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Pětadvacetileté jubileum
oslaví abilympiáda
při květnovém Kreativu
Abilympiáda – národní přehlídka pracovních schopností a dovedností osob s handicapem –
bude mít v pátek 19. a v sobotu
20. května v prostorách pardubické Tipsport areny jubilejní
25. ročník. Stejně jako v loňském
roce je součástí prodejní a zážitkové výstavy Kreativ.
„Novinkou je snížení věkové hranice soutěžících – poprvé se mohou přihlásit lidé s jakýmkoliv
postižením starší 15 let, což je
šance zejména pro žáky a žákyně
odborných škol pro zdravotně postižené,“ informoval manažer abilympiády Jaromír Krpálek.
Abilympiáda začala psát svoji
historii v roce 1991, premiéru měla
v prostorách pražské firmy Drutěva. O rok později se už soutěže
stěhovaly do Pardubic – v letech
1992 až 1999 se konaly v Černé
za Bory (Střední strojírenské učiliště, Integrovaná střední škola
technická, Střední odborné učiliště
obchodu a služeb), od roku 2001
do roku 2005 v Salesiánském středisku mládeže a od roku 2006
poskytla abilympiádě azyl ČEZ
aréna, která nyní nese název Tipsport arena.

Na výběr je 35 disciplín

Pořadatelé z České abilympijské
asociace letos opět vyhlásili přes
tři desítky disciplín. Soutěžící si
mohou vybrat z následujících 35:
aranžování květin – západní styl,
aranžování suchých květin, batika, cukrářství, drátování, drhání,
dřevořezba,
elektromechanická
montáž, enkaustika, fotografování,
háčkování, keramika, košíkářství,
malba na hedvábí, malba na sklo,

Výborná knížka
o jinakosti
duše
Jak vnímají svět lidé
s Downovým syndromem
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Snímek: Jaromír Fridrich

K tradičním i oblíbeným abilympijským disciplínám patří keramika.

malování na kameny, modelování
z polymerové hmoty, návrh plakátu, 3D origami, paličkování, patchwork, pletení, pletení z papíru, počítačová editace textu, síťování,
studená kuchyně, šití dámského
oděvu, technická ilustrace, ubrousková technika, výroba nábytku, výroba svíček, výroba šperku z korálků, vyřezávání ovoce a zeleniny,
vyšívání a zdobení kraslic.
Disciplína se uskuteční v případě minimálního počtu tří přihlášek,
maximálně může být obsazena
12 soutěžícími. Elektronické přihlášky pořadatelé přijímají do
31. března.

Pestrý Kreativ

Výstava Kreativ, která znovu nabídne tvořivé dílničky a stánky
s ručně vyrobeným zbožím, přivede do Tipsport areny řadu vystavovatelů. „Předpokládáme, že jich
bude nejméně padesát a opět nabídnou nejen zajímavé věci ke koupi, ale i možnost si zajímavé věci
vyrobit přímo na místě,“ informovala Iva Preussová z organizačního
výboru.
Pětadvacetileté jubileum oslaví
abilympiáda při Kreativu v Tipsport
areně, kde bude dvoudenní pořad
opětovně obohacen o pestrý doprovodný program s překvapením.

Vystoupí tradiční účastník – stacionář MIREA, měly by tu být ukázky
latinskoamerických tanců, přijede
kouzelník Pavel Kopecký, chystá
se exhibice pardubického výcvikového střediska pro psy, vystoupení tanečního studia Hroch, módní
přehlídka svatebních a společenských šatů Studia Petra, předvedou
se dobrovolní hasiči z Doubravic,
taneční soubory Lamia´h a Amare
ze Svítání. Program bude opravdu
atraktivní, přispěje k tomu i tombola
se zajímavými cenami.
Podrobnosti a aktuální informace najdete na webové stránce
www.caacz.cz.
(fr)

Jaký bude rok 2017 v CAA? Na co se těšíte?
Tyto otázky jsme položili Pavlíně Potůčkové,
vedoucí sociálních služeb České abilympijské asociace.
„Mám radost, že se nám daří držet si a dokonce i rozšiřovat tým kvalifikovaných a sympatických sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách včetně osobní asistence. Naše sociální služby si drží výbornou kvalitu, což potvrzuje i rostoucí zájem
klientů se zdravotním i sociálním hendikepem
o spolupráci zejména v oblasti pracovního
uplatnění.

Vedení České abilympijské asociace nebude
usínat na vavřínech ani v roce 2017 a bude pokračovat v hledání dalších možností pro pracovní příležitosti lidí se zdravotním postižením. Těšíme se na další výrobky našich kolegů
se zdravotním hendikepem z tréninkových dílen v ICSAP Kosatec, z pekárny, výrobny svačinek, rádi chodíme nakupovat do prodejny Pardubanda v Machoňově pasáži, stále častěji si
zveme své zákazníky, spolupracující organizace i klienty do tréninkové kavárny U tiskaře Brixe
na výbornou kávu se štrůdlem či medovníkem.

Moc se těším na jeden z hlavních cílů naší organizace na letošní rok, a sice zavedení zaměstnaneckých benefitů v podobě například
slev na nákupy v prodejně regionálních výrobků Pardubanda nebo v kavárně U tiskaře
Brixe, dále nastavení pravidelného předávání
informací všem zaměstnancům v podobě interního zpravodaje, zavedení pěti dnů tak zvané
zdravotní dovolené a podobně. Chceme, aby
se u nás lidé s hendikepem i bez cítili dobře
a měli možnost se zapojit do dění a plánování v organizaci se svými nápady.“
(fr)

Moderní
slepecká
hůl
Velký úspěch
českých výzkumníků
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Když chci,
zapletu si prsty
jako housku
Příběh ženy a jejích dětí
se vzácným onemocněním

str. 6

Strana 2

100 000 korun
na tlumočnictví

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola ve Štefánikově ulici v Hradci
Králové dostane od Nadace ČEZ
částku 100 000 korun, která půjde na technické vybavení nově
otevřeného oboru Tlumočnictví
českého znakového jazyka.
„Vážíme si toho, že náš záměr
zaujal členy rady Nadace ČEZ natolik, že nám byla v rámci projektu
Plníme přání přiznána tak vysoká
částka. Pomůže zkvalitnit výuku
znakového jazyka a studentům po
technické stránce ulehčí, urychlí
a usnadní studium,“ řekla Iva Rindová, ředitelka školy.
Nadace ČEZ svou pomoc zaměřuje hlavně na oblast sociální – na
pomoc zdravotně postiženým, sociálně znevýhodněným apod. Tlumočníků českého znakového jazyka je v naší republice katastrofální
nedostatek. Statistiky uvádějí, že
na jednoho tlumočníka u nás připadá 145 neslyšících klientů, zatímco ve vyspělých zemích je tento poměr 4 až 5 neslyšících na
jednoho tlumočníka. Cílem školy
je tedy snížit počet čekatelů. (fr)

Pomůžete?
Víte, že je mezi námi ještě 12 milionů neplatných papírových padesátikorunových bankovek? Za platné je možné je vyměnit už pouze
do konce letošního března v jedné
ze sedmi poboček České národní
banky.
Organizace Házíme lano si je této skutečnosti plně vědoma, proto vymyslela plán, jak nepromarnit
alespoň část této sumy a využít ji
na dobrý účel. Oslovila nejrůznější organizace po celé republice
s nabídkou na kooperaci jejich
projektu „Padesátka“. Ve všech
bývalých okresních městech je
sběrné místo s pokladničkou, kam
může každý věnovat neplatnou padesátikorunu. Navíc má možnost
zanechat na sebe kontakt a spolurozhodnout, k čemu se užijí získané prostředky v jeho regionu.
Pojďme se všichni zapojit do
malého papírového dobrodružství,
které zahřeje u srdce! Podrobnosti najdete na www.hazimelano.cz.
(ab)

Štěpánka chce žít, každý den bojuje s osudem
tační pobyt, který je nejen fyzicky
náročný, ale i finančně. Další pomůcky, které Štěpánka potřebuje,
naleznete na uvedeném webu nebo
se můžete přímo spojit s maminkou
Štěpánky a zjistit aktuální potřeby
malé bojovnice.
Štěpánku podporuje řada jedinců
a marketingovou podporu zajišťuje
agentura Festing z Hradce Králové, která již v minulosti udělala
i finanční sbírku, na které se vybralo přes 17 000 korun.

Projekt na pomoc malé Štěpánce
běží již dva roky. Její zdravotní
stav je velmi vážný, mnozí by to
vzdali, ale rodiče malé holčičky nepřestávají bojovat. Narodila se v říjnu roku 2014 s několika vážnými
diagnózami. Nejznámější je epilepsie, snížení svalového napětí
přezdívané jako nemoc hadrových
panenek a další, které bohužel zapříčiňují bolesti, vedou k mentální
retardaci a v některých případech
i k úmrtí pacienta. Štěpánce (na
snímku s maminkou Lucií Pospíšilovou) jsou jen dva roky a má za
sebou tolik vysilujícího boje, jako
mnozí z nás nezažijí za celý život.
A to je teprve na začátku.

Hokejová benefice

Udělejte dobrý skutek!

