
Opět v pardubické Tipsport 
areně se uskuteční národní 
abilympiáda, letos už má čtyři- 
advacátý ročník. 
Tradiční přehlídka pracovních  
i volnočasových aktivit je urče-
na pro dospělé lidi s jakýmko- 
li zdravotním postižením. Po- 
řádá ji v pátek 20. a sobotu 
21. května Česká abilympij-
ská asociace, která chystá ví-
ce než 30 soutěžních disciplín: 
třeba keramiku, cukrářství, 
aranžování suchých květin, vy- 
šívání, fotografování, malbu  
na sklo či hedvábí, drátování, 
výrobu svíček, vyšívání nebo 
háčkování. 
Abilympiáda bude podruhé  
součástí zážitkové výstavy Kre- 
ativ, která návštěvníkům nabíd-
ne desítky tvořivých dílniček 
a stánků s ručními výrobky. 
Předpokládá se účast více než 
50 vystavovatelů a prodejců. 
Vstup na tuto akci, stejně jako 
na celý program abilympiády,  
je zdarma.
Pravidla všech oborů spolu 
s přihláškou a dalšími aktuální- 
mi informacemi najdete na we- 
bu www.abilympiada.cz. Zájem- 
ci si budou moci od 1. března 
zvolit dvě disciplíny (+ jednu 
náhradní), uzávěrka elektro- 
nických přihlášek je 31. břez- 
na. Vítězové uskutečněných 
disciplín získají mj. velice pěk-
né keramické medaile.
Organizační výbor, který pra- 
videlně zasedá od září minulé- 
ho roku, chystá i bohatý do-
provodný program. Objeví se 
v něm např. klienti stacionáře 
MIREA, dětští hasiči ze Sově- 
tic, taneční škola Emotions 
dance, kadeřnice a kosmetič- 
ka, barmanská show, umělec- 
ký kovář, cvičení psi ze sdru- 
žení Helppes a Liga vozíčkářů, 
k dispozici bude oblíbený ská- 
kací hrad a stánek potravinář-
ské školy. 
K zajímavostem letošního 24. 
ročníku bude bezesporu patřit 
i zdobení opravdové perníko- 
vé chaloupky.                      (pel, fr) 
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Česká abilympijská asociace  
(CAA) uspořádala taneční kurzy 
pro hendikepované. Ve velkém sá- 
le Integračního centra sociálních 
aktivit, pro nějž se v městě perníku 
a širokém okolí vžil název Kosa-
tec, se konalo devět lekcí. 

„Snažíme se nabízet našim kli-
entům pestrou činnost, chceme  
se vyhýbat stereotypům,“ řekla  
Václava Hrubešová, vedoucí Klu- 
bu Lvíček, a dodala: „Při našich 
programech jsme se dostali i na 
povídání o tanečních a někteří si 
posteskli, že jim bylo vždycky líto, 
když se jich nemohli zúčastnit.  
Tak jsme to riskli a pustili se do 
toho.“

S velkou vstřícností se CAA se-
tkala při zajišťování odborného 
vedení kurzů.  Nezištně a bez ná- 
roku na jakýkoliv honorář se toho 
chopila taneční škola Emotions 
dance… Začínalo jedenáct párů 
lidí s různým typem postižení, de-
vět jich vydrželo do konce. Jezdili 
lidi z Přelouče, Holic, Sezemic, 
Opočínku a samozřejmě nechybě-
li Pardubičtí. Tancovali táta s po- 
stiženou dcerou, maminka s posti-
ženým synem, daly se dohromady 
páry s různým typem postižení. 

„Když člověk nahlédne do jejich 
světa, musí jim složit obdiv, jak 
dokáží cítit rytmus. Bylo vidět, že  
je kurzy skutečně bavily. Jejich 
radost a úsměv z tance byly pro  
nás tím největším honorářem,“ 
svěřila se Eva Alinčová, která lek-
ce vedla.

V Kosatci se tančilo každou 
středu, šlo o dvouhodinovky 
s nutnou přestávkou po hodině 
pohybu na parketu. Začínalo se 
mazurkou, ale došlo i na obvyklou 
sestavu tanců. Na pořadu byla 
dokonce i taneční soutěž, ve kte- 
ré se bojovalo o postup do tří-

členného finále bez vy-
hlášení jednoho vítěze. 
Tečkou tanečních kur- 
zů v Kosatci byl vyda- 
řený věneček, na který 
přišli i rodiče, taneční- 
ci si domů odnesli cer- 
tifikát o úspěšném do- 
končení  kurzu.

„V naší činnosti chce-
me oslovit co nejvíce 
lidí, proto pro nás byla 
nabídka od České abi-
lympijské asociace vel-
kou výzvou a pro nás 
něco úplně nového,“ ře-
kl Martin Synek, ředitel 
taneční školy Emotions 
dance, a dodal: „Jsme   
velice rádi, že jsme  
s touhle spoluprací souhlasili,  
přestože jsme neměli žádné zku-
šenosti s hendikepovanými. Už při 
první lekci jsme po pár minutách 
zjistili, že práce s těmito lidmi je 
sice jiná, ale příjemná a lekce s ni- 
mi velmi rychle utíkají. Rádi by- 
chom chtěli s Asociací spolupraco- 
vat i dál a vymyslet další zajímavé 
projekty, ve kterých by se mohli je-
jí klienti realizovat.“

Z Holic na taneční do Kosatce 
dojížděl pan Kamil: „Byl to moc 
dobrý nápad, taneční se mně moc 
líbily. Byli jsme parta lidí, která je 
na jedné lodi a má si co říct. Nikdo 
nikoho nepozoruje, nikdo se tím 
pádem nestydí. Osobně jsem se 
líp cítil při standardních tancích,  
ale jsem rád, že jsem mohl vy-
zkoušet i ty latinskoamerické. Do 
náplně kurzu dobře zapadly i zá-
klady společenského chování.“

K zajímavému momentu došlo 
při první hodině, kdy Martina  
z Opočínku, která skončila na vo- 
zíku po úrazu, řekla svému ta-
tínkovi, že pokud si myslí, že bu- 

de taneční absolvovat jenom na 
vozíku, tak se hrozně mýlí. A hned 
při úvodních tónech doprovodné 
hudby se zvedla a dvě hodiny 
s ním protančila pěkně po svých, 
stejně jako při všech dalších lek-
cích. „Samozřejmě, že to není 
jednoduché, ale řekla jsem si, že 
to zkusím a všechny lekce vydr-
žím. Před úrazem jsem tancovala, 
takže tyhle pravidelné hodiny v Ko- 
satci pro mě byly hodně cenné  
a příjemné. Tanec se mně moc líbí, 
baví mě standard i latina. Ráda se 
dívám na sobotní televizní Star-
Dance a my jsme svoje StarDance 
měli každou středu v Kosatci.“  
Její tatínek Martin a zároveň ta-
neční partner dodal: „Moc jsme si 
to užívali, byl to výborný nápad. 
Všem, kteří se o něj zasloužili 
a lidem s postižením umožnili 
zažít příjemné chvilky v příjemné 
atmosféře, bych rád jako otec po-
stižené dcery moc poděkoval. Bylo 
to mnohdy lepší relaxační cvičení 
než někdy úmorná a nepříjemná 
dřina při běžné rehabilitaci.“  

Text a foto: Jaromír Fridrich

Kosatec byl v závěru minulého roku 
zasvěcený společenskému tanci

Abilympiáda 
znovu společně 

s výstavou 
Kreativ



Nadační fond KlaPeto získal po-
volení od Správy Krkonošského 
národního parku na uspořádání již 
4. ročníku charitativního výstupu 
na Sněžku. Akce se uskuteční 
jako tradičně poslední květnovou 
sobotu – 28. 5. 2016 od 9 hodin 
a na centrálním parkovišti v Peci 
pod Sněžkou bude opět spojena  
s dětským dnem. 

Autorem projektu je handicapo- 
vaný sportovec, mistr České re-
publiky v hodu diskem a oště-
pem, držitel tří bronzových medailí 
z mistrovství Evropy, Jaroslav 
Petrouš.

Sám Petrouš je po amputaci le-
vé nohy nad kolenem a Sněžku 
poprvé zdolal necelý rok po ztrátě 
končetiny. Za tři dosavadní roční- 
ky benefice vynesla bezmála jeden 
a půl milionu korun a pomohla 
mnoha rodinám s handicapova-
nými dětmi.

Loni získali 700 000 Kč
„V rámci nových pravidel se pod- 

statně snižuje počet akcí v chrá- 
něné krajinné oblasti. O to více  
si vážíme, že jsme dostali výjimku  
a můžeme opět výstup uspořádat,“ 
řekl Jaroslav Petrouš. „Loni akce  
vynesla 700 tisíc korun, které jsme 
rozdělili mezi deset rodin s těžce 
zdravotně postiženými dětmi. Vě- 

řím, že letos  
p o m ů ž e m e 
ještě více  
dětem,“ dodal 
paralympionik 
a člen atletic- 
kého oddílu 
Hvězda TPS 
P a r d u b i c e . 
V roce 2015 
se benefice 
zúčastnilo té- 
měř 1500 lidí. 
Nadační fond 
KlaPeto je   
založen na 
práci dobro- 
volníků a veš- 
keré získané 
finanční pro-
středky jsou 
rozděleny po-
třebným.

„Benefice našemu Péťovi moc 
pomohla, a to nejen finančně, ale 
především psychicky. Péťa neuměl 
a ani nechtěl chodit na protéze, to 
ho naučili na škole chůze v praž-
ských Malvazinkách, ale nakopl ho 
i příběh Jaroslava. Je to jeho vel- 
ký vzor a rok od chvíle, kdy začal 
chodit na protéze, sám zdolal 
Sněžku. Tato pomoc pro nás moc 
znamená,“ svěřila se Vlasta Janu- 
šová z Trutnova. V roce 2014 se 
akce na Sněžku konala pro její- 
ho syna Petra, který přišel o no- 
hu nad kolenem kvůli rakovině. 

Opět pomohou dětem
„Poslední tváří akce byl v roce 

2015 malý Vojtíšek Měska z Pra-
hy, kterému tři dny po narození 
museli amputovat obě nožičky nad 
kolenem. 

I v roce 2016 chceme vybrat dí- 
tě po amputaci, které potřebuje 
pomoc solidárních lidí, ať už na 
školu chůze s protézou, kompen-
zační a rehabilitační pomůcky ne- 
bo jiné věci, jež si jeho rodina 
nemůže dovolit,“ říká spoluzakla-
datelka nadačního fondu Kateřina 
Klasnová. 

(fr)Ocenění 
Srdce na dlani

pro CAA 

Stala se nepříjemná věc. V minulém čísle jsme 
otiskli nepravdivou informaci o letošní pěti- 
procentní valorizaci příspěvku na péči. Mrzí  

nás to, ale na svou obranu konstatujeme: Neudělali jsme chybu, jen jsme 
zveřejnili, co v době sazby těchto novin řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Vláda však nečekaně rozhodla o jiné, vyšší valorizaci zmíněné dávky. 
V půlce prosince ministryně práce Michaela Marksová oznámila, že se 
povedlo přesvědčit ministra financí o navýšení o celých 10 % od 1. srp-
na. Novelu zákona o sociálních službách ještě musí schválit Poslanec- 
ká sněmovna, avšak půjde víceméně o formalitu...

