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Kreativ
s abilympiádou
budou pestré
Výborný nápad
pivovaru
Staropramen

25. ročník abilympiády, národní přehlídky pracovních a volnočasových schopností a dovedností
osob s handicapem, je i letos součástí velké
prodejní a zážitkové výstavy Kreativ. V pardubické Tipsport areně se bude soutěžit ve dvou
dnech – v pátek 19. a sobotu 20. května. Pořadatelům z České abilympijské asociace (CAA)
se přihlásilo téměř 80 soutěžících, kteří změří síly
v 19 disciplínách.
Záštity převzali místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ministr Pavel Chvojka, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor města Pardubic Martin Charvát a ředitel Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje Jan Švejdar.
Největší zájem je tradičně o fotografování a keramiku, dále pak o aranžování suchých květin
a návrh plakátu. Seznam obsazených disciplín
(řazeno abecedně): aranžování suchých květin,
batika, cukrářství, drátování, dřevořezba, elektromechanická montáž, enkaustika, fotografování,
keramika, košíkářství, malba na hedvábí, malba
na sklo, malování na kameny, návrh plakátu, origami 3D, počítačová editace textu, studená
kuchyně, ubrousková technika, vyšívání. V sázce budou zajímavé dřevěné medaile a hodnotné
ceny.
Účast na Kreativu potvrdilo více než 30 vystavovatelů, jsou mezi nimi i tradiční účastníci bývalé
výstavy ABI-REHA Meyra či Hamzova odborná
léčebna pro děti a dospělé.
Tradičně je připraven bohatý doprovodný program. Opět se v něm objeví pěvecká, hudební i taneční vystoupení, módní přehlídka, v Tipsport
areně se bude i kouzlit, se svými ukázkami mezi
soutěžící i diváky přijdou policisté se psy a malí hasiči. K dispozici bude atraktivní horolezecká
stěna, pro děti pořadatelé zajistili skákací hrad.
Tahákem letošního ročníku bude kolorování dvou
velkých mozaikových obrazů výtvarnice Lucie
Ernestové, pěkné ceny nabídne i tombola.
V Atrium Paláci bude v úterý 16. a ve středu
17. května propagační akce, která v době od 9 do
18 hodin zájemcům přiblíží Kreativ i abilympiádu.
Ve stánku bude možné se dozvědět i o činnosti
CAA, děti si zde budou moci kreslit a všichni
ochutnat malé chuťovky z pekárny či eSvačinek.
Podrobnosti a aktuální informace najdete na webové stránce www.caacz.cz.
(fr)

Bezbariérové zázemí
pro lidi s tělesným postižením
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Střed města Pardubic zmodral

Nevšední průvod na podporu osob s poruchami autistického spektra zbarvil v pondělí
3. dubna Pernštýnské náměstí a třídu
Míru do modré barvy, barvy komunikace.
„Pátý ročník zaznamenal rekordní účast,
odhadujeme 650 účastníků, kteří osobně
přišli vyjádřit sounáležitost s dětmi a dospělými s autismem,“ upřesnila Hana Janiková,
ředitelka Rodinného Integračního Centra.
Doprovod dvou úžasných bubeníků z Konzervatoře Pardubice rozpohyboval průvod
a umocnil tak zážitek z celé akce. Vyvrcholením osvětové aktivity k celosvěto-

vému dni autismu bylo společné vypuštění
1000 modrých balónků před ČSOB Pojišťovnou.
„Velké díky patří zejména rodičům a přátelům dětí a dospělých s poruchami autistického spektra, dětem a učitelkám z mateřských
a základních škol, partnerům, spolupracujícím organizacím a v neposlední řadě
i těm, kteří poskytli záštitu nad všemi dubnovými aktivitami. Velmi si toho vážíme!“
uvedla na závěr Gabriela Bělková, ředitelka
Lentilky – integrační školky a rehabilitačního centra.
(fr)

Na Sněžku pro Pavlínku,
která přežila onemocnění meningokokem
Jubilejní pátý ročník charitativního výstupu na Sněžku,
který pořádá Nadační fond
KlaPeto, se uskuteční v sobotu 27. května od 9 hodin
v Peci pod Sněžkou. Letos
se akce bude konat pro
dvouletou Pavlínku Josiekovou z Karviné, která v sedmi měsících onemocněla
zákeřným meningokokem.
Svůj boj o život vyhrála, ale
nemoc postihla mozek
i zrak a Pavlínce musela
být amputována pravá nožička nad kolenem.
Nadační fond KlaPeto tento rok organizuje již pátý
ročník úspěšného charitativního projektu. Jeho autorem
je handicapovaný atlet Jaroslav Petrouš, mistr ČR
v hodu diskem a oštěpem. „Necelé dva roky po
amputaci levé nohy nad
kolenem jsem se rozhodl
vyjít na nejvyšší českou
horu. Poprvé to bylo pro
malou Simonku, která přišla o nožičku kvůli onkologickému
onemocnění.
Z bláznivého nápadu se
zrodila tradiční charitativní
akce, která rok od roku

láká stále více lidí, a hlavně se nám každý rok daří
vybrat na transparentní
účet NF KlaPeto více peněz pro handicapované děti,“ říká Petrouš.

Příběh Pavlínky

Výstup se uskuteční opět
poslední květnovou sobotu. Hlavní tváří akce se stala
Pavlínka Josieková (na
snímku), která v sedmi mě-

sících prodělala meningokovou sepsi s meningitidou
typu C. Svůj boj o život
Pavlínka vyhrála, což je
v tomto věku téměř zázrak,
ale nemoc si vybrala krutou
daň. „V květnu 2015 jsme
museli s malou do nemocnice, měla horečku a modrou rýhu na čele. O měsíc
později jí museli amputovat
pravou nožičku nad kolenem. Na mozku má hematom a nemoc zasáhla i oční
centrum. Vyšetřením jsme
se dozvěděli, že Pavlínka
vidí zhruba na 30 centimetrů,“ říká maminka Veronika. Pavlínka trpí také epilepsií. „Dnes jsou Pavlínce
dva roky, ale mentálně odpovídá zhruba půlročnímu
miminku. Ten rok a něco
se učila vše úplně od začátku, jako by se znovu
narodila. Naučila se zase
otáčet tam i zpět, vyleze
na všechny čtyři a naučila
se i sednout. Pomalu ji seznamujeme i s protézou, ale
sama zatím nestojí a nechodí,“ vypráví maminka.
(Pokračování na str. 2)

Oblohu
mohou pozorovat
už i vozíčkáři
Jedinečný projekt
pražské hvězdárny
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V Hradci Králové byly uděleny ceny MOSTY 2016
Výsledky prestižní soutěže, kterou od roku 2003
pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením,
byly vyhlášeny 16. března v Hradci Králové. Dějištěm
slavnostní události bylo Kongresové centrum Aldis.
Vítěze v kategoriích Instituce veřejné správy, Nestátní
subjekt, Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
a Zvláštní cena stručně představují následující řádky.
Pražský magistrát vytvořil a spustil digitální mapu
přístupnosti budov a veřejných prostor pro lidi s omezenou schopností pohybu. Radnice se také několik let
podílí na systematickém odstraňování bariér v městské dopravě a finančně podporuje sport a vzdělávání
zdravotně postižených lidí.
Nezisková organizace Asekol předloni zahájila celostátní projekt Koruna za kilo. Ten šíří osvětu o recyklaci elektroodpadu a zároveň za každé „elektrozařízení“ vhozené do označeného kontejneru finančně
podporuje činnost Národní rady osob se zdravotním
postižením. Za dva roky se tak získaly dva miliony
korun na podporu zaměstnávání osob s hendikepem,
na rekvalifikační kurzy nebo na pomůcku euroklíč. Po
republice je v současnosti umístěno zhruba 2800 speciálních červených kontejnerů.
Jan Michalík patří k významným odborníkům v oblasti speciální pedagogiky, sociálních služeb a diskriminace lidí s postižením. Podílel se na mnoha
legislativních návrzích, napsal řadu publikací (např.
Zdravotní postižení a pomáhající profese) a je také
ředitelem Výzkumného centra integrace zdravotně
postižených v Olomouci.

Antonín Pokorný je manažerem programu Opel
Handycars, který významně zlepšuje mobilitu osob
se zdravotním postižením. Firma Opel jim nabízí vozidla za výhodnou cenu, spotřebitelský úvěr, pojištění,
servisní služby nebo provedení všech potřebných
úprav automobilu.
Diváky, mezi nimiž byli i zastupitelé města a Královéhradeckého kraje, přivítal a udělování Mostů
znovu poutavě moderoval Aleš Cibulka, známý televizní a rozhlasový publicista. Příjemný podvečer obohatili zpěváci Laďa Kerndl a Radek Žalud, klavírista Petr Bazala a královéhradecká country skupina
Lokálka.
(pel)

Snímek: Helena Latislavová

zdravotně postižené Libereckého
kraje, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec (mobil: 731 653 002). Na
stejné místo, popřípadě i do ostatních krajských poboček v Jablonci
nad Nisou, České Lípě a Semilech, se musí do stejného termínu
dodat přihlášená soutěžní díla.
Informace k soutěži včetně
přihlášky uvádějí webové adresy
www.czplk.cz (zde navíc i o závěrečném Letním setkání) a www.
artefaktum-info.cz.
(mk)

Koloběžkiáda
pobaví
děti i dospěláky
V neděli 21. května se v Chrudimi uskuteční třetí Koloběžkiáda.
Od 9 hodin budou v Městském
parku závodit děti i dospělí; přidat se mohou i vozíčkáři. Na
nedalekém dopravním hřišti bude možné otestovat si znalost
značek a pravidel silničního
provozu.
Program
obohatí
Léčebna
Košumberk, která nabídne k vyzkoušení handbike, tricykl i standardní vozík. Vyvrcholením bude
závod firemních týmů: v každém
bude kromě osob na koloběžkách jeden vozíčkář.
Akci pořádá organizace EDDA,
kontaktní osoba: Renata Kašparová, mobil 776 759 744. (pel)

