
Jubilejní 25. ročník abilympiády – národní přehlídky  
pracovních i volnočasových schopností a dovedností 
osob s handicapem bude v pátek 19. a v sobotu 
20. května 2017 opět součástí prodejní a zážitkové 
výstavy Kreativ a uskuteční se v pardubické Tipsport 
areně. Novinkou je snížení věkové hranice soutěží- 
cích – poprvé se mohou přihlásit lidé s jakýmkoliv 
postižením starší 15 let, což je šance zejména pro žá-
ky a žákyně odborných škol pro zdravotně postižené. 

Pořadatelé z České abilympijské asociace nabídnou 
výběr z tradičních 35 disciplín. Jejich abecední přehled: 
3D origami, aranžování květin – západní styl, aranžování 
suchých  květin, batika, cukrářství, drátování, drhání, dře- 
vořezba, elektromechanická montáž, enkaustika, foto- 
grafování, háčkování, keramika, košíkářství, malba na 
hedvábí, malba na sklo, malování na kameny, mode- 
lování z polymerové hmoty, návrh plakátu, paličková- 
ní, patchwork, pletení, pletení z papíru, počítačová edi- 
tace textu, síťování, studená kuchyně, šití dámského 
oděvu, technická ilustrace, ubrousková technika, výro- 
ba nábytku, výroba svíček, výroba šperku z korálků, vy- 
řezávání ovoce a zeleniny, vyšívání a zdobení kraslic. 
Disciplína se uskuteční při minimálně třech přihláš- 
kách, maximálně může být obsazena 12 soutěžícími. 
Přihlásit se lze e-mailem od 1. do 31. března 2017.

Dvoudenní pořad Kreativu a abilympiády znovu obo-
hatí pestrý doprovodný program s překvapením.

Podrobnosti a aktuální informace najdete na webové 
stránce www.caacz.cz.                                             (fr)
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Hlavní partneři:

Výstup na Sněžku, který uspořádal 
Nadační fond (NF) KlaPeto pro Li- 
lienku Klimkovou, která se naro- 
dila bez obou ručiček v ramenou, 
vynesl rekordních 863 000 korun. 
Proto kromě Lilienky NF obdaro- 
val dalších 14 těžce zdravotně po- 
stižených dětí. 

„Z výsledku benefice mám obrovskou 
radost. Když jsem před čtyřmi lety tento 
projekt, který má pomáhat postiženým 
dětem, vymyslel, čekal jsem, že se přidá 
jen pár přátel. Byl jsem příjemně pře-
kvapený zájmem už při prvním ročníku. 
A teď už se mnou šlo na nejvyšší čes-
kou horu okolo dvou tisíc lidí,“ řekl 
spoluzakladatel KlaPeto, handicapovaný 

atlet klubu Hvězdy TPS Pardubice Jaro-
slav Petrouš. 

Rekordní částka
„Podařilo se nám vybrat rekordní část-

ku 863 000 korun. Rodině Lilienky jsme 
přispěli částkou sto tisíc korun a nyní  
obdarujeme dalších čtrnáct dětí,“ dodal 
Petrouš, sám amputář. V předcházejí-
cích třech ročnících výstupu na nejvyšší 
českou horu se podařilo získat 1 435 000 
korun. V roce 2013 se šlo pro Simonku 
Smutnou a vybralo se 415 000 korun,  
v roce 2014 pro Péťu Januše 320 000 
korun a v loňském roce pro Vojtíška 
Měsku 700 000 korun. Ve všech pří-
padech získaly finanční podporu i další 
rodiny.

„Drtivá většina rodin peníze využije na 
rehabilitační pobyty, nejčastěji v Klimko- 
vicích a slovenských Piešťanech ve vy- 
hlášeném Adeli Medical Center,“ vysvět-
lila Kateřina Klasnová, další zakladatelka 
nadačního fondu. Právě díky vzájemné 
spolupráci se na něj zvykly obracet ro- 
diny postižených. Některým dětem NF  
pomáhá opakovaně, jiné rodiny si za-
žádaly letos o pomoc poprvé. „Jedná se 
hlavně o děti s dětskou mozkovou obr-
nou nebo podobnými diagnózami. Právě 
těm neuvěřitelně pomáhají rehabilitace, 
které bohužel pojišťovny nehradí. Přitom 
je vidět, jak děti díky nim prospívají,“ 
doplnila Klasnová. 

Charitativní výstup pomohl Lilience
a dalším čtrnácti handicapovaným dětem

(Pokračování na str. 2)

Na lodi Bohemian Rhapsody v Praze předali Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš symbolické šeky vybraným rodinám.  
Na snímku vlevo Lilienka Klimková.                                                                                                                         Snímky: archiv KlaPeto

Při 4. ročníku oblíbené prodejní výstavy kreativních 
výrobků a pomůcek v prostorách ČSOB Pojišťovny 
v Pardubicích mohli návštěvníci okusit vánoční atmo- 
sféru a nakoupit sobě či svým blízkým dárek. Celou 
akci organizovala Česká abilympijská asociace, která 
zde také vystavovala své výrobky z tréninkových 
dílen v Integračním centru Kosatec. Prostřednictvím 
své tréninkové kavárny zároveň zajišťovala také po- 
hoštění, přičemž největší úspěch měl prodej voňa- 
vého svařeného vína. 

Za celý den se na Kreativ přišlo podívat více než  
2000 lidí a málokdo odcházel s prázdnou – jednoduše 
nešlo odolat. „Jsem ráda, že jsem v peněžence měla 
pouze tisíc korun, protože bych jinak utratila mnohem 
více. Nakoupila jsem dárečky pro své blízké a mam- 
ce jsem pořídila nádhernou ručně šitou kočku, ona je 
má moc ráda,“ svěřila se Anna Jarošová s velkou taš-
kou, z níž vykukovala kočičí hlava. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 33 prodejců různých 
oborů a dovedností. Návštěvníci mohli vybírat třeba 
z ručně vyráběných šperků, vánočních ozdob, keramic- 
kých výrobků, ručně malovaných trik, pletených tašek, 
čepic, svíček, ale dokonce i z koření a kvalitních ča- 
jů. Děti si také přišly na své: bylo pro ně přichystáno 
několik dílniček, kde si mohly vyrobit vlastní vánoční 
ozdobu, namalovat magnet nebo si uplést drátované 
srdíčko. Podle slov Jany Sedlákové je tato akce výbor- 
nou prodejní událostí: „Vždy sem přijde hodně lidí, kteří 
ocení ruční tvorbu. Jsem tu již třetím rokem a rozhod- 
ně se chci zúčastnit i příštího ročníku. Největší radost 
mi dělá, že se moje šperky tolik líbí. Někdy vidím na ně-
kom šperk, který mě na první pohled zaujme, když mi 
dojde, že je ode mě, tak je to nepopsatelný pocit.“

Celý den byl ve znamení dobré nálady, ke které při-
spěla i dvě vystoupení. Dopoledne se představil Denní 
stacionář Slunečnice s taneční scénkou „Karel nese 
asi čaj“ a odpoledne všechny očaroval mladý kouzelník 
David Kopecký.                                                     (ab)

Podzimní Kreativ se líbil 
návštěvníkům i prodejcům



Republikové shromáždění, nejvyšší orgán Národní rady osob se zdra- 
votním postižením ČR (NRZP), se počátkem listopadu sešlo na svém 
dalším jednání. Delegáti přivítali kromě místopředsedy vlády Pavla 
Bělobrádka a ministra Jiřího Dienstbiera jako další hosty zástupce mi- 
nisterstev školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí i několik 
poslanců. Nedostavila se ovšem nejvíce očekávaná resortní ministryně 
Michaela Marksová, jejíž úřad se zásadní měrou podílí na řešení pro-
blematiky zdravotního postižení.

Stěžejní bod jednání se týkal dokumentu Návrh programu NRZP ČR na  
léta 2017 až 2020. Zaměřila se na něj i odpolední dlouhá diskuse: 
vystoupení hostů i delegátů pojednávala především o příspěvcích na 
zvláštní pomůcky, o financování sociálních služeb, podpoře zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením i dalších ožehavých tématech. 
Programové teze získaly při hlasování stoprocentní podporu.    

Z úvodu dokumentu jasně vyplývá přetrvávající nespokojenost NRZP 
s prací kabinetu, který v nynější době klade důraz např. na genderovou 
politiku nebo obhajobu zájmů některých dalších minoritních skupin vč. 
imigrantů. Mezi politiky obecně převládá názor, že lidem se zdravotním 
postižením se dostává dostatečné pozornosti, a proto více podpory 
nepotřebují. Typickým příkladem takových názorů je výrok ministryně 
práce a sociálních věcí o nepotřebnosti valorizace dávek. 

Velkou kritiku si vláda také vysloužila za dosud chybějící systémové 
změny pro tyto osoby v oblastech zaměstnanosti vč. absence změn 
odstraňujících zneužívání systému náhradního plnění, které stanovují  
povinné kvóty jejich zaměstnávání, nebo administrativně zjednodušují-
cích vymezování chráněných pracovišť. 

Obsahem druhé části dokumentu jsou krajská témata. Podle NRZP 
je nutno provádět pravidelné monitorování Krajských plánů vyrovná- 
vání příležitostí pro OZP. V souvislosti s podílem jejích krajských pra- 
covišť na tvorbě a realizaci jednotlivých dokumentů bude NRZP trvat 
na tom, aby se na všech krajských úřadech, nejlépe v kanceláři hejt- 
mana, vytvořily funkce koordinátora problematiky zdravotního postižení. 
Ten by především řídil komunikaci mezi příslušnými organizacemi v da- 
ném kraji a vedením jeho samosprávy. V návaznosti na to by měl 
vzniknout vládní dotační program zaměřený na financování veřejně účel-
ných aktivit uvedených subjektů.

Na krajských úrovních považuje NRZP za nezbytné soustředit se na 
řešení přístupnosti veřejného prostoru, dostupnosti terénních sociálních 
služeb, akutní zdravotní péče a dopravní obslužnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, na podporu kulturních a sportovních aktivit, ale 
také na výchovu veřejnosti. 

