
Integrační centrum sociálních 
aktivit Pardubice, které je v po- 
vědomí široké veřejnosti známé 
jako Kosatec, oslavilo na začát- 
ku září páté výročí svého ote-
vření. Moderní objekt vznikl ve 
Sladkovského ulici za podpory 
financí z Regionálního operač- 
ního programu regionu soudrž- 
nosti Severovýchod a státního 
rozpočtu České republiky – do-
tace činily více než 54 milionů 
korun. 
Budova umožňuje České abi- 
lympijské asociaci (CAA) rozvoj 
činností a aktivit pro lidi s fyzic- 
kým, psychickým, smyslovým,  
mentálním či kombinovaným  
postižením, kognitivními problé- 
my, postižením vnitřních orgánů  
a pro lidi se sociálním znevý- 
hodněním.
Součástí bohatého programu  
k jubileu byla aukce uměleckých 
děl, jejíž výtěžek poslouží na  
vylepšení jednotlivých činností. 
Zájemci si mohli prohlédnout ce- 
lý objekt a byla pro ně připrave- 
na prezentace služeb a aktivit  
CAA, která se zároveň rozhod- 
la uložit v den výročí pamětní  
schránku pro budoucí genera- 
ce. Nejen s jejím obsahem, ale 
i s průběhem oslav vás sezná- 
míme v příštím čísle.           (fr) 
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Česká abilympijská asociace se ve svém Integračním centru Kosatec pustila do včelaření a tři včelstva na střeše jeho 
budovy už přinesla svoji první úrodu. Na snímku místopředseda CAA Jaromír Krpálek premiérově spouští medomet. 
Ohlasy na kvalitu medu, který jako první ochutnali zaměstnanci a partneři CAA, byly kladné, všem chutnalo. Další 
podrobnosti na straně 3.

Jubileum 
Kosatce

Nebylo divu, že po velkém úspě-
chu Olympijského parku, který 
fungoval v Praze při ZOH v Soči, 
byla tato myšlenka využita a roz- 
vinuta i při XXXI. Letních olym-
pijských hrách v Rio de Janeiru. 
Na čtyřech místech v České re- 
publice – na Lipně, v Pardubicích, 
Plzni a Ostravě – bylo možné do 
těchto parků nejen přijít a sledo-
vat olympijské sportování, ale ta- 
ké se zapojit do pestré škály 
sportovních i dalších pohybových 
aktivit. Cestu sem během sedm- 
nácti srpnových dní našly desítky  
tisíc lidí. K dispozici byla i celá řa- 
da kulturních vystoupení, autogra- 
miády, ale nezapomínalo se ani 
na lidi s postižením. I ti našli v par-
cích svoje uplatnění, zároveň vy-
užili příležitosti a představili zde 
řadu svých aktivit.

Sport i veletrh
„I lidé žijící s hendikepem rádi 

sportují, a to nejenom pasivně,  
ale i aktivně,“ řekl před otevřením  
Olympijského parku v Pardubi-

cích Na Špici náměstek primátora 
města Jakub Rychtecký, do je- 
hož gesce kromě sportu patří i so- 
ciální politika. Zájemci si mohli 
vyzkoušet jízdu na dvoukole či 
handbiku, lukostřelbu nebo boc-
ciu, sport podobný francouzskému 
pétanque, který je určen lidem 
s těžkým tělesným postižením od- 
kázaným na vozík. Bylo možné si 
zahrát i goalball, což je kolektivní 
míčový sport určený především 
pro nevidomé a slabozraké. 

Návštěvníci Olympijského parku 
se mohli formou netradičních zá-
žitků a na vlastní kůži seznámit  
s jednotlivými sociálními službami 
v Pardubicích: umožnil jim to dob-
ře zorganizovaný veletrh, který měl 
pestrou náplň. 

Do Olympijského parku se aktiv-
ně zapojili také klienti z chráněné-
ho bydlení Domova pod Kuňkou 
a z organizace Most do života. Ti 
pořadatelům pomáhali zejména  
při běžných činnostech, jako je  
například úklid. Byla tu i Česká  
abilympijská asociace, která na-

bídla služby kavárny U tiskaře  
Brixe a celá řada návštěvníků rá-
da využila občerstvení v podobě 
baget, štrůdlu, teplého či studené-
ho pití.

Od luku k handbiku
Na Lipně byla připravena celá 

řada zajímavých disciplín. S para- 
lukostřelbou návštěvníky seznámil 
zlatý medailista z Letních para-
lympijských her 2008 v Pekingu  
David Drahonínský. Zájem poutala 
jízda na handbiku, v běhu s tra-
sérem bylo možné si za dopro- 
vodu zkušeného traséra vyzkou- 
šet, jaké to je běžet a nevidět na 
cestu. Aktivitami zájemce proved- 
ly hvězdné osobnosti paralym-
pijského sportu Mirka Sedláčková 
a Markéta Sidková spolu s hand-
bikovým oddílem Černí koně. 

V Plzni si návštěvníci vyzkoušeli 
handbike, učili se ovládat sportov-
ní vozíky hendikepovaných, které 
jsou odlehčené, mají těžiště níže, 
a zkusili si základy florbalu a bas-
ketbalu na vozíku.                     (fr)

Olympijské parky nabídly zajímavé příležitosti 
i lidem s postižením a připravily zajímavý program

Co umí miniaturní
implantát
v mozku
Naděje  pro lidi
s ochrnutýma rukama

Dasha v Chrudimi,
psí Super den
v Praze

Pozvánky
na společenské akce



Ve druhém srpnovém týdnu se konal sedmý 
ročník Letní Sportiády. Tuto tradiční akci po- 
řádá Základní škola a Praktická škola SVÍ- 
TÁNÍ pod záštitou místopředsedkyně Senátu 
Miluše Horské a člena Rady Pardubického 
kraje Reného Živného.
Týden plný sportu a porozumění
„Jde o zábavný prázdninový týden plný 
sportovních aktivit. Pravidelně zveme nejen 
žáky a klienty školy SVÍTÁNÍ, ale i jejich 
zdravé vrstevníky, především z pardubických 
příměstských táborů. Kromě radosti z pohy- 
bu a zápolení se zde děti, ale i dospělí účast- 
níci setkají se světem, který není běžný, 
vzájemně se učí přijímat rozdílné schopnos- 
ti a podporovat se,“ vysvětlila cíl akce ře- 
ditelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská.

V letošním roce byla Letní Sportiáda tema- 
ticky propojená s olympiádou, navíc také  
s pardubickým Olympijským parkem. Peda- 
gogové a asistenti slavnostně zahájili pěti- 
denní akci tanečním vystoupením v rytmu 
samby. Poté následoval závod ve speciál-
ním pětiboji. Pět týmů, které se skládaly ze 
zdravých i hendikepovaných členů, před-
stavovalo pět kontinentů. 
Hledal se poklad
„Na programu letošního ročníku byly i kužel- 
ky ve škole v Pardubičkách, vodácký den 
v parku Na Špici, pak se hrál kin-ball a pro- 
gram zakončilo hledání olympijského pokla- 
du,“ přiblížila celý týden zástupkyně ředitel- 
ky školy SVÍTÁNÍ Markéta Hujerová. 

Lucie Nermuťová, škola SVÍTÁNÍ

Tradiční Letní Sportiáda se opět vydařila

Snímek: Tomáš Kubelka

Snímek: David Sedlecký

Mediální partneři:

Fotosoutěž 
Život bez bariér

Dlouhodobá invaze běženců z Afri-
ky a Arabského poloostrova má  
mnohé následky i pro obyvatele  
naší země. Politické, ekonomické, 
psychologické či bezpečnostní. 
Uprchlická krize bohužel přispívá 
i ke zhoršení pověsti neziskové- 
ho sektoru u veřejnosti. Díky novi-
nářům se totiž do popředí dostá-
vají velké organizace pomáhající 
imigrantům – a právě v tom je za-
kopaný pes.

Tyto humanitární neziskovky,  
o kterých se často mluví a píše, 
třeba Člověk v tísni, ADRA, Chari-
ta ČR nebo Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, vykonávají záslužnou 
práci. O tom není pochyb. Ale v mé- 
diích zastiňují lokální organizace, 
které v Česku slouží bezdomov- 
cům, osamělým matkám s dětmi, 
vozíčkářům, mentálně postiženým 
či třeba nevidomým.

„Jediným názorovým vyplňovačem 
veřejného prostoru jsou právě ty 
NGOs a neziskovky. Proudí tudy ne- 
představitelné toky peněz, ty orga- 
nizace zaměstnávají desítky a stov- 
ky lidí. Je to hrozně smutné. (...) 
Já bych se nikdy neodvážil žádat 

peníze u státních, natož evropských 
fondů. Ale ty neziskovky, které roz-
bourávají dosavadní svět, dostá-
vají tuším i z norských fondů pení-
ze bohatě,“ konstatoval v červenci 
Václav Klaus v týdeníku Echo.

Pokud jde o pomoc zdravotně po-
stiženým lidem v jednotlivých kra- 
jích, je realita zcela odlišná! Oblast-
ní organizace bojují s chronickým 
nedostatkem peněz na své aktivity  
i na provoz. Platy zaměstnanců  
jsou většinou hluboko pod celo- 
státním průměrem. Při žádostech 
o evropské granty nebývají spolky 
a ústavy moc úspěšné. Navíc ne- 
dokážou výsledky své práce pa- 
třičně „prodat“ v médiích: rozhodně 
tedy nevyplňují veřejný prostor 
svými názory.