Zázraky na sebe možná nechají
čekat, ale nezdolná víra a péče
rodičů, finanční podpora i úplně cizích lidí je hnací silou malé
bojovnice. Díky tomu skutečně překonává
všechny prognózy a učí se lézt, jíst a zažívá zdánlivě obyčejné chvíle jako třeba hrátky
na sněhu.
Cvičení a rehabilitační pobyty jsou velmi
nákladné, proto se rodina bez finančních
darů neobejde. Pokud máte i vy touhu udě-

lat dobrý skutek, podívejte se na její FB
profil www.facebook.com/nasestepanka nebo
webové stránky www.nasestepanka.cz a přispějte jakoukoli částkou na transparentní účet
číslo 2930279043/0800. Dobré skutky nejsou
výsadou jen Vánoc.
Do budoucna je třeba intenzivní rehabili-

Výborná příležitost, jak nahlédnout do jinakosti duše
Na konci loňského roku se objevila pozoruhodná kniha O čem se
NEmluví, sbírka příběhů o mladých
lidech s Downovým syndromem.
Připravila ji Olga Strusková, spisovatelka, ale též divadelní i televizní
scenáristka a režisérka. Jak sama
říká, jde o četbu určenou hlavně
pro „normální“ jedince, kteří mají to
štěstí a jsou vcelku zdraví.
Kniha volně navazuje na její dřívější titul Děti z planety DS, vydaný
v roce 2002. V něm o svých zkušenostech hovořili rodiče čerstvě
narozených a malých dětí s Downovým syndromem. „Téměř po
patnácti letech se k tématu opět
knižně vracím. Uvědomila jsem si,
že i když se rodiče snaží, aby jejich postižení potomci byli co nejvíc samostatní, budou pořád dospělými dětmi, které nad sebou
potřebují jejich neustálé vedení
a aspoň zpovzdálí ostražité rodičovské oko,“ konstatuje na úvod
autorka.
Novinka, kterou vydalo nakla-

datelství Maxdorf, přináší kolekci autentických rozhovorů. Olga
Strusková vsadila na výpovědi
mladých lidí, kteří o sobě, svém
životě, touhách a snech mluví naprosto otevřeně. Mají k ní totiž
důvěru, neboť hráli či hrají v nějaké hře, pořadu či dokumentu, který připravila.
Mezi postavami, které čtenáři
poodhalují svou duši, je i Pavel
Michalík. Čtyřiatřicetiletý muž všestranných zájmů pravidelně soutěží na abilympiádě: vyniká tam
ve fotografování, ale dobře zvládá
i studenou kuchyni, cukrářství či
výrobu svíček. Ve volném čase
Pavel taky závodně plave, hraje
bocciu, maluje a tancuje.
V rozhovoru ale víc než on mluví
matka, která je jeho trenérkou,
manažerkou, taxikářkou a pečovatelkou: „Skončili jsme osmou třídou a na žádnou další školu jsme
ani nepomýšleli. Když jsem zjistila,
co je tam učí, tak jsem si řekla, že
ho to doma naučím taky. Chodila

Když místo dobré vůle zavládne zvůle
Chodíte několikrát denně na záchod? Zbytečná otázka, že. Ale
situace lidí majících trvalé problémy se zadržením moči je s realitou v podivném rozporu. Zdravotní
pojišťovny jako by právě je považovaly za koumáky, kteří z nich
chtějí tahat peníze.
Důležitým aktérem v současné
mizérii jsou prodejci a distributoři
inkontinenčních pomůcek. Ti informovali uživatele, že od 1. ledna
platí nový předpis, a pleny, savé
podložky, kalhotky nebo urinální
sáčky jsou proto s větším či
menším doplatkem. Žádné bližší
vysvětlení... A tak pojištěnci, často
lidé s těžkým zdravotním postižením a s napnutým rodinným rozpočtem, sahají hluboko do kapsy.
Vydávají několik set korun měsíčně, aby mohli dál používat pomůcky, bez kterých se neobejdou
a které byly donedávna plně
hrazené!
Stát vlastně dává chudším a chudým občanům najevo svou bohorovnost. Pravidla hry totiž změnil
úhradový katalog (číselník) zdravotnických prostředků, který vydala
veřejná Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ta má víc než 6 miliónů
klientů a její rozhodnutí o do-

Na podporu Štěpánky se na chrudimském zimním stadiónu uskutečnilo benefiční hokejové utkání hasiči vers. policisté. Během duelu,
který těsně vyhráli policisté 4:3, se
podařilo vybrat částku 15 203 korun – bude využita na důležitou
rehabilitaci. „Děkuju všem hrajícím
i fandícím hasičům a policistům, jejich pomoc je pro Štěpánku velice důležitá,
zároveň i potřebná coby motivace pokračovat
v boji proti všem jejím diagnózám. Rádi přijedeme poděkovat osobně i se Štěpánkou, jelikož ona svým úsměvem dokáže říci víc, než
já slovy, a její úsměv si zasloužíte,“ řekla Lucie
Pospíšilová.
(mb,vh)

náš komentář
platcích pomůcek jsou navíc závazná pro všechny pojišťovny
a jejich pojištěnce v Česku.
K změnám v číselníku se samozřejmě vyjádřila i Národní rada osob se zdravotním postižením.
Loni na podzim se snažila o odstranění zásadních nedostatků
v připravovaném návrhu VZP. Ale
povedlo se jí to jen zčásti. V lednu
proto lidem mohla poradit jen toto:
Zjistí-li pojištěnec, že právě ten
inkontinenční prostředek, který využívá, je nyní už s doplatkem, doporučujeme, aby pečlivě zvážil svůj
přechod na některý jiný, obdobný
prostředek, který je plně hrazen
z veřejného zdravotního pojištění
a má srovnatelné vlastnosti a kvalitu. Pokud takovou pomůcku prodejce nenabízí, je nutné na něm
vyžadovat její dodání.
Pokud se tak ani na požádání
nestane, je nutné, aby pacient
seriózně zvážil změnu prodejce.
Nelze totiž očekávat, že mu bude
prostředek, který dlouhé roky používá a na který je zvyklý, znovu
plně hrazen v případě, že je na trhu
k dispozici levnější, ale kvalitou

plně srovnatelný a plně hrazený
prostředek. Když se za těchto
okolností pojištěnec rozhodne nezměnit inkontinenční prostředek,
musí se smířit s doplatkem na
něj...
V říši teorie nevypadá situace tak
bídně. Člověk si prostě najde jinou
pomůcku, která je bez doplatku,
a dříve či později si na ni zvykne.
Ale věc je svízelnější: u tak intimní
věci nejde jen o samotné vyprazdňování. Osoba trpící samovolným
odchodem moči potřebuje mít i jistotu rutiny při používání pomůcky.
Chce hygienickou stabilitu a aspoň
minimální uživatelský komfort.
Změna pomůcky pro ni bývá nepohodlná, v horším případě dokonce
nežádoucí.
Paleta inkontinenčních pomůcek dostupných i pro chudé pacienty měla být zachována. Bohužel došlo k opaku a tito lidé
musí používat jiné pomůcky, než
na jaké byli zvyklí. Pojišťovny,
firmy, prodejci i lékaři sice prohlašují, že pacient, klient či zákazník je pro ně na prvém místě. Ale
ve skutečnosti vládnou peníze,
unáhlené změny v předpisech
a ostré lokty.
Miloš Pelikán

jsem s ním hlavně
cvičit, plavat, brala
ho všude tam, kam
jsem chodila s jeho
zdravými sourozenci, se kterými vlastně
vyrůstal. Pavel je napodoboval a tím, že
se snažil dělat totéž
co oni, vypracoval se
na stejnou úroveň.“
Důležitou součástí
knihy O čem se NEmluví jsou pohledy
odborníků, kteří mají
s takzvanými downíky
dlouholeté zkušenosti. Vypráví o nich třeba Pavla Baxová, ředitelka společnosti Rytmus (a též matka Tomáše, mladého
muže s DS), psycholožka Lenka
Filípková nebo Petr Eisner, konzultant pro oblast sexuality a vztahů lidí s postižením. Za zmínku
stojí i velmi výstižná předmluva
Downův syndrom: hledání společného i rozdílného z pohledu speciální pedagogiky. Speciální pedagožka Monika Mužáková v ní
popisuje
základní
symptomy
útlého dětství, školního věku a dospělosti jedince s tímto mentálním
postižením. Zároveň naznačuje

možnost, jak najít společnou cestu životem: „Přestože nás více spojuje, než rozděluje, rovnocennost
lidí s Downovým syndromem není
samozřejmý vývojový trend lidské
společnosti, ale každodenní, trpělivá snaha nás ostatních přiblížit
se jejich jinakosti. Ztotožnění se
s jejich bytostnou potřebou srozumitelně vnímat náš společný
svět.“ Pro každého, kdo chce onu
jinakost pochopit, je knížka O čem
se NEmluví výbornou pomůckou.
Nadace T-soft Eternity ji mimochodem ocenila jako nejlepší
projekt loňského roku.
(pel)

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,
náklady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro Českou abilympijskou asociaci závazkem vydávat ho i nadále,
protože informací závažného i oddechovějšího rázu není nikdy
dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit vydávání Abilympijského zpravodaje. Uvedete-li do zprávy pro příjemce jméno a adresu, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí daru.
Za všechny příspěvky předem děkujeme.
(r)
Možné způsoby podpory:
Poštovní poukázka A
2 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, z.s.,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (číslo účtu)/kód banky:
272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/kód banky: 272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
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Pestrá společnost vycvičila prvního psa
pro chlapce s autismem
Ben, který pochází ze Spojených států
a do České republiky se s rodinou
přistěhoval teprve před několika lety,
trpí poruchou autistického spektra.
Border kolie Haley, kterou pro něj vycvičila Pestrá společnost, mu slouží
jako důležitý pomocník při komunikaci
s ostatními lidmi a zároveň mu dělá
společníka, aby se nebál být sám.
Porucha autistického spektra je vrozená porucha mozkových funkcí, která dítěti neumožňuje do plné míry
porozumět tomu, co vidí, slyší nebo
v každodenním životě prožívá. Duševní vývoj dítěte je narušen hlavně
v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti.
Ben chodí do české školy a už velmi
dobře česky rozumí. Jeho diagnóza
mu však občas způsobuje problémy
při komunikaci s lidmi. Ale také se
často bojí být sám a prakticky neustále potřebuje společnost své rodiny.
V obou situacích, a nejen v nich, mu
asistenční fenka Haley pomůže.
„Když jsem se poprvé s Benem

a jeho rodinou setkala, bylo mi jasné,
že musíme vybrat veselého a zároveň
citlivého a vnímavého pejska. Helenka
(jak jí důvěrně říkáme) je přesně taková a jsem velmi ráda, že ti dva si
hned od začátku dobře rozuměli a výborně spolupracují,“ říká zkušená trenérka a jedna ze zakladatelek Pestré
společnosti, Michaela Perčinová.
Haley bude vykonávat i klasickou
asistenci, především podávání věcí,
a také canisterapii. Ben se například
bojí chůze po schodech a sám po nich
chodí jen velmi nerad. Haley se naučila
chodit po schodech sama na vyzvání,
a bude tak pro něj v tomto velkou
motivací. Pes je totiž pro autisty daleko
čitelnější než jakýkoliv člověk. V rámci pasivní canisterapie spolu budou
polohovat a zklidňovat Benovu psychiku. V oblasti aktivní canisterapie se
spolu budou učit: Ben je totiž při
učení neklidný a zbrklý. V roli učitele
bude Helence představovat své učení
a nenápadnou metodou si tak sám
osvojí učební látku.
(pel)

Pestrá společnost se od roku 2009 zabývá bezkotcovým výcvikem asistenčních psů
pro děti i dospělé se všemi druhy zdravotního postižení. Od štěňátek do předání majiteli žijí psi v domácnostech trenérů, a výcvik tak probíhá přirozenou formou. Organizace má akreditovaný bezkotcový výcvik od mezinárodní organizace Assistance Dogs
Europe a je držitelem Značky spolehlivosti, kterou jí udělila Asociace veřejně prospěšných organizací. Dosud předala Pestrá společnost 29 vycvičených psů.