Kompletní Návrh programu NRZP ČR na léta 2017 až 2020 je jako 
příloha Informace 106–2016 ve formátu pdf k dispozici na webu www.
nrzp.cz v části Aktuality/Informace předsedy NRZP.                                  (mk) 

Vláda stále zdaleka 
neplní své sliby

Od 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

Předání na lodi
Nadační fond KlaPeto uspořádal na začátku listopadu v našem hlav- 

ním městě slavnostní večer. Na lodi Bohemian Rhapsody společnosti 
Prague Boats, jež se stala partnerem galavečera, předal rodinám sym-
bolické šeky. Každé dítě dostane příspěvek 50 000 korun s výjimkou 
osmiletého Lukáše Kapky. Tomu se rozhodl NF uhradit plnou částku na 
pořízení sportovní protézy ve výši 73 000 korun. Lukáš přišel o nohu krát- 
ce po narození a snaží se zařadit mezi ostatní děti aktivním sportováním.  
Má v tom velkou podporu celé své rodiny – jeho tatínek mu dokonce 
sám protézy vyrábí. Na sportovní protézu pro děti však pojišťovny ne-
přispívají. 

Pátý ročník charitativního výstupu na Sněžku se bude konat v sobotu 
27. května 2017.                                                                                  (fr)

Mediální partneři:

Panu X se stal vážný úraz při lyžo-
vání. Následkem je ochrnutí všech 
končetin a nutnost užívat vozík. 
Po všelijakých operacích a reha- 
bilitaci se vrátí domů a ví, že ne-
dokáže být soběstačný třeba při 
osobní hygieně nebo úklidu. Že po- 
třebuje pomoc druhého člověka –  
a taky peníze na zaplacení jeho  
každodenní práce. Od úřadu lze 
získat příspěvek na péči, zbývající 
náklady si však pan X musí uhradit 
ze své kapsy nebo si dohodne bez-
platnou pomoc s rodinnými členy, 
příbuznými či kamarády.

Hlavní slovo v tom, jak vysoký pří-
spěvek od státu dostane, má po- 
sudkový lékař. A právě tady je  
zakopaný pes: stává se, že míru  
závislosti vozíčkáře X na pomoci 
druhé osoby zkoumá lékař, který je 
vystudovaným zubařem, gyneko- 
logem nebo pediatrem. Leckdy se 
s žadatelem o příspěvek na péči 
ani nesetká a rozhodne o něm od 
stolu: jen podle zdravotnické doku-
mentace a povrchního pročtení 
stanoviska sociálního pracovníka. 
A tak je pan X s ochrnutýma ru-
kama, který se sám neoblékne ani 
nevyprázdní, uznán za osobu se 
středně těžkou závislostí a dostane 
příspěvek jen ve 2. stupni.

Realita je ještě znepokojivější. 
Stovky lidí se zdravotním postiže- 
ním se při kontrolách dozvídají, že 
jejich příspěvek, který pobírají řadu 
let, se snižuje o několik tisíc korun 
nebo se ruší úplně, protože jsou 
náhle považovány za zdravé. Při-
tom stav těchto osob se nezlepšil 
a mnohdy ani zlepšit nemohl, pro-
tože jejich postižení je neměnné 
a s přibývajícím věkem se často 
zhoršuje a přibývají k němu další 
zdravotní komplikace.

Snížením či odebráním příspěv-
ku se samozřejmě velmi snižuje 
kvalita života člověka, protože ze 
svého finančního příjmu (často  
jen invalidního důchodu) nemůže  
uhradit pomoc při zvládání zá-
kladních životních úkonů ani pobyt 
ve specializovaném zařízení.

Ministerstvo sice chystá velkou  
novelu zákona o sociálních služ- 
bách, ale ta posudkáře k zodpo- 
vědnějšímu přístupu k hendike- 
povaným lidem nedonutí. Jejich 
činnost totiž upravují jiné právní 
předpisy: hlavně zákon o státní 
službě a zákon o organizaci a pro-
vádění sociálního zabezpečení.  

Kromě problematické legislativy,  
nekompetentnosti a ledabylého pří-
stupu ke klientům jsou zde i další 
„svízelné okolnosti“. Posudkářů je 
v Česku málo (asi 400) a jsou vel-
mi přetíženi: ročně musí zvládnout 
zhruba 400 tisíc žádostí o příspě- 
vek na péči, ale též žádosti o inva- 
lidní důchod, kompenzační pomůc- 
ku i průkaz osoby se zdravotním 
postižením. Práce posudkových lé- 
kařů není dobře zaplacena, a tak 
se velmi obtížně shánějí další. Ne-
ní proto divu, že v listopadu jich  
asi 50 chybělo.

Dle názoru Národní rady osob 
se zdravotním postižením je dosa- 
vadní systém posuzování neudrži- 
telný. Aby fungoval lépe, je zapo- 
třebí do něj zapojit ergoterapeuty 
při zkoumání pracovního potencio- 
nálu a fyzioterapeuty při posuzo- 
vání nároku na zmíněný průkaz 
a pomůcky. Při stanovování míry 
závislosti na pomoci druhé osoby 
by zase měli klíčovou roli hrát 
sociální pracovníci, kteří mají díky 
šetření v domácnosti klienta do- 
brý přehled o jeho potřebách.

Projeví stát a kolos zvaný Čes- 
ká správa sociálního zabezpečení 
vstřícnost k těmto podnětům?

Miloš Pelikán

Proč selhávají posudkoví lékaři?

Očekávaný zájem odborné i laické veřejnosti 
upoutal Den otevřených dveří Střediska rané péče 
Pardubice. Tato obecně prospěšná společnost po- 
skytuje služby rodinám s handicapovanými dětmi 
na území celého Pardubického kraje. Letos opět na- 
bídla možnost prohlídky svých prostor v Běle- 
hradské ulici 389.

„Zájem byl o možnosti řešení bezbariérové kuchyně, 
prezentovali jsme metody užívané v Hamzově odbor- 
né léčebně pro děti a dospělé – Kodyvert, Kinect 
a tenzometrickou desku. Dále jsme předvedli stimu- 
lační a didaktické hračky, rehabilitační a kompenzač- 
ní pomůcky,“ informovala Blanka Brandová, ředitelka 
střediska. Velice zajímavá byla počítačová prezentace 
komunikace pohledem společnosti Spektra. „Tradičně 
jsme poskytovali individuální konzultace v oblasti ko- 
munikace a základního sociálního poradenství. Byla 

možnost orientačního vyšetření zraku dětí předškol- 
ního a mladšího školního věku,“ doplnila poradkyně 
rané péče Martina Petelíková.

Akci si velice pochvalovala Jana Hanzlíková, ná-
městkyně ministryně práce a sociálních věcí, která na 
adresu střediska řekla: „Raná péče je sociální služba, 
která se zaměřuje na pomoc rodinám s dítětem se 
zdravotním postižením již od jeho narození. To, že 
taková rodina získá potřebné informace třeba hned 
po návratu z porodnice, je mnohdy pro další vývoj dí- 
těte, ale i pro celou rodinu velmi důležité. Potvrzují to  
také výzkumy, kde samotné pečující osoby uvádějí 
jako jeden z největších problémů nedostatečnou in- 
formovanost v různých oblastech – péči a výchově, 
systému sociálních dávek, při získávání a používání 
kompenzačních pomůcek a celé řadě dalších dů- 
ležitých věcí.“                                                           (fr)

náš komentář

Vydařený Den otevřených dveří Střediska rané péče
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děti, kterým přispěl Nadační fond KlaPeto:
Lukáš Havelka (4 roky), vzácné metabolické onemocnění, příspěvek na speciální lehátko do vany, vozík 
barbora Pekárková (14 let), dětská mozková obrna (DMO), příspěvek na rehabilitace v centru Hájek
Tereza Vepřková (12 let), mozková atrofie s těžkou psychomotorickou retardací (přidušená při porodu), 
příspěvek na rehabilitace v Adeli
Lukáš Kapka (8 let), amputace nohy po narození, příspěvek na sportovní protézu
Lukáš Štiller (10 let), DMO, příspěvek na léčbu Terasuit 
Radek brzák (10 let), DMO, příspěvek na rehabilitace ve Frýdku-Místku
Willem dorny (9 let), těžké poškození mozku po tonutí ve školce, příspěvek na cvičení v klinice Axon Praha 
Adam Kučera (5 let), DMO, autismus, příspěvek na vozík 
zuzana Lavičková (16 let), DMO, příspěvek na léčbu Terasuit 
Tereza Vargová (17 let), nádor na mozku, příspěvek na rehabilitace v Adeli 
daniel Trdla (5 let), DMO, příspěvek na léčbu Terasuit v Polsku
dominik Ševců (11 let), DMO, příspěvek na rehabilitace v Adeli 
Michal Tereska (9 let), DMO, příspěvek na rehabilitace v Adeli 
Lucie Houšková (9 let), po poškození mozku v nemocnici v Brně trpí kvadruspasticitou a dystonií, příspěvek 
na rehabilitace v Klimkovicích 

Charitativní výstup pomohl ...

Výklad Tomáše Hrdinky o komunikaci pohledem sleduje Jana Hanzlíková.                           Snímek: Jaromír Fridrich



Poslední neděli v září se každoročně slaví 
Mezinárodní den neslyšících. Již pět let ho 
u nás doprovází akce Týden komunikace 
osob se sluchovým postižením. Jubilejní 
s podtitulkem Není ticho jako ticho se ko- 
nala od 24. září do 2. října ve dvou de-
sítkách nejen velkých či větších měst po 
celé republice (Praha, Liberec, Karviná, do- 
mažlice nebo Podivín), zapojila se ale také 
dvě sídla na řece berounce, malé město 
dobřichovice a obec zadní Třebaň. 

Neziskovka ORBI PONTES připravila za úzké 
spolupráce dalších 58 (!) partnerů vskutku bo-
hatý a veskrze zajímavý program čítající 80 akcí 
pro dospělé i dětské návštěvníky či účastníky 
(některé proběhly mimo vlastní Týden), u vět-
šiny bylo zajištěno tlumočení do znakového 
jazyka a simultánní přepis. Především mezi 
laickou veřejností převažovali nováčci, kteří  
tak poprvé „zblízka“ a „na vlastní kůži“ poznali, 
co to všechno může pro člověka znamenat, 
když neslyší. 