Zato giganti jako Člověk v tísni 
jsou ve výhodnější situaci. Dove- 
dou výborně lobovat v zákulisí. Ma- 
jí jednodušší cestu k penězům 
z Evropské unie i snazší přístup  
do médií hlavního proudu. Jsou  
víc vidět, jsou víc slyšet... Přesto  

není důvod neziskovky paušálně 
kritizovat, pane Klausi.

Obyčejný člověk si názory utváří  
na základě informací z médií. Pro- 
to je zarážející, když bývalý prezi- 
dent opakovaně hází neziskovky  
do jednoho pytle. Novináři mu mlč- 
ky naslouchají, laik jeho stanovisko 
bez rozpaků přijme. A neblahým 
důsledkem je menší vstřícnost li- 
dí k organizacím, které musejí oto- 
čit každou desetikorunu dvakrát, 
než ji na něco použijí.

V Česku samozřejmě působí i Cent- 
rum Paraple nebo Konto Bariéry, 
finančně zajištěné subjekty s celo- 
státním rozsahem. Ale to jsou výjim- 
ky z pravidla. Z pravidla, že menší 
organizace pomáhající vozíčkářům 
nebo lidem s duševním onemocně- 
ním bojují o přežití. V Nové Pace, 
Pardubicích, Plzni i na Moravě.

Pan Klaus by se konečně měl  
zbavit názorové zaslepenosti  
a uznat záslužnou roli oblastních 
neziskovek. Těch, které se na ve- 
řejném výsluní nevyhřívají a svět 
rozhodně nerozbourávají: naopak 
ho pomáhají udržet pohromadě.

Miloš Pelikán

Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany vyhlásil zcela novou fotosou-
těž. Amatéři i profesionálové do ní  
mohou přihlásit snímky, které nejlépe 
zobrazují rovnocenné zapojení lidí se 
zdravotním postižením do společen-
ských aktivit. Od každého autora bu- 
dou přijata maximálně tři díla, a to vý-
hradně ve formátu JPG a maximální 
velikosti 6 MB.

Uzávěrka soutěže je 14. října 2016. 
Další informace poskytne Petra Nová- 
ková na telefonu 224 002 316 nebo 
e-mailu novakova.petra@vlada.cz.

 (pel) 

Jak dlouho ještě, pane Klausi?

Dasha na benefici 
Rytmus východní Čechy pořádá  
v Chrudimi v pondělí 3. října be- 
nefiční koncert, na kterém vystoupí 
zpěvačka Dasha za doprovodu ka- 
pely Pajky Pajk. Koncert začne v 19 
hodin v Divadle Karla Pippicha. Vstu- 
penky jsou v prodeji v pokladně di- 
vadla a v městském informačním 
centru. Výtěžek půjde na podporu so-
ciálních služeb pro lidi se zdravotním  
či sociálním znevýhodněním v Par- 
dubickém kraji.                       (pel)

Super den se psy

Neuvěřitelných 1400 lidí loni navští- 
vilo pražský Super den. Oblíbený den 
plný zábavy, který pořádá nezis- 
kovka Helppes, se koná v sobotu 
24. září. Hlavním tahákem je slav- 
nostní předání nově vycvičených 
asistenčních a vodicích psů, ale při- 
chystán je i bohatý doprovodný 
program. Začne v jedenáct hodin ve 
výcvikovém areálu v Praze 5-Mo- 
tole: zazpívá Miro Žbirka, vystoupí 
herečka Jana Stryková a další oblí- 
bení kumštýři. Aktuální informace lze 
najít na stránkách www.helppes.cz, 
na dotazy odpoví Veronika Palduso-
vá na telefonu 739 077 641 nebo 
e-mailu info@helppes.cz.      (pel)

Také letos bude žižkov- 
ský Palác Akropolis dě- 
jištěm tradiční divadelní 
a hudební přehlídky. Již 
dvaadvacátý Festival in- 
tegrace Slunce se usku- 
teční od pondělí 7. do 
pátku 11. listopadu: na- 
bídne dopolední a večer- 
ní vystoupení zdravých  
i zdravotně postižených 
kumštýřů, amatérů i pro- 
fesionálů.

Pořádající sdružení Su- 
kus informovalo, že hlavními taháky jsou banskobystrické Divadlo 
z pasáže, které přiveze představení Malý princ, a seniorský soubor 
Remedia s hrou Zůstane to v rodině. Kompletní program bude na in-
ternetu zveřejněn v říjnu.

Držitelé průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P mají na festival vstup zdar- 
ma. Kontaktní osoba: Vlasta Rydlová na telefonu 728 248 925.    (pel)

Šanci získat nové ubytování mají hendikepova- 
ní v Týništi nad Orlicí, kde by v rámci projektu 
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny mohly 
vzniknout byty pro zdravotně postižené. Ra- 
da Královéhradeckého kraje odsouhlasila za- 
kázku na vypracování projektové dokumen- 
tace pro rekonstrukci stávajícího rodinného 
domu. Celý projekt by měl stát zhruba 10 mi- 
lionů korun. Výdaje budou z 85 procent hra- 
zeny evropskými dotacemi z Integrovaného 
regionálního operačního programu, 5 procen- 

ty přispěje stát, zbytek doplatí kraj ze svého 
rozpočtu. 

„Projekt počítá s demolicí stodoly a rekon-
strukcí stávajícího rodinného domu pro dvě  
domácnosti. Smyslem je zabezpečit pro dosa-
vadní klienty ústavních zařízení možnost žít 
v co nejpřirozenějším prostředí, v jakém žijí 
jejich vrstevníci. Celkem zde bude ubytováno 
až šest osob. Počítáme s bezbariérovostí,  
součástí projektu je proto rampa a rovněž 
byty budou uzpůsobeny lidem na vozících,“ 

sdělil radní pro sociální oblast Josef Lukášek 
a dodal, že v minulosti byli lidé se zdravot- 
ním postižením, o které se nemohl postarat 
rodinný příslušník, nuceni odejít do ústavu.  
Řada z nich však nepřetržitou péči nepotře- 
buje. A právě jim poslouží nové byty. 

V Královéhradeckém kraji se podobný pro- 
jekt v minulosti uskutečnil například v Plotiš-
tích nad Labem nebo v Hořicích, kde byly 
postaveny dva domy pro tělesně postižené.                

(fr)

náš komentář

Na pražském festivalu 
bude k vidění Malý princ

V Týništi nad Orlicí vzniknou 
nové byty pro zdravotně postižené 

V rámci projektu „Neuzavírejte se  
mezi čtyři stěny“ vznikla publikace 
Průvodce finanční gramotností pro  
osoby se zdravotním postižením. Ná- 
rodní rada osob se zdravotním posti-
žením ČR ji nabízí zdarma spolkům, 
které poskytují pomoc osobám se 
zdravotním postižením. 

Brožura se zabývá základními in- 
formacemi o úvěrech, kreditních a de-
betních kartách, úrocích apod. Jejím 
autorem je Patrik Nacher, který již 
dlouhá léta provozuje speciální ser- 
ver www.bankovnipoplatky.com.

K dispozici je téměř 2000 výtisků bro- 
žury. Zájemci si o ni mohou napsat na 
e-mail j.vrchotova@nrzp.cz. Paní Jitka 
Vrchotová zajistí odeslání požadova- 
ného počtu výtisků, a to zdarma.     (r)

Stále aktuální brožura pomůže 
při orientaci ve světě financí

Od 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, 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
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obrovský potlesk za obdivuhodný výkon
Možná se v tom běžeckém chumlu někde ukrývá i nevidomý Jan Bauer (ve výřezu se 
svojí trasérkou v cíli letošního pražského půlmaratónu). Jeho primát je skutečně obdivu-
hodný: jako první takto postižený člověk na světě uběhl 21. května maratón po Velké 
čínské zdi (the Great Wall Marathon), jeden z nejnáročnějších běhů na trati dlouhé 42,195 
kilometru.

Z pohledu dosaženého výsledku se jeho vystoupení navíc řadí do kategorie fantastických 
výkonů. Ve své kategorii M 35–39 se umístil s časem 5:34:05 na 22. příčce pořadí, cel- 
kově to znamenalo 140. místo!

Velký dojem v něm zanechalo bezmezné nadšení diváků v cíli: „Ten pocit byl euforický. 
Vždy, když některý z 2,5 tisíce běžců proběhl cílovou rovinku, tak hlásili jeho jméno a ze- 
mi, ze které je – celkem byli ze 111 států. A když jsem dobíhal já, hlásili, že dobíhá první  
nevidomý běžec v historii a je z České republiky. Najednou se ozval obrovský jásot, potlesk, 
burácivé fandění. Bylo to prostě neuvěřitelně emotivní.“

Splnění velkého cíle předcházel roční náročný trénink. J. Bauer se nechystal pouze na 
podnebí (nebylo nakonec nejhorší), větší důraz věnoval přípravě na několik tisíc schodů 
na trase: „Tady v Česku jsem se připravoval běháním do kopců i schodů ve výškových 
budovách. Jenomže na zdi je každý schod jiný – jinak nakloněný, šikmý, má jiné hrany. Ni-
kdy nevíte, co přijde. Ale svaly to zvládly.“ 

K účasti na tomto maratónském běhu se nechal zlákat ještě jeden nevidomý český zá-
vodník: Ondřej Zmeškal byl v kategorii M 20–29 za čas 6:00:25 klasifikován na 36. místě, 
bez rozdílu kategorií to bylo 215. místo. 