Proseká někdo cestu hustou džunglí?
Když u nás v roce 1948 převzali
moc komunisté, bylo jich kolem
50 tisíc. V roce 1989, před pádem
totalitního režimu, už jich byl víc
než milión. A když si ministerstvo vnitra nechalo udělat přehled
všech platných právních norem
v roce 2010, dobralo se k ohromujícímu počtu 1 milión 600 tisíc
kousků.
Kolik máme zákonů, vyhlášek, nařízení a směrnic dnes, to nejspíš
nikdo neví. Jisté je, že rychle přibývají a často se v nich nevyznají ani
kovaní právníci. Kritik poměrů v naší zemi by mohl ironicky podotknout, že čím víc demokracie máme, tím víc předpisů ji ohraničuje.
Neblahým důsledkem právní
džungle je, že každý z nás se někdy chová protiprávně, aniž by
to tušil. Není totiž v možnostech
laika, aby věděl o všech právních
normách, které se ho týkají. A jestliže o nich neví, nemůže si je ani
nastudovat. Natož je dodržovat.
Za téhle situace je každý zranitelný, stíhatelný, nejspíš i odsouditelný. Podle platné právní
zásady neznalost zákona neomlouvá, takže jsme všichni
potenciální zločinci, viníci nebo
aspoň podezřelá individua.
Příkladem budiž míra závislosti

(Dokončení ze str. 1)

Pomáhají i ostatním

Příležitost zdaleka nejen
pro výtvarníky, herce nebo zpěváky
Artefaktum-CZ
a Centrum pro
zdravotně postižené Libereckého kraje vyhlásily 12. ročník
celostátní soutěže Cena Modrého slona pro jednotlivce i skupiny osob se zdravotním postižením, kterým neschází
umělecké nadání. Mohou přitom
vybírat z deseti kategorií a aktivně
se tak podílet na naplnění motta
projektu, které je i nedílnou součástí logotypu soutěže.
Letošní slavnostní vyhlášení se
uskuteční v sobotu 17. června
v rámci Letního setkání v ZOO
Liberec, kde bude také několikadenní přehlídka nejlepších výtvorů
či představení.
Přihlášky je potřeba doručit
písemně nebo osobně do středy
31. května na adresu Centrum pro

Na Sněžku pro Pavlínku, ...

náš komentář
vozíčkáře na pomoci druhé osoby. Žadatel o příspěvek na péči
je často posuzován jen podle
zdravotnické dokumentace a posudková komise ho ani nevidí. Legislativně je takový postup v pořádku, ale třeba vozíčkářovi, který
má po úrazu postižené i ruce,
není co závidět. Když má smůlu
na nesvědomitého lékaře, je uznán
pouze lehce závislým a dostane
nejnižší příspěvek na péči.
Pokud takový člověk neví, jak
a kam se může odvolat, a nadto
nemá průbojnou povahu, je v pasti. Úřad ho snadno označí za koumáka, který chce díky vozíku vyždímat od státu co nejvíc peněz.
A čeká ho donkichotský boj s úřednickou mašinérií, jež velmi neochotně přiznává svou chybu.
Vyloženě zhoubná je kombinace
právní houštiny s průtahy kolem
klíčových zákonů. Třeba ministryně Michaela Marksová slíbila
novinářům už v prosinci 2014,
že kabinet přijme zásadní novelu
zákona o sociálních službách. A realita? Termín, kdy měl být hotový
předpis předložen do vlády, se
několikrát posouval. Nakonec ho

vláda schválila letos na konci
března s tím, že by měl platit od
roku 2018. Jenže tu velkou novelu
ještě musí projednat obě komory
parlamentu a podepsat prezident.
A vzhledem ke skutečnosti, že
v říjnu budou volby do Poslanecké
sněmovny, není vůbec jisté, jak to
všechno dopadne...
Ano, zmíněný zákon obsahuje
pozitivní novinky v oblasti sociálních služeb. Pro těžce zdravotně
postižené lidi, kteří potřebují celodenní pomoc a chtějí žít doma,
je přichystáno výrazné zvýšení
příspěvku na péči. Ale stihnou
vůbec politici do podzimních voleb novelu schválit, když jim
některé zákony leží na stole i několik let?
Přibývá zákonů, přibývá úředníků. Rychle se množí i úřednická
lejstra, ačkoli žijeme v digitální
době. Zdá se, že nikdo nedokáže tenhle divoký trend zastavit.
Džungle bude dál houstnout a my
prý budeme žít ve stále vyspělejší
společnosti.
Možná je pravdě blíž výrok jednoho starověkého senátora, právníka a významného historika.
Tacitus už v 1. století prohlásil:
V nejzkaženějším světě je nejvíc
zákonů.
Miloš Pelikán

„Pavlínka potřebuje jezdit k protetikovi do Uherského Hradiště a na
rehabilitace, rodina ale nemá finanční prostředky na vůz. Rádi bychom jim právě na něj přispěli,“
vysvětluje spoluzakladatelka Nadačního fondu KlaPeto Kateřina
Klasnová. „Vždy se jde na Sněžku
pro jedno konkrétní dítě, ale vybrané peníze pomáhají dalším těžce zdravotně postiženým dětem.
Loni se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 863 tisíc a obdarovat
celkem šestnáct dětí. Letos doufáme, že společně dosáhneme na
magický milión. Žádostí o pomoc
už nyní evidujeme tři desítky,“ dodává Klasnová. Nadační fond KlaPeto pomáhá dětem napříč handicapy, peníze jsou použity obvykle
na rehabilitační pobyty a kompenzační pomůcky, které nehradí
pojišťovny. „Všichni, kdo přispějí,
se mohou na našich webových
stránkách www.klapeto.eu a Face-

booku dočíst, které konkrétní děti
byly obdarovány a na co byly
peníze použity,“ říká Petrouš.

Sraz na parkovišti

Výstup na Sněžku bude znovu
spojen s dětským dnem s řadou
atrakcí na centrálním parkovišti
v Peci pod Sněžkou. Akce se mohou zúčastnit všichni včetně handicapovaných. Opět budou vyrobena speciální benefiční trička
se sloganem „Na Sněžku pro Pavlínku“, která jsou od března k zakoupení na webu NF KlaPeto www.
klapeto.eu. Po zakoupení trička
v hodnotě 200 korun můžete tento den využít lanovku na Sněžku
a zpět zdarma. Lidé mohou přispět
také libovolnou částkou na transparentní účet 2200692979/2010.
„Každá vybraná koruna jde přímo
na pomoc dětem. Zakládáme si
na tom, že peníze nepoužíváme
na režii a všichni naši spolupracovníci jsou, tak jako my, dobrovolníci,“ uzavírají Klasnová s Petroušem.
(fr)

Knihy napsané vlastním životem
Neslyšící Roman Lupoměský má
stejné zdravotní postižení jako jeho rodiče i prarodiče, tedy nadbytek osobních zkušeností ze života
s tímto handicapem včetně četných cest do zahraničí. Proto se
rozhodl ke chvályhodnému vydavatelskému počinu. V průběhu
několika let napsal tento ředitel
neziskové humanitární organizace
Neslyšící s nadějí (více informací
na webu www.neslysicisnadeji.org)
užitečné publikace o různých
aspektech problematiky života
osob s uvedeným postižením.
Letošní brožuru Malý průvodce
pomocí neslyšícím v rozvojových
zemích ocení rozvojoví a humanitární pracovníci i studenti: seznámí je s novými cíli udržitelného
rozvoje v souvislosti s osobami se
sluchovým, ale i jiným zdravotním
handicapem. Popisuje nesnadné
pokusy o zlepšení jejich nelehké
situace ve světových regionech.
Zabývá se hlavně zkvalitněním
a zlepšením dostupnosti tlumočnických služeb pro neslyšící
a rozvojem znakového jazyka.
Čtyřiapadesátistránková publikace stojí 99 korun.

V roce 2013 vyšla knížka Problematika práce s osobami sluchově postiženými v oblasti sociální,
zdravotní a vzdělávací. Zaměřuje
se na šetření ohledně dodržování
jednotlivých bodů rámcové Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením a jejího přijetí naší republikou. Podle autorova zjištění
není stávající situace příznivá: výsledky práce s těmito osobami za
posledních pět let nejsou nikterak
uspokojivé. Polemizuje také o praktické aplikaci Úmluvy – v některých oblastech totiž společnost
neslyšících nadále svádí boj o lidská práva. Důležitější částí publikace se ovšem jeví snaha o zprostředkování pestřejšího dialogu
resortů či nevládních organizací
osob se sluchovým postižením ve
třech zmíněných oblastech.
Tato brožura má 60 stran, její
cena je 74 korun.
Oba tituly lze získat v sídle
vydavatele: Na Křečku 365, 109 04
Praha 15-Horní Měcholupy. Možná je také e-mailová objednávka
na dobírku na organizace.nsn
@gmail.com.
(mk)
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Bezpečně Prahou

Festivaly bez zábran pomáhají
v létě stovkám vozíčkářů
Na začátku byla obyčejná víčka od
lahví, ale jenom ta plastová. Lidé
je kolem roku 2010 začali sbírat
motivováni veřejnými výzvami, aby
pomohli zdravotně postiženým jednotlivcům, hlavně dětem. Peníze
z prodeje víček byly použity na
konkrétní pomůcku nebo rehabilitační pobyt. Zanedlouho však pivovar Staropramen dostal nápad, jak
zpříjemnit život vozíčkářům, kteří
v létě navštěvují hudební festivaly.
Hlavní roli nadále hrají víčka, nyní
i ta kovová. Co všechno se díky
nim dá vytvořit a zařídit, vysvětluje v následujícím rozhovoru David
Šeberle, marketingový manažer
Staropramene.
r Vámi organizované Festivaly
bez zábran v roce 2016 využilo
asi 280 vozíčkářů. Jde o úspěšnou aktivitu, která pokračuje i letos. Jak vlastně vznikl nápad na
hromadné sbírání kovových i plastových víček a jejich využití pro
tělesně postižené lidi?