Helena Nejedlá si loni v Pardubicích zvolila enkaustiku. A zvítězila v ní
Nenápadná žena z Krnova patří k největším hvězdám
abilympiády. Soutěží na ní pravidelně od roku 2003 a domů
se pokaždé vrací s medailí. V minulosti byla Helena Nejedlá
úspěšná v keramice, návrhu plakátu, malbě na sklo či malování na kameny. Loni si podruhé vybrala enkaustiku
a „nepřekvapivě“ v ní vyhrála.
Díky svým úspěchům se stala členkou českého týmu,
který se v březnu 2016 vydal do Francie na 9. mezinárodní
abilympiádu. „Největším zážitkem pro mě byla chvíle, kdy byla zahájena naše disciplína, kdy jsme začali napínat hedvábí na rám. Bylo úžasné, jak vlídně se soutěžící a rozhodčí
k sobě chovali,“ ohlíží se paní Nejedlá za velkolepou akcí,
kterou hostilo Bordeaux. Stojí za zmínku, že pořádající organizace Abilympics France jí udělila zvláštní cenu jako
nejúspěšnější české soutěžící. Malbu na hedvábí si přitom
talentovaná vozíčkářka vybrala vlastně z nouze: původně
chtěla zabojovat v keramice, ale tam by kvůli těžkému fyzickému postižení nezvládla práci s hrnčířským kruhem.
Ale zpět k pardubické abilympiádě. Helena Nejedlá ji po-

Na mezinárodní abilympiádě ve Francii soutěžila v malbě na
hedvábí.

važuje za vyvrcholení celého roku. A několik měsíců se na ni
připravuje: na internetu si vybere disciplínu a vyhledá zadané
soutěžní téma, následně si ve stacionáři Benjamín zkouší
různé nápady. „Tahle akce mě inspiruje, abych se stále učila
něčemu novému, co pak můžu předvést v soutěži.“
Houževnatost se u ní pojí s nesmírnou pílí. Když se učila
malovat, musela držet štětec v ústech. Potom k tělesnému
postižení přibyla částečná ztráta zraku: „Používám brýle
a lupu, ale to většinou nestačí, proto hodně zapojuji fantazii
a myšlení,“ říká paní Nejedlá.
I loňská abilympiáda se jí líbila. Ale zaskočil ji nový způsob
stravování: „Obědy v polním stanu nejsou pro vozíčkáře
právě nejpohodlnější. Stravování v restauraci uvnitř haly bylo příjemnější.“ Stejně jako organizátory, i 57letou vozíčkářku mrzel výrazný úbytek soutěžících.
Až paní Nejedlá v květnu přijede opět do Pardubic, bude
možná příjemně překvapena: Česká abilympijská asociace
chystá několik novinek, které by měly přilákat do moderní
Tipsport areny nové talenty a machry.
(pel)

Nesmazatelný otisk práce chytrých českých mozků

Zásadní inovace nezbytné pomůcky

V roce 1921, kdy si nevidomý anglický
fotograf James Biggs kvůli svému zviditelnění v rostoucím automobilovém provozu natřel vycházkovou hůl na bílo, a ani
o devět let poté, kdy nezávisle na něm navrhla ve Francii Guilly d´ Herbemontová
označit nevidomé osoby holí stejné barvy, byla výpočetní technika i mobilní telefony hudbou daleké budoucnosti. Ale co
spojuje tyto dvě technické vymoženosti
se základní pomůckou osob se zrakovým
postižením a jak je ta „spolupráce“ rozsáhlá? Na zodpovězení nejen těchto otázek je potřeba listovat projektem „Pokročilá navigace nevidomých“.

Uživatelský manuál

Jmenovaný projekt s průlomovým řešením
koncepce bezpečného pohybu uvedené
skupiny osob je jednou z řady aktivit Fakulty
elektrotechnické ČVUT Praha (ČVUT FEL),
kde byla také v listopadu loňského roku poprvé představena. Vlastní vývoj moderní
„oživené“ slepecké hole přitom probíhal mezi lety 2013 a 2015.
Souvislost se konkrétně týká propojení jejího rozhraní s chytrým telefonem a zároveň
také s navigačním střediskem, příp. i s rodinou nevidomého, prostřednictvím bezdrátových tlačítek. Použitá technologie vychází
z aplikace mobilních sítí 2G–4G, přenos navigačních dat, hlasové komunikace
i obrazu samozřejmě funguje při běžném
používání hole i mobilu. Nevidomý musí
„pouze“ hůl zapnout, tak se pak sama
přihlásí ke smartphonu a propojí se i s jeho kamerou. Mobil se nosí na krku, aby
jeho kamera snímala stejný obraz, který by
příslušný člověk viděl. Na jedno nabití zvlád-

ne zařízení plnohodnotně pracovat
zhruba šestnáct hodin.
Praktický způsob používání přibližuje na modelové situaci řešitel
projektu Jiří Chod z katedry telekomunikační techniky: „Nevidomý
člověk se ztratil v ulicích, neví,
kde je, ani kudy se vydat. Nemusí
ale tápat kolem a doufat, že mu
pomůže někdo z kolemjdoucích.
Stiskem tlačítka na své slepecké
holi se spojí s asistentem, který
přes kameru jeho smartphonu vidí
na svém monitoru na mapě živě
pomocí GPS bod, kde se nevidomý právě pohybuje. Proto ho může navigovat k cíli, čímž je myšlena i pomoc při nalezení správné
lékařské ordinace nebo zvonku
na dveřích, ale také třeba zboží
v regálu.“

Spolupráce firem i jednotlivců

Prototypy nového řešení bílé hole byly
testovány prakticky po celé republice, nejvíce ovšem v Praze a Brně, s tím, že některé další novinky byly testovány v západočeském Sokolově. V tomto „testovacím“
provozu bylo softwarově ošetřeno, že když
uživatel kterékoliv tlačítko podržel stisknuté déle než tři sekundy, tak na policii se na
jejich mapách objevilo hlášení, kdo a kde
žádá o pomoc. J. Chod byl s touto fází
spokojen: „Problémy, které bylo a bude ještě
třeba řešit, jsou převážně administrativní
a právní. Z těchto důvodů se s touto službou počítá i do budoucna.“
Při testech se ukázalo, že stabilizace
a směrování kamery ze smartphonu je do-

cela oříšek, a proto nová provedení předpokládají (a testují) kameru v brýlích. Další
varianta bílé hole dokonce předpokládá, že
veškeré potřebné bloky budou přímo v holi
a nebude tedy potřeba smartphone. Výsledná kombinace bude tvořena elektronikou
bílé hole a brýlemi – ty zajišťují hlasovou
a obrazovou komunikaci. Na obou variantách
se intenzivně pracuje a řešitelský tým je
chce prezentovat na veletrhu ve Frankfurtu
nad Mohanem a následně nasadit vyšší počet nových provedení do závěrečných testů.
Přitom ještě probíhá příprava na zcela nové technologické postupy a materiály samotných bílých holí.
Pokud se splní všechny předpoklady, mělo
by ve druhém čtvrtletí dostat první kusy několik nevidomých. S jejich ovládáním se seznámí ve školicích centrech v Praze a Brně.

Pila Pištora Komárov

Na závěr převezmou SIM kartu s datovým
připojením, aby hůl byla „schopna provozu“.
Úspěch projektu by byl nemyslitelný bez
významného podílu tří partnerů – mobilního
operátora, který přislíbil poskytnutí datových
přenosů se slevou a tedy za symbolický poplatek, ČVUT FEL a výrobce bílých holí. Neocenitelné kladné i záporné připomínky poskytli samotní nevidomí, příp. organizace
s aktivitami pro ně, poděkování si zaslouží
i za ochotu zúčastnit se testovací fáze.
Podrobnosti o projektu přináší webová
adresa www.comtel.fel.cvut.cz/cs/projekty/
pokrocila-navigace-nevidomych. Na ní je
umístěno také množství televizních či rozhlasových zpráv a článků v tisku, které o popisovaném chvályhodném výsledku práce
českých výzkumníků patřičně informovaly.
(mk)
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Středověká vinice, unikátní vřesoviště, úchvatné vyhlídky

5

6

4

3

2

Levý snímek: U obce Čížov byla jako památník na
dobu neprodyšně uzavřené hranice zachována část
tehdejší „železné opony“. Snímek: www.nppodyji.cz