Je to příznivá zpráva pro zhruba 330 tisíc zdravotně postižených lidí, 
kteří jsou v různé míře závislí na pomoci druhé osoby. Pokud by však 
vládní koalice chtěla být skutečně spravedlivá, prosadila by nikoli deseti, 
ale padesátiprocentní valorizaci příspěvku. Zhruba takový je nárůst cen 
sociálních služeb oproti roku 2007, kdy začala být dávka poskytována. 
V zákoně se tedy rozhodně měl objevit i mechanismus zaručující její 
valorizaci, jako je tomu u důchodů.

Klíčový zákon se musí změnit
Pro lidi, kteří mohou díky dávce žít doma a zajistit si péči od rodiny, 

dobrovolníků či osobních asistentů, je samozřejmě každá stokoruna 
navíc dobrá. Ale to nejdůležitější se letos nezmění: nadále budou pla-
tit nevhodná kritéria pro posuzování závislosti člověka s postižením na 
pomoci druhé osoby. Tedy systém, který prosadil ministr Jaromír Drábek 
od ledna 2012 a který znamenal pro mnoho osob snížení příspěvku na 
péči nebo dokonce jeho odebrání.

Ministerstvo si tento průšvih uvědomuje a chce model sociálních slu-
žeb nastavit jinak. Během zimy proto zřídilo expertní skupinu, která má 
připravit novelu zákona se zásadními změnami. Byli do ní přizváni i zá-
stupci neziskových organizací. Novela by v optimálním případě mohla 
začít platit v polovině příštího roku.

Je chvályhodné, že ministryně chce, aby se na klíčových věcech shodli 
odborníci, politici i zdravotně postižení lidé. Držme tedy skupině palce  
a poděkujme paní Marksové, že nezavírá oči před tíživou realitou. 

Miloš Pelikán

Česká abilympijská asociace roz-
šířila koncem loňského roku svo- 
ji „síň slávy“ o regionální cenu 
„Srdce na dlani“. 

V Pardubickém kraji ji už čtyři 
roky dostávají za svoje dlouholeté 
chvályhodné aktivity ve prospěch 
druhých neziskové organizace 
a také dobrovolníci, v případě fi-
rem je to výraz poděkování za je- 
jich společensky odpovědné pod-
nikání.

Kromě naší Asociace bylo za 
rok 2015 poctěno dalších devět 
neziskovek, mezi nimi např. také 
TyfloCentrum Pardubice, cenu za 
svoji činnost získalo celkem 17 
dobrovolníků. Jako společensky  
odpovědné firmy porota ocenila 
10 subjektů z různých oborů pod- 
nikání, mj. z pojišťovnictví, stra-
vování nebo obchodu.

Asociace má ceny „Srdce na 
dlani“ už dvě: první obdržela v ro-
ce 2013.                                 (mk)

Díky dlouholetému sponzorskému 
partnerství se opět mohl, letos od 
8. do 10. ledna, zúčastnit „Jizer- 
ské 50“ mezi tisícovkami profesi-
onálů i ryzích amatérů také tým 
Nadace Leontinka – 14 dětských 
i dospělých běžkařů se zrakovým 
postižením se svými průvodci ne- 
boli traséry. Právě oni měrou vrcho- 
vatou přispěli k tomu, že všichni  
hrdinové ve žlutých vestách s ozna-
čením NEVIDOMÝ/BLIND zvládli 
klasickou technikou v nevlídném 
počasí svoje závody bez újmy na 
zdraví a že protrhli pomyslnou cí-
lovou pásku.

Jako první se v páteční „Mini Ji- 
zerské“ vydalo do běžecké stopy 
na tratích dva a tři kilometry pět 
dětí z plzeňské a liberecké spe-
ciální školy pro zrakově postižené. 
Některé trasérky přitom byly „od-
bornice na slovo vzaté“: bývalá 
profesionální běžkyně na lyžích  
Zuzana Kocumová se v této od- 
povědné roli ocitla už několikrát,  
trasou bezpečně vedla i Radka  
Tkáčiková, instruktorka lyžování  
a himalájská průvodkyně.

Sobotní premiérový závod na  
10 kilometrů absolvovalo sedm  
závodníků ve věkovém rozpětí 14  
až 24 let. Přímo vynikající výkon 
zaznamenal Jan Bošek, kterého 
dostala skvělá souhra s trasérem 

Janem Markem s časem 34:32  
minut na sedmé! místo z celkem  
183 klasifikovaných účastníků (ví- 
těz byl rychlejší zhruba jen o deset  
minut), tento výsledek mu navíc  
zabezpečil zisk Poháru Nadace 
Leontinka.

Na 25kilometrovou trať se přihlá-
sili dva členové týmu. Ivo Budil 
(trasér Petr Müller) skončil na 359. 
příčce pořadí, zhruba o sto míst  
níže – přesně 456. – pak slabozra- 
ká Eva Lesová (trasérka atletka  
Táňa Balatková); ve výsledkové 
listině tohoto závodu se objevilo 
celkem 574 jmen.

Tým Nadace Leontinka patří už 
ke stabilním účastníkům závodu 
čtyřčlenných štafet – dva běžkaře 
se zrakovým handicapem doplnili 
zástupci Nadace a spolku Jeden 
na jednoho, s nímž spolupracuje. 
Obdivuhodně svoje úseky pro- 
běhli hlavně oba nevidomí členo-
vé a rozhodujícím způsobem se 
tak zasloužili o historicky nejlepší 
umístění štafety uvedeného tý- 
mu: 33. místo z celkového počtu 
54 startujících čtveřic. 

Reprezentanti nadace, která „při- 
náší světlo do života dětem a stu-
dentům se zrakovým postižením“, 
se už velice těší na jubilejní pa-
desátou „padesátku“, jak si ji za- 
se skvěle užijí...                      (mk)
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Mediální partneři:

I letos bude Sněžka charitativní

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, do-
stáváte, vážení a milí čtenáři, tento dvouměsíčník zaměřený 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)

MOžNé zPůSOby PODPOry: 

bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/kód banky: 272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

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

Všichni odstartovali i proběhli cílem 

Příspěvek na péči 
vzroste od srpna o 10 procent,  

ale špatný systém zůstává

Neziskovky v okresech Pardubice a Chrudim mohou v těchto týdnech 
navrhovat veřejně prospěšné projekty na burzu filantropie. Uzávěrka při-
hlášek je 31. března.

Burzu pátým rokem pořádají Koalice nevládek Pardubicka, Pardubický 
kraj a Krajská hospodářská komora. Tyto subjekty zajistí firmy ochotné 
finančně podpořit dobrou věc. Na internetu se pak od 1. do 24. dubna 
uskuteční hlasování, v němž donátoři i veřejnost rozhodnou o tom, které 
projekty se dostanou do finále.

Možnost získat peníze na zajímavou aktivitu by si neměly nechat 
ujít ani organizace lidí se zdravotním postižením. V minulosti ve finá-
le uspěly třeba Česká abilympijská asociace s nápadem pořídit si včel-
stva a stáčírnu medu nebo Křižovatka – handicap centrum se záměrem 
zakoupit rehabilitační přístroj pro vozíčkáře.

Potřebné informace i přihlašovací formulář lze najít na stránkách www.
burzafilantropie.cz. Na dotazy odpoví Michal Chlumský na telefonu 774 
941 041 či e-mailu chlumsky@konep.cz.

Neziskovky z Ústeckoorlicka a Svitavska budou moci své projekty 
nominovat od 1. dubna do 31. května.                                               (pel)

Na burzu filantropie 
v Chrudimi a Pardubicích 

se lze přihlásit do konce března

náš komentář

Jaroslav Petrouš s Kateřinou Klasnovou ukazují po loňském 
skončení „Výstupu na Sněžku“ symbolický šek s částkou, 
která se v následných dnech ještě zvýšila na 700 000 Kč. 
Vpravo Alena Zárybnická, která celou benefici na centrál-
ním parkovišti v Peci pod Sněžkou moderovala. 

Ekipa Nadace Leontinka má za sebou úvodní metry 10kilometrového zá-
vodu.



České dráhy v prosinci dokončily speciální úpravu 
všech 64 multifunkčních, původně služebních vagó- 
nů vyrobených v 80. letech pro rychlíkové spoje. 
zohlednily přitom podněty od lidí se zdravotním po-
stižením s cílem usnadnit jim cestování. Vozy, které 
respektují moderní trendy v oblasti kompenzačních po-
můcek, už jsou nasazovány do souprav zajišťujících 
spojení mezi většinou regionů České republiky. Nabí- 
zejí komfortní cestování v novém klimatizovaném interiéru  
a jsou vybaveny elektrickými zásuvkami pro napájení drob- 
né elektroniky. Samozřejmostí je oddíl vyhrazený pro vo-
zíčkáře, bezbariérová toaleta a zdvihací plošina, která jim 
umožňuje bezpečný nástup.

„Rozhodli jsme se provést některá další vylepšení vozů, kte-
rá doporučila Národní rada osob se zdravotním postižením  
a experti na odstraňování bariér,“ informoval Michal Ště-
pán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu. 
„Rozšířili jsme například vstupní dveře do vyhrazeného od-
dílu, aby se usnadnil průjezd osobám na větších elektrických 
vozících. Pro jejich snazší pohyb jsme také odstranili dvě 
sklopné sedačky pro doprovod a zjednodušili ovládání sklop-
ného stolku v tomto oddíle. Doplnili jsme pomocná madla  
a upravili umístění tlačítek signalizace SOS pro situace, jako 
je pád cestujícího z vozíku. To přispěje k vyšší bezpečnosti 
přepravy.“ Upravena je i zdvihací plošina, která je nově vy-
točena asi o 15° vůči hraně nástupiště. Cestující na vozíku 
na ni najíždí šikmo k podélné ose vozu, čímž je vyloučeno 
riziko sjetí vozíku do prostoru mezi nástupiště a vůz.

Vylepšené bezbariérové vagóny jsou nasazeny třeba na 
rychlících z Prahy do Plzně a Chebu, z Prahy přes Ústí nad 
Labem a Teplice do Karlových Varů a Chebu, mezi Prahou 
a Českými Budějovicemi, z Prahy přes Havlíčkův Brod do 
Brna i z Brna do Přerova a Ostravy nebo z Brna do Jihla-
vy, Českých Budějovic a Plzně. Od poloviny loňského pro-
since také zajišťují přímé bezbariérové spojení z Opavy do 
Olomouce, Pardubic a Prahy.

rekordní počet bezbariérových spojů
České dráhy v novém jízdním řádu nabízejí 4 656 bez-

bariérových spojů, což je nejvíc v historii železniční dopravy. 
Velmi výrazně roste i zájem vozíčkářů: loni vytvořili rekord 
v počtu registrovaných cest, kterých bylo 5 297. V některé 
dny dokonce použije vlaky Českých drah přibližně tolik lidí 
na vozíku, kolik jich počátkem 90. let cestovalo za celý rok.

První částečně bezbariérové vagóny se v tehdejším Čes-
koslovensku objevily v roce 1987. Pocházely z východního 
Německa a kromě služebního oddílu měly i kupé pro vo-
zíčkáře. K výraznému zlepšení však na železnici dochází až 
v posledních deseti letech. Například loni ve srovnání s ro- 
kem 2010 stoupl počet bezbariérových spojů z 2 562 na 
4 656 (tedy o 81,7 %) a počet bezbariérových vozů a jedno- 

tek se zvýšil z pou-
hých 410 na víc než 
600 (tedy o 50 %).