Ta myšlenka má původ už někdy v roce 2012, kdy jsme sběrem víček i korunek podpořili organizaci Helppes, která cvičí psy
pro lidi s nejrůznějším zdravotním
postižením. Už v té době byl
Staropramen partnerem řady hudebních akcí a festivalů, proto se
naše snaha přirozeně přetavila
v projekt zaměřený na hendikepované. Poprvé jsme takto obsloužili
první desítky vozíčkářů a jejich
doprovodu v roce 2014. Od té do-

Vyhlídkové lety
podesáté zdarma
V sobotu 17. června na letišti v Hradci
Králové láká k návštěvě 10. ročník vyhlídkových letů pro zdravotně postižené lidi.
Jsou opět zdarma, zájemci však musí organizátorům zaslat potvrzení od lékaře, že jsou
schopni letu. Nebo ho musí vzít s sebou a odevzdat v informačním centru na letišti. Formulář sloužící tomuto
účelu lze najít na stránkách www.lshk.cz, kde jsou také zveřejněny
výstižné videoupoutávky.
„Pro 5 600 postižených osob, mezi nimiž bylo i mnoho vozíčkářů, jsme dokázali zabezpečit vyhlídkové lety především díky
technické podpoře české armády a finanční podpoře kraje, magistrátu a sponzorů,“ shrnuje dosavadní ročníky Marta Bergmanová, kontaktní osoba pro návštěvníky a novináře. A informuje,
že charitativní akce Open Skies For Handicapped má znovu
bohatý doprovodný program: vystoupí hudební kapely, k vidění
bude expozice vojenské a letecké techniky či ukázky z činnosti
Policie ČR. Přichystána bude i střelnice, vznášedlo či autoškola pro
osoby se specifickými potřebami. Vystoupí také ornitologové, letečtí modeláři, psovodi či motocyklový kaskadér.
Pro návštěvníky bude zajištěno parkování, bezbariérové toalety,
pití a malé občerstvení. Na místě budou zdravotníci a dobrovolníci, kteří ochotně pomůžou a poradí. Vstup na Open Skies je pro
všechny zdarma.
O vyhlídkové lety nad východními Čechami, které začnou
v 9 hodin ráno, jistě opět bude velký zájem. „Žádám všechny zájemce, aby mě aspoň krátce informovali, že se chtějí zúčastnit.
Stačí napsat na adresu info@os4h.cz jméno, druh zdravotního
postižení a město či obec. Neslouží to jako závazná přihláška,“ nabádá paní Bergmanová. A dodává, že lety se neuskuteční pouze kvůli nepříznivému počasí nebo jiné nepředvídatelné
události.
(pel)

by jejich počet na festivalech, kde
je Staropramen partnerem, kontinuálně roste. A s ním i počet
sběrných míst či lidí, kteří víčka
sbírají.
r Co všechno z plastových
víček vyrábíte? A jak vypadá typický servis pro vozíčkáře v rámci
Festivalu bez zábran?
Víčka jsou recyklována našimi
partnerskými organizacemi. A specialisté z nich vyrábějí pojezdové
pásy, rampy nebo přechody, které
vozíčkářům zaručují bezbariérový
přístup po celém festivalovém
areálu včetně stánků.
Naší chloubou je rampa navržená
a připravená na míru dle všech
norem tak, aby i v mase deseti či
dvaceti tisíc lidí hendikepovaným
návštěvníkům zaručila komfortní
výhled a bezpečí. I ti vozíčkáři,
kteří upřednostňují pohyb mezi
dalšími návštěvníky, ale oceňují
zázemí vlastního velkého stanu,
bezbariérové toalety a možnost
posezení či poležení v pohodlných
křeslech.
r Na webovkách vašeho projektu je uvedeno, že 25 kilogramů plastových víček zvýší kapacitu festivalu o jedno místo pro
vozíčkáře. Na základě čeho jste
zvolili tento poměr?
Stanovily ho firmy recyklující víčka. Samozřejmě jde o přibližný
objem, navíc celý projekt Staropramen subvencuje nemalou částkou. Nicméně chápeme, že si
málokdo představí, co zmůže jeden uzávěr. Natož, aby získal motivaci sbírat delší dobu... Proto
v naší kampani používáme zmíněný poměr a razíme heslo, že
pomáhá každé víčko. Je tomu totiž
opravdu tak.
Zároveň jsme chtěli konkrétní
smysl a využití i malého množství
víček či zátek ukázat i s ohledem
na „sběračské“ akce zaměřené
na jednotlivce, které kulminovaly
v letech 2015 a 2016.

r Jak využíváte nasbírané kovové korunky?
Za tržby z jejich prodeje pronajímáme na festivaly speciální
kontejnery se sprchou, uzpůsobené toalety, rampy a další zařízení. A taky zajišťujeme vozíčkářům
sportovní vyžití a relaxační zóny...
Je pro nás důležité, že nekončíme u pasivní zábavy, ale u větších
akcí připravujeme celodenní program s řadou našich partnerů:
ukazujeme zdravým návštěvníkům
sportovní a pohybové aktivity vozíčkářů nebo pořádáme jízdy zručnosti na vozíku, a to přímo mezi
lidmi. Jsme přesvědčeni, a tříletá
zkušenost nám to potvrzuje, že
právě festivaly jsou nejvděčnější
platformou pro integraci tělesně
postižených lidí.
r Probíhá sbírka celoročně? Kam
mají lidé víčka poslat či osobně
donést?
Ano, původně sezónní akce přerostla v celoroční aktivitu. Jsme
nadšeni a děkujeme všem „sběračům“ za to, že lidé si již zvykli
vozit a nosit víčka na konkrétní
akce, kde je Staropramen a jeho
festivalový stan přítomen. Celoročním sběrným místem pak je centrála pivovaru na pražském Smíchově, konkrétně hlavní vchod, kde
jsou sběrné tubusy. Personál recepce rád s čímkoliv pomůže.
Obecně ale platí, že pokud někdo sbírá doma nebo v práci, může se nám ozvat na e-mail info@
festivalybezzabran.cz. Rádi zajistíme odvoz. Ostatně děláme to několikrát ročně, kdy svážíme víčka
ze škol, studentských kolejí, restaurací nebo klubů zapojených
do našeho projektu.
r Ve spolupráci s hudebními
festivaly pokračujete. Už jste se
rozhodli, kde letos posloužíte vozíčkářům?
Rok 2017 je ještě otevřený, jednání s pořadateli akcí probíhají
obvykle až do jara, někdy dokonce začátku léta. Rádi bychom si
udrželi největší akce, které jsou
na titul Festival bez zábran hrdé
a podporují ho.
Co však už můžeme prozradit, je
oživení samotného areálu pivovaru
na Smíchově. Zde by měly akce
probíhat kontinuálně, a už nyní
víme, že většina z nich bude vozíčkářům přístupná, ba dokonce
doporučená. Abychom zvýšili komfort mimopražských zájemců, zvažujeme svoz do metropole bezbariérovým mikrobusem.
(pel)

Richard Bureš kouzlí s fotoaparátem, počítačem i češtinou
Na poslední abilympiádě nemohl chybět. A v květnu
přijede ze vzdálených Ratíškovic do Pardubic znova.
Ve fotografování skončil šestý, v počítačové editaci
textu vybojoval bronz. Obě disciplíny patří dlouhodobě k jeho oblíbeným. „Co do náročnosti úkolů to bylo asi stejné jako dřív,“ řekl sedmačtyřicetiletý Richard
Bureš loni v Tipsport areně. A dodal: „Víc mě samozřejmě bavilo focení, kde jsme nejprve měli udělat
netradiční portrét a odpoledne jsme pořizovali snímky městské architektury.“
Domníval se, že ostatní soutěžící budou fotit budovy
či prostranství bez výraznější stylizace. A tak se rozhodl zaujmout porotu jiným postupem: „Svoji kolekci
jsem pojal jako architekturu v odrazech. Fotil jsem, jak
se objekty, které mě zaujaly, odrážejí ve výlohách,
oknech nebo zpětných zrcátkách automobilů.“ Byl to
dobrý nápad, a kdyby se hodnotily jen exteriérové snímky, získal by Bureš jistě nějakou medaili. Ale správně
odhadl, že se mu moc nepovedly portréty. „Mám postižené i ruce, a tak
držím foťák obráceně, abych mohl ovládat spoušť. Ale člověk se zdravýma rukama to má stejně lehčí než já,“ zmínil okolnost, která mu komplikuje soutěžení.
Dlouhé roky je hlavním rozhodčím v této disciplíně Petr Moško, špičkový
profesionální fotograf. „Musím ho pochválit, protože je vstřícný k soutěží-

cím. Komukoli ochotně vysvětlí, jaké dělá chyby, a poradí, jak se jich vyvarovat. Moc si vážím toho, že si i letos
udělal na abilympiádu čas, ačkoli se zrovna stěhuje,“
řekl s povděkem vozíčkář Bureš.
Pohodový chlapík ze Slovácka, který ve volném čase
rád hraje šachy, pracuje pro uznávanou společnost
Google. A netají se tím, že je spokojený: „Dělám internetové kampaně, za rok jsem jich udělal víc než stovku.
Jde tam hlavně o to vybrat správně klíčová slova, což
mě baví.“ Nabídku od prestižní firmy, respektive její
reklamní agentury, dostal Bureš díky dobrému analytickému myšlení, několikaleté zkušenosti s editací knih
a schopnosti vytvářet webové stránky.
Rád by si zasoutěžil i na mezinárodní abilympiádě.
Lákají ho hlavně počítačové obory, z nichž se v Pardubicích kvůli nedostatku zájemců koná jen editace
textu. „Chtěl bych vidět, jak daleko jsou v práci s počítačem hendikepovaní lidé třeba z Japonska nebo
Číny. Ale vydat se do zahraničí na tuto akci je hlavně otázka peněz.
A jde taky o volbu priorit: pro mě je teď nejdůležitější najít si vhodné
bydlení.“
Své jazykové schopnosti mimochodem Richard Bureš využil i jako
publicista. Letos v březnu zvítězil v literární soutěži o významu internetu a mobilu pro lidi se zdravotním postižením.
(pel)