2
1

Národní park Podyjí, naše nejmenší a zároveň i jediná moravská
přírodní lokalita nejvyššího stupně
ochrany, vznikl v roce 1991. Zahrnuje nejcennější území bývalé
stejnojmenné chráněné krajinné
oblasti rozkládající se podél 40kilometrového hlubokého meandrovitého údolí řeky Dyje s nádhernými přírodními sceneriemi jako
evropsky vysoce ceněnými vinicemi nebo jedinečným pásmem
stepních vřesovišť. Jeho jižní hranice je současně i státní hranicí
s Rakouskem, kde na něj plynule
navazuje Nationalpark Thayatal,
u našich jižních sousedů shodou
okolností také nejmenší.
Dřívější pohyb civilistů zde byl
značně omezen, rozhodující slovo
měli pohraničníci se svými čtvernožci. Po odstranění „hraničního
opevnění“ koncem minulého století se tam ve větší míře začali objevovat turisté vč. cyklistů. Kromě
lidí s kočárky se na některé značené cesty odvažují také vozíčkáři.
Žádné speciální trasy pro turisty
se zdravotním postižením tady
ale dosud nejsou. Přesto správa
parku na webu www.nppodyji.cz/

Pravý snímek: Toto stepní vřesovištní lado, jeden z typických zdejších krajinných prvků, se nachází u obce
Hnanice. Snímek: Petr Lazárek, Správa NP Podyjí

s-kocarkem-a-na-voziku doporučuje šest tras v délce čtyři až devět
kilometrů po zpevněných (často asfaltovaných) značených pěších nebo cyklistických cestách – v mapce je lokalizují bílá čísla na černém
pozadí.
Hnanice – Devět mlýnů, zpět (Ê).
Cesta od parkoviště u bývalé roty
pohraniční stráže přes obec k turistickému přístřešku na pravém
břehu řeky u Lipinské lávky a pod
středověkou vinicí Šobes. Následující náročnější úsek po odbočení
vpravo u přístřešku po lesní pěšině nad vodou kolem Judexova mlýna k vodní čerpací stanici u bývalého mlýna Papírna bývá po deštích
rozbahněný. Návrat od přístřešku
lze absolvovat po asfaltu. Na vozíčkáře čeká větší převýšení.
Devět mlýnů je oblast s velmi
zajímavou historií, název má podle
počtu dřívějších vodních mlýnů.
Popice – Havraníky (Ë).
Příjemné putování lesy a vřesovišti mezi dvěma vesnicemi. Trasa se
dá prodloužit odbočením na oblíbenou vyhlídku Sealsfieldův kámen.
Konice – vyhlídka Kraví hora,
zpět (Ì).

Procházka z parkoviště za obcí
na okraji lesa na vřesoviště s jedinečnými pohledy na panoráma
Znojma, kde mj. 9. prosince 1437
zemřel český král Zikmund, neoblíbený poslední vládce z rodu
Lucemburků.
Podmolí – vinice Šobes, zpět (Í).
Nejdelší výlet z doporučovaných
se začátkem na parkovišti u obecního rybníka. Na trase, v jejímž závěru je nutno počítat s překonáním velkého převýšení, je několik
vyhlídek do údolí Dyje.
Vranov nad Dyjí – pod Ledovými
slujemi, zpět (Î).
Pohodlný výšlap (většinou lesem)
z letoviska s mohutnou budovou
zámku na vysoké skále pod hrází
Vranovské přehrady podél řeky
na louku s turistickým přístřeškem
s několika krásnými pohledy na
meandr Ledových slují, suťového
svahu skrývajícího labyrint pseudokrasových jeskyní. Pro návrat je
po přejití lávky Zadní Hamry stejně
vhodná cesta na opačném břehu.
Čížov – Hardegg (Ï).
Přeshraniční putování s velkým
převýšením loukami a lesem do
nejmenšího
rakouského města

s necelými 1500 obyvatel na pravém břehu řeky s možným
pokořením Hardeggské vyhlídky, vede k ní
asi 500 metrů dlouhá značená odbočka
(v Rakousku je jiný
způsob turistického
značení).
Rekonstruovaná lávka Zadní Hamry spojuje břehy
Turistický hraniční řeky blízko Vranova.
přechod na mostě,
Snímek: Petr Lazárek, Správa NP Podyjí
jediná spojnice „suV rámci těchto úprav by všichni
chou nohou“ mezi
oběma národními parky, je po opě- turisté měli dostat jeden velký dátovném otevření v roce 1990 v ce- rek – obnovený druhý most přes
Dyji (v současnosti je na jeho
loročním provozu od roku 2006.
místě pouze několik zbylých pilíK těmto „neoficiálním“ trasám by řů). Potom by bylo možné díky
mělo v blízké budoucnosti přibýt tomu absolvovat i okruhový výlet.
Řeka Dyje/Thaya (stejně jako
osm oficiálních vč. „bezbariérového“ zpřístupnění Hardeggské třeba Berounka) s tímto názvem
vyhlídky. Úpravy budou většinou nikde nepramení: má ho od souspočívat ve zpevnění povrchu. toku Moravské Dyje a trochu
Vozíčkáři i ostatní turisté s omeze- delší Rakouské Dyje pod hradem
nou mobilitou každopádně pomo- Raabs/Rakous. Jako největší prahou při přípravě vhodných tras vostranný přítok Moravy svůj tok
svými vlastními zkušenostmi, připo- končí v rozsáhlých lužních lesích
mínkami apod. ze svých zdejších pod Lanžhotem na styku hranic
výletů, kontaktní e-mailová adresa našich, slovenských a rakouských.
(mk)
je grossmann@nppodyji.cz.

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

ZÁRUKA FARMACEUTICKÉ KVALITY

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nábř. 1238/20a
500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 736 111
farmax@farmax.cz
www.farmax.cz

Značka Farmax® jsou přípravky
předního českého výrobce léčiv a doplňků stravy.
Široký sortiment nabízí ve volném prodeji v lékárnách.
Preventan® – medvědí síla pro celou rodinu.
Preventan® je jen JEDEN!
Jednou z nejvýznamnějších značek je řada Preventan® obsahující
originální patentované účinné složky ProteQuine®
a vitamin C pro vaši imunitu.
Většina spotřebitelů má velmi dobré zkušenosti
s přípravkem MaxiCor®, vítězem ankety „Lékárníci doporučují“,
s vysokým podílem omega–3 mastných kyselin.
Náš nový partner svojí podporou významně přispívá
k rozvoji aktivit České abilympijské asociace.

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

ul. Gen. Svobody 335 533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440 Mob.: 606 080 770 pardubice@gms.cz
Sortiment:
- průmyslové hadice pro chemii, petrochemii, potravinářství
a zemědělství
- vzduchotechnické hadice
- hadice pro automobilový průmysl
- příslušenství – hadicové spony, rychlospojky, šroubení
a koncovky
- pryžové desky a podlahoviny
- hadice a komponenty pro hydrauliku

ACTIWO
Pardubice
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Pravidla
soutěžní křížovky
o zajímavé ceny:
1) Vyluštění (v případě více
tajenek vč. jejich čísla – např.
1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do stanoveného 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 následující vydání.
STENO CZ s.r.o.
Mikulovice 304
530 02 Pardubice
Tel.: 466 885 111
info@steno.cz
www.steno.cz

5) Před odesláním raději vícekrát
překontrolovat napsané znění
vč. označení tajenek správným číslem.

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

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

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)

Vyluštění z čísla 6/2016:
1. KOMTESA,
2. KOPÍRÁK.
Cenu získávají:
1. Bohuslava Götzlová, Holice v Čechách
2. Marie Hájková, Pardubice
3. Marcela Vojířová, Lovosice
4. Jaromír Menčík, Třešť
5. Světluše Bažantová, České Meziříčí
V uplynulém ročníku Zpravodaje se počet zaslaných
vyluštění pohyboval v rozmezí zhruba šesti až devíti
desítek. V každém čísle se přidali noví křížovkáři.
V této křížovce byla dvě špatná vyluštění. Jedno z nich
od křížovkáře, který zapomněl na obálku napsat zpáteční adresu. Druhé bylo vlastně správně, byla ovšem
přehozená čísla tajenek.
(mk)

Pro chvíle oddechu
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Tajenky šesti křížovek letošní luštitelské soutěže (její stálou oblibu
dokládá počet účastníků dlouhodobě dosahující několika desítek) se
budou tematicky týkat abilympiády. Důvod je jasný: letošní „kulaté“, pětadvacáté, výročí této soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových
schopností a dovedností pro zručné vozíčkáře, neslyšící, nevidomé
i jinak zdravotně postižené osoby. Prostřednictvím všech křížovek si
tedy ti, kteří se jakkoliv do abilympiády někdy zapojili, připomenou její
historii. Ostatní milovníci tajů se dozajista dozvědí různé informace.
Při hledání názvu této unikátní soutěže se nakonec za výchozí vzala
dvě … (1. tajenka): výslednou složeninu lze přeložit jako „olympiáda
schopností“. Poprvé se konala počátkem 70. let uplynulého století
v Japonsku, kde v té době také abilympijské hnutí vzniklo. V České
republice se objevilo zhruba po dvou desítkách let jako v jedné
z prvních mimoasijských zemí. Hlavním městem českých abilympiád
jsou od počátku Pardubice, ovšem úvodní se konala jinde – jejím dějištěm byla v roce 1991 … (2. tajenka).
Vodorovně: A. Souboj; část obličeje; mužské jméno. – B. Rozsudek;
polodrahokam. – C. Karetní hra; nečistota; útok. – D. Lotr; záchrana;
vrstva druhohor. – E. Domácké ženské jméno; 1. část 1. tajenky. –
F. Proud vzduchu; pracovat s pluhem; německy „jeden“. – G. Spisy;
jednoduché plavidlo; evropská sopka. – H. 2. tajenka; ohraničená
louka. – I. Barevný jev na obloze; nebezpečné jednání; název Berounky od pramene do Plzně.
Svisle: 1. Předložka; 2. část 1. tajenky; iniciály zesnulého ministra
kultury Dostála. – 2. Mezopotamské město; vodní pták; značka ruthenia. – 3. Značka našich elektrospotřebičů; šachová prohra; slosování. – 4. Pohyb vzduchem; golfový výraz pro optimální počet úderů
k jamce; citoslovce pochopení. – 5. Obydlí včel; město v okrese
Bruntál; polní plošná míra. – 6. Stovky; přístroj na záznam činnosti
mozku (lékařský slang); tropičtí savci. – 7. Jemná látka; prkenné stropy; krutý člověk. – 8. Velký papoušek; francouzská zkratka Mezinárodního turistického svazu; svršková useň. – 9. Ruské jezero; pomlka
nástroje; tajemné slovo v buddhismu. – 10. Osobní zájmeno; uhlovodík
s jednou trojnou vazbou; příslovce času. – 11. Starověký obyvatel
Kampánie; charvátský úředník; severské mužské jméno.
Pomůcka: AIT, alb, egr, Ik.
Termín pro tuto křížovku: pondělí 10. dubna.

