
Tradiční akce na tradičním místě s několika 
novinkami – to je 26. ročník národní abilym- 
piády. Národní soutěž řemeslných a volno-
časových schopností osob se zdravotním  
postižením je určena pro zájemce starší 
15 let. Opět se uskuteční v pardubické Tip- 
sport areně pod pořadatelskou taktovkou 
České abilympijské asociace (CAA) a bude 
znovu součástí výstavy Kreativ. O den do- 
předu se však posunuje termín – na čtvr- 
tek 17. a pátek 18. května od 9 do 18 hodin 
a poprvé bude součástí bohatého progra- 
mu i Burza zaměstnavatelů osob se zdra-
votním postižením.

Záštitu nad dvoudenní akcí převzali ministry-
ně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava 
Němcová, hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický, primátor města Pardubic Martin 
Charvát a ředitel Krajského ředitelství Police 
České republiky Jan Švejdar. Podporu a pomoc 
však pořadatelům poskytla celá řada institucí, 
podniků i jednotlivců, bez jejichž vstřícnosti  
a ochoty by se tak velká akce nemohla usku-
tečnit. Na přípravě a vlastní organizaci se zdar-
ma podílí celá řada jednotlivců, kteří zaslouží 
poděkování už nyní.

„Ke změně termínu nás vedla snaha pozvat 
na abilympiádu co nejvíce mladých lidí, kteří  
ve víkendových dnech mají většinou jiné plá-
ny – mladí lidé s hendikepem budou soutěžit  
a jejich kamarádi, případně spolužáci jim mo-
hou přijít fandit,“ vysvětluje hlavní manažerka 
abilympiády Pavlína Potůčková.

Novinkou je burza
Proti loňsku se nezměnila škála nabízených 
disciplín, o čemž informuje ředitel soutěží Jaro-
mír Krpálek: „V naší nabídce bylo opět celkem 
35 disciplín, zájemci si ve své přihlášce mohli 

vybrat tři z nich a soutěžit budeme v případě, že 
disciplína bude mít alespoň tři přihlášené. Nej-
větší zájem jsme zaregistrovali o návrh plakátu, 
fotografování, keramiku, malování na kameny  
a aranžování suchých květin. O medaile a ceny 
se bude soutěžit i v batice, cukrářství, dřevo-
řezbě, elektromechanické montáži, enkaustice, 
košíkářství, malbě na sklo, počítačové editaci 
textu, studené kuchyni, ubrouskové technice  
a vyšívání.“

Novinkou dvoudenní akce je Burza zaměst-
navatelů osob se zdravotním postižením. CAA 
spolu s Úřadem práce Pardubice vyzvaly ty  
z Pardubic a okolí, o kterých vědí, že u nich na 
různých pozicích pracují lidé se zdravotním 
hendikepem. Pavlína Potůčková doplňuje:  
„Chceme ukázat nejen jim, ale i široké veřej- 
nosti, že nás zaměstnavatelů je už více, víme 
o sobě a všichni hledáme stále nové mož-
nosti, jak poskytnout lidem s hendikepem pra- 
covní příležitost. Protože je v současnosti po 
šikovných lidech se zdravotním hendikepem 
poptávka, mají na burze zaměstnavatelé mož- 
nost prostřednictvím své prezentace či work-
shopu najít třeba nového pracovníka.“

Zajímavý Kreativ
Pozornost bude tradičně poutat výstava Krea- 
tiv, kterou CAA pořádá už poosmé a počtvrté  
v řadě je součástí abilympiády. Vystavovatelů  
bude více než třicet a jsou mezi nimi stálice,  
které přibližuje Iva Preussová: „Potravinářská 
škola nabídne výrobky na mlsání, bude tu stá- 
nek K2P s relaxačními polštářky a hračkami 
a nabídka regionálních dobrot z prodejny Par-
dubanda. Těšit se můžeme na krásné šperky 
pro radost, relaxační mandalové omalovánky 
nebo různé doplňky do domácnosti či různé 
drobnosti pro radost. Máme slíbeno patnáct 
tvůrčích dílniček nejen pro děti.“ Prostě – na 

své si přijde skutečně každý, toto je jen malý 
průřez nabídky. Stačí jen přijít a výstavu si 
pečlivě projít.

Iva Preussová má na starosti i doprovodný 
program, a tak je logické, že na ni míří i naše 
otázka: Na co byste návštěvníky do Tipsport 
areny nalákala? „Je toho opět hodně a nabíd-
ka je velice bohatá a pestrá. Ze čtvrtečního 
programu vyberu besedu se známým filmovým  
režisérem Zdeňkem Troškou, barmanskou show 
či netradiční vystoupení školy Svítání a staci-
onáře Slunečnice  nebo ukázky dovedností vo- 
dicích psů a canisterapii, den pak zakončí 
světoznámý chlapecký sbor Bonifantes. 

Pátek bude patřit ukázce práce služebních psů 
Policie České republiky, nebude chybět Základ- 
ní škola Staňkova se svým zábavným pás- 
mem a tanečními vystoupeními, opět mezi nás 
přijde mladý kouzelník David Kopecký. Zajíma- 
vá budou jistě i taneční vystoupení páru Ma- 
tyáš Novák – Lucie Kaletová a škol Emotions 
Dance nebo In Dance.“

Vstup na akci zdarma
 Program se nebude odbývat jenom na ploše 
Tipsport areny, ale i před ní. Tady budou mít dě-
ti k dispozici skákací nafukovací hrad, zájem- 
ci si budou moci vyzkoušet simulátor nárazu  
nebo si zahrát obří šachy. „Náš doprovodný  
program bude opět pestrý, vybere si v něm 
opravdu každý,“ láká Iva Preussová a dodává: 
„Nerada bych zapomněla na diváckou soutěž ve 
sběru razítek spojenou se zážitkovou trasou, na 
které bude možnost zkusit si třeba jízdu na 
vozíku nebo chůzi se slepeckou holí. Zajímavé 
ceny budeme losovat v pátek po poledni.“ 

Pořadatelé široké veřejnosti připomínají, že 
vstup na dvoudenní akci ve čtvrtek 17. a pá-
tek 18. května v pardubické Tipsport areně je 
zdarma.                                                         (fr)
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Další ročník 
charitativního
výstupu
Podpořte svojí účastí
chvályhodnou aktivitu!