Pozitivní změny se 
nejprve odehrávaly  
především v regionál- 
ní dopravě. České drá- 
hy začaly v roce 2007 
nasazovat do provo- 
zu motorové vlaky  
Regionova, později ta- 
ké RegioShuttle, Re- 
gioPanter či Regio-
Shark. Tyto soupravy, 
v nichž je jeden vůz 
nízkopodlažní a má bezbariérové WC, dnes jezdí ve všech 
krajích a dominují na většině lokálních spojů.

Dálková doprava: zásadní zlepšení až nyní
Rychlíky byly donedávna pro vozíčkáře terčem oprávněné 

kritiky. Počet bezbariérových vagónů rostl jen pomalu, 
mnohé byly zastaralé a upravené nevyhovujícím způsobem. 
Navíc vlak, který měl dle jízdního řádu v soupravě vagón 
s oddílem pro vozíčkáře, leckdy přijel do stanice bez něj. 
Osobě na vozíku pak nezbylo, než se nechat naložit do va- 
gónu určeného k přepravě balíků, což bylo nepříjemné i ne-
bezpečné.

V roce 2012 situaci ještě zkomplikovalo dočasné vyřazení 
části z těch 64 vozů vyrobených v minulém století, aby mohly 
být kompletně modernizovány. Právě tyto vagóny vozíčkáři 
často vyhledávali, protože byly vybaveny výsuvnou nájezdní 
plošinou, dostupnou toaletou a jim vyhrazeným prostorem. 
Cestování v nich bylo mnohem přijatelnější než pobyt mezi 
poštovními balíky a pytli s ceninami.

Rozsáhlá modernizace vozů sice trvala víc než tři roky, 
ale jejím výsledkem jsou velmi dobré podmínky pro cestu- 
jícího na vozíku i jeho doprovod. Pochvalu si proto zaslou- 
ží České dráhy, ale i Národní rada osob se zdravotním 
postižením, která jim poskytla cenné informace a užiteč- 
né podněty.                                 (pel) 

Desítky modernizovaných vagónů 
bez bariér v rychlících Českých drah
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Buňkov vozíčkářům
Kdo touží po procházce v oblacích, 
už není odkázán jen na fantazii. 
Sen mu splní pozoruhodná stav-
ba, která byla v prosinci otevřena 
v Dolní Moravě poblíž chaty Sla-
měnka. Je vysoká 55 metrů a ne-
má v Evropě ani na světě obdoby. 
Jde o spleť propojených dřevě- 
ných cest o celkové délce 750 me-
trů, nazvanou Stezka v oblacích. 
Atrakce je dostupná i osobám na 
mechanickém vozíku a rodinám 
s kočárkem.

Stavba z modřínového dřeva  
a ocele, která se nachází nedale-
ko horní stanice lanovky Sněžník, 
nabízí výhledy široko do krajiny, ale 
i zábavu a poučení. Z informačních 
tabulí se návštěvníci dozvědí za-
jímavosti o historii zdejšího údolí  
a mracích jako meteorologickém  
jevu. Pro vyznavače dobrodružství 
je přichystána odpočinková síť, ru- 
káv nebo tobogán. Rukáv je hustá 
síť určená k prolézání z jednoho 
patra stezky do druhého. Stomet-
rový tobogán s okýnky, tvořený ně-
kolika klopenými zatáčkami, potě-
ší hlavně děti.

Po široké cestě se až na vrchol 

Stezky v oblacích mohou vydat i vo- 
zíčkáři. Z masivního chodníku se jim 
naskytnou úchvatné výhledy na po- 
hoří Králického Sněžníku s údolím 
řeky Moravy, na hlavní hřeben Je- 
seníků, Orlické hory a Krkonoše.

„Výjimečnost je v rozsahu použití 
dřeva na stavbě těchto rozměrů. 
Také v tom, že jde o nový druh 
zážitku, kde si člověk lépe uvě- 
domí svou skutečnou maličkost  
v lůně přírody. Neznám dřevostav- 
bu s ocelovými prvky podobných 
rozměrů a účelu. Podobně velké 
stavby jsou, ale ta naše má ab-
straktní formu připomínající let  
nočního motýla, létajícího zdánlivě 
chaoticky. Poskytuje nekonečné 
množství pohledů, situací a mo-
mentů, kdy se nepatrná lidská fi-
gura vnořuje do nitra a vynořuje 
na okraj této přírodní struktury,“ 
okomentoval Stezku v oblacích je-
jí architekt Zdeněk Fránek.

Nová atrakce na Orlickoústec- 
ku je během zimy otevřena každý 
den od 10 do 16 hodin. Aktuální 
ceník, další informace i fotogale- 
rii lze najít na stránkách www.
dolnimorava.cz.                      (pel)

Stezka v oblacích v Dolní Moravě: jedinečný zážitek i pro nechodící turisty

Playboy ve Státech zrušil fotky nahých krasavic a ještě něco jiného
Slavný časopis Playboy končí s fotkami na-
hých krásek, na papíře i na webu. Oznámil 
to loni v říjnu jeho zakladatel a dlouholetý  
šéf Hugh Hefner. Ještě neuvěřitelnější je 
však fakt, že magazín pro pány bude vy-
cházet dál.

Internet přeplněný erotikou i pornografií uči- 
nil z odhalených ženských půvabů dostup- 
né zboží, za které se v trafikách už moc ne-
utrácí. „Nyní jste jedno kliknutí od zobrazení 
jakéhokoliv myslitelného sexuálního výjevu, 
a zcela zdarma. Je to zkrátka v současnosti 
už passé,“ vysvětlil nečekaný počin Scott 
Flanders, výkonný ředitel gigantického pod- 
niku. Ano, gigantického: Playboy, který po- 
prvé vyšel v roce 1953 a formoval západní 
svět v období sexuální revoluce v 60. letech, 
už dávno nespoléhá jen na mediální čin- 
nost. Světoznámá značka vytvořila prospe-
rující byznys s kosmetikou, hygienickými po-
třebami či šperky.

Poslední klasické číslo Playboye vyšlo 
v lednu a na titulní straně se (popatnácté!) 
objevila herečka a skandalistka Pamela An- 

derson. Neváhala se předvést nahá ani ve 
svých 48 letech... Ve stejném měsíci se na 
internetu objevilo jiné vysvětlení, proč maga- 
zín končí s lechtivými snímky. Ke změně 
ho údajně donutily protesty amerických fe-
ministek, že jde o degradaci žen na pouhé 
sexuální objekty.

Buď jak buď, časopis, kterého se v 70. le- 
tech prodávalo přes 5,5 milionu výtisků, exis-
tuje dál. Jeho náklad sice poklesl na zhruba 
800 tisíc kusů, ale krach mu prý nehrozí. 
Playboy chce být dráždivý i s oblečenými 
kráskami a staronovým tahákem se mají stát 
brilantně podaná témata, která hýbou celou 
společností. Právě takové články, hlavně ob- 
šírné rozhovory s osobnostmi jako politik 

Martin Luther King, filmař Stanley Kubrick či 
prezident Jimmy Carter, kdysi magazín do- 
staly mezi nejuznávanější tiskoviny ve Spo-
jených státech.

Oklikou, která čtenáře snad nenudila, se  
dostáváme k důvodu, proč o Playboyi píše- 
me v Abilympijském zpravodaji. S jistou nad-
sázkou se totiž dá říct, že tím zrušením fo- 
tek nahých žen byla odstraněna diskriminace 
vůči zrakově postiženým lidem.

radši posloucháme, než čteme
Knihovna Kongresu ve Washingtonu v mi-

nulém století zahrnula Playboy mezi třicítku 
vybraných periodik, ze kterých pořizovala 
verzi v Braillově písmu. V roce 1985 sice 

Kongres z morálních důvodů překlad po-
zastavil, ale nevidomí čtenáři podali žalobu 
kvůli svému právu magazín číst. A soud jim 
s odkazem na první dodatek Ústavy dal za 
pravdu.

Avšak pro natěšené muže beze zraku 
to bylo jen poloviční vítězství. Playboy jim 
nikdy nenabídl hmatové obrázky, ačkoli 
třeba v Kanadě se lechtivý „kompletně vy-
bavený“ časopis objevil už v roce 2010. 
Vytvořila ho fotografka Lisa J. Murphyová, 
která má certifikát na taktilní neboli hmato- 
vé grafiky. Sama fotí, tvaruje a teplem for-
muje obrázky nahých těl lidí...

Ale zpět k původnímu tématu. Když ne-
jsou po ruce dotekové obrázky, je pro 
mnohé zrakově postižené lidi přitažlivější 
erotické příběhy poslouchat, než je číst. Při-
nejmenším ve Spojených státech, kde jim 
jednou týdne články i vtipy z Playboye čte 
rozhlasová moderátorka Suzi Hanksová.  
Dělá to pro neziskovou organizaci Taping  
for the Blind, která sídlí v texaském Housto-
nu a vysílá celodenně.           Miloš Pelikán

Další podobné rozhledny
u Stezka korunami stromů  
 Lipno
Otevřena byla v roce 2012, na-
bízí skvělé výhledy na Šumavu 
a Lipenské jezero, případně i na 
vzdálené vrcholky rakouských 
Alp. Točité chodníky bez schodů 
a náročných stoupání o délce 
675 metrů, které dovedou ná-
vštěvníka až do výšky 40 metrů, 
bez problémů zvládají i vozíčká-
ři a rodiny s kočárky.

u Stezka v korunách stromů 
 v bavorském lese
Nejdelší svého druhu na světě, 
v provozu je od září 2009. Měří 
celkem 1300 metrů, vede nad ze- 
mí ve výšce od 10 do 25 metrů. 
Mírně terasovitý terén a koncep- 
ce lávky zaručují, že nikde ne-
ní překročeno maximální 6% 
stoupání. Stezka je bezbariéro-
vá a jejím vrcholem je vyhlídko-
vá věž, vysoká 44 metrů. Atrak-
ce se nachází asi 30 kilometrů  
od hraničního přechodu Strážný.

Zlaté časy ženské nahoty v americkém vydání Playboye sice končí, ale slavný zajíc 
s motýlkem mazaně stříhá ušima na sociálních sítích. Facebook i twitter zabírají, po-
pularita časopisu díky nim stoupla a návštěvnost jeho webovek se zvýšila čtyřnásobně. 
Mimochodem, na stránkách českého Playboye obnažené fešandy zůstávají. Nezměnila 
se dokonce ani cena 99 korun za výtisk, která je stejná od prvého čísla z roku 1991.

● Významnou novinkou Českých drah je 14 rychlíko- 
vých jednotek InterPanter. Ty jsou dokonce nízkopod-
lažní a mají veškeré vybavení pro cestování vozíčkářů. 
Od listopadu jezdí na lince Brno – Břeclav – Otrokovi- 
ce – Přerov – Olomouc a od ledna jsou postupně nasa- 
zovány na lince z Brna přes Svitavy, Českou Třebovou, 
Pardubice a Kolín do Prahy.
● České dráhy jsou vstřícné nejen k vozíčkářům, ale 
také k sluchově a zrakově postiženým lidem. Komplex- 
ní informace o jejich speciálních službách jsou zveřej-
něny na stránkách www.cd.cz v rubrice Vlakem po ČR, 
pod odkazem S ČD bez překážek. Tamtéž lze najít i elek- 
tronický systém objednávky cesty: vozíčkář si tak může 
předem snadno vyřídit všechny záležitosti spojené s jíz- 
dou vlakem. Pro jakékoli dotazy je určeno Kontaktní 
centrum ČD, telefon: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz.
● Ve vnitrostátní přepravě je i letos pro držitele průkazu 
ZTP či ZTP/P zachováno zvýhodněné jízdné. Průvod- 
ce osoby, která vlastní průkaz ZTP/P, pak cestuje zdarma 
(ve 2. vozové třídě).

