pořadí získají
5 a 3 tisíce korun.
l

Národní abilympiáda
bude v květnu,
opět jako součást Kreativu

Nadace Vodafone opět ocení nápaditost

Generálním partnerem konference INSPO je třetím rokem Nadace
Vodafone. Ta minule vyhlásila soutěž o cenu Rafael. Získala ji spolu
s částkou 300 tisíc korun Česká asociace paraplegiků za projekt
VozejkMap. I nyní se o cenu mohou ucházet neziskové organizace,
které novátorsky využívají informační a komunikační technologie ke
zlepšení kvality života lidí s postižením. Oceněny mohou být projekty, které už přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 500)
nejméně po dobu půl roku. Uzávěrka druhého ročníku soutěže je
11. února, soutěžní pravidla lze najít na stránkách www.inspo.cz.
Jaroslav Winter

Nenápadný chlapík, který
skvěle fotí a plete košíky

Na mezinárodní abilympiádě ve
Francii bude jedním z tahounů
českého týmu Jaroslav Wojnar.
V Pardubicích pravidelně soutěží
ve dvou oborech: zatímco košíkářství považuje především za výbornou rehabilitaci, fotografování je
jeho velkým koníčkem.
„Baví mě v klidu pozorovat vybrané místo, lidi nebo objekt, promýšlet si kompozici záběru a pak
kvůli němu vydržet i trochu nepohodlí, když si musím třeba lehnout na zem a čekat,“ vysvětlil třiašedesátiletý muž z Palkovic na
Frýdecko-Místecku. Pro dobré fotky je schopen udělat leccos, nelituje času ani námahy.
Bohaté zkušenosti, invence a za-

ujetí pro věc letos Jaroslavu Wojnarovi přinesly vítězství, a dost
výrazné. Nasbíral o 25 bodů víc
než stříbrný Jan Wenemoser. „Ve
focení jsem na abilympiádě vyhrál poprvé, mám z toho samozřejmě radost. Měli jsme za úkol
udělat kolekci snímků ve městě
a tady na výstavě Kreativ. Bavilo mě hlavně focení venku,“ řekl
usměvavý chlapík.
Dárkový košík z vařeného proutí upletl nejrychleji ze všech soutěžících. Ovšem jak sám podotknul,
„rozhodující není čas, ale kvalita
předvedeného výkonu a celkový
vzhled výrobku“.
K práci s proutím se Jaroslav
Wojnar dostal náhodou. Když mu
následkem roztroušené sklerózy
ochrnula pravá strana těla od hlavy až k noze, musel začít cvičit,
aby se mu zlepšila pohyblivost

prstů. Ve stejné době potřeboval
košík pro králíky a místní košíkář
zrovna onemocněl. „Vyzval mě,
abych si ho upletl sám. No a já
to začal zkoušet.“
Záhy pan Wojnar zjistil, že jde
o činnost, která je výborným procvičováním motoriky a prospívá
ochrnutým prstům. Vytrvalost kombinovaná s učenlivostí mu nepřinesla růže, ale kvalitní košíky
nejrůznějších velikostí a tvarů.
„Jsem vyložený samouk, trvalo mi
asi dva a půl roku, než jsem se
naučil všechny ty fígle,“ přiznal pohodový muž.
Letošní abilympiáda se Jaroslavu
Wojnarovi líbila. „Jen mě mrzí, že
jsem kvůli soutěžení neměl čas
podívat se na doprovodné akce.
Velice se mi líbily stánky Kreativu
a tvořivé dílničky. Velkou radost
z nich měly hlavně děti.“
(pel)

Sociální zemědělství – projekt pro udržení zaměstnanosti na venkově
Resortní ministerstvo program výrazně finančně podpořilo
Osoby se zdravotním, příp. sociálním
znevýhodněním mají na trhu práce obecně mnohem horší pozici než ostatní
uchazeči o zaměstnání. Zároveň už ale
existuje řada různých aktivit, programů
apod., které se snaží tuto skutečnost
obracet k lepšímu. Jedním z takových je
určitě projekt sociálního zemědělství.