Nezvyklá pozvánka
do málo známých 
končin

Parní nostalgické jízdy
si naplno užijí i vozíčkáři

Sobota 12. května, areál Jedlič- 
kova ústavu a škol v Praze na  
Vyšehradě, čtrnáct tradičních dis- 
ciplín plus kreslení tuší jako le- 
tošní novinka. To jsou nejpod- 
statnější informace o 17. ročníku 
abilympiády pro děti a mládež, 
která se letos opět uskuteční tý- 
den před pardubickou. 
Už potřetí se bude konat jako při- 
pomínka určitého „kulatého“ vý-
ročí. Sedm set let od narození 
Karla IV. a tři sta od narození Ma- 
rie Terezie vystřídá stoleté výročí 
založení našeho státu, proto ce-
ny symbolicky předá první prezi-
dent Tomáš Garrigue Masaryk.
Po celý den také zaplní prosto-
ry staroslavného Vyšehradu trhy 
chráněných dílen.
Veškeré potřebné informace jsou 
na webu http://abiprodeti.cz.

                               (mk)

Dětem přibyla 
jedna disciplína

Pošesté na kole
2222 kilometrů
za 111 hodin
Letní etapový závod
s řadou úprav v pravidlech

Letošní abilympiáda v netradičním termínu 
nabídne v Tipsport areně 

zajímavý a pestrý dvoudenní program



Byl géniem srovnávaným s Ein-
steinem či Newtonem. Oč víc ho 
během života zrazovalo tělo, o to 
víc jako by mu fungoval mozek. 
Stephen Hawking, který v březnu 
zemřel ve věku 76 let, ohromoval 
důvtipem, smělými vizemi, pádný- 
mi argumenty. Učarovala mu teo-
retická fyzika a hlavně vesmír: znal 
mnohé jeho zákonitosti, některé 
sám popsal.

Velmi dobře si uvědomoval, jak 
malou a zároveň unikátní částeč- 
kou univerza je zeměkoule a lid-
stvo. I proto slavný astrofyzik, to-
tálně ochrnutý a upoutaný na vozík, 
vyzýval lidi, aby se dívali vzhůru  
na hvězdy, a nikoli dolů na nohy. 

V obloze uměli číst už bibličtí  
mudrci, mágové, mořeplavci či 
astrologové. A pokud se jejich klí- 
čový poznatek napříč staletími 
dá shrnout do několika vět, jde 
nejspíš o vzkaz: Lidé, nežijte jen 
banalitami a nepropadejte malo- 
myslnosti, protože jste všichni sou- 

částí velkolepého záměru, který má 
svého tvůrce.

Ale pro člověka se zdravotním 
postižením, který není zrovna gé- 
nius, nesehnal práci a řeší existen- 
ční problémy, je těžké „dotýkat se 
hvězd“. Zvlášť když má na dohled 
další trable. Statisícům lidí hrozí, 
že budou od ledna 2019 sahat hlu-
boko do kapsy a výrazně doplá- 
cet za zdravotní pomůcky, které  
nezbytně potřebují. Pojišťovny je  
totiž nemají hradit úplně, ale jen  
ze tří čtvrtin.

Jak k tomu došlo? Dosavadní pra- 
vidla systému financování loni zru- 
šil Ústavní soud a zmíněné mizérii 
může zabránit jen nový zákon  
o veřejném zdravotním pojištění.  
Ten však musí schválit parlament  
do konce roku. Ministerstvo zdra-
votnictví sice dokončilo návrh no- 

vely, ale pokud ji nestihne protla-
čit Sněmovnou a Senátem, ná-
sledkem budou vyšší náklady pro 
pacienty i samotné pojišťovny.

Nejspíš budeme svědky závo- 
du s časem, protože posuzování  
a schvalování tak závažné legisla- 
tivy v parlamentu je obtížné. Klidně 
se může stát, že zákon, který má už 
teď mnoho kritiků, nebude schvá- 
lený. A pacienti zaplatí čtvrtinu ce- 
ny za každou z několika stovek 
zdravotnických pomůcek, k nimž  
patří naslouchadla, obvazy, sáčky 
pro stomiky, berle či třeba vozíky.

Stát si možná chce otestovat, jak 
velký ranec potíží lidé s postižením 
unesou. Snad je dokonce trénuje na 
hod břemenem. Ten ale kvadruple-
giky nebo kardiaky určitě neláká...

Hawking se intenzivně zajímal 
o vesmírné černé díry. Škoda, že 
nevymyslel způsob, jak do nich po- 
sílat nerozvážná rozhodnutí soud- 
ců, politiků či úředníků! 

Miloš Pelikán

Vesmírná velkolepost a nesmírné břemeno každodennosti

náš komentář
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Šestý ročník charitativního vý-
stupu na Sněžku, který pořádá 
Nadační fond KlaPeto, se usku-
teční v sobotu 26. května v Peci 
pod Sněžkou. Akce se letos bu-
de konat pro rok a půl starého 
Matyase Sivaka z Bezdružic, kte- 
rý ve dvou měsících prodělal  
dodnes neznámé zánětlivé one- 
mocnění. I když mu lékaři nedá-
vali téměř žádné šance na přeži-
tí, svůj život si vybojoval. Přišel 
ale o levou nožičku a pravou ru-
čičku a ponese si i další trvalé 
zdravotní následky. 

Autorem charitativního projektu, 
který pomáhá těžce zdravotně po-
stiženým dětem, 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 onkologické-
mu onemocnění. Z bláznivého ná-
padu se zrodila tradiční charitativní 
akce, která rok od roku láká stále 
více lidí, a především se nám kaž-
dý rok daří vybrat více peněz pro 
handicapované děti,“ říká Petrouš. 

Opět květnová sobota
Výstup na Sněžku se uskuteční 
opět poslední květnovou sobotu – 
26. května od 9 hodin v Peci pod 