Prostřednictvím všech uskutečněných aktivit 
se v prvé řadě šířila osvěta v oblasti slucho-
vého postižení, ve které nemá zdaleka každý 
dostatek informací. Bylo tak možno se třeba 
seznámit s pravidly komunikace, simultánního 
přepisu nebo tlumočení do znakového jazyka 

jakožto významných pomocníků při odstraňo-
vání komunikačních bariér. V nabídce bylo sa-
mozřejmě také mnoho akcí „odpočinkového“ 
charakteru jako např. různé zajímavé prohlídky 
i méně známých míst, dny otevřených dveří 
vč. školských zařízení poskytujících služby ne- 
slyšícím a nedoslýchavým dětem, sportovní set- 
kání, kulturní představení (o unikátním charita- 
tivním premiérově simultánně přepisovaném 
Koncertu pro uši jsme informovali v minulém 
vydání), turisté mohli při společném výletě zdo- 
lat nejvyšší moravskou horu Praděd. 

Oslavu vlastního Mezinárodního dne nesly- 
šících 2016 uspořádala Asociace organizací  
neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel ja- 
ko každoročně se zajímavým programem. Ten- 
tokrát za místo konání zvolila prostranství 
před nákupním centrem Palladium na náměstí 
Republiky.  

„Děkuji, děkuji, děkuji! Děkuji všem, kteří se 
organizačně podíleli na tom, aby se koncert 
vůbec uskutečnil. Děkuji všem účinkujícím, kte- 
ří na koncertě vystoupili a postarali se tak  
o krásný kulturní zážitek, protože byli úžasní. 
Děkuji moc i tlumočníkům, kterým jsem zatím 
nerozuměla, protože znakový jazyk neovlá- 
dám, ale měla jsem možnost poznat, jak jsou 
důležití. Koncert měl šmrnc, byl protkán hu-
morem, zazněly pěkné písně, které byly nejen 

slyšet, ale díky tlumočníkům i vidět.“ Otištěná 
slova chvály dostali organizátoři zmíněného  
koncertu od nadšené divačky, studentky zna- 
kového jazyka. A s různě pozměněnými klad-
nými vyjádřeními se jistě ozvali i návštěvníci 
dalších akcí.

Více informací o Týdnu komunikace osob se 
sluchovým postižením vč. předchozích ročníků 
přináší webová adresa www.orbipontes.cz.  
Fotogalerii je dobré vyhledat na webu www.
facebook.com/tydenkomunikace.

Poprvé se tato akce konala v roce 2012 
jako realizace myšlenky, kterou vnukl organizá- 
torům pražské odborné konference ředitel no- 
vozélandské organizace pro neslyšící DEAF 
AOTEAROA. Ve svém příspěvku totiž mj. uvedl, 
že v tomto státě podporuje znakový jazyk 
a komunitu neslyšících akce Týden novozéland- 
ského znakového jazyka.                                            (mk)

Jedinečné dílo vytvořil renomovaný fotograf Jan Tůma ve 
spolupráci s operními divami Andreou Tögel Kalivodovou, 
Pavlínou Senić a Terezou Mátlovou. Přestože jsou všechny 
tři pěvkyně maminkami, kvůli dobročinným účelům ukáza- 

ly ze své krásy více než obvykle. Dražba se uskutečnila v Pardubicích a výtěžek 
10 000 korun poputuje do zdejší školy Svítání na pomoc dětem a mládeži s men- 
tálním postižením.

Očekávaná dražba zpestřila program oblíbené pardubické akce Jak nám chutná 
Evropa, kam zamířily stovky milovníků netradičních pokrmů z celého regionu. Na 
pódiu se vystřídaly soubory ze Základní a Praktické školy Svítání, nechyběla bar-
manská show ani koncerty. Tradiční akci si nenechala ujít ani místopředsedkyně 
Senátu PČR Miluše Horská, která je zároveň ředitelkou školy Svítání. „Posláním naší 
školy je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením vzdělání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do 
běžného života na základě individuálních potřeb a možností. Velmi si cením všech, 
kteří zavítali na naši akci Jak nám chutná Evropa, a podpořili nás tak. A moc děkuji triu 
Opera Divas za charitativní dražbu a za vše, co pro naši školu dělají,“ uvedla.

Dámské pěvecké trio Opera Divas, které od fanoušků a médií získalo přezdívku 
„Tři tenoři v sukních“, zazpívalo na pódiu skladbu Haleluja od Leonarda Cohena. Po 
písni již následovala samotná dražba fotografie. „Podporuji školu Svítání dlouhodobě, 
mimo jiné proto, že dobře znám Mílu Horskou a vím, že škola a zdejší žáci jsou její 
doslova druhou rodinou. Velmi si jejích aktivit cením, tak mi nedalo ani moc práce 
přesvědčit i kolegyně, aby svá těla v téměř Evině rouše vystavily před objektiv Jana Tů- 
my,“ popsala sólistka Národního divadla Andrea Kalivodová.    (First Style magazin)
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Při tradičním ocenění za úspěchy v předmě-
tových, odborných či uměleckých soutěžích, 
na olympiádách vyhlašovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy či za repre-
zentaci Pardubic na krajských, celostátních  
a mezinárodních soutěžích byly uděleny i spe- 
ciální ceny Fair play, které si odnesli čtyři 
studenti.
 „Jan Haubert byl po celé čtyři roky studia na 
naší škole velkou oporou svému pohybově 
hendikepovanému spolužákovi Markovi Saza-
movi, který prodělal mozkovou obrnu. Marek  

s Janovou pomocí vše zvládal, úspěšně od- 
maturoval a bude pokračovat ve studiu na vy-
soké škole. Navíc měl Janův přístup vliv i na  
další žáky naší školy,“ uvedla ředitelka Střed- 
ní odborné školy EDUCA Pardubice Monika  
Kohoutková.

Radek Kemr, Karel Čtvrtečka a Stanislav Svě- 
diroh, kteří studují na Střední průmyslové ško-
le elektrotechnické a Vyšší odborné škole 
Pardubice, byli oceněni za výrobu rehabilitač-
ních pomůcek pro pacienty v Hamzově léčeb-
ně v Luži-Košumberku.                                 (fr)

Celorepublikový festival, 
který přiblížil život s postižením sluchu

Dražba fotografie ve prospěch Svítání přinesla 10 000 korun

Ceny Fair play za pomoc handicapovaným

Možná jste někdy přemýšleli nad 
tím, jak se žije člověku se 
zdravotním hendikepem, jaké má 
v životě možnosti, co může vy-
užívat a kdo mu poradí v jeho 
nelehké situaci. Odpověď na tyto 
otázky se snažila dát akce „Víte, 
jak pomoci?“, která se již potřetí 
konala v Integračním centru Kosa-
tec v Pardubicích. 

„V říjnu se na ní sešlo přes dvacet 
poskytovatelů sociálních služeb   
z Pardubicka, kteří interaktivně 
prezentovali své služby, většina 
z nich dokonce umožnila formou 
zážitku si na vlastní kůži vyzkou- 
šet pomůcky pro hendikepované. 
Ačkoliv příliš nepřálo počasí, náv-
štěvnost byla vysoká, především 
z řad studentů škol,“ konstatovala 
vedoucí sociálních služeb České 
abilympijské asociace Pavlína Po-
tůčková. Celým dnem provázel  
moderátor Filip Novotný a vůně ká- 
vy, která se linula z kavárny U tis- 
kaře Brixe, kde se promítaly za- 
jímavé prezentace zúčastněných 
organizací. Řada zájemců zároveň 
využila možnosti prohlédnout si 
bezbariérovou budovu Kosatce. 

Hlavními organizátory akce byly 
Česká abilympijská asociace, Cen- 
trum pro dětský sluch Tamtam, 
Lentilka – integrační školka a re-
habilitační centrum a Rodinné in- 
tegrační centrum. Nápad na každo-
roční setkání vzešel z pracovní 
skupiny pro osoby se zdravotním 
postižením Komunitního plánování 
města Pardubice.               (ab)

ORBI PONTES zařadilo do programu Týdne komunikace osob se slucho- 
vým postižením kromě Koncertu pro uši ještě jednu zajímavou novinku – vý-
stavu černobílých fotografií známých tváří se sluchátky na uších. Bylo si ji 
možné prohlédnout mezi 13. zářím až 9. říjnem ve Švandově divadle. Na 
její vernisáži nesměl chybět oblíbený herec Miroslav Táborský. Byl na ní 
totiž zároveň představen charitativní kalendář s obdobnými snímky, které-
ho byl kmotrem (stránku s jeho fotografií drží Monika Jindrová, zástupkyně 
organizátora Týdne). Výtěžek z prodeje kalendáře použije Asociace organi-
zací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel na podporu své činnosti. 

Snímek: Kateřina Brzobohatá

Víte, jak pomoci 
znevýhodněným?

Také doma občas zápolíte s ter-
míny? Nepamatujete si, které dítě 
má kdy jaký kroužek, kdy máte na-
plánovanou návštěvu lékaře nebo 
v kolik hodin vyzvednout tetičku na 
nádraží? Kupte si náš nástěnný 
plánovací kalendář pro rok 2017! 
Jeho patronem a titulní postavou 
je herec Marek Daniel, autorem 
ilustrací je Lukáš Urbánek. Kromě 
přehledně zpracovaného jmenné-
ho kalendária a políček pro každé-
ho člena rodiny v něm děti najdou 
každý měsíc zábavné úkoly.