Nejrychleji ze všech se za 3:30:49 dostal do cíle čínský závodník.Podrobnosti o tomto 
čínském maratónu, který se poprvé uskutečnil v roce 1999, přináší webová adresa http://
great-wall-marathon.com. 

Velká čínská zeď je dlouhá téměř 3,5 tisíce kilometrů, vč. všech odboček skoro 9 tisíc ki- 
lometrů. (Sami Číňané ji nazývají wan-li čchang-čcheng neboli „deset tisíc mil dlouhá zeď“ – 
„deset tisíc“ přitom považují za označení něčeho neměřitelného nebo nekonečného.) Sou- 
časnou podobu tohoto starého systému opevnění na severu země, které mělo zabránit 
vpádům Mongolů, dala vybudovat dynastie Ming od konce 14. do začátku 17. století. Od 
roku 1987 patří do Seznamu světového dědictví UNESCO. V červenci 2007 byla tato nej- 
delší stavba světa na základě hlasování zařazena mezi nových sedm divů světa.         (mk)

Červnové perné dny pro potřebnou věc
Ultramaratónec René Kujan absolvoval na přelomu jara a léta v rámci projektu se symbo-
lickým pojmenováním Cesty na vrchol unikátní nonstop dobročinný běh. Mezi 4. až 26. 
červnem překonal uběhnutou vzdáleností 982 kilometrů více než 23krát délku maratónu  
při denním průměru zhruba 44,5 kilometru. V souladu s názvem projektu zdolal nejvyšší 
vrcholy sedmi nejvyšších pohoří naší republiky – prvním byl Plechý, nejvyšší hora české 
části Šumavy (1378 m n. m.), následovaly krušnohorský Klínovec (1244 m n. m.), krkonošská 
Sněžka (1602 m n. m.), Králický Sněžník (1424 m n. m.) ve stejnojmenném pohoří, Smrk 
(1126 m n. m.) v Rychlebských horách, nejvyšší moravská hora Praděd (1491 m n. m.)  
v Hrubém Jeseníku a na závěr pak beskydská Lysá hora (1323 m n. m.). Tento jedinečný 
výkon byl po zásluze zapsán i do České knihy rekordů. 

A co aktivitu spojuje s dobročinností? R. Kujan má totiž velice blízko k osobám s tělesným 
postižením. Následkem úrazu měl poraněnou páteř, dobu rekonvalescence strávil mezi 
vozíčkáři, trvalé následky mu sice nezůstaly, ale na vozíčkáře nezanevřel a prostřednict- 
vím dlouhých běhů jim stále pomáhá. Tímto ultramaratónem – propagoval ho také otiš-
těný snímek – chtěl širokou veřejnost jednak upozornit na obtíže vozíčkářů při hledání 
smysluplného pracovního uplatnění, jednak získat sponzorské dary na zajištění ročního 
provozu kompletně bezbariérového obchodu Hvězdný bazar, ve kterém prodávají vozíčkáři. 

Tuto vizi symbolizuje i název projektu, jak ostatně potvrzuje i sám maratónec: „Věřím, že 
svou cestu na vrchol může najít každý a že pro řadu vozíčkářů může právě takovou ces-
tou být tréninkové zaměstnání ve Hvězdném bazaru.“ Od záměru doběhnout a získat tak 
co nejvyšší finanční podporu veřejnosti ho neodradily ani vážné zdravotní problémy, ani 
nepřízeň počasí. Přispívat bylo možné do konce července: výše sbírkového konta nakonec 
přesáhla 300 tisíc korun, dalších 300 tisíc na zajištění ročního provozu zmíněného obcho- 
du poskytl partner projektu ČSOB.

Obchod Hvězdný bazar, tréninkové pracoviště pro vozíčkáře, se nachází v centru Prahy 
nedaleko Václavského náměstí. Provozuje ho Česká asociace paraplegiků a jeho unikum 
tkví také ve skutečnosti, že jako jeden z mála u nás připravuje uvedené osoby cíleně na 
práci s lidmi (např. ve službách) a díky osvětě sbližuje světy lidí s handicapem a bez něj.

Více informací o popisovaném projektu i obchodu naleznou zájemci na webech www.
darujspravne.cz v části Archiv sbírek, www.czepa.cz v části Činnost/projekty a také na  
www.hvezdnybazar.cz.                                                                                                              (mk)

Zajímavá sladká premiéra v Kosatci

Pondělí 13. června ozvláštnila v Integračním centru sociál-
ních aktivit v Pardubicích, sídle České abilympijské asoci- 
ace (CAA), neobvyklá událost – poprvé se stáčel vlastní med  
od tří pilných včelstev umístěných na střeše moderně ře- 
šené budovy.

Stočilo se necelých 75 kilogramů sladké pochutiny. Med 
přitom naplnil 140 malých sklenic o obsahu 350 gramů a 50  
půlkilových s příznačným víčkem i etiketou – viz snímek 
vpravo.

V úterý 19. července se uskutečnilo druhé stáčení: na 26,5 
 kilogramu bylo použito 60 malých a 11 velkých sklenic. 

Závěrečné stáčení 17 kilogramů medu pouze do půlkilo-
vých sklenic proběhlo ve středu 3. srpna.  

O projekt „Včelaření v Kosatci“ rozšířila CAA svoje aktivity 
v loňském roce. V rozjezdu hodně pomohl úspěch v Burze 
filantropie. Díky přízni hlasujících postoupil do finálového 

kola. Za získaných 55 tisíc korun se zakoupilo vybavení me- 
dárny – medomet, odvíčkovač, spirály na pastování medu, 
nádoby na jeho stáčení i další potřebné věci, formou věc-
ného daru byly poskytnuty tři úly. Dalších pět včelstev se  
na střechu dostalo letos.                                                      (mk)

Namáhavý i krásný jest život maratóncův …
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Vyluštění z čísla 3:
1. ČERPACÍ STANICE, 2. NEJISTOTA

V současné době už má asi většina přímých účastníků březnové 8. me-
zinárodní abilympiády ve francouzském Bordeaux na pobyt na pobřeží 
Atlantiku převážně jen příjemné vzpomínky. V dosavadní historii světové-
ho abilympijského hnutí překonala tato druhá vrcholná soutěžní akce na 
našem kontinentu nejen počtem návštěvníků stávající rekordy. Z pohledu 
medailových umístění se do statistiky zapsaly i státy, které byly letos záro-
veň nováčky mezi přihlášenými reprezentacemi. Pravda, pouze paběrkova- 
ly, ale i tak podaly důkaz, že se toto hnutí postupně rozmáhá do dalších 
zemí, a to nejen asijských. Tři otazníky skrývají jednu asijskou a dvě evrop-
ské (v závorce je uveden počet a druh získaných medailí).
Vodorovně: A. Chuť; muslimský duchovní; náš bývalý herec. – b. Značka 
osmia; nevolník; členové rodiny. – C. Dopravní prostředek; ženské jméno; 
gibon. – d. Německy „pondělí“; jméno Machálkové. – E. Znovu; měsíční 
fáze; pohádková bytost. – F. Vesnický boháč; madagaskarské poloopice. – 
G. Římská bohyně úrody; mafiánský šéf; bulharský dynasta. – H. Šumivé 
víno; páchnoucí šelma; předložka. – I. Souhlas; obec u Domažlic; bývalý 
francouzský tenista.
Svisle: 1. Kujný nerost; dobrý nápoj; symetrála. – 2. Evropská metropole; 
zárodek větvičky. – 3. ??? (1x bronz). – 4. Ohleduplnost; část kartotéčního 
lístku; ukazovací zájmeno. – 5. Nová Guinea; část skeletu. – 6. ??? (2x 
stříbro). – 7. Bratr Kaina; italská sopka. – 8. Římskými číslicemi 1500; po-
zice na židli; planetka číslo 8382. – 9. ??? (1x bronz). – 10. Vládce Kiše; 
polní plodina. – 11. Druh tabáku; indická palma; bájný pták.
Pomůcka: aki, Irian, Mann.                                                                   

Termín pro tuto křížovku: pondělí 10. října.                                         (mk)

Pravidla 
soutěžní křížovky  
o zajímavé ceny:

1) Vyluštěné znění tajenky/taje- 
 nek (ve druhém případě vč.  
 jejich čísla – např. 1. ABILYM- 
 PIÁDA, 2. PARDUBICE) po- 
 slat do uvedeného termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou 
 připsat také doručovací adre- 
 su. Případný jiný způsob pře- 
 vzetí nutno domluvit na tele- 
 fonním čísle 466 304 366.
3) Od května 2013 možno luštit  
 i prostřednictvím facebooku.
4) Jména výherců i správné ře- 
 šení a podle prostorových  
 podmínek také kompletně vy- 
 luštěný obrazec  příslušné kří- 
 žovky otiskne následující vy- 
 dání.
5) doporučení: 
 Před odesláním raději více- 
 krát překontrolovat napsané 
 znění vč. označení tajenek 
 správným číslem.
6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail:
 milos.kajzrlik@caacz.cz; 
  předmět – heslo KŘÍŽOVKA,
– klasická pošta: 
 Česká abilympijská asociace,  
 Sladkovského 2824,  
 530 02 Pardubice;  
 obálka – heslo KŘÍŽOVKA.