V roce 2012 mohli nejen domácí turisté s omezenou mobilitou
poprvé použít pro snadné a bezproblémové putování naší metropolí bezplatnou tříjazyčnou informační brožuru. Tohoto malého
velkého pomocníka pro toulky bez
bariér jim nabídla Pražská organizace vozíčkářů (POV).
Loni vydala tato významná neziskovka 66stránkovou reedici publikace s pěti tematickými okruhy.
Stále si pochopitelně zachovává
povahu významné zdrojnice odkazů na důležité instituce a informační weby i vodítka při orientaci v nabídkách, které může hlavní město
uvedené skupině osob poskytnout,
ocitnou-li se v nesnázích.
První dvě kapitoly se soustřeďují
na sdělení turistického rázu. Čtenáři se v nich dozví třeba o přístupnosti informačních středisek (konkrétní prostory se hodnotily podle
publikace Metodika kategorizace
přístupnosti objektů) nebo o městské hromadné dopravě i přepravě
individuální. Další oddíly přinášejí
informace např. o vybraných půjčovnách kompenzačních pomůcek, o potřebných webových adresách nebo o užitečných publikacích
souvisejících s problematikou.
V současnosti je k dispozici ještě
několik stovek výtisků. Brožuru
má v prvé řadě POV (Benediktská 6, Praha 1, nedaleko Obchodního domu Kotva, nejbližší tramvajová zastávka je Dlouhá třída,
nejbližší zastávka metra Náměstí
Republiky na „žluté“ trase B není
dosud bezbariérově uzpůsobena).
K dostání je také v pobočkách Prague City Tourism (Pražské informační služby) a bezbariérovém
infocentru CzechTourism na Staroměstském náměstí. V blízké budoucnosti bude dostupná i v některých infocentrech Dopravního
podniku hlavního města Prahy. Ke
stažení ve formátu pdf je na webu
www.presbariery.cz v části Publikační činnost.
(mk)

Do Prčice se můžou
vydat i vozíčkáři

Legendární turistický pochod z Prahy do Prčice se poprvé konal v roce 1966. Letos je opět jeho součástí bezbariérová 13kilometrová
trasa z Miličína, kterou zajišťuje
Pražská organizace vozíčkářů. Na
pochod se můžete vydat v sobotu 20. května. Držitelům průkazu
TP, ZTP či ZTP/P sdělí potřebné
informace Jarka Franková, předsedkyně POV, na telefonu 731
469 084 či e-mailu frankova@
pov.cz.
(pel)
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Pravidla
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V dosavadní historii českých abilympiád se konalo mnoho ročníků
s dosti početnou zahraniční účastí. Zástupci států nejen z Evropy
převažovali mezi oficiálními hosty, nejednou se ale představili (a to
i s výbornými výsledky) také jako soutěžící. V Pardubicích jsme proto přivítali třeba účastníky ze Slovenska (první dva ročníky se ovšem
ještě uskutečnily v éře Československa), Polska, Rakouska, MaďarVyluštění z čísla 1:
1. ANGLICKÁ SLOVA,
2. PRAHA.

ska, ale i z Japonska, Jižní Koreje nebo dokonce také z abilympijsky
exotické Brazílie.
Velmi významná návštěva sledovala dění 4. ročníku v roce 1994 –
Ryosho Shichijo, generální ...(1. tajenka) International Abilympics Federation. Značný počet cizinců byl zaznamenán v roce 1999, mj. také
dva … (2. tajenka). Partnerský … (3. tajenka) MAPDOT, na kterém
se kromě nás podílely Slovensko, Polsko, Malta, Wales a Turecko,
se postaral o mezinárodní charakter abilympiády v roce 2014. Česká
abilympijská asociace akci totiž do něj zařadila jako významný příspěvek pro zvyšování povědomí široké veřejnosti o lidech se zdravotním
postižením a pro zvyšování jejich sebedůvěry při začleňování do
společnosti. Do Pardubic se nakonec sjelo přes 50 cizinců.
Vodorovně: A. Vyztužující úprava látky; chuchvalec. – B. Sůl kyseliny uranové; uhelný povrchový důl (hornický slang). – C. Dešťová
voda stékající po zemském povrchu; asijský sudokopytník; spanilá. –
D. Citoslovce upozornění; syn Adama a Evy; z vnitřku pryč. –
E. 2. tajenka. – F. Písmeno abecedy (foneticky); značka našich
automobilů; dekagram. – G. Plátěné přístřeší; Starořekové; český
spisovatel pro mládež (Václav Poděbradský). – H. Citron; patřící pohodnému. – I. Dobro v Zarathuštrově náboženství; 1. tajenka.
Svisle: 1. Svatozář; polská řeka. – 2. 3. tajenka; obec u Pacova. –
3. Obruba; osamocena. – 4. Japonská hora; druh pepře; čidlo čichu. –
5. Cisterna; zběhovec; zápor. – 6. Typ Fiatu; snad; skřet z Tokienových příběhů. – 7. SPZ okresu Rokycany; chata altajských kočovníků;
sídlo v Kazachstánu. – 8. Planetka číslo 132524, předložka; anglická řeka. – 9. Tělní tekutina; papežův chráněnec. – 10. Popěvek; česká
operní pěvkyně (Dagmar). – 11. Prostí vojáci; pytlák.
Pomůcka: Anar, APL, Ena, Ise, oprám.

1) Vyluštění (v případě více tajenek
včetně jejich čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) poslat do stanoveného termínu.

Termín pro tuto křížovku: středa 31. května.

– klasická pošta:
Česká abilympijská asociace, 		
Sladkovského 2824, 			
530 02 Pardubice;
obálka – heslo KŘÍŽOVKA.
(mk)

(mk)

Vyluštění první křížovky s tajenkami tematicky zaměřenými na abilympijské hnutí zaslalo tentokrát pět desítek příznivců
tajů. Do „rodiny“ stálých luštitelů, kde
převažují křížovkáři z Pardubic a blízkého okolí, se po čase někteří opět vrátili, znovu se ale přidali i noví.
Stoprocentní úspěšnost odhalení správných znění pokazil jediný z nich.
(mk)

Cenu získávají:
1. Ivana Valentová, Pardubice
2. Gabriela Bičíková, Pardubice
3. Michal Vojtek, Pardubice
4. Petr Pouchlý, Pardubice
5. Blahomil Merkl, Pardubice

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

u
u
u
u

u
u
u
u

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

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

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

ACTIWO Pardubice

Najdete v nás
vždy spolehlivého partnera
u		 firma zaměstnávající více než 50 procent
		 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

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

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.

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 také prostřednictvím Facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení
a podle prostorových podmínek
i kompletně vyluštěný obrazec příslušné křížovky otiskne následující vydání.
5) Před odesláním raději vícekrát překontrolovat napsané znění včetně
označení tajenek správným číslem.
6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail:
milos.kajzrlik@caacz.cz;
předmět – heslo KŘÍŽOVKA,

Po stopách údajných čarodějnic
a skutečného tyrana
Pila Pištora
Komárov

Strana 5

totiž postrašit důchodní František Kubín, tyranský hospodářský úředník, který jako správce místního feudálního
velkostatku vybíral ve 20. letech 18. století od poddaných daně a zároveň je
také utiskoval. Pověst praví, že za
jedné velké bouřky se lidé modlili, on
je ale přesto nutil stále pracovat na
stavbě sýpky. Za to ho stihl trest –
blesk mu urazil hlavu. Klidu se nedočkal ani po smrti: stále vycházel z hrobu, a tak místní jeho ostatky pohřbili
v rokli na trase delšího okruhu, kterou protéká Černý potok a které se
od těch časů říká také Kubínova. Ale
i tak ho prostý lid vídal u zámku jako ohnivého psa, v lesích se zjevoval
coby divoký myslivec bez hlavy anebo
lekal lidi na polích...
Velké Losiny i nejbližší okolí nabízejí
kromě dvou popsaných tras celou řadu
pěších i cyklistických značených cest
na všechny strany i další mimořádně
cenné historické památky. Podrobné
informace přináší oficiální web obce
www.losiny.cz a místního informačního
centra www.iclosiny.cz. Svoje webové
stránky mají samozřejmě i termální
lázně – www.lazne-losiny.cz, papírna –
www.rucnipapirna.cz i žerotínský, později lichtenštejnský zámek – www.
zamek-losiny.cz.
(mk)

chestav

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

I neturistická veřejnost zná Velké Losiny, obec
pod Hrubým Jeseníkem, nejvyšším moravským pohořím, většinou především díky lázním
se sirnými prameny, unikátní ruční papírně,
skvostnému renesančnímu zámku a kvůli neblahým čarodějnickým procesům. Poslední dvě
„poznávací znamení“ jsou přitom úzce spojena:
v zámku totiž v letech 1678 až 1692 sídlil tribunál pod vedením despotického novodobého
inkvizitora Františka Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, který nechal upálit mnoho nevinných
žen i mužů pro podezření z čarodějnictví. Pokud turisté nejen z řad vozíčkářů využijí tuto
výletovou pozvánku, setkají se při putování se
všemi čtyřmi symboly jednoho z nejstarších sídel na území okresu Šumperk.
Trasa po méně náročném Špýcharském okruhu o délce tři kilometry prochází pouze po místních zpevněných komunikacích. Do nejbližšího
okolí míří náročný (značné převýšení), 9,5 kilometru dlouhý Ludvíkovský okruh. Jeho absolvování se proto vozíčkářům doporučuje s doprovodem, navíc musí věnovat zvýšenou pozornost
přejezdům svodnic na lesních cestách. V reálu
se budou v obou případech pohybovat hlavně
po cyklotrase číslo 6197 (v terénu bíle značená)
a částečně (někdy i současně) i po zeleném
a modrém turistickém značení, na části kratší-

ho okruhu také po cyklotrasách číslo 6114 a 6187.
Výchozím bodem je turistický rozcestník
u vchodu do lázeňského areálu, od železniční
stanice Velké Losiny na lokální trati Zábřeh –
Šumperk – Kouty nad Desnou je vzdálen asi
300 metrů. Putování pokračuje ulicemi Lázeňská, U Losinky a Zámecká podél říčky Losinka
k zámku, po levé ruce je vidět areál papírny.
Od zámku vede další cesta kolem rozcestí
u vrchnostenské sýpky (špýcharu – odtud název okruhu) přes křižovatku Račinka s autobusovou zastávkou na čestný dvůr v centru lázní
(ulice Zámecká, Žárovská a Lázeňská).
Kdo se chce vydat na delší okruh, musí u autobusové zastávky Velké Losiny, rozcestí Ludvíkov
zabočit vlevo na místní komunikaci do osady
Ludvíkov. Zde začíná lesní a nejtěžší úsek –
stoupání udržovanou cestou s převýšením asi
200 metrů k úbočí Kozí skalky. Po mírně členité
cestě se výletníci následně dostanou ke křižovatce Nad Ludvíkovem, pozvolným klesáním po
svazích Lázeňského vrchu dorazí k hotelu Diana, vyhlídce na jižní část Velkých Losin. K rozcestí Račinka ke styku s kratší trasou prudčeji sestoupí (převýšení zhruba 150 metrů) po
přístupové komunikaci.
Dobrodružné okamžiky mohou turisté zažít v liduprázdné krajině za Ludvíkovem. Může je zde

ul. Gen. Svobody 335, 533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440

Mob.: 606 080 770

E-mail: 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

Holandská 34, 533 01 Pardubice 21
Telefon: 467 002 111
E-mail: info.cz@nedcon.com
Česká abilympijská asociace velice děkuje
za dlouholetou podporu aktivit
pro osoby se zdravotním postižením.
Loni firma věnovala regály pro potřeby archivace.