Sněžkou. Letošní 
hlavní tváří se  
stal Matyas Si-
vak, který ve dvou 
měsících prodě- 
lal horečnaté zá- 
nětlivé onemoc- 
nění. „Večer byl 
Matýsek neklidný 
a nemohl usnout 
až do půl třetí.  
V půl osmé ráno 
mě přítelkyně  
probudila, že má 
malý horečku  
39,6 a je jako 
hadrová panenka,“ vypráví tatínek 
Pavol Sivak.  Rodiče dítěti dali prá- 
šek na snížení teploty a odjeli na 
pohotovost do nemocnice. K jejich 
údivu je lékař, i když miminku na-
měřil vysoké hodnoty zánětu v tě-
le, poslal s dalšími léky domů. Po 
návratu Matýsek téměř okamžitě 
zkolaboval a rodina ho musela do 
příjezdu záchranné služby laicky 
resuscitovat. Nakonec ho musel 
převézt vrtulník do plzeňské ne-
mocnice. To už se zánět rozjel na- 
plno a Matýskovi selhávaly vše- 
chny orgány. Lékaři dávali rodičům 
jen deset procent naděje, že pře- 
žije. Matýsek přežil, ale s trva- 
lými následky – kvůli ucpávání 
cév přišel o nohu a o ruku. Dů-
sledkem dlouhé doby v kómatu 
má poškozený mozek a zatím 

není jasné, zda není zasažen  
i zrak a sluch. Rodiče dávají velkou 
vinu lékaři, který měl včas poznat 
varovné signály vážné nemoci  
a nechat jejich syna v nemocnici. 
Dodnes navíc nevědí, co přesně 
se Matýskovi stalo: „Nikdo nám to 
neřekl. Myslíme si, že chyba by-
la hned u toho prvního doktora. 
Kdyby se to řešilo hned, jak jsme 
naléhali, vůbec to nemuselo dojít 
do fáze, že mu dávali adrenalin 
do nožičky…“ Podali proto trestní 
oznámení na konkrétního dokto- 
ra, ale podle posudku údajně chy-
bu neudělal. A na soud si rodiče 
netroufají kvůli financím. 

Vybrané peníze pomáhají
„Už v nemocnici navrhovali lékaři 
rodičům, aby radši dali malého do 

ústavu. Ti na to 
ale nepomysleli 
ani na okamžik 
a od začátku se 
snaží s Matýs- 
kem pracovat, ra-
dují se z každého 
malého pokroku. 
Chceme jim touto 
akcí umožnit, aby 
s ním mohli dál 
cvičit a rehabilito- 
vat a pořídili mu 
potřebné kom- 
penzační pomůc- 
ky,“ vysvětluje 

spoluzakladatelka Nadačního fon- 
du KlaPeto Kateřina Klasnová. 
„Vždy se jde na Sněžku pro 
jedno konkrétní dítě, ale vybrané 
peníze pomáhají dalším těžce 
zdravotně postiženým dětem. Lo-
ni se nás sešlo na Sněžce dva 
a půl tisíce a podařilo se vybrat 
více než 1,2 milionu korun pro 
celkem dvacet dětí. Pevně věří- 
me, že se nás v sobotu 26. května 
pro Matýska sejde ještě více  
a společně pomůžeme ještě ví- 
ce dětem!“ dodává Klasnová. 

Nadační fond KlaPeto pomáhá 
dětem napříč handicapy, peníze 
jsou použity obvykle na rehabili-

tační pobyty a kompenzační po- 
můcky, které plně nehradí pojiš-
ťovny. „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.

Výstup na Sněžku bude letos 
navíc spojen s velkým hudebním 
překvapením. Akce se mohou 
zúčastnit všichni včetně handica-
povaných.  I tento ročník budou vy- 
robena speciální benefiční trička 
s logem projektu „Na Sněžku 
pro Matýska“, která jsou od  
1. dubna k zakoupení na webo- 
vých stránkách NF KlaPeto www.
klapeto.eu. Zakoupením trička  
v hodnotě 200 korun můžete tento 
den využít lanovku na Sněžku  
a zpět zdarma. Lidé mohou přispět 
také libovolnou částkou na trans- 
parentní účet 2200692979/2010. 
„Každá vybraná koruna jde přímo 
na pomoc dětem. Zakládáme si 
na tom, že peníze nepoužíváme 
na režii a všichni naši spolupra- 
covníci jsou, tak jako my, dobro- 
volníci,“ uzavírají Klasnová s Pe-
troušem.                                          

(zr)

Na Sněžku pro Matýska po amputaci nohy a ruky

Nejméně každý desátý člověk v České republice je osobou s postižením. 
Kromě Vládního výboru pro zdravotně postižené občany se však právům této 
komunity systematicky a v širších souvislostech nikdo nevěnoval. Od ledna 
se problematikou zabývá ombudsmanka Anna Šabatová. Za prioritní oblasti 
považuje vzdělání, práci, přístupnost, svéprávnost a sociální zabezpečení.

„Ombudsman vždy mohl řešit individuální stížnosti ve vztahu k orgánům státní 
správy a později také k otázkám rovného zacházení, až nyní ale můžeme sku-
tečně plošně a koncepčně pomáhat věci měnit a zlepšovat,“ ocenila novou 
pravomoc Šabatová. A dodala, že na její úřad se obracejí lidé se zdravotním 
postižením s nejrůznějšími systémovými problémy, jako je dostupnost služeb 
pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra, dostupnost terénních slu-
žeb, nedostatečná výše příspěvku na péči, která by reflektovala skutečnou potřebu a umožnila zajištění 
adekvátní služby. „Narůstá i počet podnětů týkajících se zaměstnávání na chráněném trhu práce. Už del- 
ší dobu se také zabýváme dostupností asistenčních a tlumočnických služeb.“

Za jeden z prvořadých úkolů považuje ombudsmanka zřízení poradního orgánu, v němž budou lidé s růz-
nými typy hendikepu. Bude monitorovat dodržování práv podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, navrhovat priority, připomínkovat právní předpisy a zaujímat stanoviska ke strategickým do-
kumentům.

Další informace lze najít na stránkách www.ochrance.cz.                                                                 (pel)

Ve čtvrtek 22. března byly v Top  
hotelu Praha předány MOSTY  
2017, výroční ceny Národní ra- 
dy osob se zdravotním postiže- 
ním ČR. Soutěž se koná od 
roku 2003 a jejím záměrem je 
vyzdvihnout aktivity a činy, kte- 
ré významně napomáhají zlepšit  
postavení osob s postižením ve 
společnosti.

Vítězem v kategorii Instituce ve- 
řejné správy se stalo Střední od-
borné učiliště Uherský Brod, za 
mimořádné dlouholeté aktivity ve 
vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením a speciálními vzdělá- 
vacími potřebami. V kategorii Ne- 
státní subjekt vyhrál Mezinárodní 
filmový festival Karlovy Vary za 
projekt Kino bez bariér. Osob- 

ností hnutí osob se zdravotním  
postižením byl zvolen Jan Pope- 
lář za celoživotní přínos osobám 
s tělesným postižením v České 
republice. Zvláštní cenu obdržela 
organizace Aplikace Záchranka 
za stejnojmenný program pro  
mobilní telefony, vhodný i pro oso-
by se zdravotním postižením.

Program opět vtipně moderoval 
Aleš Cibulka. Slavnostního předá- 
vání cen se účastnila jejich patron- 
ka Livia Klausová – velvyslankyně 
na Slovensku, ministryně financí 
Alena Schillerová, ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch, předsedkyně 
Výboru pro sociální politiku Posla-
necké sněmovny Radka Maxová  
a další významní hosté. 