Komfort vozíčkářů v Autokempu 
Buňkov v Břehách u Přelouče,  
který nabízí bezbariérové ubytová- 
ní s nejvyšší kapacitou v Pardu-
bickém kraji, se nyní ještě zlepší.

„Pardubický kraj přispěl dotací ve 
výši dvacet tisíc korun na vybudo- 
vání širokého sjezdu ke stejno- 
jmennému rybníku a hodlá za- 
koupit i mechanický vozík MLOK, 
který usnadní přístup hendikepo- 
vaných do vody,“ konstatovala Ka- 
teřina Procházková Skůpová  
z oddělení komunikace kancelá- 
ře hejtmana Pardubického kraje.

„Kemp Buňkov se dlouhodobě 
snaží vycházet vstříc hendikepo-
vaným a připravit pro ně příjemné 
prostředí bez omezení. Od roku 
2013 tu funguje bezbariérová láv-
ka spojující ubytovací zařízení  
s pláží rybníka,“ sdělil radní Pardu- 
bického kraje pro cestovní ruch 
René Živný. 

Z grantového programu Podpo- 
ra budování infrastruktury cestov- 
ního ruchu v Pardubickém kraji  
získal kemp také 165 tisíc korun  
na opravu hlavního sociálního za- 
řízení. (pad) 



ELEKTrOPOMůCKy PArDUbICE s.r.o.

 PARDuBICKá DeVítKA
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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. 

Vozíčkáři, osoby se sníženou po- 
hyblivostí, ale třeba i rodiny s dětmi 
v kočárcích mají v historických 
jádrech měst s množstvím turis-
tických lákadel téměř vždy větší či 
menší problém s pohybem po ob-
tížném, příp. hůře schůdném te- 
rénu, tj. po dlažebních kostkách. 
Typický příklad představuje Kutná 
Hora, kam kromě velkého počtu 
návštěvníků z blízkého i dalekého 
zahraničí míří často právě i lidé, 
kteří se musejí kvůli svému zdra-
votnímu postižení každodenně vy-
rovnávat s různými bariérami. 

Proto není rozhodně od věci 
zpropagovat prostřednictvím toho- 
to dílu našeho dlouhodobého se- 
riálu chvályhodnou aktivitu místní 
destinační společnosti. Její záslu- 
hou totiž vznikly především pro 
návštěvníky s elektrickým i ma- 
nuálním vozíkem dvě bezbariéro-
vé trasy, aby také oni mohli v zá- 
sadě bez obav alespoň částečně 
poznat město, ve středověku druhé 
nejvýznamnější po Praze. 

Každý by se na výlet měl vyba- 
vit přehlednou mapkou, do konce 

března je volně k dispozici na 
webu http://destinacekutnahora.cz/ 
Nabídka pro handicapované/Za  
památkami Kutné Hory „na koleč- 
kách“: průběh tras je totiž značen 
pouze v ní. Navíc obsahuje nejen 
výčet bezbariérových památkových 
objektů, ubytovacích zařízení, toa- 
let a parkovišť, ale také turisticky 
významných objektů bezbariérově 
nepřístupných, kterých je (zatím) 
mnohem více. S dubnovým spuš- 
těním nových webových stránek 
města změní svou podobu i umís-
tění také doména zaměřená na 
turistiku – od uvedeného měsíce 
bude proto mapka ke stažení na 
adrese www.kutnahora.cz v sekci 
Turista/Bez bariér.

V reálu trasy v některých úsecích 
kopírují modrou značku, krátce také 
jižní okruh NS Stříbrná stezka. Ně- 
komu mohou pomoci tabule s ná- 
zvy ulic či směrovky k jednotlivým 
památkám. Otištěná část zahrnuje 
centrum města, kterým prochází  
necelé tři kilometry dlouhá „modrá“ 
trasa. Druhá, značená červenou  
čárou, končí po zhruba 2,5 kilo- 

metrech u in- 
formačního 
centra u Kost-
nice v Sedlci, 
okrajové čás-
ti města.  

Text na uve- 
dené webové 
adrese v zá-
věru doplňu-
je série de- 
tailních fotografií: vozíčkáři tak ma- 
jí možnost prohlédnout si ještě 
před výletem povrch, který je čeká, 
většinou tedy zmíněnou dlažbu.Té- 
měř všechny  ulice na trasách již ma- 
jí bezbariérové nájezdy na chodní- 
ky, přerušovaná čára znamená, že 
v příslušném místě tomu tak (do- 
sud) není a upozorňuje na objetí 
těchto překážek po silnici. 

Město vydalo i propagační mate-
riál s informacemi o bezbariéro-
vých objektech. Ten je nyní pouze 
v elektronické podobě, v průběhu 
letoška bude po aktualizaci do-
tištěn, budou ho tedy mít ve všech 
třech informačních centrech (hlav- 
ní je na Palackého náměstí, další 

město ne- 
dávno ote- 
vřelo na 
hlavním  ná- 
draží, které 
je ještě asi  

o kilometr dále za Kostnicí). 
Vrcholem návštěvy může být 

skutečný vrch Kaňk, částečná při- 
rozená severní hranice města. Na 
jeho úbočí totiž stojí nová a oje- 
dinělá Havířská bouda, rozhledna 
a restaurace v jednom – přístup 
i příjezd je po silničce s modrou 
značkou (pokračuje do Starého  
Kolína) a po krátké žluté odbočce 
doprava. 

Její zvláštnost spočívá v tom, 
že je to jedna z mála bezbarié- 
rových rozhleden u nás: výtah do- 
praví každého, kdo nemůže nebo 
nechce vyšlapat 144 schodů, do 
zcela prosklené vyhlídkové terasy 
ve výšce 30 metrů, která zároveň 

slouží i jako malá restaurace. Už 
pouhý pohled potvrdí i vozíčká- 
řůmpravdivost tvrzení, že na Kut- 
nou Horu a její okolí „jeden den  
nestačí“. 

V samotném kopci se zacho- 
valo množství starých důlních 
děl na těžbu stříbra. Kousek od 
vlastního vrcholu (352 m n. m.) 
připomíná vedle vysílače památník 
události z let 1419 a 1421 – 
vhození zajatých husitů katolickým 
vojskem do šachet. Ještě v závě-
ru téhož století, v roce 1496, byla 
na stejném místě zlikvidována 
hornická vzpoura. 

Historické centrum Kutné Hory 
vč. chrámu sv. Barbory a také ka- 
tedrály Nanebevzetí Panny Marie 
v Sedlci bylo v roce 1995 jako páté 
z 12 českých unikátních kultur- 
ních či přírodních památek  zapsá-
no na Seznam světového dědictví  
UNESCO.                                                                        (mk)

Trasy samozřejmě vedou kolem jediných tří 
památek, kam se vozíčkáři dostanou. Je to 
především symbol města, pětilodní gotický 
chrám sv. Barbory (patronka horníků). Dlou-
há zeď vpravo je průčelí dalšího přístupného 
objektu, původně jezuitské koleje, z níž se 
po rekonstrukci stala Galerie Středočeské-
ho kraje (GASK). Ta potěší navíc i nevidomé 
osoby: stálá expozice obsahuje také haptic-
ké reliéfy obrazů s popisky v Braillově písmu.

Poslední přístupnou architektonickou památkou je 
světoznámá Kostnice, podzemní kaple hřbitovního 
kostela Všech Svatých. Její kompletní vnitřní výzdoba 
je vytvořena z kostí téměř 40 tisíc zde pohřbených 
lidí. Dolů vozíčkáře sveze rampa s nosností 225 ki-
logramů. Z důvodu dosti problematického vstupu na 
hřbitov i přístupu k ní je ale pro pohodlnou návštěvu 
nutný doprovod. Aktuální informace o přístupnosti 
pro handicapované návštěvníky poskytne nedaleké 
informační centrum na čísle telefonu 326 551 049.

ACtIWO Pardubice

AGeS Pardubice

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

CHeStAV

14. ročník 
městského běhu
středa 27. dubna
start: Pernštýnské nám.

16 hod. – štafety
17 hod. – charitativní 

lidový běh
18 hod. – hlavní závod

Celý výtěžek z lidového běhu bude při vyhlašování výsledků 
předán rodičům šestileté zdravotně postižené Mišky Hlaváčkové.



Historie vzdělávání lidí se zrakovým postižením 
K prvním zmínkám v písemné formě týkajících se  
i léčby nevidomých a slabozrakých je třeba se vrátit 
zhruba do 18. století př. n. l. Léčit oční vady se po-
koušeli už ve starověkém Egyptě, Číně nebo Indii. 
Většina nejen starověkých civilizací přitom umožňo- 
vala vzdělávání pouze nevidomým mužům z bohatých 
rodin, mezi ně patřil také významný římský politik 
Appius Claudius Caecus (caecus – latinsky „slepý“). 
Jednu z prvních informací o organizovaném vzdě- 
lávání přináší kniha řečníka a učitele rétoriky Marca 
Fabia Quintilliana: píše v ní mj. o tom, že ... (1. ta-
jenka) mohou číst i slepci. Navíc je také autorem tzv. 
Tabelly neboli souboru reliéfních písmen, z něhož se 
v pozdějších dobách vycházelo při tvorbě některých 
dalších hmatových písem. Významné datum před-
stavuje také rok 970 n. l., kdy začala studenty s tímto 
handicapem přijímat univerzita Al Ashar v Káhiře.
Ve středověku se na tuto péči zaměřovala jen církev 
vč. různých řádů, jedinou možnost pro získání vzdě- 
lání nabízela hudba. První známé organizované seskupení nevidomých na evropském kontinentě vzniklo roku 1350 v Itá- 
lii – tzv. Benátské ... (2. tajenka) Schola Coecorum ve své činnosti navazovalo na starověkou tradici jejich vzdělávání. Místem 
zrodu prvního vzdělávacího střediska je také Itálie, a to Palermo, kde byla roku 1661, ale pouze pro členy bohatších ro- 
din, založena „Akademie slepých hudebníků a básníků“. Francouz Valentin Haüy se stal roku 1784 v Paříži prvním uči- 
telem a vychovatelem nevidomých v nově vznikajících výchovných a vzdělávacích ústavech. Saskému městu Drážďany 
zase náleží primát ve výchově předškolních dětí se zrakovým postižením: roku 1802 tam začala fungovat první mateřská 
škola na světě specializovaná na takové děti. 
I počátkem 19. století ovšem  stále převažovalo mínění, že vzdělání nevidomému škodí, protože  si více uvědomuje svoji těžkou  
situaci...

Vodorovně: A. Zemní olej; iniciály českého sochaře tyrolského původu Brauna; osahání. – b. Výtažek z léčivých rostlin; 
jihoamerický papoušek; skupenství vody. – C. Sibiřský kozorožec; dráha; provádět jízdu. – D. Písmeno řecké abecedy; radioaktivní 
prvek; anglická číslovka. – E. Čichový nelibý vjem; otáčka; předložka. – F. Asijský stát; dietylamin kyseliny lysergové; vavřín. –  
G. Sada; hexadekan; číslovka řadová. – H. Odplata; kód letiště Savannah v USA; organická kyslíkatá sloučenina . – I. Svazek 
slámy; moučka z kurkumy; rubopisy.  
Svisle: 1. 1. tajenka. – 2. Pcháč; vězení. – 3. Potom; polodrahokam; značka teluru. – 4. Cizí mravenec; osobní zájmeno; kozel. –  
5. Planeta; elektrický výboj. – 6. 2. tajenka. – 7. Kontrabas; levantská bavlna. – 8. Představený kláštera; značka thallia; spojka. –  
9. Květen; opasek; záporka. – 10. Uhlovodík; hrana lodního trupu. – 11. Chrám.
Pomůcka: adana, cap, outor, SVN.                                                                                                                                              

Termín pro tuto křížovku: neděle 10. dubna.                                                                                                                             (mk)
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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.  