Levý snímek:
Neblahou historii čarodějnických procesů nádherně vylíčil spisovatel Václav Kaplický v románu Kladivo na čarodějnice, později zfilmovaném
režisérem Otakarem Vávrou. V tomto černobílém snímku, který dřívější režim kvůli některým
dějovým situacím (přiznání vynucená bitím či
použitím útrpných nástrojů) a textům „uložil do
trezoru“, exceloval Vladimír Šmeral v roli právníka a inkvizitora Bobliga (vpravo), slovenský herec Elo Romančík ztvárnil katolického duchovního
Lautnera, jednu z mužských obětí.
Prostřední snímek:
Zhruba stovku obětí „honů na čarodějnice“ připomíná před průčelím lázeňského pavilonu Šárka památník.
Pravý snímek:
Ruční papírnu, velmi významnou technickou památku v regionu střední Evropy, založil v závěru
16. století rod Žerotínů. Za krátký čas ji ale prodal a až do roku 1945 patřila četným majitelům.
Ruční výroba pokračovala i po jejím začlenění
do velkého papírenského podniku, kdy také areál
prošel koncem minulého století rozsáhlou dvacetiletou rekonstrukcí. Unikátní papír vyhledávají
třeba umělci nebo tiskaři, díky trvanlivostí se
hojně využívá na státnické, reprezentativní a podobné dokumenty, kroniky atd.
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Také vozíčkáři už mohou pohodlně sledovat dalekohledem oblohu,
realizace projektu ovšem nebyla jednoduchá
Menší pražská hvězdárna ve čtvrti Ďáblice započala loni v listopadu, v závěru roku 60. výročí jejího založení,
ojedinělou chvályhodnou aktivitu velkého dosahu. Jako
jedna z mála observatoří na celém světě totiž díky bezbariérovému zpřístupnění a v podstatě jednoduchému
používání dalekohledu ve východní pozorovací kopuli
poprvé umožnila astronomické pozorování i lidem na
vozíku. Václav Krása, předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR, ocenil při slavnostním zahájení hlavně chvályhodný přístup pracovníků hvězdárny
a na něj navazující velmi dobrý výsledek při hledání co
nejlepšího řešení v dosti omezeném prostoru kopule.
Následující řádky tento značně unikátní projekt blíže
představují, uvádějí i důležité související údaje.

K plné spokojenosti chybí lepší venkovní přístup

Existují různé typy montáží hvězdářského dalekohledu
s drobnými rozdíly, ale se společným jmenovatelem – aby
dalekohled sledoval pozorovaný objekt, musí se kvůli otáčení Země pohybovat. Tím se mění poloha okuláru, do kterého
se pozorovatel dívá, a to jak vertikálně, tak horizontálně.
Protože astronom většinou stojí na schůdcích nebo žebříčcích, musel by se vozíčkář vyzdvihnout do výšky a přiblížit
k okuláru. Některé zahraniční hvězdárny se sice o výrobu
takového zařízení pokusily, z důvodu špatných zkušeností
s provozem dosud ale není jediná přístupná kopule.
V této hvězdárně je tzv. coudé montáž, tj. jediný systém
umožňující bezbariérové astronomické pozorování. Zachovává okulár ve stabilní poloze, je proto potřeba „pouze“ vozíčkáře k okuláru dopravit. Ale i tak musel okulárový nástavec
projít určitými úpravami zabezpečujícími pozorování stojícími
i sedícími osobami bez změny polohy. Několik úprav drobného charakteru se muselo provést i v interiéru kopule.
Způsob dopravy vozíčkářů k dalekohledu osvětluje horní
schematický obrázek. Velikost a umístění zdvižné plošiny
ovlivnila nutnost zachování volného pohybu dalekohledu
v relativně malé kopuli.
Vadou „na kráse“ jsou už půl století (!) nevhodné přístupové cesty. Z důvodu chybějící navazující komunikace i vyhovujícího prostoru k zaparkování se muselo nakonec ustoupit
např. od chodníku na místě původní vozové cesty, která
sloužila při stavbě třetí, samostatně stojící kopule. Tím by
vznikl bezbariérový přístup nejen přímo do východní, ale
i do třetí kopule. Vzhledem k celoročnímu provozu hvězdárny je zkrátka bezpodmínečnou nutností obslužná komunikace sjízdná za jakýchkoliv klimatických podmínek.
Pro všechny návštěvníky dosud existuje pouze přístup po
zpevněné cestě (ulice Pod hvězdárnou) nebo cyklostezce
vedené po louce. Vozíčkáři se dovnitř dostanou po schodišťové plošině. Na tu ale negativně působí povětrnostní
vlivy, za svůj cíl si ji vybírají i vandalové...

Nejen vozíčkáři sledují ve východní kopuli „nebeský život“ zrcadlovým dalekohledem o průměru 40 centimetrů (v době instalace byl druhý největší v Československu) a čočkovým dalekohledem neboli refraktorem s průměrem 15 centimetrů.

Praktické i turistické informace před návštěvou

Každá hvězdárna zažívá nejčilejší ruch po setmění. Přes
den lze pozorovat povrch Slunce se skvrnami, příp. planetu
Venuši.
Ďáblická hvězdárna vozíčkáře samozřejmě ráda přivítá na
bezbariérovém astronomickém pozorování, přesto existují
dvě nezbytné podmínky k jeho absolvování – schopnost používat standardní ručně poháněný vozík a manuálně zaostřit
zařízení.

Hvězdárna uvažuje o výměně schodišťové plošiny pohodlnějším
a rychlejším nájezdem.

Přístup na hvězdárnu při pozorování je pro jednotlivce
bez objednání, v případě vozíčkáře je vhodné se předem
ohlásit. Skupiny s maximálním počtem do 20 osob je
potřeba předem domluvit. Je přitom třeba pamatovat na
velmi důležitou okolnost – na pozorovací plošinu u okuláru
se vejdou současně maximálně dva vozíčkáři a chvíli trvá,
než při střídání sjedou výtahem dolů a zase nahoru.
Ke zvolenému termínu by se z hlediska zejména viditelnosti objektů měli určitě vyjádřit také odborníci z hvězdárny.
Kromě pozorování oblohy pořádá hvězdárna také filmové večery a oblíbené astronomické nebo cestopisné přednášky.
Pro veřejnost je otevřeno v odpoledních a večerních hodinách v pondělí, středu, čtvrtek a v neděli, přesné časy jsou
na uvedeném webu. Ve stejných časech lze také zatelefonovat na číslo 283 910 644, mimo provozní hodiny pak na
telefon 220 999 001–3, e-mailové spojení je dabliceobs@
planetarium.cz. Osoby s průkazem ZTP zaplatí za pozorování 25, v případě filmových večerů a přednášek 30 korun.
Hvězdárna stojí na skalnatém výběžku na východním konci kopce Ládví v nadmořské výšce 325 metrů. V roce 1979
se stala třetím objektem ve správě Hvězdárny a planetária
hl. m. Prahy; zbylými jsou Štefánikova hvězdárna na Petříně a Planetárium Praha v parku Stromovka.
Při cestě prostředky hromadné dopravy následuje od nejbližší zastávky Květnová značné stoupání. Zastávka je na
trase autobusové linky číslo 103 (Březiněves – Ládví, metro,
až na pár výjimek zajišťují všechny jízdy nízkopodlažní vozy, stanice metra má bezbariérový přístup).
Vše podstatné o hvězdárně obsahuje webová adresa
www.planetarium.cz/dabliceobs.
Ládví, významný krajinný prvek na severovýchodním okraji
metropole a jeden z nejvýznamnějších triangulačních bodů
u nás, patří s nadmořskou výškou 359 metrů k jejím nejvyšším bodům. Skalnatý výběžek u hvězdárny poskytuje za
vynikajících klimatických podmínek panoramatický rozhled
na téměř polovinu Čech včetně bájného Řípu a charakteristických vrcholů Českého středohoří, někdy až na pohraniční Krušné hory, Jizerské hory a Krkonoše. Jako pomůcka
pro bližší určení jednotlivých kopců je instalována směrová
růžice, k dispozici je i malý dalekohled.
Většinu rozlehlé vrcholové části kopce pokrývá lesopark
Ďáblický háj. Jako oblíbené výletní místo ho vyhledávají
nejen obyvatelé nedalekých sídlišť i ostatních přiléhajících
čtvrtí. Lesopark ukrývá několik buližníkových lomů, jeden
z nich je chráněn jako přírodní památka Ládví: jeho přílivová kapsa s ohlazeným kamenem dokládá, že v pravěkých
dobách byl vrch ostrovem v druhohorním moři. K procházkám i projížďkám lze využít množství upravených cest i pěšin nebo dvě turisticky značené trasy.
Po žluté značce se mohou v zásadě pohodlně vydat i vozíčkáři. Začíná zhruba dva kilometry od hvězdárny na konečné tramvaje číslo 17 Vozovna Kobylisy, kde většinou
jezdí nízkopodlažní vozy. Přes vlastní vrchol s nepřístupnou
a chátrající geodetickou věží ze 40. let minulého století vede zelená turistická značka.
Ani (zatímní) nedostatky týkající se pohodlného přístupu
i pro osoby s tělesným postižením nic nemění na faktu, že
zprovoznění systému bezbariérového astronomického pozorování lze vyzdvihnout jako významný krok pro podporu jejich environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. (mk)