Zakoupením kalendáře podpoříte 
činnost naší organizace EDA, kte-
rá pomáhá rodinám dětí se zrako- 
vým či kombinovaným postižením. 
Pro objednávky je určen e-mail 
info@eda.cz a telefon 724 400 820. 
Cena kalendáře je 170 Kč a lze si 
jej vyzvednout na naší adrese  
Trojická 2/387, 120 00 Praha 2 ne- 
bo jej rádi zašleme za poštovné  
99 Kč.               Lenka Trubačová

Plánovací rodinný 
kalendář EDA 2017

přečetli jsme
za vás

Možná to ještě nevíte, ale na Zemi přistáli mi- 
mozemšťané. A jednomu dokonce dělá prů-
vodce chlapec na vozíku se svými kamarády! 
Hovoří spolu anglicky, protože tenhle jazyk je 
univerzální nejen na zeměkouli. A tak se mu  
učí i malé děti.
Právě prvňáčkům a druháčkům je určena 
učebnice, z níž otiskujeme ukázku. Vytvořili ji 
metodička Anna Kubešová a kreslíř Libor Škr-
lík pro celostátní neziskovku Kroužky. Volbou 
vozíčkáře jako člena party v komiksovém  
příběhu podpořili přirozené soužití zdravých 
a postižených dětí víc než legislativa či aka- 
demické debaty. O šanci potkat ufouny ne-
mluvě.                                                     (pel)

Výborný nápad 
pro děti i ufouny



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
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Psací stroj býval dlouhou do- 
bu neodmyslitelnou součástí 
většiny kanceláří. Dnes už se 
používá spíše okrajově, a to 
i v domácnostech. „Viník“ je 
pochopitelně známý: rozvoj 
výpočetní techniky, kde ho 
připomíná klávesnice.
Jeho vynález spadá do první 
čtvrtiny 18. století. A zhruba 
o sto let později na něm mo- 
hl psát také první nevidomý 

člověk. Byla to italská ... (1. tajenka) Carolina Fantoni 
da Fivizzano, pro níž takovýto speciální psací stroj 
zkonstruoval její přítel Pellegrino Turri de Castelnuovo 
(viz snímek). Tuto památeční pomůcku ale nakonec 
potomci vyhodili jako zbytečnost... 
Díky tomuto podnikavému muži známe ještě jednu věc 
úzce spjatou zdaleka nejen s psacím strojem – vyna-
lezl totiž důležitou pomůcku, které většinou říkáme ... 
(2. tajenka).

Vodorovně: A. Drobný ozdobný předmět s otvorem 
pro navlékání; sliz. – b. Ochutnat; ženské jméno. –  
C. Hromada zrní; chudokrevný člověk. – d. Audienční 
sál v íránsko-sásánovské architektuře; ovoce; vzorec 
oxidu manganatého. – E. Vodní živočich; naše bájná  
hora; vrstva druhohor. – F. Slovenský souhlas; cíl; 
egyptská bohyně války. – G. Látka vyvolávající účinky 
fermentu; sídlo v USA. – H. Plavidla; rostlina hlavá- 
ček. – I. Africká řeka; drahý kov.
Svisle: 1. 2. tajenka; spojka. – 2. Pouta; severské 
mužské jméno. – 3. Rezavá; prémie. – 4. Buddhistická 
poloha při meditaci; lahodný pokrm. – 5. Obyvatelstvo; 
navátý písek. – 6. Značka našich elektrospotřebičů; 
nalévat; německy „úhoř“. – 7. Staroegyptská nádoba; 
planetka. – 8. Okamžitě; bezocasá opice. – 9. Pomoc-
ná věta; Oročové. – 10. Nejjednodušší alkin; starověký 
obyvatel Itálie. – 11. Předložka; 1. tajenka.
Pomůcka: Agate, Issa, íván, kinasa, lemma, malm. 

Termín pro tuto křížovku: pátek 10. února 2017.
 (mk)    

Pravidla soutěžní křížovky o zajímavé ceny:
1) Vyluštění (v případě více tajenek vč. jejich čísla – např. 1. ABILYM- 
 PIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do uvedeného termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručovací adresu. 
  Jiný způsob převzetí nutno domluvit na uvedeném e-mailu.
3) Od května 2013 možno luštit i prostřednictvím facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení a podle prostorových podmínek 
 i kompletně vyluštěný obrazec příslušné křížovky otiskne násle- 
 dující vydání.
5) Před odesláním raději vícekrát 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

Vyluštění a výherci z čísla 5:
1. DOTEK, 2. MALBA OKAMŽIKU.

Cenu získávají: 
1. Jana Dolníčková, Chrudim
2. Miroslav Durchánek, Pardubice
3. Věra Vlčková, Praha 3
4. Milena Džuganová, Pardubice
5. Veronika Bulíčková, Pardubice

Křížovka z čísla 5 byla v tomto ročníku první, jejíž 
správná znění tajenek poslali všichni luštitelé. 
Lze přitom konstatovat, že vzhledem k jejich počtu, kte- 
rý se dlouhodobě pohybuje kolem šesti až sedmi de-
sítek, si toto oddechové okénko našeho Zpravodaje 
udržuje  stálou oblibu. 
Dojde-li k chybě, většinou pramení z nedůsledného  
dodržování bodu 5 pravidel, občas vznikne při zasílání 
e-mailem (příp. mobilem) psaním bez diakritiky.    (mk)      

Pro chvíle oddechu

MR SyStEM

CHEStAV

ELEKTRoPoMůCKy PARdUbICE s.r.o.

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

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

e-mail: info@k2p.cz



ČESKá AbILyMPIJSKá ASoCIACE 
děKUJE UVEdENýM MěSTůM A obCíM 

zA PodPoRU SVýCH AKTIVIT V RoCE 2016.

RybITVí

SLATIŇANy

STARé ždáNICE

STARé HRAdIŠTěSRNoJEdy

VALy

VESELí VLČí HAbřINA

oSTřEŠANy

Ráby

NASAVRKy

KoSTěNICEKoČí

MoRAVANy

LIČNo MIKULoVICE

CHRUdIM JANKoVICE

dobRé

ČERNožICE dAŠICE

HoRNí JELENí HoRNí řEdICE

dříTEČ

doLNí řEdICE

HLINSKo

RAbŠTEJNSKá
LHoTA

NěMČICE

řEČANy NAd LAbEM

PoděbRAdy
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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. 

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   

ACtIWO 
Pardubice

Do charitativního projektu Klubu českých tu-
ristů (KČT) Turistika pro všechny (podrobnosti 
na webu www.kct.cz) přibyla koncem října 
dvanáctá speciální trasa s ikonou vozíčkáře, 
třetí v Pardubickém kraji. Je situována do le- 
sů nedaleko rybníku Buňkov na kraji obce 
Břehy. Její slavnostní otevření se shodou okol- 
ností konalo ve sváteční den vzniku samo-
statného československého státu, za příznivé- 
ho turistického počasí.

Za výchozí místo trasy po zpevněných ces-
tách s nejvzdálenějším místem na břehu ryb- 
níku Černý Nadýmač byla celkem logicky 
vybrána bezbariérově přístupná (vč. WC) res-
taurace Cikánka s přilehlým parkovištěm na 
silnici spojující Přelouč a Lázně Bohdaneč – 
na mapce v pravém rohu dole. Její celková 
délka je 6,5 kilometru s převýšením 16 me- 
trů. Kromě úvodní části kopíruje žlutou turis- 
tickou značku (tzv. Výrovský okruh) a v urči- 
tých úsecích zároveň i značené cyklotrasy, 
proto by vozíčkáři měli být obezřetní, pouze  
vozíčkářské značení má spojka mezi stoja- 
nem s druhou informační tabulí (na mapce čer- 
vené trojúhelníky) s textem o Sopřečském 
kanálu a místem příchodu k rybníku. Mimo to- 
hoto stojanu jsou na trase ještě tři, všechny 
mají rozměr 80 x 100 centimetrů, ochrannou 
stříšku a jsou ze smrkového dřeva. První in- 
formační tabule s úvodním textem stojí na vý- 
chozím parkovišti. Třetí v pořadí se nachází 
na turistickém informačním místě Černý Na-
dýmač, odbočka, text pojednává o tomto ryb-
níku. Obce Břehy se týká poslední text ve sto-
janu u hájovny Na Hořičkách. 

Z hlediska obtížnosti se jedná o „červenou“, 
tj. částečně přístupnou trasu pro zdatné vo- 
zíčkáře, vozíčkáře s doprovodem, elektrické 
vozíky a handbiky. Vlastní realizace v teré- 
nu, tj. proznačení a instalace doprovodných 
prvků, se uskutečnila v září. Oboustranný barevný propagační materiál, kte- 
rý KČT vydal nákladem 1000 kusů, obsahuje mapku s popisem okruhu. 
V hlavní turistické sezóně by měl být k dispozici na Obecním úřadu 
Břehy a v autokempu u rybníku Buňkov.

Existence autokempu přitom zásadně přispěla ke zřízení (zatím) nejmladší  
vozíčkářské trasy KČT. Díky bezbariérovým úpravám většiny areálu vč. sjezdu  
na pláž a do vody je totiž k vozíčkářům značně přívětivý, podrobnosti uvádí na 
svém webu www.bunkov.cz.

Velmi zajímavá je také úvodní část žluté značky, kterou vozíčkářská trasa  
kvůli obtížnému terénu míjí. Turisté se po ní projdou po obou březích Sopřeč-
ského (Výrovského) kanálu, odbočné větve Opatovického kanálu se dvěma  
akvadukty. Kanály vybudoval v 16. století rod Pernštejnů jako součást tehdej-
ší pardubické rybniční soustavy s velkým počtem vodních ploch. Z množství 
rybníků, které jmenovaná odbočka napájela, do dneška „přežily“ pouze Černý 
Nadýmač a Sopřečský.

Opatovický kanál nezůstane utajený ani turistům na vozíku – uvidí ho hned  
u parkoviště. Cyklistům jedoucím zdejší krajinou po Labské stezce (značená 
číslem 2) bude věrným průvodcem ve směru na obec Semín, kde se tato vý- 
znamná technická památka vlévá po 35 kilometrech toku do Labe.

V blízkém okolí stojí určitě za návštěvu obec Kladruby nad Labem se svě- 
toznámým hřebčínem s chovem starokladrubského bělouše (nejbližší želez- 
niční stanice Řečany nad Labem je necelé čtyři kilometry přes most na 
opačné straně řeky), hřebčín lze navštívit v rámci prohlídkových tras. V Pře- 
louči se mj. narodil také komik a dabér František Filipovský. 