Dvacet let fungování projektu

O této nevšední aktivitě se u nás začalo
mluvit v roce 1996 v souvislosti s podpisem
Memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zemědělství, Agrární komorou České
republiky a francouzskou Vzájemnou zemědělskou pojišťovnou MSA. Přitom vznikl
i společný projekt zaměřený na zaměstnávání zdravotně postižených v zemědělském
provozu: začal se realizovat v listopadu
1997, první etapa byla úspěšně dokončena
v březnu 1999.
Sociální zemědělství v sobě spojuje potřeby zaměstnavatele a možnosti osob se
zdravotním postižením (OZP) podílet se společně nejen na zemědělských, sadařských
a zahradnických pracích, ale také na následných činnostech při zpracování produktů z rostlinné i živočišné výroby. Prostřednictvím dostupných zemědělských zdrojů
v konkrétní lokalitě nejen vytváří nová pracovní místa, ale také nabízí služby a vzdělávací aktivity, poskytuje i různé druhy terapií pro osoby se specifickými potřebami.
I v tomto případě platí, že vytvoří-li takový
zaměstnavatel více než polovinu pracovních
míst pro OZP, získá statut chráněného pracoviště – jeho výrobky a práce tedy představují možnost náhradního plnění.
K projektu se velice vstřícně staví ministerstvo zemědělství: ze svého Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF) na něj do konce roku 2015 přispělo 50 miliony korun. „Chceme podporovat zodpovědné zaměstnavatele i lidi, kteří
jsou na trhu práce nějakým způsobem zne-

Zaměstnanci čihovické farmy se kromě prací souvisejících s péčí o zvířata aktivně věnují třeba
také sadovnictví, hlavní činnost mimo areál představuje údržba městské zeleně.

výhodněni, a zároveň pomoci udržet zaměstnanost v zemědělství a na venkově,“
zdůvodnil tento krok ministr Marian Jurečka.
Kvůli poskytnutí finančních prostředků,
z nichž lze hradit investice i provoz, musí
příslušný žadatel na dobu alespoň pěti let
zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby na pracovních místech pro
ně vytvořených a mít uzavřenou smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb, příp. být takovým poskytovatelem
sám. Výše zvýhodněné půjčky na jeden
projekt je stanovena v rozmezí 100 tisíc až
pět milionů.
Program sociálního zemědělství je jedním
z devíti nových programů PGRLF, které tato
„finanční servisní organizace pro zemědělce“ na základě schválení vlády podporuje.
Fakticky je to výsledek jednání pracovní
skupiny zřízené při resortním ministerstvu.
Členy byli kromě jeho zástupců dále pracovníci ministerstva práce a sociálních věcí,

PGRLF, lidé z nevládních organizací, příslušníci akademické obce i zemědělští podnikatelé, kteří v současnosti již OZP zaměstnávají. Ministr předpokládá, že celková
výše podpory všech programů dosáhne hodnoty až 550 milionů.
Vše podstatné přináší webová adresa
www.socialni-zemedelstvi.cz.

Procházka Dvorem Čihovice

Na principu sociálního zemědělství pracují
dvě pilotní pracoviště – v Týně nad Vltavou
nedaleko temelínské jaderné elektrárny
a v obci Neratov v Orlických horách na
hranici s Polskem.
Dvůr Čihovice je obnovený statek v kdysi
zaniklé vesnici na jihovýchodním okraji
města Týn nad Vltavou a jedno ze dvou
center integrace (druhým jsou Dvorce Temelín), které provozuje spolek POMOC Týn
nad Vltavou (www.pomoc-tyn.cz). Místní
aktivity v právě ukončeném roce resortní