(pel)

Cenu Mosty získalo 
i karlovarské Kino bez bariér

Ombudsmanka zahájila komplexní ochranu 
práv lidí s postižením



Na začátku každého nového roku se pro-
střednictvím tabulek a grafů všemožně hod- 
notí ten uplynulý. Vzhledem k tematickému 
zaměření našeho periodika se tento článek 
soustřeďuje na oblast důchodů, sociálního  
zabezpečení a zaměstnanosti ve vztahu  
k osobám se zdravotním postižením (OZP). 

Důchodová oblast, sociální služby
Výplaty důchodů a dalších sociálních dá- 
vek představují pro státní rozpočet největší, 
příp. značně velké procento na jeho výda-
jové stránce.  

Při porovnání let 2015 až 2017 se počty in- 
validních důchodů nejnižšího, tj. prvního 
stupně, a druhého stupně mírně navyšova- 
ly. U prvního byly zjištěny následující hod- 
noty – rok 2015/160.884, rok 2016/163.920 
a rok 2017/166.077. Druhý stupeň vyká- 
zal tato čísla – rok 2015/68.363, rok 2016/ 
71.031 a rok 2017/72.708. Oba stupně se 
dříve označovaly jako částečný invalidní 
důchod. 

Počty důchodů třetího stupně (do 31. pro- 
since 2009 plný invalidní) naopak ve sledo-
vaném mezidobí postupně klesaly, bylo jich 
ale nejvíce – rok 2015/192.408, rok 2016/ 
190.837 a rok 2017/185.457. Čísla zahrnují 
i tzv. invalidní důchod z mládí, který může 
nárokovat pouze osoba s přiznanou inva-
liditou třetího stupně při dosažení alespoň 
18 let věku, s trvalým pobytem na území 
našeho státu a bez potřebné doby pojištění. 

Průměrná výše důchodů prvního stupně 
byla ve sledovaných letech následující – 
rok 2015/5.932, rok 2016/5.883 a rok 2017/ 
5.998. Pro druhý stupeň vyšla tato čísla – 
rok 2015/6.749, rok 2016/6.745 a rok 2017/ 
6.922. Třetí stupeň dosahoval těchto hod-
not – rok 2015/10.424, rok 2016/10.395  
a rok 2017/10.655.

V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem  
15.938 důchodů prvního stupně, 4.742 dru- 
hého a 9.460 třetího, u posledního se 616 
týkalo dětí a mládeže do 19 let věku. Za-
mítnutých žádostí bez rozlišení stupňů in-
validity bylo 19.080, z toho kvůli neuznání 
invalidity 13.895.    

Podle rozhodnutí posudkových lékařů bylo 
ve stejném roce přeřazeno ze druhého do 
třetího stupně invalidity 3.652 osob, z první-
ho do druhého 4.151 osob a z prvního do 
třetího 2.589 osob. Výrok o zlepšení zdra-
votního stavu znamenal ve 2.262 případech 
změnu třetího na druhý stupeň, 1.418 oso-
bám byl druhý stupeň změněn na první  
a 1.432 pak třetí stupeň na první.

Veškerá zaokrouhlená čísla v pokračování 
této části textu se vztahují k roku 2016. 

V oblasti terénních a ambulantních služeb  
pro OZP a seniory (pečovatelská služba,  
osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské 
a předčitatelské služby, podpora samo- 
statného bydlení, odlehčovací služby, sociál- 
ně aktivizační služby, tlumočnické služby – 
vše definuje zákon o sociálních službách) 
tvořily největší položku na straně příjmů 
z úhrnné výše necelé 4 miliardy pečovatel-
ská služba – 2,5 miliardy a odlehčovací 
služby – 680 milionů, „pouhých“ 11 milionů 
se získalo za průvodcovské a předčitatel- 
ské služby. Klienti se na celkovém objemu 
příjmů podíleli částkou 1,25 miliardy (tj. 
zhruba jednou třetinou), přičemž za pečo-
vatelskou službu to bylo 793 milionů. Výdaje 
vždy převýšily příjmy – výše všech dosáhla 
necelých 4,25 miliardy, největší rozdíl (180 
milionů) vznikl u pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu využilo 100 tisíc kli- 
entů (tedy zhruba celá Olomouc nebo Libe-
rec), na opačném konci byly průvodcovské 
a předčitatelské služby. Až na podporu sa-
mostatného bydlení bylo ve všech dalších 
případech vykázáno větší využívání ženami. 
Byli ovšem zaevidováni i neuspokojení ža-
datelé – 2,5 tisíce v odlehčovacích službách, 
1,5 tisíce v pečovatelské službě a necelá 
tisícovka v osobní asistenci.

Na příspěvky na mobilitu se vyplatilo ne-
celých 1,17 miliardy (v roce 2015 to bylo 
zhruba 1,15 miliardy). Průměrný měsíční po- 
čet vyplacených dávek dosáhl při započí- 
tání zpětně vyplacených hodnoty 244 tisíc. 

U příspěvků na zvláštní pomůcku dosáhly 
výdaje úhrnné částky 827 milionů, jejich cel- 
kový počet byl 7 tisíc. Nárok na ně mají oso- 
by s těžkým tělesným, sluchovým nebo zra-
kovým postižením, seznam pomůcek uvádí 
příloha vyhlášky o provedení některých usta-
novení zákona o poskytování dávek OZP.

Celková výše výdajů na příspěvky na péči 
byla 23 miliard (o 2 miliardy více oproti před-
chozímu roku). Průměrně se měsíčně těchto 
příspěvků poskytlo za všechny čtyři stupně 
závislosti 346 tisíc, nejvyšší počet (113 tisíc) 
byl vykázán u druhého stupně, u dětí do 17 let 
to bylo celkově 30 tisíc dávek, nejvíce dávek 
(110 tisíc) se týkalo věkové kategorie 80 až 

89 let. Rozhodujícím ukazatelem pro zařa- 
zení do příslušného stupně závislosti (lehká, 
středně těžká, těžká a úplná) je počet zvlád-
nutých základních životních potřeb podle 
ustanovení zákona o sociálních službách.