Vyluštění z čísla 6/2015: NIKDY SE NEVZDÁVAT.

Cenu získávají:
1. Jana Veselá, Pardubice
2. Roman Šeda, Pardubice
3. Blahomil Merkl, Pardubice
4. Svatava Korbelová, Pardubice
5. Iva Hlaváčková, Přelouč

Počet zaslaných vyluštění se stále pohybuje kolem 90. 
Tentokrát se ovšem „urodilo“ dost špatných řešení. Byla 
sice vlastně správně, ale příslušní křížovkáři si svá ře- 
šení nedostatečně zkontrolovali s úvodním textem. Vždy 
je totiž třeba mít na paměti, že 1. tajenka a 2. tajenka 
je něco zcela jiného než 1. díl tajenky a 2. díl tajenky.

(mk)

Pravidla soutěžní křížovky o zajímavé ceny:
1) Vyluštěné znění tajenky/tajenek (ve druhém pří- 
 padě vč. jejich čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA, 
 2. PARDUBICE) poslat do uvedeného termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručo- 
 vací adresu. Případný jiný způsob převzetí ceny 
 nutno domluvit na telefonním čísle 466 304 366.
3) Od května 2013 možno luštit i prostřednictvím fa- 
 cebooku.
4) Jména výherců i správné řešení a podle prosto- 
 rových podmínek také kompletně vyluštěný obra- 
 zec 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)
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Pro chvíle oddechu

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

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

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

e-mail: info@k2p.cz

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.

Specialisté na eshop  
www.webovy-servis.cz

MR SySteM



„Obyčejné dovednosti, neobyčejní lidé“ –     
společný slogan vrcholné mezinárodní, ale také místní soutěžní přehlídky 

Daniela Cincibusová je učebnicovým příkladem toho, že 
každodenní péče o osoby se zdravotním, ale i sociálním 
znevýhodněním občas přináší příběhy připomínající spíše 
vymyšlený námět nějaké knížky, které jsou ovšem od za-
čátku do konce skutečné… 
Na počátku její složité životní pouti bylo nepříjemné sděle- 
ní lékařů, že nemůže mít vlastní děti. Proto se rozhodla  
vystudovat speciální pedagogiku a stát se pěstounkou. Tu- 
to velice obětavou činnost začala vykonávat společně 
s manželem v SOS dětské vesničce ve Chvalčově. V za-
řízení v obci na úpatí Svatého Hostýna, významného mo- 
ravského mariánského poutního místa, jejich rodinou na-
konec úspěšně prošlo devět dětí, většinou Romů.
Po manželově smrti se po druhé svatbě přestěhovala do 
Čáslavi ve středních Čechách, kde zároveň využila svoje 
vysokoškolské vzdělání jako učitelka na zvláštní škole.  
Z ní byla ale později „odejita“ za tvrdé prosazování názo- 
ru, že romští žáci, kteří do ní chodili, patří do školy nor- 
mální. 
A tak absolvovala kurz žurnalistiky, po jehož ukončení  
psala pro romský časopis. Po problémech v manželství ji 
další cesty zavedly nejprve opět pod Hostýn, posléze pře-
sídlila do Mimoně na Českolipsku. I v tomto současném 
bydlišti vykonává záslužnou činnost: působí v nízkopra-
hovém zařízení Oblastní charity Most pro děti a mládež  
v Ralsku-Náhlově, sociálně vyloučené lokalitě Libereckého 
kraje.
Její druhý muž byl také pěstoun – staral se o sedm rom-

ských dětí, navíc měl ještě šest vlastních. Jednoduchý vý-
počet tedy potvrdí, že žena pro další život připravila cel-
kem 22 dětí, z toho 15 romského původu. A jak hodnotí  
roli „náhradní“ mámy ona sama? „Za svůj největší úspěch 
považuji vychované, vystudované děti, postavené do ži- 
vota. Všechny mají práci, nikdo není na sociálních dáv-
kách.“ 
Její dospělé „dcery“ i „synové“ zakotvili v různých místech 
po celé republice. Je mezi nimi třeba varhaník, který v dět-
ských domovech vyhledává klienty s hudebním nadáním, 
jeho bratr pianista nebo sociální pracovník na Zlínsku. Dvě 
ze tří sester nalezly uplatnění ve firmách v Bystřici pod Hos- 
týnem, jedna pracuje ve zdravotnictví v Praze. Její další  
„svěřenkyně“ se stala pekařkou v Čáslavi.
Úctyhodné aktivity D. Cincibusové nejen ve prospěch  
vlastní rodiny nezůstaly utajeny organizátorům 5. ročníku 
cen Roma Spirit (Romská duše). Získala hlavní cenu v ka- 
tegorii Osobnost (ocenění jednotlivce za dlouhodobou  
práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů). 
Ceny se každoročně slavnostně předávají 10. prosince 
při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Od je-
jich počátku může veřejnost zasílat nominace na ocenění 
jednotlivců či organizací podílejících se na takovém zlep- 
šení životních podmínek romské komunity v České re-
publice, které i přináší reálné výsledky. Více informací po- 
skytují webové adresy www.otevrenaspolecnost.cz nebo  
www.gypsyspirit.eu/cz. 

(mk)

Poprvé se nejvýznamnější akce světo- 
vého abilympijského hnutí uskutečnila 
v Evropě v srpnu 2000 v našem hlavním 
městě. Následující tři ročníky mezinárod-
ní abilympiády hostily státy jihovýchod- 
ní Asie, kde v 80. letech minulého století 
tato významná přehlídka podporující při- 
rozenou integraci osob se zdravotním po-
stižením do společnosti vznikla. Druhou 
evropskou pořadatelskou zemí bude  
Francie, která dostala důvěru na zase- 
dání Mezinárodní abilympijské federace 
předloni v dubnu: rozhodlo o tom potvr- 
zení nezbytné vládní podpory. (Původně  
se měla akce konat ve Finsku, to se ale  
nakonec pořadatelství vzdalo.) 

Historicky (zatím) největší akce
Devátý ročník mezinárodní abilympiády pro-
běhne v Bordeaux, hlavním městě regionu 
Aquitaine (Akvitánie), na jihozápadě země  
už zanedlouho: v prvním jarním týdnu od úte-
rý 22. do neděle 27. března. Záštitu poskytl 
nejvyšší představitel země, prezident Fran-
çois Hollande. Určitou zajímavostí přitom je, 
že oficiální logo existuje ve dvojí podobě:  
s francouzským i anglickým přídomkem.

Předpokládaný počet přímých účastníků – 
uvažuje se o sedmi stovkách – bude zname- 
nat rekordní číslo. Rekordní bude jistě i po-
čet návštěvníků.

Jak uvádí předběžný program, čtvrtek je 
koncipován jako „seznamovací“ den s pro- 
středím, večer v 19.30 hodin začne dvou-
apůlhodinové slavnostní zahájení. V pátek 
a v sobotu se kromě všech soutěžních dis- 
ciplín uskuteční také různé konference i jiné 
akce doprovodného programu. Sobotní ve- 
čer bude od 19 hodin patřit slavnostnímu 
zakončení s předáním medailí, následovat 
bude rozlučková party. 

Organizátor Abilympics France (zástupci 
subjektů spojených s osobami se zdravot- 
ním postižením, zaměstnavatelských asocia- 
cí i představitelů zmíněného regionu a cent- 
rální vlády) připravil 49 disciplín, což je 
další nový rekord za dobu trvání mezinárod- 
ního soutěžního setkávání abilympioniků. 
Disciplíny přitom podle zaměření rozdělil do 
šesti skupin (služby – 9, výpočetní technika 
a kreativita – 13, průmysl – 11, řemesla – 13, 
stravování – 3). Účastníkům naší soutěžní 
přehlídky jsou většinou známé, s některými 
z dalších se ovšem téměř nebo vůbec ne- 
setkávají, některé jsou úplně nové i z hle- 
diska mezinárodních abilympiád. Elektronic- 
ká montáž, šití dámského oděvu, výroba 
nábytku a zpracování dat jsou s přihlédnu- 
tím ke stupni a charakteru postižení jednot- 
livých soutěžících rozděleny na kategorie 
„začátečnící“ a „pokročilí“, aby jedni ne- 
měli značnou (ne)výhodu oproti druhým. 
(Kromě první zmíněné disciplíny se stejně  
postupovalo jen v roce 2011 v jihokorej- 
ském Soulu). V zahradnictví a mecha- 

tronice (využití součinnosti mechaniky, 
elektroniky a softwarového inženýrství ke 
zkoumání automatů pro možnost řídit jejich 
prostřednictvím vyspělé hybridní systémy) 
budou soutěžit dvojice.

Abilympiády by se mělo zúčastnit 41 vý- 
prav – nejvíce pochopitelně z Asie (18), 
který následuje s 12 zeměmi Evropa, zby- 
tek tvoří zástupci Afriky (6), obou americ- 
kých kontinentů (4) a Austrálie (1).

Četné novinky nejen v soutěžích
Oba hlavní abilympijské dny se budou vy- 
značovat řadou novinek, zdaleka ne pouze 
v organizaci jednotlivých disciplín vč. sys-
tému bodování. Z obecných pravidel např. 
vyplývá, že v každé mohou nastoupit ma-
ximálně dva soutěžící jednoho týmu, v za-
hradnictví a mechatronice tedy čtyři = dvě 
družstva. Každý abilympionik může soutě- 
žit pouze jednou.

Disciplína se uskuteční jako soutěžní za 
podmínky alespoň pěti přihlášených ze tří  
týmů, jinak bude ukázková. Soutěže se dvě- 
ma nebo více úkoly se budou konat ve dvou 
dnech. Přihlásí-li se velký počet účastníků, 
rozdělí se do dvou (nebo více) skupin, dva 
zástupci jedné reprezentace nastoupí ve 
stejném čase. Kvůli zajištění spravedlivého 
průběhu bude pro právě nesoutěžící abi-
lympioniky povinná účast na výletech apod. 

Počet rozhodčích bude záviset na povaze 
jednotlivých disciplín: kde bude dán důraz 
na subjektivní posuzování výkonů, bude jich  
pět, jinak tři.

Na vyhlašování výsledků dostanou speci- 
ální cenu soutěžící s nejvyšším bodovým 
ziskem v rámci svých reprezentací.

Oproti pardubické abilympiádě je návrh  
plakátu jednou z počítačových disciplín,  
v keramice se bude používat elektrický hrn-
čířský kruh. 

V doprovodném programu se objeví také 
dvě zajímavé akce, díky nimž bude v dějišti 
abilympiády živo i v noci. Hackathon (hack 
day, hackfest nebo codefest) bude 48hodi-
nový nonstop vyzývací souboj mezi softwa- 
rovými tvůrci, při kterém budou vytvářet ino-
vativní aplikace pro osoby se zdravotním 
postižením. Stejně dlouho potrvá také Han-
dilab, obecně lze fab lab charakterizovat ja- 
ko dílničku s řadou flexibilních počítačem ří-
zených nástrojů pro malosériovou výrobu.