ministerstvo podpořilo částkou 2,5 milionu.
Zvýšený zájem o zmíněnou formu zaměstnávání OZP se datuje počátkem roku
2014, kdy se zde konal seminář o sociálním zemědělství.
Součástí farmy je také Domov sv. Anežky.
Jeho klienti, osoby se zdravotním a lehkým
mentálním postižením, pracují v různých
dílnách s chráněnými pracovními místy,
např. dvou truhlářských, keramické, tkalcovské, na zpracování vlny, prádelně atd., své
zázemí zde nacházejí celoročně díky vybudovaným zimním dílnám. Areál mj. využívá i ekologicky šetrné technologie, např.
kotelnu na biomasu.
Počet úvazků pro OZP se dlouhodobě
pohybuje nad 50 procenty z celkového počtu zaměstnanců: nyní to jsou tři čtvrtiny ze
zhruba 140 pracovníků.
Zařízení často navštěvují i zahraniční delegace. V květnu např. přijeli na stáž zástupci subjektů provozujících sociální zemědělství z Německa, Itálie a Portugalska. Při
pobytu se především soustředili na předávání praktických zkušeností a rozvíjení spolupráce v této oblasti, největší pozornost
věnovali konceptu sociálně zemědělského
projektu Anežčina zahrádka. Reciproční
návštěvy za hranice (Portugalsko, Německo, …) míří nejen do farem, kde se sociální zemědělství už roky praktikuje, ale i na
osvětové semináře.
Provozovatel statku patří ve svém regionu
již mnoho let k hlavním iniciátorům a realizátorům myšlenky integrace lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním s důrazem na venkov a zemědělské provozy. Už
před pěti lety ohodnotila jeho chvályhodnou činnost Rada kvality ČR Cenou kvality
v sociální péči.
Život ve Dvoře Čihovice a Domově
sv. Anežky televizním divákům ukázala koncem srpna reportáž v hlavní zpravodajské
relaci České televize (lze zhlédnout na
www.anezka-tyn.cz).
(mk)
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Jedinečné příběhy a fotografie o osudech spojených se strojky času
Lidské osudy spojené se stroji či
strojky času jsou tématem putovní výstavy Hodiny s příběhem,
kterou připravila ke stejnojmenné literární soutěži společnost
RUAH ve spolupráci s fotografem Jaroslavem Pelíškem.
První výstava byla zahájena
8. října v Městské výstavní síni
v Benešově, u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče. V listopadu následovala jedna
z pražských základních škol. V lednu bude kolekce příběhů a fotografií k vidění v hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou.
„Sešlo se nám 60 příběhů nebo
námětů z celé republiky. Byly velice zajímavé, týkaly se různých
oblastí z historie i současnosti
a bylo velmi těžké z nich vybrat.
Člověk si nad nimi uvědomil, jak
jsou lidské osudy opravdu nepředvídatelné a že by je nedokázal vymyslet ani autor filmového
scénáře,“ řekla ředitelka RUAHu
Marta Vacková.
Osobně ji zaujal úsměvný příběh s dobrým koncem o člověku,

ny nebyl problém díkterý trpěl Alzheimeroky velkému úsilí spovou chorobou. Jednou
lupracovníků, kteří se
se ztratil a našla ho až
na tom podíleli.“
vídeňská policie… NěVětšinu
příběhů
které příběhy podle ní
ilustrují snímky aušťastný konec nemají,
tentických hodin, nějsou smutné, ale i o tom
kolik strojků však už
je život.
Marta Vacková
bylo nedostupných.
Okruh pisatelů, kteří se
„Všechny hodiny bydo soutěže zapojili, byl
ly nádherné, každé
věkově rozmanitý: od žáměly své kouzlo
ků základních škol přes
vzniklé právě příběstudenty až po paměthem, který prožily,“
níky, kteří vzpomínali na
řekl uznávaný fotoválku. „Zpočátku jsme se
graf. Zaujal ho třeba
trochu báli, že o naši akci
příběh hodin, které
nebude zájem, ale pak
Jaroslav Pelíšek
přečkaly bombardose to obrátilo k lepšímu.
vání, výjimečný byl
Pro někoho bylo obtížné dát příběh na papír, proto mě také příběh prostřelených a znomile překvapilo, kolik lidí to doká- vu opravených hodinek „Jsem
zvědavý, zda se divák po přečtezalo,“ přiznala Marta Vacková.
Nápad zaujal i fotografa Jaro- ní příběhů ztotožní s mým viděslava Pelíška. „Po dlouhé době šlo ním reality,“ podotknul Jaroslav
o zajímavou tvůrčí práci. Když Pelíšek.
jsem přijímal zakázku, vymínil jsem
si, že mi do toho nebude nikdo
Křtiny knihy na konci ledna
zasahovat. Mohl jsem tak popustit
„Hodiny nás provázejí celým
uzdu své fantazie. Najít dané hodi- životem. Jejich tikot měří čas od