Ochrnutý vědec spolurozhodl,
že konec světa je nejblíž od roku 1953
Bulletin of the Atomic Scientists je akademický magazín založený v roce
1945 lidmi, kteří se podíleli na projektu Manhattan, neboli na vývoji amerického jaderného arzenálu. Jeho redakce každý rok určuje postavení minutové ručičky na obřích hodinách posledního soudu, které jsou umístěny na
budově univerzity v Chicagu. Symbolicky ukazují čas do zničení světa už od
roku 1947, kdy odborníci takto vyjádřili znepokojení z použití prvních atomových bomb. Členem elitní skupiny vědců rozhodujících o poloze ručičky je
i vozíčkář: věhlasný astrofyzik Stephen Hawking.
Aktuální změnu z konce ledna lze chápat jako symbolickou zprávu o stavu
dnešního světa. A je to zpráva smutná: ručička hodin byla posunuta o třicet
vteřin k půlnoci, takže ukazuje za dvě a půl minuty dvanáct. „Pravděpodobnost globální katastrofy je velmi vysoká. A my musíme velmi rychle přijmout opatření ke snížení rizika,“ stojí v odůvodnění redakčního týmu.
Vědci upozornili na zuřící konflikty od Ukrajiny po Sýrii, na další jaderný test
v Severní Koreji a napětí v Kašmíru mezi nukleárními velmocemi Indií a Pákistánem. Připomněli také, že se mezinárodní společenství sice dohodou v Paříži zavázalo snížit škodlivé emise a bojovat proti změnám klimatu, ale zatím
tyto sliby nezačalo prakticky naplňovat. „Tato už tak hrozivá situace ve světě
v roce 2016 tvořila pozadí pro nárůst hlučného národovectví včetně americké prezidentské kampaně, během níž Donald Trump, který se posléze stal vítězem, pronesl
znepokojivé poznámky o užití a šíření jaderných zbraní a vyjádřil nedůvěru převažujícímu vědeckému konsenzu o klimatických změnách,“ upozornili autoři zprávy.

Dejme si pozor na návštěvníky z vesmíru

Při porovnání s minulostí se ukazuje, že podle hodin Doomsday Clock je nyní konec
světa nejblíže od roku 1953. Nejbezpečněji naopak bylo na počátku 90. let, kdy skončila studená válka, Spojené státy i Rusko snížily svůj arzenál jaderných zbraní a rozpadl se komunistický režim ve východní Evropě.

„Hodiny tikají, visí nad námi globální nebezpečí. Rozumní politici by měli vstát a vyvést
lidstvo z bezprostředního rizika vyhynutí. Pokud tak rychle neučiní, měla by to místo nich
udělat rozumná široká veřejnost,“ apeluje zpráva.
Stephen Hawking kromě uvedených rizik opakovaně varuje před kontaktem s vesmírnou civilizací. Podle něj by návštěva mimozemšťanů mohla skončit podobně jako setkání Evropanů s původními obyvateli Ameriky: kolonizací. „Čím jsem starší, tím víc jsem
přesvědčený o tom, že ve vesmíru nejsme sami,“ přiznal loni v dokumentárním filmu.
„Jednou možná zachytíme signál z planety, jako je Gliese 832 c, ale měli bychom si pořádně rozmyslet, jestli chceme odpovědět,“ nabádá astrofyzik na vozíku.
(pel)

Strana 7

Dominantou 17. ročníku konference INSPO byly trendy,
které klepou na dveře
Tradiční konference o využití počítačových technologií (nejen) pro lidi
se zdravotním postižením ani letos
nezklamala. V Česku ojedinělá akce s názvem INSPO, kterou pořádá BMI sdružení se spolkem Křižovatka.cz, přilákala do pražského
Kongresového centra rekordních
400 účastníků. A kdo v sobotu
25. března očekával bohatý informační servis o současných trendech, nových pomůckách a nadějných perspektivách, musel být
spokojen.

Chytré věci mohou
fungovat bez člověka

Jak vypadá internet věcí z pohledu
globálního telekomunikačního operátora, naznačil Roman Stašík ze
společnosti Vodafone Czech Republic. Představil nové technologie,
které umožňují věcem komunikovat
s reálným světem přes internet,
aniž by potřebovaly pokyny a řízení
od člověka. Jde hlavně o sítě typu
LPWA (Long Power Wide Area),
které svými technickými parametry
posunují použitelnost mnoha běžných věcí za dosavadní hranice
a zároveň umožňují proniknout do
dalších oblastí lidského konání, kde
dosud technologie neměly ekonomický nebo fyzikální základ.
Vodafone v současnosti ve spolupráci s dalšími globálními firmami
vytváří novou síť Narrow Band IoT.
Její předností bude společné 95%
celosvětové pokrytí. Různá zaříze-

- V tradiční literární soutěži o významu internetu, počítače a telefonu
pro zdravotně postižené lidi vyhrál Richard Bureš s textem Nový život.
Zvláštní cenu časopisu Vozíčkář získala Věra Schmidová za dílko Ráno
jako každé jiné. Časopis Gong udělil Zvláštní cenu Kamile Spěvákové
za příspěvek Prokleté slovo „hluchoněmý“. Všech čtyřiatřicet textů, mezi
nimiž jsou i verše, je zveřejněno na stránkách www.helpnet.cz/inspo.
- Cenu Nadace Vodafone Rafael, spojenou s odměnou 200 tisíc korun,
získalo Centrum dětského sluchu Tamtam za mobilní aplikaci Znakujte
s námi. Je určena primárně slyšícím rodičům neslyšících dětí: pomáhá
jim, aby dokázali s potomky plnohodnotně komunikovat.
- Další zajímavé informace z konference INSPO lze najít na stránkách
www.caaos.cz/category/nepropasnete.
ní (třeba automobily, lékařské pomůcky, pouliční osvětlení, vchody
do veřejných budov nebo signalizační systémy v dopravě), která
Narrow Band IoT dokážou využívat pro přenos svých dat, výrazně
zvýší svou autonomii: budou tedy
mnohem méně vyžadovat zásahy
člověka.
Hlavním důvodem k tomu, aby se
„samoobslužná“ zařízení šířila po
celém světě, je nesmírná úspora
energie vynaložené pro přenos
dat, garantovaná zmíněnou supermoderní sítí určenou pouze pro komunikaci věcí, nikoliv lidí. Konkrétní příklad: noční osvětlení v parku
bude fungovat podle výskytu chytrého telefonu vybaveného globální
SIM kartou. Lampy se samočinně
rozsvítí s příchodem majitele mobilu do jejich blízkosti a zhasnou
poté, co se vzdálí. Do zmíněné sítě
je už zapojeno asi 50 milionů věcí
a zařízení po celém světě.

Nadějná pomůcka
pro duševně nemocné

Elektronický systém MindPax představil Daniel Novák ze stejnojmenné firmy. Jde o mobilní aplikaci pro
evidenci a hlavně předvídání závažných psychiatrických onemocnění:
bipolární poruchy a schizofrenie.
Zkušební provoz je v současnosti
rozvíjen v USA a Kanadě.
Podstatou je bezdrátový přenos
dat z miniaturního náramkového
senzoru (viz snímek) přes mobil
či základnu se SIM kartou v domácnosti uživatele. Odtud jsou data o fyzické aktivitě, spánku a subjektivních
pocitech
pacienta
přenášena automaticky ve 24hodinových cyklech do centrální databáze. Tam proběhne jejich automatická analýza. Kontinuální
zpracování dat umožňuje včasně
odhalit příznaky závažných zdravotních potíží a otevírá lékařovi
cestu k pohotovému farmakologic-

V tomto čísle nabízíme dvě jídla
z tradiční východočeské kuchyně.

Pravé
českotřebovské jabkance

kému zásahu. Výrazně se tak
omezí či zcela odstraní nutnost
hospitalizace, která je pro pacienta
psychicky náročná a pro nemocnici velmi nákladná.
Důkazem o užitečnosti systému
MindPax je, že jen v Evropě žije asi
30 milionů lidí se zmíněnými duševními nemocemi. MindPax výhledověcílí asi na 5 milionů osob. Významným přínosem pro pacienta je
skutečnost, že senzor na náramku
funguje zcela spolehlivě a nevyžaduje obsluhu: výdrž baterie je v plánované variantě přes 12 měsíců.
Sečteno, podtrženo: MindPax
změní světovou psychiatrickou péči. Dle odhadu Daniela Nováka bude
tento systém za pět let etablovaným produktem, propláceným zdravotními pojišťovnami na velkých trzích a využívaným stovkou tisíc
pacientů.
Miloš Pelikán

Odborná soutěž s výrazným podílem laické veřejnosti
Problematika bezbariérovosti představuje obecně velmi důležitý faktor v současné architektuře
a stavebnictví. Tuto skutečnost si jistě plně uvědomují i čtenáři našeho Zpravodaje v případě
článků týkajících se daného tématu. Odborníci
v uvedené problematice jí přikládají rozhodující význam, a proto také takové příkladné počiny prezentují i prostřednictvím různých soutěží.
Prestižní postavení přitom má Stavba roku.
Tato největší a nejstarší tuzemská soutěž svého druhu (hlavním organizátorem je Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství) vznikla v roce
1992 za účelem odborného hodnocení staveb,
dostaveb a rekonstrukcí, které byly vybudovány na území České republiky nebo za podílu
české firmy v zahraničí. V odborné porotě zasedají architekti, technici, poradci i teoretici.
Vedle ní funguje ještě Sbor expertů, který posuzuje všechny možné jednotlivé úhly pohledu
na stavby. Mezi nimi se zabývá i kvalitou provedení bezpečnostních a bezbariérových prvků.
Přihlásit stavbu – nikoliv lidi či ateliéry – může
se souhlasem investorů, architektů nebo stavebních dodavatelů prakticky kdokoliv.
Nejvyššími oceněními jsou nominace na titul
Stavba roku, titul Stavba roku, Zvláštní cena dle

oboru nebo Cena veřejnosti. Vyhlášení probíhá
na začátku října v Praze, v poslední ceně může veřejnost hlasovat celý měsíc, zhruba od začátku září do vyhlášení výsledků. Toto hlasování se těší velké pozornosti, odevzdáno bývá až
140 tisíc hlasů.
Oblast uspořádání budov, jejich bezprostředního okolí a veřejného prostoru se světa osob
se zdravotním postižením úzce dotýká v řadě
hledisek a soutěž se zmíněné problematice
věnuje dlouhodobě. Propojení je přitom dosti
široké, což dosvědčuje třeba také to, že porotu posílila odborná konzultantka v této oblasti
a že s organizátory začala spolupracovat Daniela Filipiová, která se jako architektka na
vozíku mapování a propagaci stejné myšlenky dlouhodobě věnuje.
Soutěž si vytýčila propagaci bezbariérovosti
a bezpečnosti staveb i pro projekty společenské
odpovědnosti, což připomíná třeba příprava
sbírky v rámci oslav 25 let jejího fungování
a s tím spojeného projektu Stavba čtvrtstoletí.