                                     (mk)

B

C

F

G

H

I

A

D

E

1 2 3 4 5 7 8 9 10 116 Pro chvíle oddechu

Cenu získávají: 
1. Monika Čuříková, Pardubice
2. Vlasta Doňková, Proseč
3. Alena Štilijánová, Staré Hradiště
4. Lubomír Honza, Pardubice
5. Milan Jíra, Hodkovice nad Mohelkou
Správná znění tajenek zaslalo 59 luštitelů, dalších pět  
do losování být zařazeno nemohlo.                           (mk)

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

cHeSTaV

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.  

l

l

l

l

l

l

acTIWO Pardubice
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Naše nejvyšší pohoří mohou už 
více než pět let ve zvýšené mí- 
ře turisticky objevovat díky pro-
jektům Krkonoše pro všechny  

a Krkonoše bez bariér vozíčkáři i další osoby s těles- 
ným postižením, lidé seniorského věku nebo rodiny  
s malými dětmi v kočárcích. Takové příležitosti přitom ne- 
nabízí pouze česká = jižní strana hor, ale také proti-
lehlá polská, tj. Karkonosze. To vše díky tomu, že na re-
alizaci citovaných projektů spolupracovali jako partneři 
polské sdružení handicapovaných KSON Jelenia Góra, 
Karkonoski Park Narodowy a Związek Gmin Karkonos-
kich. Veškeré informace související s touto aktivitou zve-
řejňuje web http://krkonose.eu/hendikep, z jehož pod- 
kladů také vznikl tento článek.

Z devíti doporučených polských tras jsem vybral dvě, 
které turistům přiblíží zajímavosti města Karpacz i je-
ho nejbližšího okolí. Toto středisko letní i zimní turistiky  
a sportu se rozkládá na severním úpatí nejvyšší čes-
ké hory Sněžka, která se jako součást pohraničního 
hřebenu polsky nazývá Śnieżka. 

Asi šest kilometrů urazí turisté při putování z centra 
města k dřevěnému kostelíku Wang v části Karpacz 
Górny. Ponejvíce se budou pohybovat po krkonošské 
euroregionální cyklotrase ER-2, částečně také po červe- 
ně značené místní hlavní turistické magistrále s názvem 
Szlak im. Mieczysława Orłowicza, v závěru po modré 
nebo zelené značce – budou postupně procházet uli-
cemi Konstytucji 3 Maja, Karkonoska a Na Śnieżkę.

Na cestě s několika vyhlídkovými místy uvidí mj. Mu- 
zeum sportu a turistiky (Muzeum Sportu i Turystyki), 
městský úřad (Urząd Miejski), zahlédnou také skokan- 
ský můstek Orlinek a dostanou se i nedaleko dolní sta- 
nice sedačkové lanovky na hřeben hor, která je výcho- 
zím místem druhého výletu. Je ovšem třeba dodat, 
že kvůli prudkému stoupání musejí vozíčkáři a osoby 
s berlemi s největší pravděpodobností očekávat  znač-
né problémy při jejím zdolávání, pro turisty s lehkým 
pohybovým postižením by výlet neměl být moc obtížný. 

Až do vrcholových partií míří přes jeden kilometr dlou-
há trasa od horní stanice sedačkové lanovky na Kopu 
(vlastní vrchol je turisticky nepřístupný) k boudě Dom 
Śląski – na mapce černá čárkovaná čára. Jízda 2229 
metrů dlouhou lanovkou s převýšením 530 metrů trvá 
zhruba 17 až 20 minut. Vozíčkáři umístí obsluha lanovky 
vozík na zadní sedadlo. Zpáteční jízdenka stojí 30 zlotých (PZL), tj. cca 190 Kč. 

Hřebenová část je polská nejvýše položená trasa uzpůsobená pro bezpečný 
pohyb turistů s tělesným postižením vč. vozíčkářů: povrch zpevněné a urovna- 
né stezky se zábradlím tvoří přírodní materiály, především žulová drť. Lze ji 
zároveň doporučit i turistům se zrakovým postižením – zábradlí doplňují držáky 
pro usnadnění jejich pohybu, nainstalovány by už měly být také informační  
a naučné panely s popisy v Braillově písmu.

Polská část Krkonošského národního parku je na rozdíl od nás zpoplatněná – 
jednodenní vstupenka pro dospělou osobu je za 6 PZL, při použití lanovky je 
vstupné už zahrnuto v ceně jízdného. Druhá odlišnost se týká všech znače- 
ných cest v Polsku: kromě jejich počátku a konce jsou značky většinou pouze 
na křižovatkách s dalšími značkami, informační tabulky neuvádějí kilometry,  
ale hodiny a minuty, kromě našich čtyř barev existuje ještě černá (shodou 
okolností je to i případ druhého popsaného výletu).

Pro cestu autem je výhodné zvolit bývalý hraniční přechod Pomezní Boudy/
Przełęcz Okraj.                                                                                                 (mk)

Dom Ślaski (Slezský dům) stojí v Obřím sedle 
pod Sněžkou na důležité hraniční křižovatce tu-
ristických cest obou zemí; naproti byla do roku 
1982 Obří bouda. Díky nadmořské výšce 1400 
metrů je to nejvýše umístěná polská krkonoš- 
ská chata. Turistům nabízí kromě občerstvení ta- 
ké ubytování s plnou penzí. Pro vozíčkáře ale 
není vč. vstupu bezbariérově upravená, ovšem 
senioři ani rodiny s malými dětmi by problémy  
mít neměli.

Po severních svazích Krkonoš

Bez návštěvy dřevěného protestantského svato- 
stánku Wang (www.wang.com.pl) by pobyt v Kar- 
paczi nebyl úplný. Jméno získal po norské ves-
nici Vang, odkud se na toto místo přestěhoval  
v polovině 19. století. Protože zde nejsou vstupní 
nájezdy, potřebují osoby na vozíku k případné 
prohlídce interiéru doprovod – polská legislativa 
totiž neumožňuje provést takové úpravy, které by 
jim objekt zpřístupnily. Dovnitř se dostanou jen 
„dobrodruzi“ bočními dveřmi, ovšem i tak je nutný 
doprovod. 
Kostel je otevřený od 15. dubna do 31. října od 
pondělí do soboty v čase 9–18 hodin, ve zbylých 
měsících v pondělí až sobotu od 9 do 17 hodin, 
v neděli celoročně od 11.30 hodin. Za vstupenku 
do kostela a na prostranství před ním se zaplatí  
8 PZL, pouze na venkovní prostranství 1 PZL.

bezpečnost & spolehlivost pro elektrickou energii

- Součást významné celosvětové skupiny podnikající v oblastech 
energie, dopravy, elektroniky, chemie, farmacie a zpracovatelského 
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. 

ELEKTroPoMůCKy PArdUbICE s.r.o.

MR SySTeM
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Rozsáhlá rekonstrukce „otevře“ expozice 
také návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhrazená stání na velkokapacitních parkovištích: dostačují, nebo ne?

PILa PIšTORa KOMáROV                                             

Rozlehlé parkovací plochy např. u obchod-
ních center stejně jako hromadné garáže pro 
osobní motorová vozidla bývají značně ob-
sazená s výjimkou míst vyhrazených řidičům 
s těžkým pohybovým postižením. Tuto sku-
tečnost mnohdy zneužívají zdraví řidiči i lu-
xusních aut, kteří své vozy nakonec postaví 
právě na taková stání. Nakupující si zase  
často stěžují, že vyhrazených parkovišť je  
zbytečně moc. S popisovanou situací i růz-
nými názory se určitě nejednou setkal každý 
z nás. Tento článek chce alespoň v základ-
ních bodech osvětlit tuto problematiku, která 
sama o sobě není zdaleka tak jednoduchá, 
jak by se na první pohled zdálo.

Legislativně řeší počty parkovacích míst vi- 
ditelně označených znakem vozíčkáře § 4 
odst. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní roz-
voj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bez-
bariérové užívání staveb. Zjednodušeně ho 
lze interpretovat tak, že do 100 stání musí 
být vyhrazeno pět procent míst, s nárůstem 
počtu parkovacích stání se podíl zmenšuje 
až na dvě procenta při minimálně 501 stání. 
Stanovené počty přitom vycházejí ze zahra- 

ničních   zkuše- 
ností, zároveň 
byla brána 
v potaz i sku- 
tečná potřeba 
uživatelů –  
proto se ne- 
uvažuje o je- 
jich změně. Při 
nedodržení da- 
ných počtů by 
parkoviště ne-
mělo být zko-
laudováno. 

Uvedený pa- 
ragraf uvádí 
ještě také mi- 
nimálně jedno 
procento vyhrazených stání pro osoby do- 
provázející dítě v kočárku z celkového poč- 
tu míst u staveb pro obchod, služby a zdra- 
votnictví vybudovaných po roce 2009.