příběh

Nejlepší vandr
mého života

Viděla jsem kamarádku po letech a těšila jsem
se z voňavé kávy na stole a veselého povídání,
když mě vyrušil telefon. V okamžiku jsem se
přenesla na jiné místo a do jiného času.
„Milenko, táta se ztratil.“ Maminčin hlas zněl
starostlivě, jako vždycky, a já se snažila dopátrat nějakých podrobností, které by mi dovolily
říct: „To bude v pohodě.“ Jako vždycky.
„Kde byl, mami, naposledy?“
„Jel busem do Brna, na sraz vinařů. Nenechal
si to vymluvit a nechtěl, aby pro něj Joza dojel.
Odvčera nevím, kde je.“
Těch 200 kilometrů za volantem mi připadalo
nekonečných. Nevnímala jsem okolí, jen cestu
před sebou a v hlavě probírala všechny možnosti, které mě napadly, včetně těch nejhorších.
Táta má alzheimera, ale taky ještě tolik síly,
že se snažil všechno zvládnout sám. Občas
se zatoulal, ale ve vsi to všichni věděli, a když
ho potkali někde dál, dovezli ho domů. Mamka
z toho tři dny šílela, s tátou nemluvila nebo mu
vyčítala a za týden se scéna znovu opakovala.
Brno je ale přece jenom dál a táta tam někde přes noc bloudí bez pomoci. Svíralo se
mi hrdlo, když jsem na policii líčila příběh naší
rodiny. Je ještě brzy na to, aby tátu pohřešovali,
ale jeho nemoc je přitěžující okolností. Brno
jsme nejspíš postavili vzhůru nohama.
Když jsem seděla s mamkou ve světnici, věřila jsem, že desítky lidí jsou na nohou a hledají
tátu, včetně celé vesnice. Chvíli jsme se utěšovaly probíráním možností, těch lepších. Na jiné
jsme se pověrčivě bály pomyslet. K večeru nám
už došla slova a po setmění maminka mlčky
rozsvítila svíčku a postavila ji do okna k cestě
mezi vinicemi. Uložily jsme se do postele a jen
potichu dýchaly, abychom nerušily tu druhou
v bezesném přemítání.

Po pěti dnech se na mě policisté dívali už
jen shovívavě, když jsem jim nedovolila říct
nahlas ty nejhorší domněnky. S těžkým srdcem
jsem objala maminku, protože jsem se musela na pár dní vrátit do Prahy, vyřídit některé
pracovní povinnosti.
V samotě za volantem jsem vzpomínala na
tátu, který s námi chodil po lesích a učil nás
poznávat rostliny. Vymýšlel pro nás děti bojovky
a bavil se našimi úspěchy. Když jsme byli ve
školních letech, přišla na řadu přednáška o víně.
Nekonečné hodiny dokázal zamilovaně mluvit
o své révě. Měla jsem pocit, že to byla jeho
největší láska. Nikdy nepoužil tolik romantických
slov o ničem jiném. Ji si ale vychutnával všemi
smysly. V krátkých obdobích, kdy ho réva nepotřebovala, rád mizel na vandry. Prošel celou
Moravu a okolní hory a maminka ho ráda vítala
zpátky, jako by ten čas samoty vyčistil všechny
neshody a připomněl jim, co je opravdu důležité.
Bolestně mě zasáhlo, že tady táta najednou
není. Poprvé jsem si připustila, že už se nemusí vrátit, a nechala v bezpečí auta slzy téct po
tvářích, jako by mi nepatřily.
Kolegyně mě vyrušila uprostřed jednání s naším obchodním partnerem. Bylo mi trapně, ale
její naléhavý výraz v obličeji mi nedovolil telefon odmítnout. „Zastupitelství České republiky
ve Vídni, pan Aleš Vyhnal. Paní Brožková, našli
jsme vašeho tatínka. Dostal jsem kontakt na
vás, abyste si ho přijeli vyzvednout.“
Zastavilo se mi srdce a nejradši bych byla
okamžitě ve Vídni.
„Kde je teď táta? Co se stalo?“
„To bude na delší rozhovor, ale tatínek je
v pořádku. Leží v městské nemocnici, protože
ho našla policie v parku na lavičce a nemohl

minuty narození v našem rodném
listě až po minutu na tom úmrtním.
Nezáleží tolik na délce života, ale
na okamžicích, kdy se čas zastaví.
Jsou to chvíle, které se hluboce
otisknou do našich srdcí. Některé
jsou úsměvné, jiné bolestné a další
nám mění život. Podělte se s námi o duši Vašich hodin, o laskavé
příběhy, které v sobě nesou nezapomenutelné příběhy Vaší rodiny. Mohou to být kapesní hodinky
po dědečkovi, kuchyňské hodiny
nebo ty na věži Vašeho kostela.
Pošlete nám jejich fotografii s příběhem,“ vyzvala loni na podzim
neziskovka RUAH veřejnost. Zveřejněním vybraných příběhů chce
potěšit další lidi. Hlavně ty, kteří
na nezapomenutelné okamžiky teprve čekají.
Celou výstavní kolekci čeká i knižní podoba. Křest knihy se uskuteční na benefičním galavečeru
společnosti RUAH v sobotu 30. ledna 2016 v Týnci nad Sázavou.
Zájemci si o ni mohou napsat na
e-mail poradna@ruah-ops.cz.
(pel)