Po značených pěších nebo cyklistických cestách se turisté dostanou do 
všech směrů – výborným pomocníkem jim při tom bude turistická mapa z edi- 
ce KČT číslo 24 Hradecko a Pardubicko (měřítko 1 : 50 000).                       (mk)

Horní snímek: Rybolovný lesní rybník Černý Nadýmač s rozlohou zhruba osm hektarů 
má příslušnou barvu v názvu z důvodu tmavě zbarvené vody; jako „nadýmač“ se 
obecně nazývá rybník napájený podzemním pramenem nebo studánkou (četné ryb-
níky mají toto označení i ve svém jménu). Na širokou hráz použili stavitelé sypaný 
písečný materiál. Rákos rostoucí po obvodu vyhledávají jako hnízdiště různé druhy 
vodních ptáků. Sopřečský kanál rybník obtéká z pravé strany, a protože hladina ka- 
nálu je výše, napájí ho z krátké odbočky přepadové stavidlo.
Dolní snímek: Při odpočinku u prvních tří stojanů s informačními tabulemi dobře po-
slouží sestavy stolu a dvou lavic z masivního smrku.

Vozíčkářský okruh 
mezi restaurací a rybníkem

TEPoSToP, společnost
s ručením omezeným
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Vyrůstal ve vesnici u Lanškrouna, společně 
s rodiči. Vyučil se klempířem a nějakých 
deset let se tímto řemeslem živil. Bavila ho 
zejména kovotepecká práce na starších bu- 
dovách, kostelech a věžích. Hodně spor-
toval: téměř denně běhal, často až do na-
prostého vysílení. Na kole najezdil za rok  
i 12 tisíc kilometrů. Až přišel osudný pra-
covní úraz. A zároveň ostudný: spadl na 
mizerně postaveném lešení, za které byla 
plně odpovědná jedna stavební firma.

Po operaci v pardubické nemocnici a sta- 
bilizaci zdravotního stavu se Oldřich Urban 
ocitl v rehabilitačním ústavu v Kladru- 
bech. „S faktem, že nebudu chodit, jsem 
se psychicky vyrovnával asi dva týdny. 
Až tak moc mě to nezasáhlo,“ říká. 
Hlavně si uvědomoval, že bude muset 
přehodnotit své životní plány a vydat se po jiné koleji.

Kvůli zdravotním komplikacím ho poslali předčasně do- 
mů. Do ještě bariérového rodinného domu, kde se 
kvapně dodělávaly nezbytné úpravy. Asi po půl roce 
pokračoval v poúrazové rehabilitaci, tentokrát v léčebně v 
Košumberku.

Po návratu rozhodně nehodlal trávit čas jen sledováním 
televize a četbou knih. V roce 2003 se pan Urban dostal do 
Centra Paraple, kde absolvoval kurz zaměřený na počíta-
čovou grafiku. Pořídil si počítač a přes něj si našel přítelkyni 
z Moravy, která nádherně háčkovala. „Strašně se mi to lí-
bilo a chtěl jsem jí dát něco svého. A napadlo mě, že něco 
nakreslím.“ Posháněl si knížky, aby získal teoretické zákla-
dy, a začal to zkoušet. „Svými obrázky jsem přítelkyni udělal 
radost. A postupně jsem se zlepšil natolik, že jsem vystavo-
val v košumberské léčebně.“ Protože nemá cit v prstech, 
zvolil pastelky, tužku a tvrdší uhel, kde se tento hendikep 
projevuje v menší míře. A navíc se neumazal, jako kdyby 
používal třeba olejové barvy.

Dnes pan Urban žije v Trutnově, v nenápadném panelá- 
ku. Důvodem k přestěhování byla dívka z tohoto města. „Po 
smrti táty, se kterým jsem měl velmi silný vztah, jsem si uvě- 
domoval, že nastal čas se osamostatnit. A v roce 2009 jsme 
si tady našli bydlení,“ říká pohodový mladý muž. V klasic- 
kém bariérovém bytě bylo nutné provést mnoho úprav, ale 
pozitivem byl velký nákladní výtah. I díky němu se jako 
jeden z mála vozíčkářů dívá na svět z posledního patra 
běžného panelového domu: „Pohodlně se do něj dostanu  
i na elektrickém vozíku.“

Opět v Parapleti si udělal řidičák, a byl tak v Trutnově do- 
statečně mobilní. Manželství se sice rozpadlo, ale město 

se mu natolik zalíbilo, že se rozhodl v něm zůstat. „Do 
kina se nedostanu, ale nakupování nebo jednání na úřa- 
dech je celkem v pohodě. A jsem rád, že to mám blízko do 
přírody. Třeba podle řeky vede moc pěkná bezbariérová 
stezka.“ S novou přítelkyní se pan Urban vídá hlavně  
o víkendech, kdy spolu vyrážejí na výlety po okolí.

Před několika lety si našel nové hobby. Začal pracovat se 
dřevem, které si zamiloval už v dětství: „Jako kluk jsem ob- 
divoval letokruhy a na základní škole jsem se chtěl stát 
truhlářem. Ale táta mi to rozmluvil, protože bych prý mohl 
přijít o prsty, jako několik chlápků v naší vesnici.“

Jak to začalo? Po rozvodu si splnil svůj sen, zřídil si v bytě 
dílničku. Zakoupil stojanovou vrtačku a další nářadí. Jako 
inspirace mu posloužily kresby a fotky v knížce o výtvorech 
slavného Leonarda da Vinciho. „Někdy v roce 2013 jsem se 
pustil do jednoho modelu, který jsem vyráběl několik měsí-
ců. Na jedné straně je práce se dřevem dobrou rehabilitací 
pro ruce, ale na druhé straně mě po několika hodinách ně- 
kdy bolely záda a měl jsem toho plné zuby.“ Prvním výrob-
kem byl katapultovací stroj, který i laika ohromí precizním 
provedením.

Kromě dalších modelů, které jsou nápaditou ozdobou je- 
ho bytu, se pan Urban zaměřil i na praktické předměty.  
Pro svou přítelkyni zhotovil jako dárek dřevěné kuličkové  
pero a pouzdro, pro sebe si vyrobil unikátní pomůcku pro  
rýsování: „V obchodě prodávají jen školní mrňavé kru- 
žítko, se kterým mi to kvůli ochrnutým prstům jde hrozně  
špatně.  A tak jsem se rozhodl, že si udělám svoje vlast- 
ní kružítko, s velkou dřevěnou rukojetí. Žádnou předlohu  
jsem neměl, řídil jsem se intuicí.“ Za každým předmětem 
jsou desítky hodin usilovné práce. Třeba zmíněné duté pe- 
ro s penálem vyráběl kvadruplegik Urban asi 130 hodin!

S provozem domácnosti a zajištěním běžných každoden-
ních potřeb mu pomáhají pečovatelky, které k němu docházejí 
několikrát denně. Usměvavý muž je spíš samotářský typ 
a ven vyráží hlavně s přítelkyní na výlety. O zaměstnání 
neuvažuje, má jiné cíle: „Chtěl bych z kovu vyrobit funkční 

model parního stroje. A taky chci postavit velké kyvadlové 
hodiny na zeď. Všechno samozřejmě udělám ručně, včetně 
ozubených kol. Plánky už jsem si našel, jsou běžně dostup-
né na internetu.“

Za zmínku stojí sebejistota, s níž trutnovský vozíčkář ří-
ká: „Deprese? Já žádné nemám. Jen jsem někdy naštvaný, 
třeba když se mi v dílně něco nedaří. Tak si zanadávám  
a hned jsem v klidu.“ Samota mu nevadí, protože je velmi 
činorodý, stále musí něco dělat. A po večerech čte knížky, 
hlavně o české historii, nebo sleduje filmy, zejména ty po- 
dle autentických událostí. Už od dětství se zajímá taky  
o vesmír a astronomii.

Na dřívější zálibu v běhání chce navázat jízdou na 
handbiku. „Vždycky jsem byl plný energie, nezměnil to ani 
vozík. Projížďky na handbiku pro mě budou skvělou rela- 
xací.“ Pan Urban doufá, že si kolo poháněné rukama, 
vybavené elektromotorem pro zdolávání náročnějšího te- 
rénu, pořídí už v roce 2017. Na společný cyklovýlet s pří-
telkyní by se rád vydal koncem léta.

Z běžných zdravotních potíží souvisejících s tělesným po- 
stižením nemá těžkou hlavu. „Třeba riziko dekubitu k vozíč- 
kářovi patří, proč bych se kvůli němu trápil? Raději se 
snažím o prevenci: denně si odpoledne na dvě hodinky 
lehnu. A snažím se dostatečně cvičit. Intenzivně rehabili- 
tuju třikrát týdně, kdy za mnou docházejí fyzioterapeutky.“

Oldřich Urban je bez nadsázky šťastným člověkem. Jak  
sám tvrdí, baví ho skoro všechno: „Mám radost i z nakupo- 
vání, z toho, že jsem si v obchodu sám všechno vybral  
a dovezl domů. Ani jednání na úřadě nepovažuju za něco 
nudného nebo otravného. Jsem rád co nejvíc soběstač- 
ný.“ Třiačtyřicetiletý muž dokonce připouští, že ho vozík 
něčím obohatil: „Prostě jen žiju jinak, než kdybych chodil. 
Rozhodně nemám pocit, že je můj život méně hodnotný. 
Jako vozíčkář si možná víc vážím každého dne, kdy se mů-
žu věnovat svým zálibám.“                                             

(pel)

Kvalitní umělecké tlumočení do znakového jazyka:
náročné požadavky, dobrá znalost dvou zcela odlišných světů

do přelomu minulého a současného 
století osoby se sluchovým postižením 
prakticky nemohly navštívit činoherní 
představení nebo hudební vystoupení,  
z kterého by měly náležitý prožitek. Ten- 
to nedostatek začalo tehdy odstraňovat 
umělecké tlumočení, speciální varianta 
tlumočení do znakového jazyka. 

Premiéra takovéhoto divadelního předsta-
vení se konala v roce 1998 na jevišti Divadla 
Na Zábradlí: byl to svérázný příběh z blá-
zince o vstupu do NATO Plukovník Pták 
bulharského dramatika Christo Bojčeva. Od 
té doby se podobná představení/vystoupe- 
ní postupně konají ve stále větším měřítku, 
nejvíce „pod taktovkou“ České komory tlu- 
močníků znakového jazyka. Široká veřej-
nost se může s ukázkami tohoto způsobu 
„zpřístupňování“ kultury neslyšícím navíc se- 
tkat při různých konferencích, charitativních 
i dalších akcích, které pořádají subjekty s ak-
tivitami pro tyto osoby.