Stejný termín konání bude mít regionální 
kolo Světové dovednostní soutěže (World-
Skills), v němž se o postup do celostátního 
finále utkají mladí lidé ve věku od 17 do 22 
let. Motto, které bude obě paralelní akce pro-
vázet, je v titulku článku.

Patnáct „dresů se lvíčkem na prsou“ 
V našem reprezentačním výběru, který se  
pod vedením Jaromíra Krpálka do zhruba 
250tisícového přístavního města při ústí ře- 
ky Garonne do Atlantiku přesune letecky, 

budou pochopitelně především soutěžící,  
jejich doprovod a jeden rozhodčí.

Rozhodující kritérium pro výběr soutěžících 
představovaly výborné výsledky ze čtyř po-
sledních národních abilympiád. Původně jich 
bylo nominováno jedenáct, nakonec zbyla 
osmička vyvolených – všichni to jsou dlou-
holetí soutěžící ověnčeni řadou úspěchů vč. 
titulu „Abilympionik roku“. Někteří se přitom 
specializují jen na jednu či dvě disciplíny, 
někteří mají různě široký rozsah dovedností.

Helena Nejedlá se původně přihlásila do 
keramiky, kterou doma pravidelně její koneč- 
né hodnocení vynese na některou z medai-
lových příček, vzhledem k pravidlům se ale 
nakonec rozhodla pro malbu na hedvábí.

Naopak zcela jasné rozhodování měli tři 
úzcí specialisté, nastoupí totiž ve svých ob-
líbených disciplínách – Martina Mašková  
bude naše barvy hájit ve vyšívání, Jan  
Venzara v dřevořezbě (na tuzemské abilym- 
piádě vyhrál v letech 2014 i 2015) a Anton 
Kozák v košíkářství. To bude zároveň jedi- 
ná disciplína s dvojnásobnou účastí našich 
„želízek v ohni“: co nejlepší výkon se bude 
snažit podat i Jaroslav Wojnar, vítěz po-
sledních dvou pardubických ročníků. 

Jan Wenemoser bude reprezentovat  
v externí fotografii, v níž byl u nás loni dru- 
hý. Nevidomý Vladimír zrna, který podává  
při  každém svém vystoupení v Pardubicích  
až neskutečné výkony, bude jedním ze  
soutěžících v disciplíně elektroinstalace;  
zajímal se ale i o údržbu letadel. Všestran- 
ný Milan Ševčík „se musel rozhodnout“ pro 
keramiku – jiné disciplíny jeho zájmu totiž  
ve Francii nevyhlásili.

Čtenáři budou jistě držet palce všem jme-
novaným a přát jim výborné až vynikající 
výsledky. A když Francie, tak také vinš ve 
francouzštině od České abilympijské aso-
ciace: Association souhaite à tous nos re-
présentants une représentation réussie.  

Confirmez un excellent niveau de votre  
mouvement tchèque abilympique avec vo- 
tre performance. (Asociace přeje všem na-
šim reprezentantům úspěšné vystoupení.  
Potvrďte svým výkonem vysokou úroveň  
českého abilympijského hnutí.) 

Do soutěžní části se aktivně zapojí ještě 
Vladimír zvěřina jako rozhodčí v počítačo-
vé editaci textu. Členem týmu bude i novinář 
Miloš Pelikán. V Bordeaux bude tlumočit  
a chystat články pro Abilympijský zpravodaj.

Připomínka předchozí abilympiády
Další výrazné potvrzení nadvlády asijských 
zemí přinesl 8. ročník v Soulu, metropoli Jižní 
Koreje, kde se konal od 25. do 30. září 2011. 
Účastnila se i naše reprezentace, tři soutě-
žící jsou i v letošním výběru – M. Ševčík,  
J. Wenemoser a J. Wojnar.

Ve 33 řemeslných a 7 volnočasových dis-
ciplínách dosáhli z Evropanů na medaile 
pouze Rakušané Andreas Pöschek a Ru-
dolf Jochum (oba stříbro za studiovou foto- 
grafii, resp. dřevořezbu), Eva Vilímová ze 
Slovenska a Francouz Thomas Veillon (bron- 
zy za pletení a tvorbu www stránek), dal-
ší tři zástupci našeho kontinentu si přišli  
v cukrářství, šperkařství a studiové fotografii 
pro speciální cenu. První tři jmenovaní jsou 
uvedeni mezi soutěžícími ve stejných disci- 
plínách i letos, posledního bude zastupovat 
logo Abilympics France, které vytvořil právě 
v Koreji v rámci své disciplíny. (A. Pöschek 
a E. Vilímová zažili stupně vítězů už na 
zmíněné premiérové mezinárodní abilympi-
ádě v Evropě jako nejlepší v externí fotogra-
fii a bronzová medailistka v háčkování.)

Vše důležité o 9. ročníku mezinárodní abi- 
lympiády přináší ve francouzštině i v angličti- 
ně webová adresa www.abilympics.events. 
Nezapomíná na ni pochopitelně ani tuzem-
ský web www.abilympiada.cz.                                      (mk)
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Neuvěřitelná 
pravda

Sošku hliněných rukou se srdcem letos poprvé v historii oce-
nění doplnil voucher na finanční odměnu, který D. Cincibusová 
převzala z rukou německého velvyslance. Za vyznamenanou 
stojí jeden ze „synů“, který ji vzhledem k její omezené mobilitě 
doprovodil na jeviště.                         Foto: Tereza Havlínková

Centrem veškerého dění obou soutěžních akcí bude moderní Výstavní centrum (le Parc des 
Expositions) na severním okraji města na břehu velkého jezera. Komplex na rozloze přesahující 
30 hektarů tvoří čtyři haly s celkovou plochou 80 000 m2. Největším objektem je hala 1 z roku 
1969 (na snímku): je dlouhá 840 metrů, široká 60 metrů, krytá plocha má 50 400 m2. Úctyhodné 
rozměry má také hala 2 – délka 147, šířka 93 metrů.
Celoročně slouží všechny výstavní prostory, řada konferenčních místností i venkovní prostran- 
ství jako místa konání množství veletrhů, výstav, kongresů, kulturních či společenských akcí.



Olšany /REPORTÁŽ/ – Ležím na  
zemi a snažím se nakreslit čáru. 
Tužka mě však neposlouchá a její 
hrot ujíždí po papíře, kam se mu za- 
chce. Psací nástroj totiž nedržím 
v ruce, ale v zubech. Poprvé v životě 
zkouším, jaké je to malovat ústy.

Na papíře se objeví ježatý obra- 
zec, který víc než zvířecí hlavu 
připomíná ozubené kolo. S obdi-
vem sleduji pravidelný ovál, který  
nakreslil můj zkušený kolega Ja- 
kub Hříbek. Je klientem Domova 
Paprsek v Olšanech na Šumper-
sku a malování ústy se věnuje už 
od školních let. Rukama kvůli své-
mu hendikepu nemůže.

Rozhodli jsme se, že oba nama- 
lujeme kočku. „Jsem milovník ko- 
ček. Namalovat kočku, to pro mě 
nic není,“ říká Jakub. S náčrtem 
šelmy už je dávno hotový, zatím- 
co já se stále snažím nakreslit no- 
hy a ocásek.

S výsledkem svého snažení v po-
ločase moc spokojený nejsem. Na 
rozdíl od pěkně pravidelné Jaku-
bovy kočky je ta moje hodně ježa-
tá. Jakýsi pokrok je však přece jen 
znát. Pohyby tužky se učím jemněji 
ovládat jazykem. Urputnost mého 
snažení se ostatně do psacího  
nástroje doslova vryla. Zhruba ve 
dvou třetinách výšky tužky zejí hlu-
boké díry po zubech.

„Nejhorší bylo nakreslit tlamičku, 
čumák a oči,“ ukazuji Miladě Sob-
kové, která Jakubovi při malování 
asistuje. „Však to štětcem půjde 
lépe,“ slibuje.

Opravdu. Štětec s barvou se na 
rozdíl od tužky nezadrhává, po pa- 

píře lehce klouže a zanechává  
za sebou docela pravidelné pru- 
hy, které budou tvořit mourovaný 
kočičí kožíšek. Hlavně musím dr-
žet linky a nepřetahovat jednu bar-
vu do druhé.

Po chvíli přijdu na to, že nejlépe 
štětec v barvě namočím tak, že 
s ním protipohybem horní a dolní  
čelisti otáčím. Ani vyprání štětce ve 
vodě nepředstavuje nepřekonatel- 
ný problém. Stačí ho chytit do zubů 

a špičkou jazyka s ním v misce s vo- 
dou rychle pohybovat sem a tam.

Během pár desítek minut zjišťuji, 
že při malování ústy mě paradox-
ně nejvíc bolí ruce. Ležím totiž na 
břiše na koberci a horními konče- 
tinami se podpírám. Zabrat dostá-
vají také zuby. Hlavně ve chvíli, kdy 
maluji pozadí a tlustý štětec mu-
sím pevně stisknout mezi řezáky.

Nastává nejtěžší část mé práce. 
Tenkými linkami kreslím kočce obli- 
čej. Štětec držím křečovitě v ústech 
a hlavou pomalinku opatrně pohy-
buji nad papírem. Na obrázku se 
objevuje čumáček, tlamička, fous- 
ky. „Hlavně aby se mi štětec v zu-
bech nezvrtl nebo mi na papír ne-
kápla barva,“ opakuji si v duchu.

Kočka na jarní louce s pampe-
liškami je konečně hotova. Hendi- 
kepovaný výtvarník i jeho asis-
tentka nešetří obdivem, když se  
mi do rohu výkresu podaří ústy 
čitelně podepsat.

„Jste fakt šikovný, hned bych vás 
vzala do spolku,“ říká při pohle- 
du na můj výtvor Milada Sobková. 
„Opravdu se vám to povedlo. Ne-
čekal jsem, že to napoprvé bude 
takhle dobré,“ přidává se Jakub 
Hříbek.

Jejich slova mě opravdu těší. Z ho- 
din výtvarné výchovy na základní 
škole jsem si odnesl pocit, že kres-
lit neumím ani rukama. Picasso ze 
mě určitě nikdy nebude. Třeba ale  
nejsem tak úplné výtvarné nemeh- 
lo, jak jsem si celé roky myslel.

              Petr Krňávek
          (článek otiskl Šumperský  

a jesenický deník v červnu 2015)
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Štětec pevně stisknout zuby a nepřetáhnout linky 
Redaktor Deníku maloval ústy

Ani vyložení labužníci ani ostat- 
ní příznivci chutného a zdravé-
ho jídla nezůstanou také letos 
ochuzeni o pravidelný kulinářský 
sloupek s recepty dvojice Otakar 
Vaňha, vedoucí, a Milan Kňou- 
rek, kuchař tréninkové restaurace 
České abilympijské asociace.

Tentokrát si můžete připravit dvě 
krajové speciality.

Slíváky s mákem 
a vanilkovým přelivem 
(Broumovsko)
Suroviny
30 g droždí, 100 g cukru krupi- 

ce, 350 ml mléka, 750 g hladké 
mouky, 80 g vajec, 20 g citrono-
vé kůry, 5 g soli, 300 g másla, 
600 g makové náplně, 70 g pu-
dingu; na vanilkový krém – 1 l 
mléka, 100 g cukru krupice, 100 g 
vanilkového cukru.