prokázat svou totožnost. Trvalo nám dva dny,
než jsme ho spojili s vaší ztrátou, protože tatínek mluvil velmi dobře německy. Neměl u sebe žádné doklady, jen kartičku vinaře.“
„Za čtyři hodiny jsem ve Vídni. Moc vám děkuji.“
Mluvila jsem potichu, abych zadržela slzy radosti. Tentokrát mi cesta ubíhala úplně jiným
tempem. Mamince jsem telefonovala z auta.
Byla na tom podobně. Aby nemusela plakat radostí, šla zadělat na tátovy oblíbené dvojctihodné koláče.
Pán z ambasády na mě čekal před vchodem do
historické budovy městské nemocnice. Málem
jsem ho vzrušením objala. Věžní hodiny začaly
hlasitě odbíjet čtvrtou, když jsem vykročila po
schodech k tátovu pokoji. V každém úderu hodin bylo všechno, v jedné vteřině se strach a bolest proměnily v okamžik radosti, těšení a vděčnosti. Všichni se na mě chápavě usmívali a já
měla pocit, že moje srdce tluče hlasitěji než ty
hodiny.
Na posteli ležel růžolící, usměvavý táta. Byl trochu ošlehaný sluncem, vypadal zdravěji než dříve a trochu nepřítomně na mě promluvil: „Meine
Liebe, ich wusste, dass Ihre Liebe wird mich finden.“ Miláčku, já věděl, že mě vaše láska najde.
„Tati…“ Víc jsem nedokázala. Objala jsem jeho
ještě tak mužné tělo a nechala slzy téct, jak se
jim chtělo.
Ještě mě čekala chvíle s policií a úředníkem ze
zastupitelství. Byla jsem zvědavá, jak se mohl
táta dostat bez peněz a bez dokladů z Brna do
Vídně. Policisté to také nechápali, cesta mu
trvala týden a jediným svědkem jeho cesty byl
palubní lístek na loď z Bratislavy. Kdo mu dal
čisté oblečení, jídlo a pomohl mu cestovat, se
už nikdy nedozvíme, protože tátova paměť zůstala zastřená. V autě na zpáteční cestě domů
mě jemně vzal za ruku na řadicí páce a s jiskrou v očích řekl: „Děvenko, tohle byl nejlepší
vandr mého života.“
Rostislava Paarová

Ponožkový pes doběhl do cíle před vánočními svátky

Od počátku září do 17. prosince
probíhala druhá zábavně vzdělávací kampaň Ponožkový pes. Akci pomáhající zajistit peníze na
výcvik asistenčních psů pro osoby
se zdravotním postižením znovu
pořádala neziskovka Pestrá společnost.
Lidé od dětí po seniory na
různých místech České republiky
šili jednoduché pejsky z ponožek
a dozvídali se o tom, co vše dokáže asistenční pes. V minulém ročníku se zapojilo více než 40 škol
a institucí v Česku i na Slovensku. Pestrá společnost tak získala přes tisíc neobvyklých ponožek
a celkový výtěžek přesáhl 120 tisíc korun. Ty byly použity na nákup výcvikových pomůcek pro čtyři štěňata v předvýchově a dva
čtyřnožce ve výcviku.

Kampaň, jejíž patronkou se
la herečka Anna Polívková
snímku), bude nepochybně
pokračování. „Lidé nechtějí

sta(na
mít
jen

dávat peníze, chtějí
se stát součástí
projektu, přiložit ruku k dílu. Chtějí také vědět více o tom,
co podporují, a mít
přehled o efektivním
využití jejich daru. To
vše Ponožkový pes
nabízí,“ uvedla organizátorka Martina
Evjáková.
V současnosti jsou
státem financováni
pouze vodicí psi, nikoli však canisterapeuti pro děti, asistenti pro vozíčkáře
či signální psi pro
neslyšící. Peníze na jejich výcvik
proto zajišťuje Pestrá společnost
vlastními silami.