Klíčové jsou specifické dovednosti
Termín „umělecké tlumočení“ není de facto 

zcela přesný. Pokaždé to znamená souhru 
dvou prakticky současných kroků – předem 
připravený umělecký překlad doplňuje mi- 
mické provedení synchronizovaně s hercem 
nebo zpěvákem/hudebníkem. Umělecké tlu- 
močení může přitom zároveň zvýšit vizu- 
ální prožitek i slyšícím divákům.

Z předchozího vyplývá, že rozhodující 
okolnost na celkovou úroveň překladu mají 
požadavky na tlumočníka, které jsou velmi 
specifické. Kvalitní překlad nemůže udělat 
bez několikadenní přípravy: musí vědět, 

o čem příslušný text je a v jaké konkrétní 
scéně bude. Odborníci vždy doporučují úzce 
spolupracovat s neslyšícími osobami, pro- 
tože ty pro něj jako pro svůj jazyk mají 
ten správný cit. Tlumočení musí v zásadě 
zachovat původní znění. Hned ve dvou 
souvislostech platí přímá úměra – čím vyš-
ší jazykové kompetence v českém a českém 
znakovém jazyce, resp. čím větší znalosti 
světa osob se sluchovým postižením i bez 
něj, tím kvalitnější překlad. Aby výsledný 
tlumočený text byl v souladu s doprovod-
ným pohybem, zaslouží si velkou pozornost 
také mimika. Ani sebelepší „umělecký 
tlumočník“ většinou nezvládne bez problé-
mů nepředpokládané přídavky a podobné 
situace.

Několik typů tlumočení
S ohledem na umístění tlumočníka a na  

míru ovlivnění přípravy i realizace příslušné-
ho představení se rozlišují tři základní typy 
divadelního tlumočení – statické, zónové  
a stínové. 

Nejčastěji se používá statické, nejstarší  
a nejznámější způsob. Tlumočník, většinou 
v tmavém a jednobarevném oblečení, stojí 
na jednom jediném místě (proto „statické“) 
na levé či pravé straně jeviště (příp. pod 
ním), po celou dobu ho osvětluje stejně silný 
kužel světla. 

Při zónovém tlumočení, zdokonalené verzi 
předchozího typu, tlumočí více osob, a to 
minimálně ve dvojici. Jsou součástí scény, 
proto na sobě mají méně výrazný kos- 
tým, v závislosti na změně scény se mohou 
po jevišti i pohybovat. Příznivěji ho přijímají 
také slyšící diváci.

„Jedničkou“ je ale stínové tlumo- 
čení. Přídavné jméno v názvu lze 
„přeložit“ tak, že tlumočníci se po- 
hybují po jevišti jako „stíny“ jednot- 
livých herců neboli jsou neodděli-
telnou součástí představení. Ideální 
stav nastává, když má svůj „stín“ 
každý herec. U tlumočníků se oče-
kávají nejen velké tlumočnické zku-
šenosti ve znakovém jazyce, ale  
i pohybové a herecké předpoklady  
a smysl pro týmovou práci.

První dva zmíněné typy negativně 
ovlivňuje tzv. pinpongový efekt, tj. 
nutnost neustálého přenášení po- 
zornosti neslyšícími diváky mezi tlu- 
močníkem a herci. Neslyšící divák 
má každopádně výraznější zážitek, 
čím blíže je tlumočník herci.

Kromě těchto tří základních typů 
existují další. V tzv. experimentál- 
ním vystupuje tlumočící osoba zá- 
roveň i jako herec, má tedy oblečený 
příslušný kostým. Zásadní odlišností je fakt, 
že takto tlumočené představení už jako 
tlumočené vzniká – tlumočníka do něj 
nelze „přidat“ později. Jako doprovodné se 
označuje tlumočení nejčastěji jednou oso- 
bou v kostýmu postavy ze scény, která 
je pevnou součástí představení a někdy 
vystupuje i jako vypravěč. Tento způsob se 
ponejvíce používá při dětských představe- 
ních. Tzv. balkónové tlumočení, které se 
ale za umělecké nepovažuje, je nejméně 
komfortní. Charakterizuje ho tlumočení ce- 
lého představení jedinou osobou z balkó- 
nu, proto u ní také většinou sedí nesly- 
šící diváci. 

Postupy při tlumočení zpěvu a hudby se 
mírně odlišují. Jednotlivou skladbu může tlu-
močit jedna, dvě i více osob. Tlumočí-li se 
celý koncert i jediného interpreta, je lepší 
střídat po jednotlivých skladbách více osob. 
Umístění tlumočníka na jevišti při koncertu 
orchestru či vícečlenné kapely je poměr- 
ně variabilní, určité omezení nastává např.  
v kostelích.

Vyčerpávající informace z této oblasti při- 
nášejí stránky České komory tlumočníků  
znakového jazyka www.cktzj.com. Podrob-
ně se jí věnuje také odborná publikace 
Umělecké tlumočení do znakového jazyka.

                                                            (mk)

„Je důležité vyrovnat se s hendikepem co nejrychleji, 
snažit se na postižení stále nemyslet. A taky je potřeba 
najít si něco, co člověka baví a žene  ho dopředu.“

„V pardubické nemocnici za mnou po operaci docházela 
psycholožka. Dávala mi všelijaké rady a snažila se mě 
povzbudit. Nakonec řekla, že nemá cenu, aby mi dál 
pomáhala, protože psychicky pomáhám víc já jí.“

Na www.youtube.com lze zhlédnout řadu videoukázek 
„ztvárnění“ uměleckého hudebního tlumočení. Krásným 
příkladem je např. píseň Vlaštovky od skupiny Traband.

Nejen dřevěné pero a pouzdro, ale i další výrobky pana 
Urbana budou možná k vidění na abilympiádě v Pardubicích.



BMI sdružení vyhlásilo tradiční 
literární soutěž Internet a můj 
handicap. Dosud nejčastěji ví-
tězili vozíčkáři a nevidomí autoři, 
vloni poprvé vyhrál neslyšící au-
tor. Kdo zazáří tentokrát?
Soutěž je určena pro lidi se  
zdravotním postižením, kteří mají  
v textu dlouhém maximálně 600 
slov vyjádřit, jak jim internet nebo 
také telefon pomáhá v jejich ži- 
votě, jak se s jejich pomocí snad- 
něji vypořádávají s hendikepem. 
Příspěvek je nutné poslat do 
19. února 2017 na adresu info@ 
helpnet.cz. Autory tří nejlepších 
dílek čekají finanční odměny od 
Československé obchodní banky 

 

ve výši 7, 5 a 3 tisíce korun. Na-
víc o nich bude natočen krátký 
videoprofil. Výsledky soutěže bu- 
dou slavnostně vyhlášeny na  
konferenci INSPo, jejíž 17. ročník 
se uskuteční v sobotu 25. břez-
na 2017 v Kongresovém centru 
Praha. Účastníci se jako vždy 
budou moci seznámit s novinka-
mi v oblasti informačních a komu-
nikačních technologií usnadňují- 
cích život lidem se zdravotním  
postižením. Výstavní část bude  
nově rozšířena o relaxační zónu.

Soutěž o lákavou cenu Rafael
Na zmíněné konferenci bude ta-
ké vyhlášen vítěz Ceny Nadace 
Vodafone Rafael, která je spojena 
s odměnou 200 000 Kč. Již potřetí 
se o ni mohou ucházet neziskové 
organizace či sociální firmy, které 
využívají informační a komunikač- 
ní technologie inovativním způso- 
bem ke zlepšení kvality života lidí 
se zdravotním postižením. Soutě- 
žit mohou projekty, které již při- 
nášejí užitek většímu počtu uživa- 
telů (minimálně 300) nejméně po 
dobu půl roku. Uzávěrka pro no- 
minace je 22. února 2017, sou- 
těžní pravidla jsou uvedena na 
stránkách www.inspo.cz.          (wr) 

Recepty 
z Kosatce
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Tentokrát jsme z bohaté knihy  
receptů tréninkové restaurace 
České abilympijské asociace vy-
brali jeden na nevšední krajovou 
specialitu.

brdlajs 

buchta z bramborového těsta  
plněná uzeným masem, houba-
mi a kysaným zelím – 10 porcí 

Suroviny:
Těsto: 250 ml mléka, 200 g bram- 
bor vařených ve slupce, 80 g tu- 
ku Hera, 20 g cukru, 1 vejce, 
1 lžička soli, 250 g polohrubé 
mouky, 250 g hladké mouky,  
20 g droždí.
Náplň: 30 g sádla, 50 g cibule, 
300 g uzeného masa, 200 g hub, 
500 g kysaného zelí.

Postup přípravy:
Z mléka, droždí, cukru a trocha  
mouky si připravíme kvásek. Uva- 
řené a oloupané brambory na-
strouháme, přidáme vejce, mouku, 
mléko, sůl, změklou Heru, kvásek 
a zaděláme těsto. Necháme ho-
dinu kynout. 
Rozválíme, nakrájíme na čtverce 
a plníme podušenou směsí hub, 
cibule, zelí a uzeného masa. Za-
balíme jako buchty. Pomažeme 
sádlem. Dáme do vymaštěného  
pekáče. Necháme asi 20 minut od-
počinout a upečeme dozlatova.
Z tohoto množství připravíme 20– 
30 buchet.                                  (r)

Ve čtvrtek 8. prosince vstoupil do distribuce 
snímek, který vzbudil polemiky a emoce už při letní 
předpremiéře. Rušno kolem něj bylo také v říjnu na 
jihlavském festivalu dokumentárních filmů. Tam re-
portáž Miluj mě, jestli to dokážeš získala cenu divá-
ků. Pojednává o začátcích sexuální asistence pro lidi 
s postižením u nás.

Režisérka Dagmar Smržová sleduje několik mužů  
a jejich vyškolenou společnici. Jeden je mentálně po- 
stižený, druhý po úrazu, třetího ochromuje těžká ne-
moc. Společnou mají odhodlanost vyjádřitelnou vě- 
tou „Když můžou všichni, proč ne my?“, racionální 
podporu matek a nesmírnou energii, kterou do napl-
nění své záměru vkládají.