Na domácí buchty si připravíme 
kynuté těsto z hladké mouky, cu-
kru, mléka, droždí, vajec, citronové 
kůry, soli a másla. Dobře ho pro-
pracujeme, necháme vykynout   
a poté vykrajujeme bochánky. Dá- 
me do nich makovou náplň, ne-
cháme nakynout, pečeme v trou- 
bě. Mezitím si z mléka, pudingu, 
cukru a vanilkového cukru při- 
pravíme vanilkový krém, můžeme 
dochutit rumem.

         
Peciválky 
(Vysočina)
Suroviny:
200 ml mléka, kvasnice, cukr, 

300 g polohrubé mouky, sůl,  
2 vařené postrouhané brambo-
ry, mletý mák, omastek.

Do nakynutého kvásku z mléka, 
kvasnic a trochy cukru přidáme po- 
lohrubou mouku, sůl a dvě bram-
bory. Vymícháme tužší těsto a  ne- 
cháme ho vykynout. Pak vyválíme 
asi centimetr vysokou placku a vy- 
krajujeme kolečka. Ta pečeme na 
holé plotně z obou stran. Po 
upečení je v hrnci spaříme horkou 
vodou a zbytek vody slijeme. Sy-
peme mletým mákem a cukrem  
a omastíme.                               (r)

Koncem loňského roku předložila Evropská ko-
mise návrh Evropského aktu přístupnosti. Pro 
zhruba 80 milionů zdravotně postižených obča-
nů členských států Evropské unie i pro osoby 
seniorského věku je to velmi významný předpis: 
konkretizuje totiž společné požadavky umož- 
ňující snazší využívání řady důležitých produk-
tů a služeb z oblasti bankovnictví, výpočetní, 
komunikační, audiovizuální apod. techniky, do-
pravy atd. Stanovené požadavky budou záro- 
veň hrát podstatnou roli i v případě pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a využívání peněz 
v rámci Unie. Existenci dokumentu podporují 
i praktické zkušenosti, podle kterých má z ob- 
chodního hlediska většinou smysl poskytová- 
ní přístupných produktů, zvláště je-li přístup- 

nost zohledněna již při projektování produktu.
Na pečlivém výběru se podílely kromě zá- 

stupců dotčené skupiny obyvatel také organi- 
zace občanské společnosti i různé firmy. Ne- 
ustále se přitom pamatovalo na přiměřenost 
požadavků pro mikropodniky a malé podniky – 
proto doložka o přiměřenosti pro ně zaručuje 
nemožnost neúměrné zátěže na jejich podni- 
kání, příp. požadavky zmírňuje.

Ustanovení citovaného dokumentu by měla 
jednak zlepšit fungování vnitřního trhu, jednak 
zjednodušit podmínky pro přeshraniční nabíd-
ku i export přístupných výrobků a služeb spl- 
ňujících požadavky Unie. Především malé pod-
niky jistě velice přivítají, že jim poté odpadne 
nutnost přizpůsobit se různorodým pravidlům 

jednotlivých unijních států. Cílová skupina osob 
zase dostane rozsáhlejší nabídku těchto pro-
duktů a služeb za příznivější ceny, tím pádem 
se zkvalitní jejich aktivní zapojení do společnos-
ti, vč. možností vzdělávání a zaměstnanosti.

Komisařka Evropské komise Marianne Thys- 
senová k návrhu dokumentu řekla: „Zdravotní 
postižení by nemělo lidem bránit v plném za- 
pojení do společnosti. Stejně tak by neměl být 
přeshraniční obchod s přístupnými výrobky 
a službami ohrožen absencí společných evrop- 
ských pravidel. Prostřednictvím tohoto aktu 
chceme prohloubit vnitřní trh a využít jeho po- 
tenciál ve prospěch společností i občanů se 
zdravotním postižením. Ve skutečnosti může 
být přínosný pro nás pro všechny.“            (mk)

unijní dokument s dalekosáhlými příznivými důsledky

V Praze byly vyhlášeny výsledky publicistické 
soutěže, kterou od roku 1994 pořádá Vládní 
výbor pro zdravotně postižené občany. Dvě ze 
tří kategorií suverénně ovládly veřejnoprávní 
pořady: pomyslné zlato, stříbro i bronz si odnes-
li tvůrci z Českého rozhlasu a České televize. 
V tiskové kategorii zvítězil článek napsaný pro 
Deníky Bohemia.

Oznámení výsledků spojené s předáním cen 
vítězům bylo hlavní událostí slavnostního ve-
čera k Mezinárodnímu dni osob se zdravot-
ním postižením, který se konal 4. prosince 
v Lichtenštejnském paláci. Pro početné pu-
blikum však byla velkým tahákem i výstava 
obrazů a kreseb namalovaných ústy či noha-
ma. Jejich autory představil dokumentární film, 
promítaný hned na začátku dvouhodinového 
programu. Mnozí se večera na Kampě osob-
ně účastnili a několika větami divákům na se-
be prozradili leccos zajímavého. Dodejme, že 
tito umělci tvoří pod patronací nakladatelství 
UMÚN, které působí v Česku od roku 1993 a je 
součástí celosvětového společenství výtvarní-
ků malujících ústy či nohama.

Ale zpět k soutěži. Porota letos vybírala z 59 
příspěvků. Hlavním kritériem je to, jak přihlá-
šené dílo pozitivně a nezkresleně seznamuje 
širokou veřejnost s životem lidí s postižením.

Vítězný článek z tiskové kategorie, který zve-
řejňujeme, je jakýmsi testem „na vlastní ků- 
ži“. Novinář Petr Krňávek se rozhodl zvládnout  

malování ústy, což je dovednost, kterou v Čes- 
ku dokáže na skutečně umělecké úrovni pou- 
ze jedenáct výtvarníků. Jeho reportáž doplněná  
fotografiemi je svěží, humorná a dokonce ná-
vodná. Článek ŠTĚTEC PEVNĚ STISKNOUT 
zUby A NEPŘETÁHNOUT LINKy poskytuje 
právě to, co by novinařina poskytovat měla: 
zajímavé informace, optimismus a pocit lidské 
sounáležitosti. Otiskl ho Šumperský a jesenic-
ký deník, Olomoucký, Přerovský a Prostějovský 
deník.

V rozhlasové kategorii byl za nejlepší zvo- 
len pořad POSLEPU. Redaktorka Jolana 
Nováková v něm líčí své putování s nevido- 
mým Iljou Kučerou po oblíbených místech jeho 
dětství a mládí – po místech, která už nevidí. 
Jde o poutavý dokument o tom, že i s hendi- 
kepem je možné žít naplno a brát mnohé 
věci s humorem a optimismem.

Vítězem televizní kategorie je pořad MOJE 
SOUKrOMÁ VÁLKA – PUMPA PrO žIVOT. 
Jeho autory jsou Martin Červenka, Silvie  
Kleková a Petra Všelichová. Příběh ženy,  
která onemocněla náhlou příhodou břišní a cho-
roba ji naprosto zbavila svobody, je vyprávě- 
ný velmi působivě a vzbuzuje u diváka sympa- 
tie a obdiv k hrdince. Monika je napojena na  
velkou složitou pumpu, která jí nahrazuje chy- 
bějící tenké střevo a dodává výživu. Když  
zjistila, že v zahraničí existuje výrazně menší  
a lehčí přístroj, který pacientovi velmi zlepšuje 
kvalitu života, začala přesvědčovat lékaře, pří- 
slušná ministerstva, odbornou veřejnost a zdra- 
votní pojišťovny. Spojila se s lidmi s podobným 
onemocněním, kteří také používají obdobné 
přístroje, a prosazovala, aby i oni měli stejné 
právo na život jako totožně nemocní v cizině. 
Její snaha byla úspěšná a malá pumpa dnes 
v Česku pomáhá desítkám pacientů.

Oceněné práce z rozhlasové a televizní ka-
tegorie lze vyhledat na internetu v archivu ČT  
a ČRo.                                                          (pel)

V tradiční soutěži vynikl Český rozhlas a Česká televize

Slavnostního večera se zúčastnili také umělci 
malující nohama a ústy. Vernisáž výstavy jejich 
obrazů nečekaně obohatila samotné vyhlášení 
výsledků publicistické soutěže.

Redaktor Deníku si vyzkoušel malování ústy.

Malování ústy a nohama
l Pomocí úst a nohou malují umělci, kterým tělesné postižení nedo-
voluje tvořit rukama. V Česku maluje ústy jedenáct výtvarníků, nohama 
jeden.
l Tělesně postižené umělce malující ústy a nohama sdružuje nakla-
datelství UMÚN. Poskytuje jim podporu a vydává jejich tvorbu.
l Na Šumpersku ústy maluje jednatřicetiletý Jakub Hříbek. Od tří let 
žije v Domově Paprsek v Olšanech, příspěvkové organizaci. Kreslení  
a malbě se věnuje od školního věku. Častým námětem obrazů jsou 
kočky.
l Jakub Hříbek se malování věnuje každé pondělí tři a půl hodiny. 
Jeho výtvarnou tvorbu mu pomáhá rozvíjet šumperská výtvarnice a pe-
dagožka Milada Sobková.



Premiérová premiéra. I takto netradičně lze nazvat počin České tele-
vize: jako nezvyklý příspěvek ke 30. výročí vysílání Televizního klubu 
neslyšících totiž natočila pohádku Vánoční království, první ve znako-
vém jazyce ve své historii. Diváci ji mohli v uvedeném pořadu zhlédnout 
ve středu 23. prosince na programu ČT2. 

Hlavní postava příběhu, princezna Zlatuška, slaví Vánoce 24. dne kaž-
dého měsíce. Proto už v zámku prakticky není kvůli spoustě dárků k hnu-
tí. Za jediné řešení této zapeklité situace považují královští manželé to, 
aby se provdala. Vše v dobré nakonec obrátí zázračná vánoční hvězda  
a chudý chalupník z podhradí se svým synkem. 

Malí i velcí diváci se sluchovým postižením sice mohou již delší dobu  
sledovat pohádky díky simultánnímu tlumočení v pravém horním rohu 
obrazovky. Tato se od nich ale lišila v jedné podstatné věci – všech sedm 
rolí totiž hráli skuteční neslyšící herci, kteří se dorozumívali znakovou 
řečí. Pro ostatní diváky byla dabována do běžné řeči a doplněna titulky.

Vzhledem k hercům musela autorka pohádky Alexandra Vebrová při- 
stoupit k úpravám dialogů. O neočekávaných souvislostech řekla: „Na-
příklad slovo ‚chalupníkʻ ve znakovém jazyce neexistuje, takže jsme se 
dohodli, že budou říkat ‚muž z chalupyʻ. ‚Veličenstvoʻ, to vůbec nemají, 
takže museli říct ‚král a královna veličenstvaʻ. Takových míst tam bylo  
víc, museli jsme k tomu samozřejmě přihlížet. Myslím si ale, že díky mým 
konzultacím s herci a tomu, že pohádku režírovala kolegyně, která dě- 
lá Televizní klub neslyšících 30 let, jsme do ní dostali všechno, že 
to srozumitelné bude...“ 

Na internetu se můžete na pohádku podívat na www.ceskatelevize.cz/
ivysilani.                                                                                              (mk)

     OP
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Na počátku byl tranzitní program
Pražskou neziskovku Asistence, která loni oslavila 20 let existence, 
založila Vlasta Stupková, tehdejší zaměstnankyně Jedličkova ústavu 
a škol. Chtěla pomoci studentům ve složitém období na konci školní 
docházky: obvykle měli jen malou šanci najít vhodnou práci, sehnat 
vyhovující bydlení a zajistit si pomocníky pro každodenní život. Paní 
Stupková tehdy zapojila do pomoci mladým vozíčkářům svou rodinu, 
kamarády a známé: vesměs šlo o dobrovolníky. „Tak vznikla naše prv-
ní služba, takzvaný tranzitní program, který pomáhal středoškolákům 
ještě během studia najít praxi na běžných pracovištích. Pokračuje- 
me v něm i dnes,“ říká Erik Čipera, současný ředitel Asistence.