„Tuto akci podporuji, protože je
mi nadmíru sympatická. Mám ráda
psy a fascinuje mě, co všechno se
mohou pod dobrým vedením naučit. Kdybych byla nevidomá, myslím, že bych rozhodně takového
kamaráda, ochránce a pomocníka chtěla. Obdivuji trpělivost, s jakou se výcviku lidé věnují. Musí to
být lidé dobří, aby vychovali mírumilovného a poslušného psa
vhodného pro těžkou práci, která
ho čeká. Tak držím palce s výcvikem a přeji dostatek financí. My
ostatní si můžeme koupit roztomilou hračku – Ponožkového psa –
a podpořit tak něco, co má smysl,”
řekla Anna Polívková.
Další informace o kampani a také e-shop lze najít na stránkách
www.ponozkovypes.cz.
(pel)

Recepty
z Kosatce

Letošní poslední recepty Otakara
Vaňhy a Milana Kňourka, vedoucího a kuchaře tréninkové restaurace, jsou na dvě lidová jídla.

Škubánky s mákem

Suroviny (4 porce):
1 kg brambor, 300 g hrubé
mouky, rozpuštěné máslo nebo
sádlo, mletý mák, moučkový cukr, tvaroh na strouhání (může/
nemusí být).
Oloupané a rozkrájené brambory
uvaříme v osolené vodě do měkka.
Vodu slijeme a brambory necháme v nádobě, zpět nalijeme pouze
část vody, přisypeme mouku, necháme ještě 15 minut „dojít“ na
slabém plameni. Brambory rozšťoucháme co nejvíc do hladka
a roztíráme ke stěnám hrnce. Můžeme ještě přilít vodu z brambor.
Po 10 minutách se hmota přestane lepit, lze ji ještě trochu přisolit. V rozpuštěném másle nebo
sádle namáčíme lžíci a vykrajujeme škubánky. Na talíři je posypeme mákem (tvarohem) a cukrem,
můžeme i trochu polít máslem.

Dřevorubecký hrnec

Suroviny:
8 vajec,1 cibule, 250 g žampionů, sůl, 500 g brambor, 1 lžíce
másla, kmín, pepř, 250 g anglické slaniny, pažitka na ozdobu.
Brambory omyjeme, ve slupce je
uvaříme do poloměkka. Pak je
oloupeme a nakrájíme na plátky.
Očistíme a nakrájíme žampiony.
Očistíme také cibuli, kterou nakrájíme na drobno. Slaninu nakrájíme
na kostičky.
V hrnci rozpustíme máslo, žampiony s trochou kmínu podusíme
do měkka. Přidáme cibuli, slaninu
a promícháme. Obložíme plátky
brambor, osolíme, opepříme a zamícháme. Rozšlehanými vejci zalijeme připravenou směs. Zapečeme v troubě asi 30 minut. Před
podáváním posypeme na jemno
posekanou pažitkou. Vhodným doplňkem je rajčatový salát nebo
sladkokyselá okurka.
abilympijský zpravodaJ
(číslo 6 – prosinec 2015).
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zaostřeno na ...
Stamiliony tisícům podpořených

Toto stále jediné nepřetržité sbírkové konto, které je
už téměř čtvrtstoletí (od roku 1992) stěžejním projektem Nadace Charty 77, se i v dnešní době těší obrovskému zájmu desetitisíců dárců. Jejich pravidelný měsíční větší či menší příspěvek představuje konkrétní
naplnění jakéhosi motta, které se objevuje ve spodní
části jejich webu: „Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají
tisíce...“
Získané finanční prostředky slouží k jedinému účelu,
k podpoře naplňování dobročinného programu Konta.
Zpočátku jeho chvályhodné aktivity doprovázel slogan
„Patří mezi nás“, aby široké veřejnosti připomněl, že její
nedílnou součástí jsou i osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním a že je třeba se naučit je tak
vnímat. Tento tehdejší „krok do neznáma“ se nakonec
ukázal jako krok správným směrem. Zároveň se postaral o ještě větší zápal v činnosti, který trvá doposud.
Celková poskytnutá částka se pohybuje v neuvěřitelných stovkách milionů korun. Proto bylo možné podpořit
vpravdě nepředstavitelné množství projektů sice různě
zaměřených, ale všech určených ke zlepšení nelehkého
a četnými bariérami ohraničeného života lidí především se zdravotním postižením vč. jejich plnohodnotného zapojení do společnosti. Hmotnou, příp. věcnou podporu získává mj. také Česká abilympijská asociace.
Aktivity Konta lze obecně charakterizovat jako doplňování činnosti státu a samosprávy, pokud nedostačuje.
Ke standardní pomoci typu poskytování příspěvků na
rehabilitační a kompenzační pomůcky nebo bezbariérové úpravy bytů, škol i různých veřejných budov přibyly
projekty týkající se vzdělávání a pracovního uplatnění
handicapovaných spoluobčanů.
Kompletní představení Konta Bariéry vč. Nadace Charty 77 přináší web www.kontobariery.cz.
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Kosatec – místo, kam celoročně
míří nejedna cesta
Nadaci Charty 77 založil v roce 1978 ve Stockholmu
jaderný fyzik František Janouch s přáteli, vede ji také v současnosti. Na snímku je při slavnostním aktu
předávání Ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost v květnu 2014.
Foto: Jan Šilpoch