(mk)

Najdete v nás
vždy spolehlivého partnera
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

chestav

u		 správa a digitalizace archivů
u		 zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

NEDCON BOHEMIA, s.r.o.
Holandská 34
533 01 Pardubice 21
Telefon: 467 002 111
E-mail: info@nedcon.com
Česká abilympijská asociace velice děkuje
za dlouholetou podporu aktivit
pro osoby se zdravotním postižením.
V roce 2016 firma věnovala
regály pro potřeby archivace.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
Tel.: 466 304 366
Web: www.k2p.cz
E-mail: info@k2p.cz

Strana 6

Jaroslav Puška a Jarmila Onderková dokazují,
že úraz nebo diagnóza neznamená v životě stopku

Bezpečný průvodce
spletí paragrafů

Loni v listopadu byly na Staroměstské radnici
v Praze pošesté uděleny tituly Zaměstnanec
roku lidem se zdravotním postižením z chráněného a otevřeného trhu práce. Zaměstnavatelé mohli do poloviny září nominovat své pracovníky v soutěži Nadačního fondu pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP).
V konkurenci výrazných osobností a jejich
příběhů uspěli barman Jaroslav Puška z kavárny Mezi řádky, kterou provozuje občanské
sdružení Etincelle, a ambasadorka projektu
VZPoura úrazům Jarmila Onderková ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (na snímku drží
diplomy). „Oba jsou vzorem pro další lidi se
zdravotním postižením: dokazují, že úraz nebo
diagnóza, kterých se zaměstnavatelé často
bojí, neznamenají v kariéře stopku,“ konstatovala ředitelka fondu Hana Potměšilová.

Koncem uplynulého roku vyšel nákladem 90 tisíc výtisků aktualizovaný pomocník pro orientaci ve složité
sociální oblasti.
Tento lodivod správným směrem
přináší na 32 stránkách přehledně
a srozumitelně důležité informace,
tipy i rady. Z jejich přemíry zmiňme např. oblasti příspěvku na péči, posuzování zdravotního stavu,
ochrany a podpory zaměstnávání
lidí se zdravotním handicapem,
průkazu osob se zdravotním postižením i mnohé další.
Tištěná verze by měla být k dispozici ve vestibulech ministerských budov, na kontaktních pracovištích úřadu práce nebo na
jednotlivých okresních správách
sociálního zabezpečení. Ve formátu pdf ji lze stáhnout z webové
adresy www.mpsv.cz, části Média a veřejnost/Publikace MPSV/
Rok 2016/Publikace.
(mk)

Vítěz kategorie
Chráněný trh práce
Ve svém volnu je rád se synkem a poslouchá romské písně. Nezkazí žádnou legraci a dokáže rozesmát všechny v jeho blízkosti. Chod pražské kavárny Mezi řádky si bez
něj už nedokážou vůbec představit. Tak popisují kolegové barmana Jaroslava Pušku, který
se stal loni Zaměstnancem roku z chráněného trhu práce.
Nabídnou vám tam kávu v biokvalitě, ke snídani doporučí čerstvé pečivo z vlastní pekárny.
Pokud máte rádi knihy, budete ve svém živlu:
kavárna Mezi řádky je přímo propojená s knihovnou, kde probíhají veřejná čtení a vystoupení umělců. A když budete mít štěstí, potkáte
i pana Pušku. Pracuje v kavárně více než dva
roky a všichni doufají, že ještě dlouho pracovat
bude.
Mladý muž s lehkým mentálním postižením
miluje kromě své profese svou rodinu: ženu
a malého syna. A svým přístupem k práci a životu dokazuje, že bariéry jsou od toho, aby se
bouraly. Je nejen spolehlivý, pilný a loajální, ale
také kolem sebe šíří pohodu.
„V bodování poroty Jaroslav Puška jasně zvítězil. Možná i proto, že překonává v české společnosti dva hendikepy: je zdravotně postižený Rom. Ale hlavně tím, jaký je, ukazuje, že
vlastně o žádné hendikepy nejde,“ vysvětlila
ředitelka NFOZP Hana Potměšilová.
Vedoucí podpory osob s postižením v Etincelle Jana Kujanová tvrdí, že výjimečná je
schopnost pana Pušky s úsměvem zdolávat
různé překážky. Jeho pozitivita, smysl pro hu-

mor a oddanost věci jsou velmi cennými
vlastnostmi nejen v zaměstnání, ale v životě
vůbec.
Když nepracuje v kavárně, pomáhá jinak.
Na farmářských trzích nabízí pečivo z řemeslné pekárny Na Návsi, která také patří
k projektům Etincelle. „Jaroslav by mohl být
inspirací pro mnoho dalších lidí, a to zdaleka
ne jen těch zdravotně postižených,“ říká paní
Kujanová. A dodává: „On má týmového ducha
a přátelský přístup ke kolegům i zákazníkům
a neumíme si kavárnu Mezi řádky bez něj
představit. Je členem romské komunity a je
vidět každý den, jak pěkné vztahy, bez jakýchkoliv předsudků, mohou panovat mezi Romy
a Neromy.“
Etincelle je sociální podnik, který provozuje
kavárenskou činnost a úklidové služby. Zaměstnává na 70 zaměstnanců, z nichž více
než 50 procent tvoří osoby s lehkým mentálním
postižením.
Vítězka kategorie
Otevřený trh práce
Ráda cestovala, lezla po skalách. Pak přišla jedna cesta autem, náraz do stromu, a život byl naruby. Skončila na vozíku. Svým přístupem k práci, k tomu, jak se dokáže
s postižením prát a žít zase naplno, přesvědčila Jarmila Onderková odbornou porotu, že je
tím pravým Zaměstnancem roku z otevřeného
trhu práce.
O prázdninách 2015 stála u zrodu projektu
VZPoura úrazům VZP ČR a od té doby
jím vyloženě žije. Je založen na tom, že
skupina zdravotně postižených ambasadorů
(zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťov-

ny) přijíždí do školek, základních a středních
škol. Žákům vysvětlují na vlastním příběhu, co
znamená život na vozíku a jak předcházet
úrazům.
Projekt vede chlapce a děvčata k prevenci
a zároveň je učí soužití se zdravotně postiženými lidmi. A Jarmila Onderková je hnacím
motorem celého projektu: téměř každý týden
navštěvuje žáky a studenty ve školách a v létě
na dětských táborech. Ve skutečnosti měla
k dětem vždy blízko, před úrazem pracovala
jako zdravotní sestra na dětském oddělení...
Svůj příběh vyprávěla už více než 7 tisícům
dětí. Začíná slovy: „Jmenuji se Jarmila a na vozíku jsem po autonehodě, při které jsem narazila do stromu. Před úrazem jsem ráda sportovala a cestovala. Na vozíku už je vše
složitější. Vyzkoušela jsem hodně sportů: stolní tenis, basketbal, plavání, tanec. Ale nejvíc
mě baví přístrojové potápění. Při něm si totiž
připadám, jako bych byla zdravá. Můžu se
volně pohybovat, relaxovat a užívat si krásný
podvodní svět.“
Velmi emotivní zážitek měli kolegové Jarmily
v jedné vesnické mateřské školce, kde všechny děti říkaly, že vidí vozíčkářku poprvé v životě. Nejdříve byly ostražité, nervózní, nevěděly, jak se chovat. Seděly kolem Jarmily v kruhu
na hracím koberci. A ten se během jejího
vyprávění neustále zmenšoval, až nakonec
v chumlu dětí nebyla ani vidět.
„To je přesně jeden z těch momentů, kdy si
říkáme, že Jarmila odvádí neskutečnou práci.
Pro děti, pro VZP a pro celou společnost.
Houževnatost, optimismus, síla a ochota i přes
hendikep pomáhat ochránit děti před podobným osudem – právě za to bychom jí chtěli
poděkovat,“ bylo uvedeno v nominaci. A odborná porota rozhodla jasně: ano, Jarmila Onderková je rozhodně Zaměstnancem roku.
Jarmila se také podílí na různých charitativních akcích, například mapuje bezbariérové
objekty ve spolupráci s Pražskou organizací
vozíčkářů. Ve volném čase absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK aranžuje
květiny ve stylu ikebana. V této dovednosti
soutěžila na mnoha národních abilympiádách
v Pardubicích a též na mezinárodní abilympiádě v Japonsku.
VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku.
Pečuje o zdraví více než 6 milionů klientů.
Zaměstnává téměř 3 600 lidí a v rámci programů Trainee a Handicap dává šanci i osobám
s postižením.
(pel)

Když chci, zapletu si prsty jako housku
Typickým projevem Ehlersova-Danlosova
syndromu je kloubní a vazivová nedostatečnost, celý život mám povolené vazy a klouby, moje kůže je uvolněná a křehká. Na první pohled to není moc vidět, ale nemám
podkoží, které kůži u zdravých lidí zpevňuje.
Někdy se mi stane, že omylem po něčem
přejedu nohou nebo paží a kůže se roztrhne,
jako by byla z papíru. Za normálních okolností tato nemoc nezpůsobuje bolest, ale roztržená kůže nebo vypadlý kloub bolí hodně.
Touto vzácnou nemocí trpěla už moje babička a má ji i můj tatínek, takže i když byli
rodiče z mého onemocnění samozřejmě
smutní, věděli, o co jde, resp. znali projevy
této nemoci, mohli mi poradit, jak se s tím
dá žít. Nikdo z nás však tehdy ještě netušil,
co to vlastně je. K tomu se mi ještě přidaly
z maminčiny strany problémy s kyčelními
klouby, na které má Ehlersův-Danlosův
syndrom negativní vliv.
Odmalička jsem si všímala toho, že jsem jakoby gumová. Dokázala jsem ohnout klouby
v rozsahu, v jakém to jiné děti nedovedly,
moje kůže byla stále volnější, v místech častého napínání i doslova vytahaná. Kdyby mi
někdo hádal z ruky podle čar na dlani, asi by
se zapotil, protože já mám těch čar opravdu
hodně. Už v dětství měly moje ruce stařecký vzhled, ostatní děti se mě štítily a často
jsem se setkávala s tím, že mně někdo
nechtěl podat ruku. V dětství mi to ještě moc
nevadilo, ale v pubertě už opravdu hodně.
Při podání ruky hned ucítíte, že moje prsty
a kůže moc nedrží pohromadě. Když chci,
jsem schopná si prsty zaplést jako housku.
Nadměrná volnost kloubů, vazů a kůže
ovšem přináší problémy třeba při uchopování
věcí. Možná jste v cirkuse viděli vystoupení

Co je Ehlersův-Danlosův syndrom?