Předchozí vyhláška z roku 2001 uváděla 
pro řidiče s parkovacím průkazem pro oso-
bu se zdravotním postižením vyšší počet 
míst: na každém parkovišti s více než 40 

stáními pro ně 
muselo exis-
tovat pět pro- 
cent, tj. ales-
poň dvě stání.

Neoprávněné 
parkování na  
vyhrazených 
místech, příp. 
jejich neopráv- 
něné použití  
při stání nebo  
při jízdě je do- 
pravní přestu-
pek – proto by 
mělo být v sou-
ladu se záko-
nem o silničním 

provozu pokutováno. V tomto konkrétním 
případě může policie uložit pokutu od 5000 
do 10 000 korun. Strážník městské policie 
může nařídit odtažení vozidla.

Na „kočárkovém“ stání může policie řidiče 
zkontrolovat, zda má s sebou dítě. Označe-
ní stání musí ale být jasné a konkrétní, tj. 
svislé i vodorovné. 

Ne každé viditelně neoprávněné parko-
vání se ovšem dá považovat za přestupek. 
Rozhodující roli totiž hraje skutečnost, zda  
je příslušné parkoviště veřejné, nebo sou-
kromé, toto rozlišení běžný řidič nepozná.  
Na soukromém pozemku pravidla silničního 
provozu neplatí – proto se při nesprávném 
parkování nejedná o přestupek, vyhrazení 
místa pro řidiče se zdravotním postižením 
přitom závisí pouze na rozhodnutí provozo- 
vatele. Tento nesoulad má odstranit sjed- 
nocující stanovisko ministerstva dopravy, 
podle kterého obecně platí, že parkoviště 
má povahu veřejné účelové pozemní ko- 
munikace a že tam tedy platí i silniční pra-
vidla.

Problematika parkování v blízkosti hyper-
marketů a supermarketů je podle názoru 
předsedy Národní rady osob se zdravot- 
ním postižením ČR Václava Krásy z hle-
diska dostatku vyhrazených stání plně vy- 
hovující. Za horší považuje situace na uli-
cích v městských zástavbách, pokud tam 
má vozíčkář nějaké vyřizování na úřa- 
dech, v peněžních ústavech a v dalších  
veřejných budovách.                              (mk)

Kromě všeobecně známých „vozíčkářských“ parkovišť se  
u nás začínají objevovat kromě parkovacích stání pro rodiny 
s kočárky také místa pro řidičky. Budování „ženských“ stá-
ní doporučuje česká státní norma vycházející z evropských 
směrnic: kvůli riziku snížení přepadení by měla být situo- 
vána hned vedle vchodu do objektu.

Monumentální novorenesanční budova Ná- 
rodního muzea stojí na horním konci Vác-
lavského náměstí od roku 1891. Její okolí 
se postupně stavebně měnilo (ne vždy k je- 
jímu prospěchu), viditelně se na ní podepsa-
ly i různé dějinné události. Bylo proto jasné,  
že musí projít zásadní rekonstrukcí. 

Tuto dlouholetou a v mnoha směrech ná-
ročnou akci odstartovalo uzavření objektu 
v červenci 2011 spojené s přestěhováním 
sbírkových předmětů do depozitářů muzea. 
První stavební práce začaly loni počátkem 
května, jako předpokládaný termín zpřístup-
nění se předpokládá rok 2018.

Osoby se zdravotním postižením dosud  
neměly příznivé podmínky na prohlídku 
všech jedinečných exponátů i přechodných 
výstav. To byl hlavní důvod, proč 16. května 
podepsali generální ředitel Národního mu-
zea Michal Lukeš a předseda Národní rady 
osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) 
Václav Krása memorandum o spolupráci.  

Listování dokumentem
Iniciativa na sepsání memoranda týkají- 

cího se v prvé řadě spolupráce při zpřístup-
nění prostor všem návštěvníkům bez vý-
jimky vznikla společně na základě jednání. 
Stejnou důležitost ale obě strany přikládají  
i konzultacím souvisejícím s tvorbou kom-
plexu nových expozic v obou budovách  
a s vybudováním jejich podzemního pro-
pojení.

I po znovuote- 
vření budou po-
kračovat projekty 
jak pro návštěv- 
níky např. s po- 
ruchami zraku či 
sluchu, tak pro  
seniory a rodiny  
s malými dětmi – 
pro neslyšící  
třeba pravidel- 
né komentované 
prohlídky, pro 
osoby se zrako- 
vým handicapem 
budou opět ně- 
které expozice 
obsahovat hap- 
tické (dotykové) 
předměty nebo 
vlastní taktilní  
linku, vybrané  
katalogy budou nadále vycházet také  
v Braillově písmu a zvětšeném černotisku, 
budou doplněné plastickými obrázky.

Generální ředitel muzea při slavnostním 
podpisovém aktu ocenil spolupráci s NRZP: 
„Národní muzeum má snahu být institucí 
přístupnou a přívětivou všem skupinám ná- 
vštěvníků, tedy i těch se speciálními po- 
třebami. Jsem velice rád, že v čase bu- 
dování nového Národního muzea a jeho 
nových expozic získáváme významného  

partnera, který  
nám ho svou eru- 
dovaností a zku- 
šenostmi jistě  
pomůže vybudo- 
vat jako otevře-
né všem.“ 

Historická 
budova nově

Vzhledem k in- 
teriérovým pod- 
mínkám a vstu- 
pům do budovy 
i kvůli omeze-
ním vynucených 
památkovou pé- 
čí a požárními 
a bezpečnostní- 
mi předpisy  ne- 
bude objekt ani 
po rekonstrukci 

zcela bezbariérový. Proto se lidé na me- 
chanickém ani elektrickém vozíku např. ne- 
dostanou do vyhlídkové věže, odkud je za 
příznivého počasí nádherný panoramatic- 
ký pohled na historické centrum s Praž- 
ským hradem v pozadí.

Osoby s omezenou mobilitou budou moci  
ke vstupu využít zaprvé návštěvnický vchod 
Nové budovy. Tamní centrum služeb jim 
kromě informačního servisu vč. poskytnutí 
plánku budov a expozic s vyznačenými  

trasami nabídne také šatnu a bezbariérové  
toalety, navíc i možnost zapůjčení speciál- 
ních a kompenzačních pomůcek. Druhou 
variantou bude vstup pro zaměstnance  
z Vinohradské ulice, příp. boční vjezd ze  
stejné ulice do dopravně-obslužného pro-
storu se dvěma vyhrazenými parkovacími 
místy. 

Mezi oběma budovami se budou moci 
návštěvníci přesouvat spojovací chodbou 
v úrovni 3. suterénu. V Historické budově 
budou pro přesun mezi jednotlivými podla-
žími (v každém budou bezbariérová sociál- 
ní zařízení) k dispozici dva výtahy. Výstav- 
ní prostory se stálými expozicemi se rozšíří 
o zastřešené nádvoří (společenskou dvora- 
nu) po pravé straně budovy – na snímku  
je její vizualizace. 

Projekt počítá i s oddechovými místy, 
prostory pro práci se školními výpravami, 
úschovnou kočárků, dětskými koutky, ka-
várnou i s obchodem se suvenýry. Na zá- 
kladě jednání s příslušnými okolními sub-
jekty se v rámci rekonstrukce v blízkosti 
obou budov uskuteční úpravy potřebného 
exteriérového značení. 

Podrobnosti o současných možnostech 
návštěvy Národního muzea vč. informací 
o zpřístupněných výstavách, o probíha-
jící rekonstrukci i další potřebné informa-
ce uvádějí webové adresy www.nm.cz  
a www.muzeum3000.cz (zpravodajský por- 
tál pro 3. tisíciletí).                                 (mk) 

Zdroj: NM 
Snímek: Zdeněk Žilka a Jiří Gregor

Implantát v mozku umožňuje ochrnutému mladíkovi opět hýbat rukou
Lidé s poraněním míchy mají o něco větší naději, že se  
jednou budou moci opět hýbat. Umožňuje to zařízení, 
které za využití mozkového implantátu pomohlo vůbec 
poprvé člověku s ochrnutím těla opět pohnout rukou. 
Výzkumný lékařský tým ze státní univerzity v americ-
kém ohiu vyvinul techniku nervového bypassu, díky 
které se podařilo přenést povel z mozku do svalů.

Pacient může se svou rukou hýbat dokonce natolik, že za-
hraje i na kytaru. Zatím sice jen na populární dětský nástroj 
Guitar Hero, který se ovládá plastovými tlačítky a jde vlast- 
ně o hračku. Přesto jde o obrovský pokrok. Vozíčkář už 
dokáže také zvednout láhev a nalít do sklenice její obsah 
nebo si přidržet u ucha telefon – činnosti, které nedávno 
považoval za nemožné.

Jmenuje se Ian Burkhart a ochrnul při koupání v moři, když 
ho vlna mrštila na útes. „Lékaři mi řekli, že jsem si zlomil  
krční páteř a došlo k poranění míchy na úrovni C5. Mohl  
jsem se pohnout maximálně do úrovně ramen a do konce ži-
vota prý nepohnu rukama ani nohama,“ popsal pětadvaceti-
letý mladík svou prognózu. Vědci z univerzity v Ohiu však  
přišli s experimentem na bázi mozkového implantátu a Burk- 
hart ho jako prvý kvadruplegik vyzkoušel. Pomůcka snímá  
elektrickou aktivitu mozku a převádí ji do počítače, který 
elektrickými signály řídí svaly v ruce.