Jde o záslužný dokument, který může nabourat by-
telnou bariéru v myslích mnoha zdravých lidí. Mirka 
Spáčilová, recenzentka deníku Mladá fronta Dnes, 
na něm oceňuje „zvláštní něhu, která se obejde bez 
lechtivé dráždivosti, hrubé obscénnosti a hlavně be- 
ze stopy sebelítosti“. Ve filmu nechybějí ukázky 

asistenčních kurzů, kde se probírá erekce, orgasmus 
nebo nácvik ve dvojicích, ale není v něm přítomna 
laciná senzacechtivost.

Dalším potenciálním přínosem snímku je motivace 
samotných lidí s postižením. Není tajemstvím, že třeba 
mladí vozíčkáři po erotice touží, ale nemají partner-
ku. A chybí jim povědomí o možnostech, jak si zážitek  

se zdravou ženou  
dopřát. V Česku na- 
víc dosud existují 
zařízení, kde je se- 
xualita tabu a jejich 
klienti nemají mož- 
nost potkávat se 
v běžném životě  
s osobami opačné-
ho pohlaví.

V oblasti sexuální 
asistence jsme pro- 
stě pozadu za vy- 
spělými západními 
zeměmi, třeba za 
Švýcarskem, Fran- 
cií, Německem či 
Holandskem. Film 
Miluj mě, jestli to 
dokážeš se pokou-
ší situaci zlepšit.

  (pel)

Jednou z premiérových pohádek o vánočních 
svátcích byl Nepovedený čert. Jde o druhý film, 
který natočila Česká televize ve znakovém jazyce 
jako dárek pro neslyšící děti a jejich rodiče. Příběh 
o blonďatém a modrookém čertovi, který nezapa-
dá mezi ostatní obyvatele pekla, ztvárnili sluchově 
postižení herci, převážně z brněnského souboru 
Pantomima S. I. Díky dabingu Jiřího Dvořáka, Ond- 
řeje Brouska ml. či Matouše Rumla si však mohli 
Nepovedeného čerta užít všichni diváci.

Mikoláš je jiný než všichni ostatní pekelníci, a pro- 
to ho nemá nikdo z nich rád. Zvlášť úlisný a zlý 
Podlejzal ho nemůže ani vystát. Využije tedy toho, 
že Lucifer je velký fintil a samolibec, a začne splétat intriky, díky kterým 
se chce podivného čerta zbavit. Mikoláš je ale šikovnější, než Podlejzal 
čekal: úkoly, které si na něj vymyslí, postupně plní. Pak dostane Podlej- 
zal nápad, jak blonďatého rohatce navždy vypudit. Využije jediné vlast-
nosti, kterou mají, na rozdíl od čertů, lidé…

„Chtěli jsme nejen ukázat, že sluchově handi- 
capovaní lidé dovedou skvěle hrát, ale také doká-
zat, že svět neslyšících a slyšících má k sobě blíž, 
než by se mohlo zdát,“ vysvětlila autorka scénáře 
Alexandra Vebrová. A dodala: „I samotný námět 
pohádky s touto blízkostí souvisí. Snad nejen ty 
nejmenší, ale i dospělé přesvědčil, že je důležité 
mezi sebe přijmout i někoho, kdo úplně nezapadá 
a je trochu jiný.“

První pohádkou s neslyšícími herci a ve znako-
vém jazyce bylo Vánoční království, které Česká 
televize odvysílala v prosinci 2015. Film měl velký 
ohlas i od slyšících diváků. „Komunita neslyšících 

a sluchově handicapovaných má v České televizi už řadu let výraznou 
podporu díky tlumočeným pořadům, skrytým titulkům a moderovaným 
zprávám v českém znakovém jazyce. Stále jsme však tak trochu měli 
pocit, že bychom mohli dělat ještě něco víc. A pak jsme dostali nápad 
natočit pohádku,“ sdělila režisérka obou snímků Alena Derzsiová.   (pel)

Česká televize o Vánocích nabídla
i pohádku pro neslyšící diváky

Výzva pro psavce
a pozvánka na konferenci INSPO

Hlavní zásluhu má Rozkoš bez rizika
Do povědomí veřejnosti se sexuální asistence 
dostala zásluhou spolku Rozkoš bez rizika, který 
o ní v listopadu 2015 uspořádal mezinárodní kon- 
ferenci. Spolek také zorganizoval semináře a ško- 
lení založené na švýcarském modelu. Od ledna 
2016 v Česku působí pětice profesionálních sexu- 
álních asistentek. Intimní poradnu otevřela Liga vo- 
zíčkářů, na internetu lze informace najít na strán- 
kách www.sexualniasistence.org.

V kinech měl premiéru film 
o sexuální asistenci v Česku
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Knihovna města Hradce Králové 
má certifikát Handicap Friendly 
pro osoby se zrakovým postiže- 
ním. Jeho získání znamená, že 
knihovna je uživatelům se zrako-
vým postižením přístupná jednak 
po technické stránce a pak  
i vstřícným přístupem všech pra- 
covníků knihovny, kteří jsou při-
praveni řešit všechny specifické  
požadavky těchto klientů.

V Centru celoživotního vzdělává- 
ní ve Wonkově ulici (bývalá budo- 
va Vertexu) jsou např. umělé vodicí  
linie, akustické hlasové majáčky 
i štítky na dveřích a zábradlích.  
Technické zázemí tvoří mj. počítač 
s hlasovým výstupem a skenerem 
nebo televizní kamerová lupa. Sa- 
mozřejmostí je přístup na internet, 
a to i bezplatným připojením wi-fi. 
Samostatně zde působí oddělení 
Zvukové knihovny, kde jsou např. 
na CD k dispozici načtené knihy, 
které je možné si zdarma překo- 
pírovat na donesené flash disky. 
Každé tři měsíce se v ní koná Se- 
tkání s literaturou, což je kompono-
vaný pořad, který nabízí možnost 
poslechnout si ukázky z nejnověji 
vydaných knižních titulů.

„Naši zaměstnanci jsou pravidel- 
ně školeni, jak vhodným způsobem 
nabídnout naše služby a podat po- 
mocnou ruku,“ řekla Barbora Či- 
žinská, ředitelka knihovny, o jejíchž 
službách se podrobnosti dozvíte 
na webu www.knihovnahk.cz, kde 
je možné se dostat i na stránky 
Zvukové knihovny.                                   (fr)

Certifikované služby 
hradecké knihovny

Tělesně postižená Sharina Joneso- 
vá se vydává ven s kočárkem stej- 
ně jako chodící matky. Žena z ame-
rického Detroitu byla v pěti letech 
postřelena a musela si zvyknout na 
vozík. Když čekala své první dítě, ne- 
věděla, jak bude ovládat obě pomůc-
ky zároveň. Pomohl jí teprve šestnác- 
tiletý Alden Kain, který za půl roku 
v rámci školního kurzu pro talento- 
vané vynálezce vymyslel zařízení  
propojující vozík s kočárkem. „Nejví- 
ce mi pomáhala setkání se Shari- 
nou, kdy mi říkala, co vlastně chce 
a potřebuje,“ konstatoval Alden. Nej- 
větší odměnou mu prý byl spokojený 
úsměv na její tváři, když si vozíko-
kočárek vyzkoušela.         (pel)

Vozíkokočárek 
pro imobilní matku



Americká spi- 
sovatelka a ak- 
tivistka Helena 
Kellerová byla 
další známou 
osobou s kom- 
binovaným po- 
stižením sluchu 
i zraku.  Způso- 
bila ho tehdy  
neznámá me- 
ningitida, kterou onemocněla ve věku 
19 měsíců. Do dalších roků dlouhého  
života (zemřela v roce 1968 v 88 letech) 
jí od útlého mládí poskytovala řadu ne-
zbytných rad, ponaučení apod. lektorka 
z institutu pro nevidomé.
Jako 24letá se stala prvním člověkem  
s takovým postižením v dějinách, které- 
ho promovali na univerzitě.
Proslavila se jako autorka 12 knih v Brail- 
lově písmu. Uměla plynně francouzsky  
a německy, zvládla i latinu a řečtinu. Jako 
jedna z mála lidí na světě používala ke 
komunikaci i metodu Tadoma, schopnost 
číst lidem ze rtů doteky konečky prstů. 
Zajímalo ji světové dění, nejen díky před- 
náškám navštívila mnoho zemí. Z jejího 
popudu vznikly i různé dobročinné ak- 
tivity jako např. stěžejní zaměření čin-
nosti Lions Clubs International, program 
péče o zrak „Sight first“. 

     OP
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Partneři:

Nejúspěšnější účastnicí 6. ročníku lite- 
rární a výtvarné soutěže o Cenu Hiero- 
nyma Lorma s tématem „Pohádka o ži-
votě“ byla Václava Turková. Hlasování 
veřejnosti jí přiřklo 2. místo za její pří-
běh „Hliněné opojení aneb Pohádka mé- 
ho života“ o tom, jak se před rokem na-
učila díky speciální Axmanově technice 
modelování pro nevidomé vytvářet hli- 
něné sochy. A největší počet hlasů od  
samotných soutěžících a Cenu veřej-
nosti získalo sochařské dílo s názvem 
„Hieronymus Lorm – objevitel nových 
cest“.        Snímek: Petra Zimermanová

zaostřeno na ...   

Aktivita,
která voní, 
křupe i chutná

Se začátkem no-
vého školního roku  
a tedy s opětovným rozjezdem ob- 
líbeného projektu eSvačinky zahá- 
jila Česká abilympijská asociace 

(CAA) zároveň plný provoz pekárny U Pardubáka. Tato nová aktivita,  
která má na zmíněný projekt úzkou vazbu, rozšířila dosavadní činnosti  
z oblasti smysluplných pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením.

Realizace projektu přitom nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Vše ne-
zbytně nutné k zabezpečení provozu od nalezení vhodných prostor přes 
pořízení a montáž strojního vybavení až po nábor se ale nakonec zda- 
řilo. Zaměstnanci pracují pod odborným vedením dlouholetých zkuše-
ných pekařů.

Z poměrně širokého sortimentu odebírají samozřejmě největší procento 
„svačináři“, konkrétně bagety, housky a rohlíky. Veškerou produkci pe-
kárny, do které patří dále mj. chleba, mazance nebo koláčky, si může 
kdokoliv zakoupit také ve dvou prodejnách CAA. V centru města je na- 
bízí obchod Pardubanda, specializovaný „pekárenský“ byl otevřen v are-
álu nových prostor CAA v ulici K Višňovce, kam by se měla v budoucnu 
přestěhovat i samotná pekárna U Pardubáka.