Jde o onemocnění pojivové tkáně, které se projevuje hyperelasticitou kůže, hypermobilitou kloubů a abnormálním hojením ran. Pokožka nemocných je jemná, sametová na dotek, a hyperelastická; tj. snadno se natahuje a po uvolnění se zase vrátí. Kůže je také křehká, což se projevuje poškozením dermis (škáry) už při relativně malém poranění, zejména
nad tlakovými body (kolena, lokty) a v oblastech náchylných k poranění (holeně, čelo, brada).
Hojení ran je opožděné a charakteristické je též zvětšování jizev i po zdánlivě úspěšném primárním hojení. Komplikace hypermobility kloubů, například vykloubení ramene, čéšky, prstů,
kyčle, vřetenní a klíční kosti, obvykle odezní spontánně nebo si s ním snadno poradí samotný postižený. Mezi další charakteristiky onemocnění patří hypotonie (snížené napětí svalů)
a opožděný motorický vývoj, únava, svalové křeče a náchylnost ke tvorbě modřin.
lidí, kteří si přetahují kůži přes hlavu a podobně: takhle extrémně to sice nemám, ale
třeba když zatáhnu za kůži na lokti nebo na
koleně, tak si ji sedm nebo osm centimetrů
vytáhnu. Každé větší zranění je pro mě velkou komplikací, protože papírová kůže nejde skoro vůbec šít, musí se používat speciální plastický steh.
Dlouho jsem svou nemoc prostě přijímala
a moc to neřešila. Byla jsem dost sportovní
a divoký tvor, kamarádila jsem se spíš s kluky, lítala jsem někde s partou, občas jsem
si o něco prostě roztrhla kůži, no a co. Když
pak tuto nemoc zdědily obě moje děti, na
kterých mi velmi záleží, cítila jsem, že s tím
musím něco dělat.

Děti mě přiměly jednat

Typická situace: „Váš syn upadl při tělocviku, má roztrženou nohu,“ zavolali mi ze školy. Jeli jsme sanitkou do Náchoda, kde ho nějak dali dohromady. Přijeli jsme domů, a už mi
z družiny nesli v náručí dceru, která si roztrhla kůži na ruce. Saniťák nevěřil vlastním
očím a povídá: „Prosím vás, kolik máte ještě
dětí?“ A já ho uklidnila, že dneska už končí-

me. Ročně jsem s každým z dětí byla třeba
pětkrát na šití. Zprvu lékaři používali obyčejné
stehy, které se rozjížděly, rány pak dětem
hnisaly a na kůži jim zůstávaly velké jizvy.
Pak se jednou mému synovi udělaly rozsáhlé praskliny pod kůží a měl až osmicentimetrové skvrny lesklé, zahnědlé kůže. Podařilo se mi dostat nás na genetické vyšetření
a tam nám v roce 1993 určili, že máme
Ehlersův-Danlosův syndrom. Nafotili si nás
do archivu, jak ohýbáme prsty, natahujeme
si kůži atp. Dnes vím, že nemoc se dále člení
na jedenáct skupin, ale další genetické testy, které by diagnózu upřesnily, pojišťovna
bohužel nechtěla uhradit. Takže dodnes nevím, který typ syndromu mám.
Jsem pod stálým lékařským dohledem.
Mám výbornou neuroložku, paní doktorku
Listoňovou, která pro mě měla od začátku
pochopení. Možná i proto, že jeden z jejích
kamarádů měl také tuto nemoc. U jiných
lékařů jsem se zprvu setkávala s přezíravostí a nedůvěrou. S nemocí souvisí i to, že
mám velmi málo červených krvinek. Každý
rok preventivně a před každou operací musím jít na vyšetření krve. Ve středním věku,

v němž se právě nacházím, se mi začíná
uvolňovat i páteř a často mě bolí záda. Musím být velmi opatrná a vyhýbat se prudkým
a atypickým pohybům.

Trochu pomohou jen lázně

Léčba není žádná. Samozřejmě jsme se
ptali, jestli by se nedalo něco udělat aspoň
pro moje vnoučata, ale někteří méně šetrní
lékaři mi řekli, že jediná prevence je nemít
děti. S tím se ovšem ani já, ani moje děti
nemůžeme smířit. Jako jediný léčebný prostředek zbývají lázně, ale ty mi bohužel nepomáhají tak jako jiným pacientům. Když
jsem tam jednou byla, ocenila jsem ohleduplnost pana primáře, který mi řekl, že
jsem vzácná a že jim mám říct, co se mnou
mohou či nemohou dělat, aby mi neublížili.
Za přínosné považuji procedury s voskem či
bahnem. Problém s lázněmi je u mě v tom,
že abych tam mohla jet znovu, musím zase
absolvovat sadu rehabilitací. Ale rehabilitace, to jsou hlavně uvolňovací cvičení, což
je pro mě absolutně nežádoucí. Takže většinu procedur musím odmítnout a potrvá dlouho, než budu mít v této oblasti „splněno“.
Pracovat se s touto nemocí dá, i když to
není žádný med. Měla jsem sice dříve plný
invalidní důchod, ale ten mi sebrali – asi jsem
moc zdravá. A tak pracuju pět hodin denně jako vedoucí v chráněné dílně. Pacientů
s ED syndromem osobně moc neznám, jen
své příbuzné, ale navštěvuji skupinu na Facebooku, kde si povídáme, radíme a sdílíme
své radosti i problémy. Recept na život s ED
syndromem? Každý si musí najít ten svůj,
podle mě je důležité umět se zasmát a jít
zase o krok dál.
Hana Zelinková
(mezititulky redakce)

Život je jen jeden a je moc krátký na to,
aby ho člověk probrečel

Na konci listopadu byly v Praze potřiadvacáté
uděleny Ceny za publicistiku Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany. Slavnostní večer se vyznačoval dvěma novinkami: poprvé
byla jeho dějištěm Míčovna Pražského hradu
a k tradičním novinářským cenám přibyly výsledky nové fotografické soutěže s názvem
Život bez bariér.
V ní zvítězila kolekce snímků ze souboru
Mám nevidomé rodiče, které pořídila
Eliška Rafajová. Vznikly v rámci přípravy brožury Nevidomý rodič v září roku 2015 pro organizaci Okamžik. Její autoři si vybrali diskutované téma rodičovství nevidomých, s nímž
se během své praxe v Okamžiku setkávají
stále častěji. Každodenní život rodičů je zachycen právě na fotografiích Elišky Rafajové
(jednu otiskujeme). Stojí za zmínku, že z nich
také vznikla samostatná putovní osvětová výstava.
Publicistická soutěž byla tradičně rozdělena
do tří oblastí. V tištěné kategorii porota zvolila
za vítěze brožuru Vzácní (o životě se
vzácnými onemocněními), kterou vydala
Česká asociace pro vzácná onemocnění.
Publikace je věnovaná lidem, kteří trpí v podstatě dvakrát: jednak svým samotným onemocněním a jednak tím, že podobně nemocných
není mnoho, a o to je jejich léčba složitější.
O některých těchto chorobách má společnost

Veletržní
a výstavní
kalendárium
NGO MARKET
3 Veletrh neziskových organizací s přitažlivým doprovodným
programem
3 12. duben (středa)
3 Fórum Karlín
3 www.forum2000.cz
SENIOR – HANDICAP:
AKTIVNÍ ŽIVOT, LÁZEŇSKÝ
VELETRH, ŠIKOVNÉ RUCE
NAŠICH SENIORŮ
3 Výstavy se širokou nabídkou
především pomůcek a služeb
pro osoby s různým typem
zdravotního postižení
3 22.–25. červen (čtvrtek až neděle)
3 Výstaviště Lysá nad Labem
3 www.vll.cz
REHAPROTEX

3 Nová podoba veletrhu rehabi-

litačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek se zajímavými akcemi
doprovodného programu
3 19.–22. září (úterý až pátek)
3 Výstaviště Brno
3 www.bvv.cz
NON-HANDICAP,
SLOVMEDICA
3 Novinky z oblasti zdravotnických technologií, pomůcek,
přístrojů i dalšího vybavení
vč. předmětů denní potřeby
pro osoby se zdravotním postižením
3 5.–7. říjen (čtvrtek až sobota)
3 Incheba Expo Bratislava
3 www.incheba.sk
ŽIVOT BEZ BARIÉR
3 Výstava zaměřená na aktivní
život osob v seniorském věku
a se zdravotním postižením
3 10.–12. listopad (pátek až neděle)
3 Výstaviště Černá louka Ostrava
3 www.cerna-louka.cz
(mk)

jen povrchní vědomosti, o jiných drtivá většina
lidí nikdy neslyšela. Jako vzácná se totiž označují chronická a trvalá onemocnění, která postihují méně než jednoho člověka z 2000 obyvatel. Publikace přináší velmi osobní výpovědi
lidí postižených třeba cystickou fibrózou,
nemocí motýlích křídel, myoklonickou dystonií
či svalovou dystrofií pletencového typu. Vyprávění jsou přesvědčivá, a splňují tak základní
požadavek soutěže: přibližují problémy osob
se zdravotním postižením široké veřejnosti (viz
příběh na str. 6).
V rozhlasové kategorii zvítězil pořad NEJSEM
ŽÁDNÁ MATKA TEREZA, který pro Český
rozhlas 2 připravila Dagmar Misařová. Rozhovor přibližuje život několika lidí na konci životní poutě, který se velmi zlepšil díky pomoci