Každý ročník soutěže doprovází putovní výstava a katalog, který je volně ke stažení na webové adrese www.stavbaroku.cz, kde jsou pochopitelně k dispozici veškeré informace o této
aktivitě.
Nejprestižnější ocenění – titul Stavba roku,
získala v posledním ročníku Stezka v oblacích
v lyžařském středisku Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem. Jako adrenalinový zážitek
také pro vozíčkáře jsme ji zpopularizovali v našem Zpravodaji v čísle 1/2016.
Jednou ze staveb nominovaných na hlasování veřejnosti bylo loni i Aplikační centrum
BALUO, vědeckotechnický park Fakulty tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Nakonec získala 545 hlasů a postoupila do druhého kola.
Plně bezbariérový objekt má kromě uzpůsobených šaten, sprch i sociálního zařízení např.
v bistru instalován snížený barový pult a stolky,
díky stolům s podjezdem a bezbariérovým přístrojům mohou ve fitness cvičit také vozíčkáři,
do bazénu se dostanou prostřednictvím mobilního jeřábku. Velký zájem je o jedinečný lyžařský trenažér: na základě domluvy v něm lze
využít monoski nebo biski.
(mk)

Zamilovaný důchodce
příběh
Já vím, že nejsem jediný. Dokonce
s tím ani nemusím hned vylézat
mezi lidi. Ale v zimě, kdy dny jsou
krátké a noci dlouhé, je třeba optimistických témat. Alespoň tak praví
psychologové. Jenže je zase faktem, že když já se tu budu pyšnit,
že jsem se zamiloval, a někdo po
tom již dlouho touží, tak mu můžu přivodit i trauma. I toho jsem si
vědom. Ale dál to skrývat stejně
nemůžu.
Jak se ta láska projevuje? To jsem
schopen popsat přesně. Jsem stále
někde jinde s myšlenkami, trávím
s tím hodiny od brzkého rána do noci. Někteří kamarádi se mi vyhýbají, protože je tím obtěžuji. V noci
nemohu dospat, protože mám nápad, jak k tomu blíž. Dojímám se,
když se zadaří. Jsem naprosto ne-

použitelný, když se mi nedaří. Jsem
odvážný i ustrašený, plný emocí,
mám radost z nových detailů. Co
vás napadlo? Do čeho jsem se já
asi tak zamiloval? Uhodli jste?
Vskutku to není žádná dáma,
ba ani pán. Jde o video. Přesněji
o tvorbu videa. Sám bych tomu
před pár měsíci nevěřil: nevidomý,
a nejen natáčí, ale taky upravuje
zvuk a stříhá video. A to rok 2015
v mém životě začínal jako příslib
radostné cesty do důchodu. Na plný úvazek. Povalovat se doma, občas zajít na pivko a podobně.
Jenže vznikla internetová televize pro handicapované. Ve spolku
ProDeep, kde jsem do té doby byl
zaměstnán. Moje ješitnost a touha
zkusit, co na tom počítači, s internetem, mobilem a vůbec veškerou
technikou dokážu, mne dostaly do
kolotoče závislosti. Překvapivě na
práci!

Starobní důchodce a toto?! Sám
bych tomu nevěřil. Ale od jisté doby fakt bádám nad zkratkami pro
ovládání, koumám, jak to střihnout,
jak navázat. Jak upravit zvuk. „Jde
to, ale dře to,“ jak praví klasik.
Hodiny zaslouženého odpočinku
trávím na internetu hledáním pomoci a nápovědy, na skypu komunikací s kolegy, co je dobře a co zle.
Materiál natočím. Už jsem si koupil
i držák a stativ na mobil. Pravda, výběr použitelných záběrů je přece
jen na kamarádech... Po mnoha
hodinách je na světě skutečný dokument, video s komentářem i podkresem hudby. A nejde jen o automaticky vytvořený film z fotografií
a s dodanou hudbou. Sám jsem
udiven, že se to podařilo, ba co víc:
že to vůbec lze udělat bez kontroly okem.
Dnes mám na svém kontě a taky
ve vysílání té internetové televize

Recepty
z Kosatce

několik dokumentů. Jsou to návody
na asistivní ozvučené aplikace na
mobilu, rozhovory, reportáže ze
sportu a dalších akcí zdravotně postižených lidí. Najdete je taky na
sociální síti pro videa. Miliónovou
sledovanost moje dílka nemají. Na
druhé straně, pokud můj dokument
někomu poradil, ukázal, co lze
zvládnout i s postižením, je to víc,
než si jako autor mohu přát.
Vím, že nejde o profesionální filmy. Ani jeden není takový. Hlavně
na těch záběrech občas chybí
kousek hlavy či nejsou naplněny
zásady obrazové tvorby. Co mi
dnes pomůže, že jsem zamlada
absolvoval dvouletou školu amatérského filmu...
Ale já jsem prostě šťastný, zamilovaný, protože jsem se mohl
vrátit k tomu, co jsem kvůli ztrátě
zraku musel spoustu let oželet.
Jaroslav Čajka

Suroviny:
brambory, sůl, jemný tvaroh, cukr, máslo; pouťová dávka brambor při tradiční listopadové jabkancové pouti je 10 q.
Postup přípravy:
Brambory se uvaří ve slupce,
pak se oloupou, nechají se vychladnout a umelou se; v České
Třebové se podle starého zvyku
tlučou ve starodávných neckách.
Těsto se malinko osolí a na mímě
pomoučeném vále se nakrájí na
kousky, které se vyválí na placky
asi centimetr vysoké. Placky se
potřou jemným tvarohem umíchaným s cukrem, přeloží se a upečou se na rozpálené plotně. Omastí se máslem a posypou cukrem.
Tato specialita se jmenuje „jabkance“ proto, že bramborám se
místně říkalo „zemská jabka“.

Jahelník

Suroviny:
Žluté jáhly, mléko, sůl, skořice,
muškátový oříšek, 2 lžíce oleje,
cukr, máslo, smetana, žloutky,
rozinky, sušené švestky a meruňky.
Postup přípravy:
Jáhly zbavené případných nečistot
se propláchnou vařící vodou a pomalu se uvaří doměkka ve směsi
složené z jednoho dílu vody, jednoho dílu mléka, soli, čtyř kostek cukru, trocha skořice, muškátového
oříšku a dvou lžíc oleje. Do jahel se
vmíchá cukr, kus másla, smetana,
žloutky, rozinky a dobře vyprané
sušené ovoce. Směs se umístí do
formy (misky) vymazané máslem
a zapeče se jako nákyp.
Toto starodávné jídlo se pojídalo
i při štědrovečerní hostině ve víře,
že jáhly přinesou jedlíkům v příštím roce hojnost peněz.
(mk)
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zaostřeno na ...

český patent
uměleckého zpracování hlíny

Axmanova technika modelování (ATM)

Značně oblíbenou soutěžní disciplínou pardubické národní
abilympiády bývá keramika. Mezi startujícími – alespoň v několika posledních ročnících – se určitě neobjevil ani jeden,
který si k plnění soutěžního zadání zvolil techniku uvedenou
v titulku. Je to celkem pochopitelné: tato v mnoha ohledech
velmi jedinečná metoda je totiž přímo „šita na tělo“ nevidomým osobám a takto postižení se do jmenované disciplíny
prakticky nehlásí.
Základem unikátní techniky nazvané podle jejího autora
Štěpána Axmana jsou hmatové schopnosti nevidících lidí
včetně nevidomých od narození, pomocí nichž poznávají
proporce okolního světa. Díky tomu dokážou po absolvování
nezbytného kurzu technicky zvládnout své vlastní představy v hlíně bez pomoci asistenta. Důvodem patentové ochrany bylo zachování techniky pouze pro osoby se zdravotním
postižením.
Prvotní zaměření na osoby se zrakovým handicapem se
později rozšířilo také na tělesně postižené, za předpokladu
trpělivosti se ji opakováním mohou naučit také lidé s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením, kladné výsledky
jsou zaznamenávány i u některých autistů nebo osob s Alzheimerovou chorobou.
Několikafázové studium je individuální a časově rozložené
podle typu a stupně handicapu konkrétního žáka. Rozhodující význam se přitom nepřikládá výtvarnému nadání, nýbrž
základní motorické zručnosti při práci s hlínou, samozřejmou
nezbytností je odvaha naučit se něco nového. Výukové
osnovy uvádějí dvě metodiky – „ATM přes hmat“ je vhodná
pro lidi nevidomé, slabozraké nebo s mozkovou slepotou,
pro účastníky kurzů s mentálním či fyzickým handicapem se
upřednostňuje „ATM přes zrak“.
Pořádají se i individuální kurzy pro zahraniční studenty,
odborné semináře a přednášky, teoretická představení techniky na různá témata s možnými praktickými ukázkami,
vzdělávací kurzy nebo kurzy spojené s reálným představením základních řemeslných postupů. Nevidomí se mohou navíc stát aktivními účastníky sochařských výstavních projektů.
Kurzy nejsou uzavřeny ani pro zájemce bez zdravotních
omezení, a to třeba z řad současných i budoucích odborných pracovníků nebo pedagogů.
Znalosti získané absolvováním některého z kurzů mohou
jejich účastníci předně předávat dále jako odborní učitelé či
využít při vlastní řemeslné tvorbě. Další možností pro uplatnění dovedností jsou vzdělávací semináře nebo výtvarné
workshopy.