Její úspěšný rozjezd by nebyl možný bez vstřícného přístupu dvou 
partnerů CAA: vedení Střední průmyslové školy potravinářství a služeb 
Pardubice a firmy Steno. Tento dlouholetý podporovatel aktivit CAA po-
skytl významný sponzorský dar na pořízení potřebné technologie. 

Jediný web 
pro všechny 
informace

Ještě zhruba 
před čtvrtrokem 
musel každý při 
získávání infor- 
mací o CAA vět- 
šinou přeskako- 
vat mezi třemi 
bývalými  inter- 
netovými adre- 
sami. Od září ale 
vše obsahuje  
webová adresa 
www.caacz.cz – 
důvodem k zá- 
sadní rekostruk- 
ci informačního 
kanálu bylo hlav- 
ně  zjednoduše- 
ní vyhledávání. Z adresy je samozřejmě možné dostat se přímo na 
vlastní adresy výstavy Kreativ (www.kreativ-pardubice.cz) a obchodu 
Pardubanda (www.pardubanda.cz). Za podstatnou novinku lze považo- 
vat skutečnost, že CAA vykonává i funkci webmastera.

Snímek úvodní strany dokládá, že se zcela změnila také grafická po- 
doba webu. Přesun na veškerou činnost umožní kromě horní lišty 
s jednotlivými odkazy také kliknutí v bílém širokém pruhu na „Naše 
aktivity“ nebo „Přehled aktivit“. Některé vybrané postupně naskakují 
v horní části, ostatní uvádí prostor pod zmíněným pruhem – to jsou 
další dvě možnosti k cestě na vybraný odkaz. 

Příznivci abilympiád naleznou v příslušné části stručná povídání 
o národních i mezinárodních soutěžních přehlídkách schopností a do-
vedností osob se zdravotním postižením. Tuzemské jsou popsány od 
roku 2010. V případě mezinárodních abilympiád se připomíná posled-
ních pět ročníků, tj. od páté v roce 2000 v Praze. Vítanou součástí we- 
bu je určitě bohatá a průběžně doplňovaná fotogalerie.

Další novinka se týká jen majitelů mobilů, notebooků, netbooků, tabletů 
a podobných zařízení. Díky rychlému rozvoji technologií jsou totiž opro- 
ti předchozím webům tyto stránky připraveny jako tzv. responzivní web 
design, proto je dokáží zobrazit uvedené komunikační prostředky.

Příznivci facebooku mohou použít také jednu novinku technického 
rázu: vzhledem k propojení s tímto celosvětovým webovým komu- 
nikačním systémem se vše na něm napsané automaticky objeví i na 
www.caacz.cz.           (mk)

Postižení s různými kombinacemi dvou smyslů
Poznávacím znakem nevidomých lidí je hůl bílé barvy. Ale co ta avi-
zovaná červenobílá hůl? Není to nějaká přechodná móda? 

Módní trend to není, červenobílou hůl používají jako nezbytného po- 
mocníka osoby se zdravotním postižením velice závažného charakteru. 
Lékařskou terminologií se nazývá hluchoslepota (anglicky „deafblind- 
ness“, německy „die Taubblindheit“), tj. kombinované zrakové a slucho-
vé postižení s částečnou či úplnou ztrátou obou smyslů). Může být 
vrozená, získaná v raném dětství, v průběhu života, bývá důsledkem 
stáří, úrazu… 

Dvojnásobný handicap logicky znamená více potíží: v první řadě v ob- 
lasti komunikace, prostorové orientace a samostatném pohybu, v se- 
beobsluze a v přístupu k informacím. Hluchoslepí lidé se obecně 
velice obtížně integrují do společnosti. Nezbytností jsou pro ně vysoce 
odborné služby a kromě zmíněné hole i další speciální kompenzační 
pomůcky. Je potřebné si zapamatovat, že přístup k nim je značně 
odlišný než k nevidomým. Světové statistické údaje uvádějí, že u nás 
by mělo žít kolem čtyř tisíc hluchoslepých, sdružení s aktivitami pro tu-
to skupinu handicapovaných jich evidují zhruba 220.

Pokud se vezme do úvahy lékařské i sociální hledisko, existuje čes- 
ká a evropská/světová definice hluchoslepoty. Zásadní odlišnost mezi 
těmito dvěma pojetími představuje upřednostňování výchozího hle- 
diska. Tuzemsko stále preferuje lékařské vymezení, zdejší odborníci do- 
konce dosud občas používají dávno nepoužívaný výraz „slepohlucho-
ta“. Naším specifikem je také to, že za hluchoslepé se považují jen 
osoby s postižením vrozeným nebo získaným v raném věku, kdy bývá 
jeho míra nejtěžší, a že se jako na velmi častou příčinu „zapomíná“  
na proces fyziologického stárnutí. 

Odborníci v organizaci LORM už v roce 2006 vypracovali českou de- 
finici hluchoslepoty s cílem pozměnit vnímání hluchoslepoty jako 
pouhého vyčíslování zrakové a sluchové ztráty: „Hluchoslepota je je- 
dinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu růz-
ného stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové 
orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informa-
cím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do 
společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních 
pomůcek a úpravy prostředí.“

Zahraniční definice dlouhodobě upřednostňují pojetí vycházející ze  
sociálního modelu zdravotního postižení založeného na lidských prá-
vech. Patří k nim např. mezinárodní definice přijatá v roce 2003 v Dán- 
sku při založení Evropské unie hluchoslepých, britská nebo severská.

Hluchoslepotu jako nárok na přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P uzná- 
vá nové znění přílohy číslo 4 k vyhlášce 388/2011 Sb. O komunikač-
ních systémech neslyšících a hluchoslepých osob pojednává zákon 
423/2008 Sb. Červenobílá hůl je jako důležitá pomůcka pro pohyb po 
veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech legislativně uvedena 
ve vyhlášce 30/2001 Sb. (se změnami ve vyhlášce 290/2011 Sb.) – bílé 
i červené pruhy musí být široké 10 centimetrů. Přitom existuje ve třech 
variantách – signalizační upozorňuje na hluchoslepou osobu, používá 
se pro chůzi s průvodcem, s vodicím psem a v interiéru, orientační je 
určena k prostorové orientaci, k samostatnému pohybu a k ochraně 
před architektonickými bariérami, opěrná slouží pro hluchoslepé osoby 
se sníženou pohyblivostí.

Spolek LoRM, literát a filozof Hieronymus Lorm
Čtyři velká písmena používá jako název od svého 
vzniku v roce 1991 spolek pro hluchoslepé osoby, je- 
jich rodinné příslušníky a odborníky i laiky se zá- 
jmem o problematiku tohoto závažného zdravotního  
postižení. Hluchoslepým spoluobčanům poskytuje  

vedle odborného sociálního poradenství např. průvodcovské a tlumoč- 
nické služby, výuku komunikačních systémů, nácvik sebeobsluhy 
a sociálně aktivizační služby formou týdenních pobytových akcí, po- 
řádá či organizuje pro ně umělecké a sportovní soutěže nebo také 
různé charitativní akce.

Velký přínos pro studenty speciální pedagogiky a sociálně zaměře-
ných oborů i pro zájemce z řad veřejnosti má odborná knihovna se 
zhruba 900 našich i zahraničních publikací, časopisů apod. Je to jediný 
ucelený informační zdroj o hluchoslepotě u nás. Některými knihami 
mohou od roku 2007 díky převodu do digitální podoby „listovat“ také 
samotní hluchoslepí. Na problematiku postižení je tematicky zaměřen 
také čtvrtletník Doteky, dostupný ve čtyřech verzích – zvětšený 
černotisk, Braillovo písmo, zvuková MP3 nahrávka nebo formát pdf.

Poradenská centra v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostra- 
vě zajišťují služby na území Prahy, ve Středočeském, Libereckém, 
Královéhradeckém, Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Mo- 
ravskoslezském kraji. Ostatní regiony navštěvují terénní sociální pra-
covníci organizace na základě potřeb klientů.

Název LORM vypadá jako zkratka, ale skutečnost je jiná. Jméno 
Hieronymus Lorm si jako pseudonym zvolil Heinrich Landesmann 
(1821–1902), židovský hluchoslepý básník, filosof a novinář, rodák  
z jihomoravského Mikulova. Důvodem k tomu bylo jeho neohrožené 
pranýřování tvrdého absolutistického období kancléře Metternicha, ve 
kterém prožil mládí. Ke jménu Hieronymus ho inspiroval svým živo- 
tem sv. Jeroným. De l‘Orme, jeho oblíbený hrdina z románu ang- 
lického romanopisce George P. R. Jamese, stál za příjmením Lorm. 

Oženil se až jako 35letý se sestřenicí Henriettou Franklovou (byla  
o devět let mladší), měl s ní dceru Marii a syny Ernsta a Adolpha. De-
set let před smrtí se odstěhoval do Brna k synu Ernstovi. Jeho hrob  
se nachází na židovském hřbitově v brněnské městské části Židenice.
Na jeho rodném domě visí pamětní deska, jeho jméno má také malé 
náměstí v centru Mikulova pod zámeckým vrchem.  

Podrobné informace o všem, co souvisí s problematikou hluchoslepo- 
ty i s činností spolku LORM, uvádí web www.lorm.cz.                    (mk)                                                        

Osoby s červenobílou holí 
Podstata dotekové Lor- 
movy abecedy 
spočívá v doro- 
zumívání pomo- 
cí hmatového po- 
klepávání  
a stiscích  
dlaně dote- 
ky, každý  
dotek před- 
stavuje jedno  
konkrétní pís- 
meno.
Autor abecedy  Hie-
H. Lorm ji původ-
ně vytvořil
pro svoje po-
třeby, tj. v ma-
teřské němčině.
Postupně se 
dočkala i něko-
lika jazykových
úprav. Vzděla-
ný muž mohl 
díky 
a diktovat, ale třeba také přijímat notový 
záznam či hrát šachy. 
Veřejnost s tímto rychlým, srozumitelným 
a lehce naučitelným komunikačním 
systémem poprvé seznámila jeho dcera 
Marie Landesmannová v roce 1908. 
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