Andrey Radomské, dobrovolné pečovatelky
a garantky domácí hospicové péče na Ostravsku. Andrea vypráví i příběh odchodu jejího otce – události, která ji k této činnosti nasměrovala. Rozhovor z cyklu Dobrá vůle působí
přes závažnost situace optimisticky.
Zlomek sekundy může změnit život k nepoznání. Ví to i devětadvacetiletá Lucie
Horáčková, která po tragické autonehodě utrpěla ve svých dvaceti dvou letech zlomeninu
krční páteře. Ve své výpovědi, kterou pod názvem ČAS natočil Lubomír Kalousek a která
zvítězila v televizní kategorii, mladá žena říká,
že člověk v takové situaci nepotřebuje lítost,
ale obrovskou psychickou podporu, aby svůj
boj nevzdal. Její vyprávění o tom, co člověk
prožívá a cítí od probuzení z umělého spánku
až po návrat do plnohodnotného života, je velmi otevřené a nesentimentální. Věcně popisuje
krok za krokem svoje zoufalství, pokusy o sebevraždu, náročnou rehabilitaci, pomoc rodiny,
těžkou, ale smysluplnou cestu, na jejímž konci
je radost ze života, nalezení partnera, těšení
se na narození dítěte a konstatování, že sedět
na vozíku neznamená konec světa.
Luciino poselství „Nevzdávejte život, je jen jeden a je moc krátký na to, aby ho člověk probrečel“ by si mohl zapamatovat každý, kdo se
zatím nedostal do těžké životní situace. Nikdo
totiž neví, co mu přichystá budoucnost. (pel)

Vesměs pozitivní dopady realizace
obtížně vznikajícího důležitého dokumentu
Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (KPVP) mají více než desetiletou tradici a jsou postupně
přijímány na základě vládního doporučení z roku 2003. Na rozdíl od
celostátního Národního plánu, který kabinet prvně schválil v roce
1992, jsou jako významný dokument pro systematické zlepšování
životních podmínek uvedené skupiny osob v daném kraji primárně
zaměřeny na běžné oblasti, např.
vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, dopravu, volný čas nebo přístup k informacím. Svým širokým
zaměřením zasahují do problematiky mnoha odborů krajských úřadů, předpokládá se důraz nejen na
časové rozfázování nebo plánovitost při realizaci.
Historicky první KPVP přijal Moravskoslezský kraj v roce 2004,
kdy ho ještě následovaly Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský.
Aktuální i předchozí dokumenty
přitom mají/měly různou dobu platnosti, zdaleka ne vždy na sebe
aktualizace z pohledu roků plynule
navazovaly. Ani jednání o nich ne-

byla většinou nikterak jednoduchá,
jak potvrzují další odstavce.
První KPVP pro Prahu schválili
na období 2006 až 2009 a vyhodnotili v roce 2010. Návrh nového
dokumentu byl připraven další rok,
vrcholné orgány města ho však nikdy neprojednaly. V důsledku nestabilní politické situace na magistrátu se i přes další opakovaná
jednání nepodařilo prosadit přijetí
novely. Pozitivní obrat nastal až počátkem roku 2016, kdy byly zahájeny práce na novém KPVP na
léta 2016–2020.
Řada opatření KPVP Středočeského kraje na období 2011–2013
se sice postupně plnila, ovšem
bez plánovaného monitorování
realizace. Bylo to kvůli nešťastně
formulované podmínce – nutnosti
svolávání monitorovacího orgánu
výhradně osobou konkrétního jména, po jejím odchodu z úřadu se
muselo s touto činností skončit.
K novelizaci se mělo přistoupit
v roce 2014, přípravná fáze však
zatím nezačala...
V Karlovarském a Ústeckém kraji
se první pokusy o vytvoření datují

do roku 2006, resp. 2007. Pracovní
návrhy se ale v obou krajích nedostaly do stádia projednávání, později dokonce nebyla ochota dokumenty připravovat. O tvorbě nových
se začalo znovu mluvit až před
třemi, příp. čtyřmi lety. První KPVP
Libereckého kraje na léta 2010–
2013 jeho Rada projednala, ale
vzala pouze na vědomí, zastupitelé ho neprojednali vůbec, a tak
nikdy nenabyl závazné povahy.
V Kraji Vysočina sice dlouhodobě
jeho vedení podporuje vytvoření
KPVP, stále ale nebyl učiněn žádný
relevantní krok k jeho brzkému
zpracování i přijetí. Vznik samozřejmě podporuje Krajská rada
osob se zdravotním postižením,
která má i zájem na spolupráci při
jeho přípravě.
Přes rozdíly vyplývající z příslušných lokálních podmínek i přes
různé zmíněné peripetie s jejich
schvalováním apod. lze konstatovat, že všude existence Krajských
plánů vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením
přinesla zlepšení situace zmíněné
skupiny spoluobčanů.
(mk)

Elegance bez bariér znovu okouzlí

Loni byly k vidění hlavně nádherné svatební šaty.

Loni 24. listopadu se v Rychnově nad Kněžnou
konala charitativní módní přehlídka Elegance bez
bariér. Uspořádal ji spolek VerMi, který založily
hlavní organizátorky akce Michaela Rázková a Veronika Vavrečková. Šlo již o čtvrtý ročník, ale tentokrát v nových, reprezentativnějších prostorách Pelclova divadla. V roli modelů a modelek se opět
představili nejen profesionálové, ale také vozíčkáři.
O rostoucím zájmu o přehlídku svědčí fakt, že
vstupenky byly několik týdnů předem beznadějně vyprodané. To ovšem další zájemce neodradilo: využili
možnost a zakoupili si aspoň vstupenku na stání.

Loni byla vybrána rodina Preclíkových
z Dobrého v Orlických horách, konkrétně
třináctiletý Péťa. Narodil se už ve 24. týdnu
těhotenství a vážil pouhých 750 gramů.
Přes veškerou zdravotnickou péči přišel
úplně o zrak, z důvodu trombózy mu byla
amputovaná nožička v koleni, má mozkovou obrnu a také trpí řadou potravinových alergií. Matka Marie je na výchovu
Péti a jeho bratra sama. Vzhledem k jeho
postižení nemůže docházet do zaměstnání, a je proto závislá na sociálních
dávkách.

Hledá se rodina
se zdravotně postiženým dítětem

Zmíněné rodině byl předán šek s rekordní částkou
140 tisíc korun. To ovšem nebylo vše: Preclíkovi obdrželi také koloběžku, notebook, potravinový balíček
a dort s Péťovou fotografií.
Jedinečná přehlídka módy pro vozíčkáře i choďáky
se uskuteční i letos, opět v listopadu. V současnosti probíhá výběrové řízení na domácnost, která obdrží výtěžek z této akce. Pokud víte o rodině s těžce postiženým dítětem žijící v Královéhradeckém
kraji, neváhejte a zašlete její příběh na email info@
elegancebezbarier.cz.
(pel)
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Recepty
z Kosatce

Letošní jídelní sloupek z receptáře tréninkové restaurace České
abilympijské asociace zahájíme
masitým jídlem se zajímavým názvem.

Zbojnický skřivan

Suroviny:
8–10 plátků slaniny, 500 g hovězího zadního, 2 cibule, 1–2
moravské klobásy, sůl, mletý
černý pepř, 3 stroužky česneku,
hladká mouka, olej na smažení,
500 ml hovězího bujonu.
Postup přípravy:
Hovězí maso opláchneme a přes
vlákno z něj nakrájíme plátky –
bude jich asi 4–5. Plátky naklepeme, osolíme a opepříme. Česnek
oloupeme, prolisujeme a potřeme
jím jednu stranu hovězích plátků.
Klobásy oloupeme a nakrájíme na
dílky. Do středu plátku rozložíme
vždy 2 kusy anglické slaniny, rozdělíme dílky klobásy a maso
pečlivě zabalíme. Závitky můžeme
zpevnit kuchyňskou nití, párátky,
příp. svorkami na závitky. Cibule
oloupeme a nasekáme najemno.
Rozpálíme hrnec s poklicí nebo
raději tlakový a rozehřejeme v něm
olej. Vsypeme cibuli a pomalu ji
necháme zesklovatět. Pak plamen
zvýšíme na maximum, vložíme
závitky a zprudka je orestujeme
ze všech stran, aby se maso
zatáhlo. Orestované závitky zalijeme vývarem a pod poklicí dusíme
doměkka. Během dušení závitky
obracíme a podléváme vývarem.
Měkký závitek vyjmeme, zbavíme
nití, párátek nebo skřipců a uložíme na teplé místo. Šťávu vydusíme na potřebné množství,
zaprášíme moukou a provaříme.
Podle potřeby ji můžeme trochu
rozředit. Provařenou šťávu procedíme a podle potřeby přisolíme. Závitky do ní vložíme prohřát
a můžeme podávat. Zbojnický
skřivan je nejlepší s rýží nebo
vařenými brambory.
(mk)
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zaostřeno na ...
V popředí zájmu
globální počítačová komunikační síť

Tato pražská nevládní nezisková organizace se soustřeďuje na širokou
podporu rozvoje internetu a s tím související využívání moderních informačních technologií ve prospěch občanské společnosti, především
osob se specifickými potřebami. Její četné vzdělávací, propagační a popularizační aktivity se konají nejen u nás, ale také v rámci mezinárodních projektů.
Tehdejší občanské sdružení BMI vzniklo v červnu 1999 zásluhou Jaroslava Wintera, Iriny Zálišové a Miroslava Formana, trojice spoluorganizátorů prvního ročníku projektu Březen – měsíc internetu v roce
1998. Projekt sice skončil v roce 2008, přesto se i v současnosti pyšní nejvíce superlativy ze všech projektů sdružení, protože rozvoji internetu skutečně hodně pomohl. V roce 2000, tedy relativně krátkém
čase po jeho zahájení, už získal významné ocenění ve finále soutěže
Stockholm Challenge Award, kde se hodnotilo 612 projektů z 80 zemí.
Aktivitou s příznivými dalekosáhlými dopady je také podpora vybraných internetově orientovaných projektů různých organizací osob se
zdravotním postižením. Proto se v roce 2001 stalo jedním ze zakladatelů Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami (AISO). Již čtvrtý rok je sdružení na základě rozhodnutí Úřadu
městské části Praha 12 ve výběrovém řízení zpracovatelem i provozovatelem sociálního portálu Pomoc na dvanáctce. Na jeho průběžné
aktualizaci obsahu se podílejí mimo jiné i tři vozíčkáři.
Mezinárodní charakter měla např. spolupráce v programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci. Nejen na podporu rozvoje projektové
spolupráce s evropskými regiony a mezi regionálními partnery směrem k informační společnosti se naopak zaměřuje EPMA – Agentura
pro evropské projekty & management, neziskovka založená spolu
Ve všech sálech, ve kterých se INSPO
s Krajem Vysočina na podzim roku 2004.