Současná nadvláda projektů

Následující větu řečenou jinými slovy obsahuje už
předchozí část, vzhledem k tématu tohoto oddílu se
ale na úvod určitě hodí: Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových
projektů.
Jejich kompletní přehled uvádí zmíněný web v části
Projekty. Zde zmíněné nejsou významnější, každý projekt má vždy pro někoho zásadní význam.
Povahu unikátního projektu mají Aukční salony výtvarníků pro Konto Bariéry. Tato významná kulturně spo- Na každém Aukčním salonu výtvarníků pro Konto
lečenská událost, která se v oblasti dobročinnosti Bariéry jsou k vidění a především k prodeji zajímavá
Foto: Josef Spurný
vzhledem k rozsahu a kvalitní konkurenci nedá s ničím díla.
podobným srovnat a která si vynikající renomé získala i mezi samotnými výtvarníky, se od své premiéry
v roce 1993 koná vždy po dvou letech. Výtěžek z jednotlivých aukcí děl věnovaných našimi špičkovými umělci už dosáhl desítek milionů, používá se na financování
projektu Stipendium Bariéry.
Projekt Počítače proti bariérám a portál Burza práce
podporují vzdělávání dotčené skupiny osob v oblastí informačních technologií v takové míře, aby se zvýšila jejich
šance na pracovním trhu.
Program Nový start pomáhá lidem z celé republiky,
kterým úraz nebo jiná nepředvídatelná událost nenávratně změnily v uplynulém roce až 18 měsících zdravotní
stav.
V případě projektu Mapy bez bariér se jedná o zjišťování úrovně přístupnosti významných kulturních památek i dalších turisticky zajímavých objektů. Podrobnosti
jsou na webu www.mapybezbarier.cz.

Už čtvrtým rokem je
sídlem České abilympijské asociace (CAA) moderní Integrační centrum
sociálních aktivit Pardubice, které zná většina lidí jako Kosatec. (Název nemá ale s nádhernou pestrobarevnou květinou nic
společného, symbolizuje postavení budovy nakoso k okolním domům.) Jeho sál díky možnosti různého rozmístění stolů i židlí hojně
využívá pro různé akce či aktivity (školení, besedy, předávání vysvědčení, hudební apod. vystoupení, promítání, …) nejen CAA.
Přilehlá zahrada se stala po terénních a stavebních úpravách vyhledavanou oddechovou zónou
v centru města hlavně pro maminky s malými dětmi, díky tomu je
také vhodná pro konání některých
akcí. Tento článek jich z velkého
počtu za posledních 12 měsíců
zmiňuje alespoň několik, záměrně
různého tematického zaměření.
Připomínka Opel Handy Cyklo
Maratonu 2014 se odehrála v úterý
27. ledna: promítání filmu 111 hodin bylo spojené s besedou s jeho
tvůrci.
Daleký Pamír v Tádžikistánu
„navštívili“ ve čtvrtek 9. dubna
účastníci povídání s promítáním
cestovatele Tomáše Retky.
Součástí Dne rodiny v pátek
15. května byl křest nové dřevěné mašinky jménem Hurvínek.
Tento doplněk zahrady zhotovila
chráněná truhlářská dílna CAA,
pojmenování pochází od klientů
denního stacionáře Mirea.