„Při tomto zranění jsou signály z mozku a motorické kůry, 
oblasti zodpovědné za pohyby, naprosto nedotčeny. Ale 
když dojdou k porušené míše, jsou zcela zablokovány, ne-
dostanou se do svalů, a tak s nimi pacient nemůže hýbat. 
Proto jednou z věcí, na které jsme pracovali, bylo dešifro-
vat mozkové signály, které se vážou k pohybům rukou. Do 
motorické oblasti mozku jsme umístili miniaturní implantát  

a také jsme k němu přiřadili konektor uchycený k lebce, což 
se stalo naším oknem k neuroaktivitě pacienta,“ vysvětlil 
Chad Bouton, jeden z tvůrců zařízení.

Vědecký tým pak dlouho testoval, který signál v dané moz-
kové oblasti znamená jaký pohyb. „Myslel jsem na to, jak 
otevírám ruku, a oni prostě viděli na počítači, které části 
mozku se při této myšlence doslova rozsvěcí, a podle toho 
se pak řídili,“ objasnil novinářům Burkhart. Samotné zaříze-
ní funguje tak, že vzruch z mozku je přenášen do počítače  
a konvertuje se do elektrických pulzů, které jsou potom 
vedeny do jakéhosi rukávu. Ten má vozíčkář kolem celého 
předloktí. Je v něm umístěno 130 elektrod, které vysílají 
signály přes kůži ke svalům pod ní: tak dokážou kontrolo- 
vat zápěstí a rovněž oddělit pohyby prstů.

Nejdůležitější je, aby skutečné pohyby odpovídaly těm, na 
které Burkhart myslí. To nějaký čas trvalo: kvadruplegik se 
učil zařízení ovládat přes 15 měsíců. Nakonec začal rukou 

pohybovat tak dobře, že vědci v dubnu zveřejnili dosavadní 
poznatky v prestižním časopise Nature.

Výsledky jejich dvouletého experimentu možná v budouc-
nu poslouží k uplatnění podobného postupu například u pa- 
cientů po infarktu nebo dokonce s poškozením mozku. Li- 
dé s omezenou pohyblivostí se díky zmíněnému zařízení 
budou moci sami najíst či obléknout.                    (pel)

Experiment v ohrožení
Výsledky experimentu jsou velmi důležité pro Burkharta 
i pro vědecký tým, pokračování výzkumu však ohrožuje 
nedostatek financí. Pomoc od státu, charitativní neziskovky 
Battelle a soukromých sponzorů vystačí jen do konce ro-
ku. Bez peněz vozíčkářova rehabilitační sezení skončí. 
„Bude to těžké. Bavilo mě to, a pokud bych si ten přístroj 
mohl vzít domů, dalo by mi to mnohem víc nezávislosti. 
Teď musím na ostatní spoléhat ve spoustě věcí, jako je  
oblékání nebo čištění zubů. Chtěl bych, aby lidé o tom  
projektu věděli. Aby věděli, že je naděje, že přijde něco,  
co zlepší život lidem jako já,“ shrnul Ian Burkhart své  
zkušenosti a pocity.

Prodej v nedohlednu
Vědci před sebou mají ještě velký kus práce. Zařízení je to-
tiž velmi rozměrné, což znesnadňuje jeho použití v praxi. 
Nadto počítačový kabel s krabičkou trčící z hlavy nepůsobí 
kdovíjak elegantně. Cenu prototypu vědci neprozradili, ale 
lze předpokládat, že bude doslova astronomická. Na pul-
tech obchodů se proto zázračný mozkový implantát v blíz-
ké budoucnosti asi neobjeví.



Mezi mnoha filmy dostupnými zdarma na internetu  
je i britský snímek Nejlepší muži, který vypráví  
o vzniku paralympijského hnutí. Ústřední postavou je 
doktor Ludwig Guttmann, který v životě ochrnutých 
lidí způsobil doslova revoluci.

Na začátku příběhu je mladý židovský lékař nucen 
emigrovat z Německa. Když přijede v roce 1944 do 
nemocnice v anglickém Stoke Mandeville, začne ra- 
dikálně měnit životy pacientů i personálu. Těžce zra-
nění vojáci, často závislí na morfiu, očekávají smrt 
kvůli nezájmu okolí. Ale ve chvíli, kdy Guttmann za-
řadí do jejich rehabilitace sport, začnou sami sebe 
vnímat zcela jinak.

Přemýšlivý lékař odmítá obecně přijímaný názor, že 
paralýza je konečný stav. Místo dosavadního pečo-
vatelského režimu nastoluje nový, v němž tělesně 
postižení lidé dostávají šanci žít plnohodnotný ži- 
vot. Právě sport jim pomáhá ke znovunabytí fyzické 
síly i ztraceného sebevědomí...

V biografickém snímku, který nabízí i působivě 
zachycenou atmosféru doby, nechybí dokumentární 
záběry ze skutečných soutěží a závodů vozíčkářů. 
Pozoruhodná je také preciznost, s níž se tvůrci sna- 
žili o co nejvěrnější nápodobu tehdejších vozíků  
a dalších pomůcek.

„Antidepresivum od těch nejlepších mužů, kteří se 
znovu postavili na vlastní nohy. Doporučuji všem  
lidem v jakékoliv chvíli tento film zhlédnout, proto- 
že tím můžou jen získat,“ konstatuje jeden z diváků 
na webovkách Česko-Slovenské filmové databáze. 
Nejlepší muži tam získali vysoké hodnocení 81 %. 
Zda je zasloužené, posuďte sami.                       (pel)

Společnost Tichý svět (v počát-
cích APPN – Agentura pro nesly-
šící), která již deset let pomáhá 
díky četným aktivitám zajistit oso-
bám s postižením sluchu lepší po-
stavení ve společnosti, vyhlásila 
již osmého vítěze soutěže Tichá 
firma 2015, dříve s názvem Firma 
roku. Jejím prostřednictvím nejen 
děkuje zaměstnavatelům nesly- 
šících osob, zároveň další firmy  
motivuje ke stejnému kroku. 

Tříčlenná porota  (jedním ze čle- 
nů byl také zástupce neslyšících) 
rozhodla ze čtyř finalistů jedno- 
myslné: titul získala společnost 
Alza.cz. Firmy přitom do soutěže 
nominovali sami neslyšící zaměst-
nanci.

Vítěz má zkušenosti se zaměst-
náváním uvedené skupiny osob 
již osm let. Neslyšící tvoří běž-
nou součást firemního kolektivu – 
ponejvíce pracují v odděleních lo-
gistiky a reklamací, navíc nejde 
o speciálně vytvořená chráněná 
pracovní místa. Ve spolupráci  
s organizátorem soutěže jich loni 
zaměstnal celkem jedenáct. 

Nárůst zájmu nových společnos- 
tí o zaměstnávání osob se slu- 
chovým postižením kladně hod- 
notí i Marie Horáková, ředitelka 
Tichého světa: „Díky jejich přístu- 
pu se nám v roce 2015 podařilo 
zajistit práci 105 neslyšícím z cel- 
kového počtu 289 klientů, kteří nás 
požádali o pomoc při hledání za-
městnání.“                              (mk)

Recepty 
z Kosatce
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Při čtení tohoto kulinářského 
okénka s dalšími dvěma recepty 
z tréninkové restaurace České 
abilympijské asociace se určitě 
nejvíce zaradují milovníci masi-
tých jídel.

Pašerácký řízek
Suroviny: 
4 plátky vepřové kýty, 4 žam- 

piony, 4 plátky šunky, 1 cibule, 
4 vejce, 1 lžička sádla, sůl, pepř, 
mouka, strouhanka, olej.

Postup přípravy: 
Na sádle osmahneme nadrob-

no nakrájenou cibuli a žampiony, 
osolíme, opepříme, přidáme 2 va- 
jíčka, která za stálého míchání  
necháme srazit. 

Plátky masa naklepeme, položí- 
me na ně plátky šunky, potřeme 
vaječnou směsí, opatrně zavine- 
me, sepneme párátkem, obalíme 
v mouce, zbylých vejcích a ve 
strouhance. Na rozpáleném oleji 
zvolna smažíme ze všech stran 
dozlatova.

Kuřecí prsa v chipsech
Suroviny: 
4 kuřecí prsa, 3 hrsti papri- 

kových chipsů, 200 g bílého 
jogurtu, šťáva z půlky citronu,  
1 lžička kari, 1 lžička soli.

Postup přípravy: 
Maso nakrájíme na menší kou-

sky a osolíme. Balíček s chipsy 
natrhneme (aby vyšel vzduch), 
překryjeme je utěrkou a paličkou 
rozdrtíme. Poté je vysypeme do 
větší mísy. 

Kousky masa obalíme ve směsi 
připravené z bílého jogurtu, ci- 
tronové šťávy, kari a soli, nakonec 
je obalíme v rozdrcených chip-
sech. Potom je vyskládáme na 
plech vyložený pečicím papírem. 
Pečeme asi 20 minut v troubě 
vyhřáté na 180 °C.                     (r)

Polovina devatenáctého století.  
Nejsem na světě. Ani moji rodi- 
če, ani pra, praprarodiče. Je vyna- 
lezen telefon. Věc, v jakou doteď 
nikdo nevěřil. Věc, která se stala 
synonymem příkoří, které je ne-
slyšícím činěno na poli technolo- 
gií a komunikace.