Oblast zaměstnanosti
K závěru roku 2017 evidoval Úřad práce ČR  
celkem 281 tisíc uchazečů o zaměstnání. Ze 
74 okresů přitom vykázalo 36, tj. polovina, 
vyšší (příp. stejný) průměrný podíl neza- 
městnaných než republikový údaj 3,8 %; nej- 
vyšší už dlouhodobě přetrvává na Ostrav- 
sku a v části severních Čech. Z celkového 
počtu evidovaných nezaměstnaných bylo 
46 tisíc neboli 16,4 % OZP (čísla za rok 2016 
jsou 54,6 tisíce, resp. 14,3 %). Z 86 tisíc 
uchazečů o zaměstnání pobírajících podpo-
ru v nezaměstnanosti bylo 11 tisíc OZP.

Ke konci sledovaného roku měl úřad k dis-
pozici 217 tisíc volných pracovních míst opro-
ti 132,5 tisícům ke konci roku předchozího. 

Jako vhodná volná pracovní místa pro OZP 
se jich nabízelo 13 tisíc, na jedno místo při-
padalo 3,5 těchto uchazečů. 

Na chráněná pracovní místa (od 1. led- 
na 2012 náhrada pojmu „chráněná dílna“) 
získalo k 31. prosinci 2017 podporu 1.747 
OZP, z toho 47 na výkon samostatné výdě-
lečné činnosti. Příspěvek na jejich provoz 
obdrželo 199 žadatelů.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti by- 
lo v roce 2016 zřízeno 838 chráněných 
pracovních míst včetně samostatné výdě-
lečné činnosti OZP, na která bylo ke stejné- 
mu datu umístěno 899 uchazečů o za-
městnání. Dále bylo za účelem poskytnutí 
příspěvku podle zákona o zaměstnanosti, 
popř. příspěvku na částečnou úhradu pro-
vozních nákladů vymezeno 9.893 uvede-
ných pracovních míst. 

Podrobná statistická data z popisovaných 
oblastí jsou k dispozici např. ve veřejné da-
tabázi Českého statistického úřadu (https://
vdb.czso.cz/vdbvo2) nebo na integrovaném 
portálu ministerstva práce a sociálních věcí 
(http://portal.mpsv.cz).                           (mk)
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Je statisticky dokázáno …
Výběr číselných údajů souvisejících se životem s handicapem

Řada novinek v letošním 
specifickém maratonském cyklistickém závodu

Z otištěné mapy zachycující procentní podíl 
evidovaných uchazečů o zaměstnání 
se zdravotním postižením 
podle okresů 
na celkovém počtu 
k 31. prosinci 2017 
vyplývá, že nejvyšší číslo 
vykázaly dva regiony: 
jihozápadní Čechy 
s okresem Teplice 
a části východních Čech, 
střední, západní 
a jihovýchodní Moravy. 
Určitou zvláštností 
jsou jeden český a dva moravské 
solitérní regiony  s nejnižšími podíly.

Překvapivým obratem skončil 
případ vysokoškoláka na vo-
zíku, který na policii oznámil 
odcizení peněženky s plateb- 
ní kartou při cestování praž-
skou MHD z tašky zavěšené 
přes madlo vozíku. Krádež 
měl zjistit až po návratu na 
koleje. Za tu dobu pachatel 
kartu několikrát použil k plat- 
bám v celkové částce téměř 
deset tisíc korun.

Policejní vyšetřování tuto 
osobu i díky kamerovým 
záznamům v dotčených ob- 
chodech rychle odhalilo. Ná-
sledný výslech ale přinesl 
nečekanou skutečnost: „po- 
škozený“ se s „pachatelem“ 
znal a kartu mu půjčil. 

Podle bankovního výpisu ji 
ovšem tento známý používal 
i k jiným platbám, než zněla 
původní domluva, proto se  
ji student rozhodl zabloko-
vat. Banka ale požadovala 
potvrzení od policie o odci-
zení karty. A tak musel vše 
nahlásit, přidal k tomu i dří- 
vější skutečnou krádež pe-
něženky.

Potrestán by ale být neměl…
   (mk)

Krádež, 
která 

se nestalaNa přelomu července a srpna 2013 
se poprvé vydaly čtyř- a osmičlen- 
né týmy s alespoň jedním členem 
s jakýmkoli druhem zdravotního 
postižení na Handy Cyklo Maraton,  
pětidenní 2222 kilometrů dlouhý  
nonstop závod týmových štafet  
s časovým limitem 111 hodin. Tuto  
ojedinělou chvályhodnou aktivitu vy- 
myslel a se svými spolupracovníky 
z neziskovky Cesta za snem orga- 
nizuje agilní vozíčkář Heřman Volf.

Propozice se nejen kvůli získáva- 
ným zkušenostem postupně upra- 
vují. Místem startu šestého ročníku 
bude v úterý 31. července Fa- 
kulta tělesné výchovy a sportu Uni- 
verzity Karlovy v Praze-Veleslaví- 
ně. V cíli na Kampě budou cyklisté 
očekáváni v sobotu 4. srpna. 

Kromě dvou základních jsou vy- 
psány i dvě tzv. challenge katego-
rie: dvoučlenný tým – ultramaraton, 
zkušební kategorií je extrém – ko- 
loběžky pro čtyř- nebo osmičlenný 
tým. Každý závodník v základních 
kategoriích čtyř- a osmičlenných týmů musí ujet 
minimálně sto kilometrů.

Základní odlišnost oproti předchozím letům 
spočívá ve zřízení dvou velkých bezbariéro-
vých základních táborů s potřebným zázemím 
v Praze a Brně; odpadne tak dosavadní projíž-
dění trasy z místa na místo. V obou městech 
budou tak začínat i končit tři etapy s povinnými 
průjezdními body (check-pointy), při etapách 
se přitom týmy dostanou na území všech krajů.  
V moravské části cyklisté navíc zavítají do pří- 
hraničního Rakouska. Přesně stanovené trasy, 
vyznačené na mapce odlišnými barvami, má ta- 
ké přejezd mezi českou a moravskou metro- 
polí a nazpět. Osmičlenné týmy se mohou roz- 
dělit: jedna čtveřice se vydá na příslušnou 

etapu, zbylí členové zůstanou v táboře, potom  
se prohodí. 

V obou „base campech“ se na uzavřené trati 
uskuteční noční časovky. V nich se čtyři členo- 
vé týmu, z toho povinně jeden handicapovaný, 
pokusí dosáhnout v neomezeném počtu po- 
kusů co nejrychlejší čas. Podle umístění jed- 
notlivé týmy získají časový bonus, který se 
odečte od času celkového.

Určité časové zvýhodnění bude i za více než 
sto kilometrů ujetých cyklistou se zdravotním 
postižením. Hned po startu bude na tři zdravé  
a jednoho handicapovaného člena každého tý- 
mu čekat v centru Prahy vrchařská prémie. 