Mezinárodní centrum ATM

založil Š. Axman s manželkou Terezou jako středisko veškerého dění spojeného se svým nápadem a nástupce Ateliéru
hmatového modelování (vedl ho od roku 1994 v Brně) před
sedmnácti lety ve zhruba půltisícové obci Tasov na Vysočině
nedaleko dálnice D1 mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší.
Pro konkrétní umístění tohoto jediného zařízení svého druhu
na světě zvolil starou budovu bývalé měšťanské školy v centru obce.
Hlavní činností je pochopitelně výuka ATM. S ní je „napevno“
spojená řemeslná výroba a prodej, propagace i řešení budoucího pracovního uplatnění absolventů.
Povahu světového unikátu má hmatová databanka, sbírka
hmatových soch a objektů z pálené hlíny od nevidomých
autorů, jako exponáty jsou ale vystaveny i učební osnovy.
Tento jedinečný výukový soubor představuje pro tyto lidi
obrovský zdroj hmatových informací v oboru modelování.
Databanka se od roku 1995, kdy vznikla, neustále postupně
doplňuje.

První setkání s komunitou osob se zrakovým postižením spojené s modelováním zažil „otec zakladatel“ ATM v roce 1992 na brněnské speciální
základní škole: „Jako odpověď na moji putovní
výstavu Manus Europae, která představovala
současné sochařství nevidícím v jejich vlastním
prostředí, bez jakéhokoliv omezování jejich kontaktů s bronzovými sochami, jsem požádal vedení školy o dovolení a začal jsem s dětmi kopírovat
sochy z výstavy. Zarazila mě jejich schopnost
hmatové paměti při modelování podle osahatelné předlohy. Nedělalo jim problém napodobit
i sochy nerealistické, tedy pro ně těžko představitelné. Tak jsem poprvé poznal schopnosti i sílu
hmatu…“
Snímek: archiv Slepíši

Podstatným rozdílem mezi popisovanou a „obyčejnou“ technikou zpracování hlíny do podoby
uměleckého předmětu je přizpůsobivost koho/
čeho komu/čemu. Zatímco ATM je přizpůsobena
pracovním možnostem lidí se zdravotním postižením, ve druhém případě je to naopak.
V ATM se nepoužívá voda, nástroje, ani hrnčířský kruh, výsledný výrobek se modeluje barevnými hlínami s různou drsností, při keramice
se barvení a glazování provádí dodatečně.
Snímek: archiv Slepíši

„Internetovou encyklopedií“ Axmanovy techniky modelování
a všeho souvisejícího je webová adresa www.slepisi.eu.
(mk)

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

novinky z Kosatce

Festival bourající bariéry

V březnu se konal 19. ročník
mezinárodní přehlídky dokumentárních snímků o lidských právech
Jeden svět, která se pyšní postem největšího lidskoprávního filmového festivalu světa. Koná se
pod záštitou Člověka v tísni a každý rok ho navštíví více než sto
tisíc diváků. Festival se každoročně zahajuje v Praze a poté se
přesouvá do 33 českých a moravských měst.
Program je vždy situován do čtyř
dnů, kdy každý festivalový den zajišťuje občerstvení nezisková nebo nekomerční organizace, spolek či nadšenci. V Pardubicích
celou středu 22. března zajišťovala občerstvení Česká abilympijská asociace.
Součástí akce jsou tematické
workshopy, besedy, semináře i různá setkání. Letošní festival se
nesl v duchu integrace a bourání
bariér pro znevýhodněné osoby.
Zajímavou událostí bylo promítání českého dokumentu Miluj mě,
jestli to dokážeš“ a diskuse s jeho
hlavním protagonistou Tomášem
Pikem. Tomášovi je 27 let a trpí
vzácnou nemocí, která mu postupně znemožní hýbat celým tělem.
Nyní je na vozíku, ale odmítá se
vzdát svého sexuálního života.
Jak sám několikrát v debatě zmínil, je milovník sexu a vozík mu

v tom nezabrání, mluví o sobě
jako o průkopníkovi sexuální
asistence a bořiči tabu spojeného
s tímto tématem. Sexuální asistence nemá nyní podporu v legislativě a na počet praktikujících sexuálních asistentek by vám stačilo
deset prstů.
Divácky nejúspěšnějším filmem
Jednoho světa 2017 se stal dokument Život začíná po stovce.
Hlavní hrdinkou dokumentu je
švédská bloggerka Dagny Carlsson, která aktivně prožívá svůj život. Na internet každý den píše
o všedních věcech, dopisuje si
se svými přáteli a nevynechá ani
seznamky. Říkáte si, že na tom
není nic jedinečného a asi by ani
nebylo, pokud bychom přehlédli
fakt, že se narodila v roce 1912.
Hrdince je již neuvěřitelných 104
let a sama o sobě říká, že být
aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem není otázkou věku.
V Pardubicích se tento film promítal dokonce dvakrát: večerní projekce byla věnována pouze seniorům, kteří festival navštívili se
spolkem Hurá na výlet.
Pokud vás nějaký ze zmíněných
dokumentů zaujal, můžete se na
něj těšit. Zanedlouho budou zdarma k vidění na internetu pod
záštitou festivalu Jeden svět.
(ab)

Studentský projekt přivítají i nevidomí

Sdružení Slepíši
Tato velice agilní nezisková organizace s ak- Mimo stálé expozice cyklu Bible se může hlavně

tivitami zasahujícími až za hranice našeho
státu „se narodila“ zásluhou Š. Axmana v roce 1995 v Brně. Její název s měkkým „i“
převzal z hovorové řeči nevidících mladých
lidí, se kterými byl v té době v kontaktu. Líbil se především jako neformální a originální. Jeho zásluhou
došlo také k hodně zajímavým příhodám, když lidé upozorňovali na chybu v názvu…
Její veškerá činnost i po přestěhování do tasovského
Centra v prvé řadě slouží k aktivnímu seznamování vidících
a nevidomých osob a zároveň nabízí především lidem, kteří
se jako nevidomí už narodili, nové možnosti řešení pracovního uplatnění. Už z předchozího textu vyplývá, že „otevřené
dveře“ najdou i klienti s jiným zdravotním postižením a dokonce i bez handicapu.
Každý druhý rok se do Tasova sjíždějí účastníci mezinárodního pracovního symposia nevidomých výtvarníků. To je úzce
propojeno se sochařským cyklem Bible, který existuje od
roku vzniku sdružení. O tematice biblických příběhů rozhodla
jejich mezinárodní srozumitelnost. Tak získali Slepíši ještě
jeden primát – světově nejrozsáhlejší výstavní cyklus soch od
nevidomých autorů, v současnosti jich je 42.
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vidící veřejnost seznámit s díly vzniklými v Tasově také na četných výstavách u nás i v zahraničí. Putovní výstavy nevidících autorů Manus
Europae (Ruce Evropy) přitom provází výmluvné
moto: „Ruce těch, kteří, ač se vzájemně neznají
a mluví odlišnými jazyky, jsou spojeni stejným
osudem, vytvoří společné dílo.“
V posledních letech se konaly třeba tyto výstavy –
Hmatové portréty – Brno, 2014; Touch Portraits –
Fivizzano, Itálie, 2015; ORBIS SCULPTUS/SVĚT
V SOCHÁCH – Jihlava, 2016.
Oproti výstavám světově uznávaných mistrů sochařů se návštěvníci přímo vybízejí, aby se nejen dívali, ale exponátů se i dotýkali. Jedině tak si
totiž vidící lidé potvrdí, že také jim přináší inspiraci propojení hmatového vnímání s vizuálním.
Nevidomým návštěvníkům se Slepíši snaží vyjít
co nejvíce vstříc při zajištění bezpečného pohybu
a orientace ve výstavních prostorech. Jako velmi
jednoduchý a zároveň účinný prvek se jim osvědčil podlahový orientační systém, který „pomáhal“
poprvé v roce 2000 ve Strahovském klášteře při
výstavě Bible. Hodně nevidomým „řekne“ také
hmatový model výstavy: poskytne jim informace
o výstavním prostoru a koncepci i o prostorovém
rozmístění exponátů.
Snímek: archiv Slepíši

zajímavost
ze světa
Život obyvatel pásma Gazy, úzkého a zhruba 40
kilometrů dlouhého území
na jihovýchodním pobřeží Středozemního moře,
velmi negativně ovlivňuje
blokáda Egypta a Izraele.
To ale nebrání tomu, aby
mnozí tamní mladí lidé
měli nadšení pro nevšední nápady, které mohou po dokončení být
k užitku i osobám se zdravotním postižením. Při realizaci jim značně
vychází vstříc Vysoká škola aplikovaných věd Gaza, kde uvedli do
provozu technologický inkubátor na poskytování odborné i finanční
pomoci studentům.
Avizovaný nápad pro osoby se zdravotním handicapem je projekt
Čtečka obrázků, jeden z pětadvaceti zajímavých, které se v inkubátoru
řeší. Jeho autorka, mladá technologická specialistka Yasmine Abu Salim (na snímku), ho představuje následovně: „Mobilní aplikace je vyrobena pro různé kategorie lidí. Jednou z nich jsou nevidomí. Umožňuje
vyfotit mnoho obrázků na telefon. Samy se potom během skenování
seřadí. Aplikace dále pracuje na analýze písma ze snímku a předělá ho
do zvukového záznamu pro nevidomé.”
Technologické inkubátory obecně slouží k podpoře začínajících firem
při vývoji nových výrobků, technologií a služeb s jejich následným
uvedením na trh. Konkrétně se může jednat o snížený nájem prostoru
pro podnikání nebo o zvýhodněné konzultační služby. Tato pracoviště
již několik let fungují i v mnoha místech u nás.
(mk)