Sedmdesátá léta dvacátého sto-
letí. Na světě ještě stále nejsem, 
ale moji rodiče ano. Telefon už je 
normální věc. Telefonní budky jsou 
běžné. Někdo má telefon doma.  
V Americe již znají psací telefon 
pro neslyšící. No jo, Amerika.

Polovina sedmdesátých let. Jsem 
tady! Podle všeho (také podle 
doktorů) slyším dost špatně. S te- 
lefony se nic nezměnilo. Ještě to 
pochopitelně nemohu vědět, ale  
nebude to už trvat dlouho, co zjis-
tím, že telefon mi je, jako ostat- 
ním neslyšícím, k ničemu. O tom, 
že existuje nějaká Amerika, ne-
mám zatím také ani páru.

Polovina osmdesátých let. Cho-
dím na základní školu. Slyším ješ-
tě hůř. Už jsem objevil tu Ameriku 
(mimochodem, prodávají tam i mo- 
bilní telefony)! Objevil jsem i tele- 
fon. A vím jasně, že je to věc, 
která pro neslyšící nemá žádnou 
budoucnost. Tečka. Ale ta Ame-
rika, hm, na té něco bude.

Raná devadesátá léta. Přestá-
vám slyšet úplně. První mobilní 
telefony se objevují i u nás. Prý 

zázrak techniky. Pro mne, opakuji, 
zase k ničemu.

Polovina devadesátých let, popr-
vé se seznamuji s tím, čemu se 
říká psací telefon. Že by na tom 
telefonu přece jen něco bylo?! 
Jinak asi nikdo tady netuší, že  
v cizině už mají mobil, co umí 
poslat SMS. Co to je SMS?

Konec devadesátých let. Něco se 
stalo! SMSky zažívají boom. Mobi- 
ly vibrují neslyšícím po kapsách, 
éter je plný krátkých zpráv. Koneč- 
ně! Konec telefonní komunikační 
diskriminace neslyšících! Nemůže 
být nic dokonalejšího. Omyl!

Začátek nového tisíciletí. Již ne-
mám prarodiče. Co však mám, je 
sen. Sen má výklopný černobílý 
display plus minus 2 palce, vejde 
se tam 7 řádků piditextu, a svě- 
te, div se, má i mechanickou 
QWERTZ klávesnici. A umí WAP! 
Primitivní internet v mobilu. Po-
malý strašně. Drahý dvojnásob. 
Sci-fi se stává realitou! Nic lep- 
šího už doopravdy být nemůže. 
Zase omyl.

Polovina první dekády dvacátého 
prvního století. Mobil fotí, natáčí 
video a umí je poslat někomu jiné- 
mu. MMSky! Posílají se zprávy ve 
znakovém jazyce. No, mýlil jsem 
se: je to ještě lepší, uznávám.

První dekáda tisíciletí. Přichází 
éra smartphonů. Dějí se věci,  
které jsem si ještě před pár lety  
nepředstavoval ani v nejdivočej- 
ších snech. Chatujeme online. Po- 
síláme videa nebo se přímo ba- 
víme online ve znakovém jazyce! 
Stahujeme všemožné aplikace. 
Zvukoměry. Hlásiče zvonku, hlá-
siče pláče dítěte, hlásiče požá-
ru… Přepis mluvené řeči stejně 
jako online tlumočnický servis je 
dostupný přes mobil. Pokrok! Svo-
boda!

Polovina dvacátého prvního sto- 
letí. Moji rodiče již nejsou. Ko-
munikátor, jehož průkopníkem byl 
smartphone, nahradil neslyšícím 
uši. Nejen že všemožné aplikace 
jsou spojeny s kochleárními im-
plantáty, sluchadly – samy se syn-
chronizují s okolními zvukovými 

podněty a nastavují parametry 
ideálního poslechu. Samozřejmý 
je automatický přepis mluvené 
řeči s integrovaným překladačem 
do jiného mluveného jazyka. Stej- 
ně tak je běžný autonomní pře-
klad mluvené řeči do několika 
nejrozšířenějších znakových jazy- 
ků a aplikace pro obousměrné 
odezírání.

Konec dvacátého prvního století. 
Na světě již nějaký čas nejsem. 
Speciální senzory v bio komuni-
kátorech snímají znakový jazyk 
a dekódují jej do psané podoby. 
Nebo ho přímo překládají do mlu- 
vené řeči. Volba vstupního jazyka 
je automaticky detekována dle po- 
hybů uživatele, volba výstupního 
jazyka je volitelná (dostupná za- 
tím není kreolština, svahilština, či- 
čevština a několik dalších málo 
frekventovaných jazyků). Hologra- 
fický 3D avatar coby tlumočník 
začíná být standard, stejně jako 
automatické tlumočení hudby.

Polovina dvacátého třetího sto-
letí. Na světě nejsem už dávno. 
Technologie opět pokročily. Ale ne- 
slyšícím již neslouží. Neslyšící ne-
jsou. Genetická medicína, moder-
ní biofarmacie a biotechnologie 
totiž pokročily také.

Je to tak dávno. Tak dávno, co  
byl vynalezen telefon. A nikdo 
tenkrát nevěřil, že… 

Alexander zvonek

Je neobvyklé, když  
film o vozíčkářovi 
vzbudí velké emoce 
mezi lidmi, kteří na 
vozíku také sedí. Na- 
víc hned při premiéře 
v kinech. Na konci 
června takto zapůso-
bil americký snímek 
Než jsem tě poznala. 
Zástupci iniciativy 
antiBRZDA vyjádřili 
svůj nesouhlas s je-
ho celkovým pojetím: 
podle nich jsou lidé 
s postižením v main-
streamových filmech zobrazováni 
jako objekty soucitu a nežijí vlast-
ní životy, nýbrž pouze ztělesňují 
fantazie diváků, kterým je film 
určen.

Recenzenti a novináři se ovšem 
shodují, že příběh dvou mladých 
lidí, jejichž lásku zkomplikuje úraz, 
je natočený na solidní řemeslné 
úrovni. Diváky prý pobaví a dojme 
bez citového vydírání. Za zmínku 

stojí i úspěch v uznávané we- 
bové Česko-Slovenské filmové  
databázi: romantické drama tam 
po měsíci promítání nasbíralo 83 
procent.

Děj je nekomplikovaný a dost 
předvídatelný. Mladá a samozřej-
mě pohledná Louise ví leccos. Ví, 
že se jí líbí práce v bistru, a ví, 
že možná nemiluje svého přítele 
Patricka. O klasické hudbě však 

nemá ponětí. Nepředpo- 
kládá, že přijde o místo. 
A kdyby tušila, co ji čeká, 
asi by tomu stejně nevě-
řila... Will zase po do- 
pravní nehodě ztratil chuť 
do života. Ví, čím byl kdy- 
si, a na vozíku se mu vše- 
chno zdá zbytečné. A ta- 
ké přesně ví, jak s tím 
skoncovat. Zato netuší, že 
Lou mu vtrhne do života 
jako náhlá bouře. A jeden 
druhého navždy změní.

Příběh jak vystřižený  
z červené knihovny. Ale 

příznivý divácký ohlas nasvědču- 
je tomu, že dobře napsaný scé-
nář, kvalitní herecké výkony, hu- 
mor a vhodně dávkované emoce 
pozdvihují zápletku na úroveň do-
spělé, nepodbízivé romantiky.

Melodramatický film Než jsem tě 
poznala určitě stojí za zhlédnutí.  
Už kvůli šanci udělat si vlastní ná-
zor na to, zda i láska k vozíčká- 
řovi hory přenáší.                    (pel)

Vkusná romantika, 
či nevhodný stereotyp  

v pojetí života vozíčkáře?

Jasný primát
v motivační 

soutěži

Časosběr

Poutavý příběh o vzniku paralympiády

vítězný text  
z letošní literární soutěže
Internet a můj handicap

Tichá kavárna upekla pro vítěze 
soutěže pěkný dort s jejím logem. 

Snímek: Markéta Maradová
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zábava i sport pro každého 
Na letošní národní abilympiádě se nechali někteří 
účastníci či návštěvníci zlákat k odpalu golfového 
míčku na improvizovaném odpališti ze speciálně 
konstruovaného elektrického vozíku. Na okamžik se 
tak zařadili mezi golfisty se zdravotním postižením 
neboli hendigolfisty.

Kromě osob s tělesným se jimi mohou stát také  
osoby se sluchovým, zrakovým i mentálním posti-
žením. Nejlepší variantou, jak s nezbytnou dobrou 
náladou a chutí absolvovat první kroky, je zapojit 
se do projektu „Golf bez bariér“, rozhodující aktivity 
České golfové asociace hendikepovaných (CZDGA). 

V současných 16 tréninkových centrech hendike-
povaných golfistů zasvětí speciálně vyškolení trenéři 
všechny nováčky do této hry, kterou může i na 
stejně vysoké úrovni zvládnout člověk zdravý i se 
zdravotním postižením. Na „první rande“ rozhodně 
netřeba přijít s vlastním kompletním vybavením: no- 
váčkům zdarma zapůjčí hole a tréninkové míče, bez 
poplatku bude také vstup na driving range (cvičné 
odpaliště), asistence trenéra, tréninkové pomůcky 
a další nezbytnosti, některá hřiště disponují i spe- 
ciálním golfovým vertikalizačním vozíkem pro para-
plegiky. 