Kategorie dvojic – ultramaraton je určena 
pro skutečně zdatné cyklisty, kteří za den 

zvládnou tři sta kilometrů. Jeden z dvojice po  
startu 31. července v Praze absolvuje celou  
českou část, druhý odstartuje tentýž den z Brna  
na moravské etapy. „Český“ cyklista může pře- 
jet autem do Brna a po návratu kolegy dojet  
celý závod do pražského cíle. Pro splnění pra- 
videl musí totiž z Brna do Prahy každopádně  
dorazit alespoň jeden z dvoučlenného týmu.  
V této„ultra“ kategorii není podmínkou handi- 
capovaný cyklista ve dvojici. V kladném případě  
to bude ovšem znamenat další časové zvýhod- 
nění za každý kilometr nad sto. 

Veškeré informace o letošním ročníku Handy 
Cyklo Maratonu se postupně objevují na webu 
https://cestazasnem.cz/maraton-2018.      

(mk)

    12     15    18     21



Strana 4

Vyluštění z čísla 1: 
1. STEJNÝ DEN
2. PATNÁCT
3. VOJENSKÝ

Cenu získávají: 
1. Jaroslav Danielka, Přelouč
2. Miroslav Kohút, Pardubice
3. Eva Šenkýřová, Přestavlky (okr. Přerov)

Všech 52 luštitelů zdolalo „bez ztráty kytičky“ křížov- 
ku s tajenkami připomínajícími především obrovské 
zásluhy nevidomého mladého muže Louise Brailleho 
o zlepšení života osob se zrakovým postižením. 
Znovu se sice značně snížil počet zaslaných řešení, 
to ale nic nemění na skutečnosti, že se takový způsob 
oddechu našim čtenářům stále zamlouvá.              (mk)

Pravidla soutěžní křížovky:
1) Vyluštění (při více tajenkách včetně jejich čísla – 
 například 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 také prostřednictvím 
 Facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení, podle prostoru 
  také 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
– klasická pošta: 
    Česká abilympijská asociace, Sladkovského 2824, 
 530 02 Pardubice
 obálka – heslo KŘÍŽOVKA     

                                         (mk)

Pro chvíle oddechu
Pátý den měsíce května se každý rok 
připomíná také jako méně známý „Den 
boje za rovná práva handicapovaných“. 
Na tento stále problémový aspekt života 
lidské společnosti, v níž osoby se zdra-
votním postižením tvoří celosvětově  
značné procento, se tematicky zaměřují 
četné místní, státní, mezinárodní i světo-
vé dokumenty. Tato křížovka připomene 
dva; je to pouze výběr bez ohledu na 
jejich důležitost či význam.
V březnu 2002 se za účasti více než čtyř 
tisíc delegátů konal ve španělské me- 
tropoli „Evropský kongres o osobách se 
zdravotním postižením“. Přítomní klad- 
ně přivítali vyhlášení roku 2003 „Evrop- 
ským rokem osob se zdravotním posti-
žením“ především kvůli nepochybnému 
příspěvku ke zvýšení povědomí veřej- 
nosti o právech několika desítek milionů 
obyvatel starého kontinentu se zdravot-
ním handicapem. V rámci jednání byla 
také přijata „Madridská …“ (1. tajenka 
v horní polovině křížovky). V preambuli 
tohoto dokumentu se mj. uvádí, že 
zdravotní postižení je otázkou lidských 
práv, že osoby s takovým handicapem 
požadují rovné příležitosti, nikoliv chari-
tu nebo že to jsou opomíjení občané.
Povahu zásadního dokumentu pro využi- 
tí při kampaních za rovnoprávnost mají 
„Standardní pravidla pro vyrovnání příle- 
žitostí pro osoby se zdravotním postiže- 
ním“, která schválilo Valné shromáždění 
OSN 28. října 1993. Na druhou stranu 
je ale nutné dodat, že nemají platnost 
mezinárodního práva a nelze je považo- 
vat ani za antidiskriminační legislativu. 
Mezinárodním obyčejovým právem se  
mohou stát pouze za předpokladu jejich 
aplikace velkým počtem států. Pravidla 
z obecného pohledu upozorňují třeba 

na oblasti důležité 
pro kvalitu života 
uvedené skupiny 
osob a pro dosa- 
žení jejich plného 
zapojení a rovnosti.  
V úvodu dokumen-
tu se kromě jiného 
píše: 1. Osoby se 
zdravotním postiže- 
ním jsou ve všech 
částech světa a na 
všech úrovních kaž- 
dé společnosti. Po- 
čet zdravotně posti-
žených ve světě je 
značný a stále vzrů- 
stá. 2. Jak příčiny, 
tak následky posti- 
žení jsou ve světě 
… (2. tajenka v dol- 
ní polovině křížovky). Rozdíly jsou vý-
sledkem různé sociálně-ekonomické si- 
tuace a odlišných opatření, kterými státy 
zabezpečují blaho svých občanů.
Tajenky se nacházejí v označených po- 
líčkách, čtou se odleva dolů/nahoru  
a následně doprava nahoru/dolů. 

Vodorovně: A. Řeka ústící do Baltu; 
starověký obyvatel Kampánie; druh ku-
kačky. – B. Psí jméno pro fenu; dvojice; 
kyselé pochutiny. – C. Starořímská min-
ce; pražský ostrov; nepárové veslo. –  
D. Přátelský pozdrav; méně obvyklé 
ženské jméno; předložka. – E. Požerák; 
indický prozaik; najednou. – F. Obyvatel 
části Moravy; druh krokodýla; symetrá-
la. – G. Hra s otázkami; držadla nádoby; 
asijský stát. – H. Celebeský buvol; pluk 
(zastarale); český podnikatel. – I. Osten; 
náš bývalý sprinter; medikament.

Svisle: 1. Část střechy; polykat vzduch  
(o koních). – 2. Předložka; beduínský  
plášť; mezinárodní kód australského 
letiště Vanrook. – 3. Vřes (nářečně); pro- 
jev procesu dýchání; elektricky nabitý 
atom. – 4. Rýnský člun; domácky 
Olga; holandská jednotka objemu. – 
5. Severský statek; kaly. – 6. Japonský 
bojový sport; německé město (Cáchy). – 
7. Koření; jiným směrem. – 8. Moučka 
z kurkumy; první žena; řecký ostrov. – 
9. Sázková otázka; základní číslovka; 
lucemburská rozhlasová a televizní sta- 
nice. – 10. Značka našich elektro-
spotřebičů; čidlo čichu; řecká bohyně 
zaslepenosti. – 11. Středověký strunný 
hudební nástroj; opice s úzkým nosem.
Pomůcka: Áté, Ios, Kynos, VNR, zak.