Projekt pro snazší orientaci
v problematice zdravotního postižení

O zaměření internetového portálu (na horním snímku je ukázka jeho
části) výmluvně vypovídá text doplňující logo – Informační portál pro
osoby se specifickými potřebami. Do zkušebního provozu vstoupil v září 2003, tuto i předchozí fázi vytváření umožnil poskytnutý grant.
Místem nápadu na vznik jakéhosi zastřešujícího internetového portálu v uvedené problematice byla AISO, která vznikla jako reakce na
tehdejší bouřlivý rozvoj informačních technologií. Na její podnět se realizace projektu ujalo právě BMI sdružení za úzké spolupráce řady
partnerů, kteří se vzhledem ke svým aktivitám stali odbornými garanty jednotlivých rubrik. Osoby se zdravotním postižením, příp. sociálně
vyloučené velmi často vyhledávají především informace v rubrikách
v levém sloupci webu. Velmi navštěvovaný je také monitoring zhruba
250 hromadných sdělovacích prostředků se zprávami s tematikou uvedených skupin osob. Jiní zase nezapomínají např. na průběžná upozornění na vyhlášená grantová a dotační řízení. Je ovšem nezbytné
dodat, že obsah portálu má pouze informativní funkci. BMI sdružení
ho získává ze zdrojů, které považuje za důvěryhodné – proto neodpovídá za jeho správnost, úplnost a aktuálnost a ani za obsahovou
náplň webů dostupných prostřednictvím portálu.
Portál Helpnet.cz zařadili v roce 2004 mezi vybrané zdroje, které
v rámci projektu Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako
součásti národního kulturního dědictví uchovává WebArchiv – archiv
českého webu.
Koordinátorem projektu a šéfredaktorem portálu je Jaroslav Winter
(winter@brezen.cz, mobil: 777 807 727). E-mail lze použít také ke komunikaci s uživateli portálu: každá smysluplná připomínka, podnět či
stížnost by měla být vyřízena nejpozději do tří pracovních dnů.
Týdenní e-mailový newsletter o nejdůležitějších novinkách, které
portál průběžně uveřejňuje, odebírá již více než 8000 zájemců o tuto
problematiku.

koná, je zajištěn simultánní přepis i tlumočení do znakového jazyka. Ze všech
přednášek se zároveň pořizují videozáznamy, které je pak možné sledovat
na YouTube.
Neslyšící účastníci mohou číst přepis na
plátně nebo na vypůjčených tabletech.
Slabozrací mají možnost na nich sledovat prezentaci, na kterou by na plátno
nedohlédli. Snímek: Monika Jindrová

Na konferenci jezdí účastníci nejen z celé republiky, ale také z ciziny – pravidelně ze Slovenska. Mezi přednášejícími
v předminulém roce vystoupil i Ricardo
Garcia ze Španělska.
Snímek: Václav Winter

Konference INSPO –
letos již „sedmnáctiletá kráska“

Nástup internetu a s ním spojený částečný ústup knih z předních pozic
zájmu rozhodl v roce 1998 o tom, že BMI sdružení pojmenovalo svůj
projekt zaměřený právě na rozvoj začínajícího celosvětového fenoménu v našich podmínkách Březen – měsíc internetu.
Jeho „hvězdou“ se stala v titulku zmíněná konference (INSPO = Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), která se poprvé uskutečnila v září 2001 jako první akce AISO a od roku
2002 již jako jedna z hlavních akcí Března – měsíce internetu. Součástí tohoto projektu byla do jeho ukončení v roce 2008, dále pokračuje
jako samostatná aktivita sdružení: letos se její účastníci sejdou na
17. ročníku v sobotu 25. března v Kongresovém centru Praha v sousedství stanice metra linky C Vyšehrad, tradičním místě konání.
Změnu do tematické náplně, možná spíše její rozšíření, přináší rozvoj
informačních technologií i výpočetní techniky obecně. To je samozřejmě nejvíce patrné ve stovkách diskusních vystoupení. O čem mluvili
od roku 2003 jednotliví účastníci, lze dohledat na portálu Helpnet.cz.
Zatímco v prvních ročnících se účast pohybovala mezi 120 až 170
odborníky i laiky, v posledních letech narostla na hodnoty kolem 350
účastníků. Po dopoledním společném programu se odpolední jednání
dělí do tří sekcí.
Od roku 2005 přibylo do programu slavnostní vyhlašování výsledků
literární soutěže s příznačným názvem Internet a můj handicap. Přihlášené práce většinou spíše oddechovou formou popisují, s jakými
slastmi i strastmi se jejich autoři setkali při používání internetu, příp.
i mobilu, jak tyto prostředky změnily jejich život k lepšímu i další zážitky při bezprostředním styku s těmito technologiemi. Čtenáři našeho
Zpravodaje si mohou již několik let některé výtvory i přečíst.
Podrobnější informace o konferenci INSPO včetně uvedené literární
soutěže uveřejňuje adresa www.inspo.cz.
(mk)
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První cesta nového ministra
vedla do neziskovek v Pardubicích
Svoji první cestu ve funkci
ministra bez portfeje pro
oblast lidských práv, rovných příležitostí a legislativy, kde nahradil odvolaného Jiřího Dienstbiera, si
v závěru minulého roku
Jan Chvojka naplánoval
do Pardubic. „Jsem ministr z Pardubického kraje,
tudíž jsem považoval za
vhodné, aby první místo,
které jako ministr navštívím, bylo právě v tomto V Kosatci se ministr (druhý zleva) podíval i do
kraji,“ řekl hned v úvodu tréninkové kuchyně. Snímek: Jaromír Fridrich
své návštěvy.
Jednou z jeho zastávek bylo habilitace poskytnout odpovídající
Integrační centrum Kosatec, v síd- péči o zájemce o pracovní místo.
le České abilympijské asoci- Podle ministra tato organizace
ace (CAA) ve Sladkovského ulici patří mezi dobré příklady, jak mají
strávil hodinu. Věnoval ji prohlíd- podobné instituce fungovat. „Z poce centra a přiblížení jeho čin- zice ministra, a nejen z ní, se bunosti a všech aktivit. Hlavním du snažit takové činnosti podpotématem návštěvy byla diskuse rovat,“ dodal. Upozornil, že na lidi
o možnostech zaměstnávání lidí se zdravotním postižením myslí
se zdravotním postižením, pro- vláda ve svém Národním plánu
tože zaměstnanci organizace podpory rovných příležitostí pro
jsou více jak z 50 % lidé s hen- osoby se zdravotním postižením
dikepem.
na období 2015–2020.
Ministra Jana Chvojku velice za„Jsem rád, že fungují organizace,
ujala tréninková místa v celé které se snaží začlenit zdravotně
budově, díky nimž a sociální postižené do společnosti. To si zaslužbě Sociální rehabilitace může slouží podporu státu. Těch peněz
CAA lépe pracovat s lidmi se není tolik, kolik by jich bylo potřezdravotním postižením a podpo- ba. Ale pokusím se tuto siturovat je v jejich pracovních aci zlepšit,“ poznamenal na závěr
příležitostech v organizaci nebo své návštěvy ministr bez portfeje
na jiném místě. Zástupci CAA po- Jan Chvojka.
pisovali velmi dobrou spolupráci
Kromě Kosatce pak navštívil
s Úřadem práce Pardubice, který i pardubické TyfloCentrum.
jim umožňuje pomocí pracovní re(ab)

Milena Samková nesoutěžila,
jen aby vyhrávala…
Keramika, malba na hedvábí, háčkování, vyšívání, pletení, nakonec ale nejvíce úspěchů
posbírala v aranžování květin. To je abilympijská soutěžní vizitka vozíčkářky se stálým
životním optimismem a dobrou náladou,
kterou dokázala mnohdy „nakazit“ i jiné lidi.
Dlouholetá účastnice pardubických abilympiád vždy říkávala, že je v aranžování květin
absolutní laik, že se na svoje soutěžní vystoupení nepřipravuje, že ani nic předem nevymýšlí,
že ji pokaždé správně „nažhaví“ okamžitý nápad, ale hlavně, že
pro ni není důležitá výhra, ale účast.
Naposledy se představila v roce 2014, shodou okolností to bylo její
nejúspěšnější vystoupení: prvenství v aranžování suchých květin
a třetí příčku v aranžování květin – západním stylu korunovala titulem Abilympionik roku.
Každoroční součástí konference je také představení technologických novinek
pro usnadnění života.
Předloni se mohli přítomní seznámit mj.
s ukázkou krytu na protézu vyrobeného
pomocí 3D tisku. Snímek: Václav Winter

O to více zarmoutila nejen její přátele i bývalé spolupracovníky
z České abilympijské asociace smutná zpráva: Milena Samková
25. ledna zemřela ve věku 69 let.
Čest její památce!

(mk)