Vlastní výbava se ale předpokládá v případě 
vážného zájmu. Existují přitom výhodné nabídky 
specializovaných firem spočívající v odborném po-
radenství při výběru holí, v jejich úpravě na zakázku 
podle konkrétních potřeb a v možnosti zakoupit  
poté za dotovanou cenu nejen je, ale také ostatní 
potřeby. Jako ideální místo pro zahájení pilného 
tréninku a získání osvědčení ke hře se doporučují 
golfové akademie partnerských resortů CZDGA. 
Hráči se mohou navíc stát i plnohodnotným členem 
některého partnerského golfového klubu a získat  
i zdravotní průkaz European Disabled Golf Associa-
tion – medical pass pro účast na mezinárodních 
turnajích v rámci reprezentace České republiky.

Česká golfová asociace hendikepovaných,
která u nás zastřešuje tuto stále oblíbe- 
nější sportovní aktivitu, vznikla v prosinci 
2009, už po necelých třech měsících (po- 
čátkem března 2010) se zařadila k plno-

hodnotným členům České golfové federace. A za 
další tři měsíce, přesně 1. června, se stala členem 
Evropské golfové asociace hendikepovaných (EDGA), 
která chce hendigolf dostat do programu letních pa-
ralympijských her v Tokiu v roce 2020.

Za dosavadních sedm let existence zaměřuje svou 
činnost především na vytváření i udržování vhodných 
technických a materiálních podmínek pro trénink no- 
vých zájemců i stávajících členů a na propagaci hen-
digolfu mezi laickou veřejností. Zjednodušeně ře- 
čeno: skvělý projekt „Golf bez bariér“ umožňuje hrát 
golf osobám s tělesným či jiným zdravotním posti-
žením na úrovni rekreační i vysoce sportovní, hra- 
nice výkonnosti hráčů se z obecného pohledu po-
stupně zvyšuje. Řada z nich díky tomu obrátila svůj 
život zcela naruby v tom nejlepším smyslu slova. 

V současnosti eviduje CZDGA 150 hráčů s růz- 
nými druhy zdravotního postižení. Nejvíce jich má  
tělesné postižení nebo jsou od narození ochrnuti, po 
amputaci či po úrazech.

Množství turnajů i propagačních akcí
Výbornou spolupráci našich hráčů a jejich trenérů 
potvrzuje na mezinárodní scéně skutečnost, že čes- 
ká hendigolfová reprezentace boduje ve všech ka-
tegoriích evropského žebříčku.

Vypovídající důkaz o patřičných organizačních  
schopnostech CZDGA podalo uspořádání čtyřden- 
ního červnového Mistrovství Evropy jednotlivců v gol- 
fu hendikepovaných, které se konalo za účasti 102 
hráčů vč. 15 vozíčkářů nedaleko Duchcova v se- 
verních Čechách. Jiným významným, tentokrát již  
pětiletým úspěšným podnikem, je turnaj evropské  
úrovně Czech Disabled Golf Masters.

Jedinečnou příležitost odhalit krásu hendigolfu do-
stali letos mj. počátkem května klienti Centra Paraple 
v rámci sportovního kurzu. Systém SNAG golf, ide-
ální pro vstup do golfového „světa“, poznali také 
třeba loni 21. ledna při seznamovací prezentaci žáci 
Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy 
Olgy Havlové v Janských Lázních. 

Značný počet návštěvníků každoročně zamíří na 
Golfové dny otevřených dveří, které se konají na  
několika místech, např. v Českém Krumlově, Mla-
dých Bukách nedaleko Trutnova nebo na Rohan-
ském ostrově v Praze.

Podrobné informace o hendigolfru, nádherné aktivitě, 
která každému jistě dostatečně zvedne sebedůvě- 
ru, přináší web www.czdga.cz.                             (mk)

Loni v únoru představili zástupci CZDGA učitelskému 
sboru Mateřské, základní a střední školy pro sluchově po- 
stižené v Českých Budějovicích SNAG golf. Po počá-
tečním oťukávání začali všichni kantoři s takovou vervou  
a nadšením odhalovat taje této krásné hry bez bariér, že  
se po krátké době stala součástí výuky tělocviku pro vše-
chny věkové kategorie dětí.         Snímek: archiv CZDGA

První evropská
bezbariérová
telefonní budka
Je to už neuvě-

řitelných více než 
třicet let od okamži-
ku, kdy si mohli na 
našem kontinentu 
poprvé zatelefono-
vat z veřejného au- 
tomatu i vozíčkáři. 

Stalo se tak v ro- 
ce 1984 v tehdejší 
Německé spolkové 
republice ve městě 
Gelsenkirchen (nyní 
v něm žije kolem 
250 tisíc obyvatel), 
v nejlidnatější a nej- 
průmyslovější spol- 
kové zemi Severní Porýní-Vest-
fálsko.

Šestiboká žlutá budka byla umís-
těna v centru staré části města na 
náměstí Neumarkt. Pravda, dveře 
neměly madla a nájezd doplňoval 
schůdek, takže nebyla ještě úplně 
bezbariérová, ale i tak to z pohle-
du vozíčkářů pokrok rozhodně  
byl. Určitou zvláštností přitom bylo, 
že do instalovaného přístroje se  
mohly vhazovat mince řady států 
Evropy. Výroba této zvětšené bud- 
ky, vlastně prototypu, stála ten-
krát 30 tisíc marek (cca 250 tisíc 
československých korun), tj. čtyři- 
krát více oproti běžné verzi.      

Tento hmatatelný výsledek úspěš- 
né spolupráce Spolkové pošty 
s místními zájmovými organiza- 
cemi vozíčkářů a vedením města 
se po krátkém čase setkal s ne- 

bývalým ohlasem: bezbariérové 
telefonní budky se začaly hro- 
madně objevovat ve státech zá- 
padní Evropy. 

Naše země se zpozdila zhruba 
o patnáct let... Nyní už je situace 
nesrovnatelně lepší, i když je stále  
ještě co vylepšovat. Jak by měl 
správně vypadat bezbariérový te- 
lefonní automat u nás, určuje vy- 
hláška 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabez-
pečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace, resp. její příloha 1. 
Kromě jiného např. uvádí, že te-
lefonní automat musí být vybaven 
sklopným sedátkem o rozměrech 
nejméně 450 x 450 milimetrů ve  
výši 460 milimetrů nad podlahou 
nebo sedací opěrou, v bezpro-
střední blízkosti přístroje.      (mk)

obyčejné sluneční brýle 
jen na první pohled

Novinka společnosti Microsoft je 
další z mnoha neocenitelných po- 
mocníků pro usnadnění nelehké-
ho života nevidomých osob.

Konkrétně jde o chytré brýle – 
„chytrost“ spočívá v zabudované 
kameře a ve virtuální asistentce. 
Kamera nejprve pořídí a následně 
zanalyzuje požadovanou fotogra- 
fii. Na základě toho pak virtuální 
asistentka nevidomému člověku 
přesně popíše dění před ním.

Praktické ukázky předvedli zá- 
stupci světové softwarové jedničky 
účastníkům její největší celosvě- 
tové konference Build 2016 v San 
Francisku. Jednou z prezentova- 
ných situací byl okamžik, kdy se 
nevidomá osoba kvůli nějakému 
ruchu na chodníku raději zasta- 
ví. Poté stačí jednoduchý pohyb: 
přejetí prstem po obroučkách so- 
fistikovaných brýlí – viz snímek, 
které zařídí další popsané opera- 
ce. Prakticky neprodleně po nafo- 
tografování tak nevidomý zjistí, 

že to je muž, který vyskočil do 
vzduchu a udělal trik na skate-
boardu. 

Tyto neobyčejné brýle dokáží  
dokonce třeba odhadnout věk ne-
bo náladu lidí.

Přesný princip jejich fungování 
zatím ale zůstává tajemstvím: ne- 
ví se, zda to bude zařízení bez 
závislosti na nějakém dalším, nebo 
se bude muset zprovoznit např. 
připojením k chytrému telefonu. 
Protože představené brýle byly  
pouze prototyp, není ani jasno, 
kdy by se mohly objevit v obchodě  
a za jakou cenu.                             (mk)
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Partneři:

Každý golfista bez výjimky potřebuje ke hře sadu maxi- 
málně 14 holí různých typů se specifickými názvy – železa, 
pitching a sand wedge, dřeva, driver a putter. Používají  
se k odehrání různých druhů ran, resp. jejich délek, záleží 
přitom i na konkrétní situaci, zda jde o odpal míčku z od-
paliště, o příhru či o doklepnutí míčku do jamky. 
Golfový míček má na povrchu specifické důlky, tzv. dimp-
les, které pomáhají při rotaci, míček tak doletí dál. 

Snímek: Jana Brabníková

Letošní Mistrovství Evropy jednotlivců na nádherném 
18jamkovém golfovém areálu v podhůří Krušných hor 
vyhrál Juan Postigo ze Španělska. 
Také tento vrcholný turnaj měl povahu podpůrné akce na 
zařazení hendigolfu do programu paralympiád. 

Snímek: Zdeněk Sluka

 hendigolfzaostřeno na ...   

zajímavosti z daleké i blízké ciziny