 
Termín pro tuto křížovku:
úterý 5. června.                                (mk) 
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TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

ChESTaV

aCTIWO 
PaRDUBICE

Portýr, který vrtí ocasem
Nejmenovaný hotel luxusní kategorie 
ve druhém největším australském měs- 
tě Melbourne a zároveň metropoli státu 

Victoria zaměstnává také asi dvouletého labradora jménem Mister 
Walker (Pan Chodec). Původně vodicí pes má podle „pracovní smlou- 
vy“ vítat příchozí návštěvníky, účastnit se důležitých setkání i doprová- 
zet dvounohé portýry, když na vozíku převážejí zavazadla hostů – s touto 
svojí důležitou funkcí se velice sžil. Navíc je velkým oblíbencem nejen 
zaměstnanců: hoteloví hosté si ho půjčují třeba na procházky do parku.  
Manažer hotelu každopádně oceňuje jeho přítomnost. Tvrdí, že za- 
městnanci mají díky němu lepší pracovní morálku i že se spontánně  
zapojují do aktivit s ním. A přestože změnil svoje „povolání“, stále  
upozorňuje na důležitou práci vodicích psů, kterou vykonává místní  
organizace pro jejich výcvik Guide Dogs Victoria. Její ředitelka míní, že 
pro hosty představuje i určitý pocit domova.                     (mk)

Bezpečnost & spolehlivost pro elektrickou energii

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

- Výroba zařízení pro ochranu elektrických obvodů – výkonové 
pojistky, pojistky pro ochranu polovodičů, horizontální i vertikální 
pojistkové odpínače, laminované přípojnicové systémy, chladiče 
výkonové elektroniky a přepěťové ochrany.

- Výroba dílů k přenosu energie pro energetiku, elektrické 
točivé stroje a trakci – uhlíkové kartáče, držáky kartáčů, sběrné 
kroužky, sběrné lišty, zemniče, sběrače proudu.

- Prodej kompletního sortimentu skupiny v České republice,  
na Slovensku a v Chorvatsku.

MERSEN CZ, s. r. o.                     Tel.: 466 931 580–2
Pardubická 437                 msoffice@mschneider.cz
533 04 Sezemice                        www.mschneider.cz

Česká abilympijská asociace děkuje za výraznou podporu svých aktivit, které významným způsobem přispívají  
ke zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením. 

zajímavost 
od protinožců
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PILa PIŠTORa  KOMÁROV                                            

Od července 2009 se mohli vozíčkáři vydat  
na první speciální trasu značenou iko- 
nou jejich nezbytné přesunové pomůcky, 
která vznikla v rámci charitativního projek-
tu „Turistika pro všechny“, chvályhodné 
aktivity Klubu českých turistů (KČT). Od 
toho roku přibyla každý následující (nejen) 
pro výletníky s tělesným postižením a  ome- 
zenou mobilitou vždy alespoň jedna takto 
značená cesta – zatím poslední s pořa- 
dovým číslem 13 loni v sobotu 30. září 
v Klimkovicích nedaleko Ostravy, resp. 
v místní části Hýlov okolo tamního špič- 
kového lázeňsko-rehabilitačního zařízení, 
kde se léčí také nemoci pohybového 
ústrojí. Její slavnostní otevření předchá- 
zelo oblíbenému „Vzduchobraní“, každo- 
roční hojně navštěvované akci s boha- 
tým dětským i dospěláckým programem.

Okruhová trasa s délkou 4800 metrů (na 
připojené mapce plná červená čára) za- 
číná na konečné stanici autobusové lin- 
ky ostravské MHD s přilehlým velkým par- 
kovištěm, doporučuje se ji absolvovat ve 
směru hodinových ručiček. Čárkovaně je 
od turistického informačního místa Ra- 
kovec – rozcestí vyznačena možná 
1400metrová odbočka s převýšením asi 
65 metrů k bezbariérově upravené re- 
stauraci Mexiko a zpět, opačný směr po 
silnici znamená zkrácení okruhu na tři 
kilometry. Z mapky je také patrné, že vět- 
šina trasy kopíruje cesty vyznačené KČT 
v dřívějších letech. Na výlet by se měli 
vydat spíše zdatní vozíčkáři s doprovo-
dem, je také dosti velká pravděpodobnost 
setkání s cyklisty.

K největšímu lákadlu, vlastně spoustě 
lákadel, to není z výchozího místa příliš 
daleko. Je to samozřejmě v názvu uve- 
dená lesní oáza – lesopark se zpevněný-
mi cestami pro bezpečný pohyb vozíčká-
řů i osob s omezenou mobilitou, naučnou 
stezkou, dřevěnými lavičkami, hlavně však 
s množstvím dřevěných pohybových/cvi- 
čebních i herních prvků, které hojně vy- 
užívají pacienti blízkého sanatoria jako  
vynikající doplněk rehabilitace, do sytosti  
se na nich ale vyřádějí i děti.

Instalované prvky jejich autorka, zahrad- 
ní architektka, navrhla s přihlédnutím  
k připomínkám handicapovaných osob, fy- 
zioterapeutů i dalších odborných zdravot-
nických pracovníků sanatoria. Jsou tedy 
uzpůsobeny k bezpečnému užívání cho- 
dícími lidmi i vozíčkáři, příp. osobami se 
sníženou pohyblivostí. Současnou bezba-
riérovou podobu přitom tento prostor na 
úpatí kopce Mezihoří (383 m n. m.), ne- 
vysokého, ale poměrně nápadného a roz-
ložitého návrší ve východním výběžku 
Nízkého Jeseníku, získal díky projektu, 
který začalo v roce 2011 realizovat ob- 
čanské sdružení Čisté Klimkovice. Po-
drobné představení parku je na webu 
www.lesni-park.cz.

Na zmíněné stanici MHD Ostrava kon- 
čí/začíná nízkopodlažní autobus číslo 64, 
který jezdí přes nádraží Ostrava-Svinov 
na hlavní železniční trati převážně jed-
nou za hodinu.                               (mk)

Nevšední bezbariérová lesní oáza

Nahoře: Srovnání návrhů dvou cvi- 
čebních prvků v nákresu a ve sku-
tečnosti. 
Ručkovací dráha je „tunel“ s hraz- 
dičkami ve dvou výškách. Důvod je 
jasný: možnost jejich pohodlného  
používání na vozíku i ve stoje.
Rampa se dvěma šikmými nájezdy 
je dlouhá zhruba tři metry. Postran- 
ní lanové vodící zábradlí je vhodné 
pro posun ručkováním. 