Tělesně postižení chlapci a dívky opouštějí takzvanou Jedli obvykle 
ve věku 17 až 23 let. Díky moderním metodám tranzitního programu 
mohou najít své dobré stránky, dokážou formulovat své životní cíle  
a naučí se hledat cesty k jejich naplnění. „Zaměstnáváme sociální pra- 
covnice, které se studenty konzultují jejich problémy, pomáhají jim 
ujasnit si představu o profesním uplatnění a hledat odbornou praxi. 
Když někdo chce pracovat třeba v účetnické firmě, tak mu konzultant-
ka pomůže zjistit, jaké jsou v této oblasti možnosti. A společně větši-
nou najdou vhodnou zkušební stáž,“ vysvětluje Čipera. Student tak 
získá cenné zkušenosti přímo v terénu, na kterých může dál stavět.

Zmíněné poradenství využijí každoročně desítky vozíčkářů. Co dal- 
šího obecně prospěšná společnost, která sídlí na Vyšehradě a provo- 
zuje Centrum pracovní rehabilitace na Pankráci, nabízí? Věnuje se 
ergoterapii, navrhuje a zajišťuje úpravy v domácnosti i na pracovišti 
člověka s tělesným postižením, poskytuje sociálně právní či psycho- 
logické poradenství, shání dobrovolníky. Ale hlavně zajišťuje osobní 
asistenci a sociální rehabilitaci, tedy služby jasně definované zákonem. 
  „Naši asistenti pomáhají klientům jednak zdarma, v rámci sociál-
ní rehabilitace, třeba při odborných praxích a hledání zaměstnání.  
A více než sto klientům z celé Prahy pak poskytujeme klasickou osob-
ní asistenci tam, kde žijí: zdaleka nejde jen o absolventy Jedličkova 
ústavu,“ informuje ředitel organizace. A dodává: „O asistenci je velký 
zájem, ale my musíme další vozíčkáře odmítat, máme plno. A stejně 
na tom jsou i ostatní poskytovatelé ve městě.“ Není tedy překvapi- 
vé, že neziskovka loni zaznamenala rekordních 29 tisíc hodin po-
skytnuté asistence. Většinu ze 70 až 80 asistentů, které zaměstnává, 
přitom tvoří vysokoškoláci.

Pomoc pro dalších padesát vozíčkářů
„Už jsme se nechtěli dál rozrůstat. Ale protože je po asistenci taková 
poptávka, rozhodli jsme se, že zvýšíme kapacitu o třetinu a pomůže- 
me dalším padesáti lidem s tělesným nebo kombinovaným postiže-
ním,“ odhaluje Čipera letošní cíl organizace. Na to je zapotřebí sehnat 
finance, a tak Asistence chystá velkou kampaň s pracovním názvem 
Meloun na asistenci: zvýšení rozsahu poskytované služby totiž při-
jde zhruba na milion korun ročně. „Pro letošek musíme hledat velké 
partnery i drobné dárce. Ale věříme, že v dalších letech se náklady 
stanou součástí dotačního programu hlavního města Prahy.“ Osob- 
ní asistenci totiž město i ministerstvo práce a sociálních věcí pova-
žují za prioritní službu, a proto ji vyšehradské neziskovce financují 
ve značném rozsahu. Avšak na skokové navýšení klientely a nárůst 
poskytovaných hodin úředníci nemohou peníze poskytnout...

Obava, že by Asistence zmíněný milión korun letos nedokázala 
sehnat, nejspíš není na místě. Kampaně, propagace či publicita v mé- 
diích jsou dlouhodobě její silnou stránkou. A smysl připravované sbír-
ky je natolik zřejmý, že by měla oslovit i drobné dárce.

bariéry v pražské dopravě musí zmizet
V roce 2007 se Asistence, hlavně Erik Čipera s vozíčkáři Michalem 
Pragerem a Jakubem Neubertem, začala intenzivně zabývat pře-
kážkami v hromadné dopravě. Zastávky s výstupem přímo do vozov-
ky, ostrůvky bez nájezdu, stanice metra uprostřed Prahy bez výtahu 
pro vozíčkáře, bariérové tramvaje i autobusy: problémy, které tehdy 
nikdo systémově neřešil. Asistence proto udělala několik výrazných 
kampaní, do kterých zapojila i celostátní tisk a televizi. A sepsala vý-
zvu Za MHD přístupnou, kterou podepsalo deset tisíc lidí. Právě je-
jich podpora posloužila v lednu 2009 jako jeden z hlavních argumentů 
pro vznik expertní skupiny Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou 
při magistrátu. „Jako člen skupiny považuju za její největší úspěch 
vytvoření dlouhodobé koncepce odstraňovaní bariér v hromadné do-
pravě a její následné schválení radou města,“ říká dnes spokojeně 
Čipera. Jinými slovy: Asistence má bez nadsázky velký podíl na tom, 
že město přijalo strategii, díky níž by v roce 2025 měla být veřejná 
doprava zcela přístupná vozíčkářům, matkám s kočárkem nebo se-
niorům, kteří špatně chodí.

Úspěšný je i dlouhodobý projekt Jedeme v tom s vámi. V jeho rámci 
na vozík usedly a po městě cestovaly stovky studentů, úředníků, poli- 
tiků, ale i oblíbení herci, zpěváci či sportovci. Zažili tak svět z pohledu 
vozíčkáře a uvědomili si, jak nepříjemné, nebezpečné a často i zby-
tečné jsou bariéry všeho druhu. A loni si lidé mohli poprvé vyzkoušet 
i roli osobního asistenta. Také jejich postřehy, myšlenky a pocity do- 
vede Asistence využít v dokumentárních filmech, diskusích či kam-
paních zaměřených na vytvoření lepších podmínek pro obyvatele  
i návštěvníky města. Aktuálně organizace lobuje za lepší finanční 
dostupnost osobní asistence pro lidi, kteří ji potřebují ve velkém 
rozsahu.

„Snažíme se vozíčkáře podporovat v jejich svobodě, v životě podle 
jejich představ. Rozhodně ale nechceme, aby záviseli na jednom 
poskytovateli komplexních služeb. Právě proto jim nabízíme kvalitní 
osobní asistenci či sociální rehabilitaci, ale nezabýváme se třeba 
bydlením nebo léčebnou rehabilitací,“ shrnuje Erik Čipera pojetí, dí- 
ky němuž si Asistence získala důvěru mnoha Pražanů.               (pel)

Aktivity České abilympijské asociace
květen – akce související s národní abilympiádou
KREATIV – největší východočeská prodejní výstava zaměřená na 
volnočasové aktivity s několika tvořivými dílnami (www.abilympiada.cz;  
www.caaos.cz; www.kreativ-pardubice.cz)
ABI-REHA – kromě expozice rehabilitační, zdravotní a kompenzační 
techniky také prodej výrobků chráněných dílen (www.parexpo.cz)
20. 5. (pátek)–21. 5. (sobota)
Tipsport arena Pardubice 

listopad
KREATIV – podzimní část výstavy kreativních technik a potřeb (www.
abilympiada.cz; www.caaos.cz; www.kreativ-pardubice.cz)
24. 11. (čtvrtek)
ČSOB Pojišťovna Pardubice 

Ostatní akce
duben
NGO MARKET – veletrh subjektů z neziskového sektoru se zají-
mavým doprovodným programem (www.forum2000.cz/Projekty)
27. 4. (středa)
Fórum Karlín

červen
SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT – výstava pro lidi, kteří nechtě- 
jí a ani nezůstávají doma v nečinnosti (www.vll.cz/Výstavy/Kalendář 
výstav)
16. 6. (čtvrtek)–19. 6. (neděle)
Výstaviště Lysá nad Labem

říjen 
NON-HANDICAP – spolu s další výstavou prezentace novinek z oboru 
zdravotnických technologií, pomůcek, přístrojů i specializovaných před- 
mětů denní potřeby pro osoby se zdravotním postižením (www.incheba.sk) 
6. 10. (čtvrtek)–8. 10. (sobota)
Incheba Bratislava

ŽIVOT BEZ BARIÉR – výstava s tematikou aktivního života seniorů a osob 
se zdravotním postižením, ve stejném termínu také veletrh sportu, zdra-
vé výživy a volnočasových aktivit (www.cerna-louka.cz/Výstaviště Černá 
louka/Přehled akcí)
14. 10. (pátek)–16. 10. (neděle) 
Výstaviště Černá louka Ostrava                                                         (mk)

Výběr z veletrhů a výstav

Pohádka, jakou uvidíte málokdy

Dlouhodobý projekt Jedeme v tom 
s vámi byl loni zaměřen na nutnost 
zlepšit finanční dostupnost osobní asis- 
tence pro lidi s postižením. Dvacet dvo- 
jic si zkusilo strávit část dne na vozíku 
a asistovat. Zajímavé informace, krátké 
videofilmy a fotky lze najít na www. 
jedeme2015.cz. Zakladatel Farmář- 
ských tržišť v Praze Jiří Sedláček (na 
snímku vpravo za vozíkem) po nové zku- 
šenosti řekl: „Asistent musí mít i psy- 
chičku, musí mít sounáležitost s tím, 
koho veze, musí dokázat dobře s ním 
komunikovat. Není to jenom o fyzic- 
kých silách, je to o celé té harmonii  
porozumění, že dělá věc prospěšnou  
nejen pro toho, koho veze, ale i pro 
sebe samotného.“      Foto: Erik Čipera

Osobní asistence je nejlevnější způ-
sob, jak podpořit lidi s postižením  
a umožnit jim být součástí společnos- 
ti. Je to sociální služba, která kromě  
důležité podpory v běžných každoden- 
ních činnostech přináší i nečekaná pro- 
pojení, přátelství a osobní růst. Letos  
v březnu začne pražská Asistence roz- 
šiřovat kapacitu zmíněné služby o 50 
klientů. Nepůjde to ale bez zapojení 
drobných dárců! Na stránce www. 
darujasistenci.cz můžete přispět i vy.

                Foto: Kristyna Svobodová

Loni v prosinci Asistence zveřejnila na 
serveru YouTube film „Můj život s asis- 
tencí“. Uvidíte, jak bylo rodičům do- 
poručováno, aby Kubu po narození 
odevzdali do ústavní péče. Uvidíte, jak 
jej přijali v běžné základní škole. Uvidí-
te jeho ženu, domov, vztahy. Poznáte 
všechno úsilí nutné k udržení možnosti 
svobodně žít.
Dá se žít jen 4 hodiny denně? Hlavní-
mu hrdinovi filmu Jakubovi to nejde, 
avšak peníze na osobní asistenci mu  
na víc nevystačí. Nahlédněte do jeho ži- 
vota a zkuste si v „jeho kůži“ představit 
sami sebe.             Foto: Kristyna Svobodová

Jakub Neubert a Milli Janatková ve 
filmu Můj život s asistencí 

zaostřeno na ...   