Jazykový festival, který CAA spolupořádalo,
představil ve středu
10. června nejen ukázky výuky jazyků. Návštěvníci se mohli navíc prostřednictvím aktivit pro osoby se
zdravotním postižením seznámit
s několika neziskovkami.
Na noční dobu nezvykle živo bylo
v Kosatci z úterý 28. na středu
29. července. Jako do jednoho
z prvních povinných průjezdních
míst 3. ročníku Opel Handy Cyklo Maratonu tam totiž směřovaly
dvou-, čtyř- a osmičlenné týmy, které na tento nejdelší cyklistický závod u nás odstartovaly v úterý dopoledne z Václavského náměstí.
Děti, které se přihlásily na srpnové příměstské tábory CAA, si
zkoušely svoje dovednosti v keramické dílně.
Setkání poskytovatelů sociálních služeb v Pardubicích s podtitulem „Víte, jak pomoci?“ se
uskutečnilo v úterý 20. října. Dopolední část obohatily dvě přednášky pro veřejnost.
Překvapivě vysoký počet účastníků zavítal do sálu v odpoledních
hodinách v pátek 13. listopadu na
Den prevence diabetu. Ve stejných
prostorách uspořádal následující
den spolek Krasohled Chrudim
v rámci projektu S kamarády na
zkušenou odlehčovací den pro své
dětské klienty.
Členové sdružení Senzační senioři (SenSen), jednoho z projektů
Nadace Charty 77, se v sále sešli
v pondělí 14. prosince.
(mk)

Bezbariérové autobusy
jezdí téměř sedmdesát let

Jednoduchý princip dvou novinek

„Posledních pár let si lámeme hlavu, jak zaujmout i ty,
kdo nás zatím neznali nebo věděli, co je Konto Bariéry,
ale nenapadlo je přispět. Nebylo to třeba dost ,coolʼ,
nebylo to jednoduché a nedalo se to ,sdíletʼ. To je dneska velký hit.“ Těmito slovy vysvětluje kolektiv Konta důvody vzniku nové aktivity Dobrobot se dvěma jednoduchými způsoby zapojení se.
A jak tu jednoduchost jednoduše vysvětlit? U prvního
způsobu si účastníci pouze vymyslí nějakou výzvu, nejlépe emotivně nabitou, kterou ušetří 30 korun a jimi
podpoří prostřednictvím DMS dobrou věc. Ostatní zařídí rychlé a přehledné sdílení po zaslání DMS kamarádům s výzvou k témuž kroku, příp. je „donutí“ vymyslet
výzvu ještě více in.
Při použití tzv. řetězové (sdílené) DMS může její
odesílatel k textu přidat až tři telefonní čísla svých
známých – vzor textu: DMS VYZVA KONTOBARIERY
(1–3 telefonní čísla) (jméno dárce), nutno poslat na
speciální číslo 87777. Majitelé mobilů s uvedenými čísly následně dostanou informace o zaslané zprávě. Pak
už záleží jen na nich, zda se k zaslání DMS připojí, tj. podpoří vznik dárcovské vlny.
O obou novinkách podrobně informuje především webová adresa www.dobrobot.cz.
(mk)

P.P.

Již déle než 15 let vychází díky Sdružení přátel
Konta Bariéry a Nadaci Charty 77 časopis o překonávání bariér s názvem Můžeš. Nejsou v něm přitom pouze odborné články z oblasti zdravotní, právní, ekonomické apod., mnohé jsou zaměřené na
různá „oddechová“ témata.
Časopisem lze „listovat“ i na webu www.muzes.cz –
v první polovině měsíce tam čtenáři najdou zkrácené
verze článků, později kompletní. Kromě toho jsou tam
samozřejmě potřebné informace o místech prodeje,
způsobu objednání, cenách vč. předplatného apod.
Významnou část webu tvoří aktuální informace – pozvánky na různé akce, legislativní změny atd., lze zde
i diskutovat na závažné společenské problémy.

Partneři:

Veřejná bezbariérová doprava
je v současnosti záležitostí
zcela normální, i když ne vždy
bezproblémovou. Ale proč, kde
a kdy vlastně vznikla a kdo je
jejím duchovním otcem?
Speciální autobusy se zadní
zvedací plošinou „rozjel“ pro veterány z 2. světové války slepý
kanadský kvadruplegik Walter
návrat do historie
Harris Callow (1896–1958), jeden z nejvýznamnějších vynálezců své země. Přesvědčil totiž automobilky Ford a General Motors,
aby spolupracovaly na výrobě prototypů bezbariérových autobusů. První „Callow Veterans“ pro 12 cestujících na mechanických vozících vyjel
v roce 1947. Tento nápad se hned od počátku setkal s obrovským zájmem, dokonce dostal státní podporu pro další rozvoj.
Bez čtyřkolové novinky se brzy neobešla obří rehabilitační centra, tehdy vznikající v Kanadě i v USA. Tyto autobusy navíc zásadně přispěly
také k rozvoji kolektivních vozíčkářských soutěží: v Evropě se prvně
objevily ve vesnici Stoke Mandeville na jihovýchodě Anglie, v roce 1948
dějišti premiéry předchůdce současných paralympiád.
(mk)