Vlevo: Klimkovický lesopark je prv- 
ním místem u nás, kde mohou vo- 
zíčkáři po bezpečném nájezdu po 
plošině sledovat ze zvýšeného pří-
zemí mysliveckého posedu okolí.

DAŠICE
DříTEČ
HLINSKO 
HORNí JELENí
HORNí řEDICE
CHRUDIM   
JANKOVICE
MIKULOVICE
MORAVANY
NASAVRKY
NěMČICE

OSTřEŠANY  
PODěBRADY                                                    

RABŠTEJNSKá LHOTA
RáBY

RYBITVí
SLATIňANY
SRNOJEDY

STARé HRADIŠTě
STARé ŽDáNICE

VALY
VESELí

Česká abilympijská asociace velice děkuje uvedeným partnerům a sponzorům za výrazný podíl na organizačním zajištění letošní abilympiády.



Profesor Charles Jules Henri Nicolle 
(1866–1936) obdržel Nobelovu cenu 
za fyziologii a medicínu v roce 1928 
za dlouholetý výzkum týkající se skvr-
nitého tyfu. Svými pokusy prokázal, 
že základem předcházení této zá-
keřné chorobě je boj za čistotu a pro- 
ti hmyzu. V ohnisku jeho zájmu byly 
i jiné infekční choroby. Kromě odbor-

ných knih psal také krásnou literaturu.
Tento francouzský neslyšící bakteriolog přišel o sluch jako  
dvacetiletý. Přes třicet roků vedl Pasteurův institut v Tunisu.

Sir John W. Conforth (1917–2013), 
australský organický chemik, měl prv- 
ní sluchové problémy v deseti le- 
tech. Způsobila je otoskleróza napa- 
dající kostěný labyrint vnitřního ucha 
a způsobující přestavbu kostní tkáně. 
V dalším desetiletí se postižení po- 
stupně zvyšovalo, „naštěstí“ to už bylo 
v době plně vyvinuté schopnosti řeči. 
Při komunikaci používal hlavně psaní (také číst dokázal bez-
problémově), odezírání mu nevyhovovalo.
Nobelovu cenu dostal v roce 1975 za studium stereochemie 
enzymových reakcí. Mnohem dříve se významně podílel i na 
výzkumech penicilinu, bádal i v oblasti biochemie.          (mk)

Na internetu funguje od roku  
2012 projekt nabízející krátko- 
dobé profesní dobrovolnické pří- 
ležitosti. Konkrétním záměrem 
stránek www.umsemumtam.cz  
je najít řešení na bolístky ne-
ziskového sektoru.
Na jedné straně je nezisková 
organizace, která potřebuje vy- 
řešit nějakou záležitost (třeba 
design letáku, právní radu, po- 
moc s kampaní na sociální síti, 
korekturou textů či programová- 
ním). Na takto specifickou práci 
lidé z neziskovky, kteří jsou 
odborníky ve svém oboru, leckdy 
nestačí, a proto si musí najmout 
někoho zvenčí. To však může být 
pro neziskovku velká investice.
Na druhé straně je člověk, kte-
rý má standardní zaměstnání, 
nějakou odbornost, často i vyso-
koškolské vzdělání. Rád by si 
„zadobrovolničil“, ale při své vytí-
ženosti nemá čas hledat vhodné 
příležitosti. Díky Um sem um tam 
už nemusí sundat kravatu, zout 
naleštěné boty a jít sázet strom-
ky: pro neziskovku může tako- 
vý profesionál být velmi cenným 
dobrovolníkem, když pro ni bě-
hem několika hodin udělá to, co 
mu jde nejlépe. On sám získá no- 
vé zkušenosti, kontakty a hlav-
ně dobrý pocit z toho, že udělal 
něco smysluplného, co umí na 
špičkové úrovni. 

Stručně řečeno, Um sem um tam 
je platforma, kde se potkává 
nabídka profesionální dobrovol- 
nické práce a poptávka po ní. 
Neziskovky zadávají specifické 
úkoly a dobrovolníci hledají 
aktivitu, které chtějí pomoci. Spo-
lupráce je obvykle krátkodobá, 
jednorázová a nevyplývají z ní 
další závazky.                      (pel)

Na domácí 
scéně pop-
music už patří 
skupina The 
Tap Tap mezi 
zavedená  jmé- 
na. Běžně vy- 
stupuje na vel-
kých letních 
festivalech, má 
mnoho odda- 
ných fanoušků, vydává cédéčka s vlast-
ními skladbami. Největším hitem kapely 
je Řiditel autobusu, který má na inter-
netu milióny zhlédnutí.

Právě tahle písnička posloužila jako 
název knihy, která mapuje téměř dvace-
tiletou historii kapely složené z tělesně 
postižených studentů a absolventů Jed- 
ličkova ústavu. Její autorka Lucie Fialová 
s lehkostí a vtipem popisuje, jak si ne-
všední parta sebejistých muzikantů krů-
ček po krůčku vybojovala své místo na 
slunci.

Zábavná a výtvarně nápaditá publikace 
přibližuje milníky v historii The Tap Tap 
a představuje jednotlivé členy, kteří vy-

znávají hesla jako „Sedíme si za svým“, 
„Jsme postižení muzikou“ nebo „Fňukat 
nikdy nebudem“.

Čtenář se dozví, jak to vypadá, když se 
třináct tělesně postižených, jeden autis-
ta a jeden nevidomý vydají k Mrtvému 
moři, co hudebníci zažili během koncer-
tu na české ambasádě v Moskvě a proč 
kvůli nim zasedalo vedení pražského do-
pravního podniku.

Součástí knihy, kterou vydalo nakla- 
datelství Paseka, je zpěvník nejpovede-
nějších písní kapely a Galerie černého 
humoru – sbírka nejotrlejších tuzem-
ských kreslených vtipů o vozíčkářích. 

(pel)

Je to už rok, kdy bylo v Karlových Varech na 
pravém břehu řeky Teplé nedaleko zdejšího 
nejznámějšího lázeňského pramene Vřídlo po 
náročné dvouleté rekonstrukci znovu otevřeno 
místní muzeum. Oproti předchozímu stavu z ro- 
ku 1987 „pozvalo“ do výstavních sálů také oso- 
by nevidomé a s těžkým postižením zraku. Čeká 
na ně unikátní expozice s výslovným poky- 
nem, že „dotýkat se exponátů je povoleno“. 

Prvotní dispozice ale o této možnosti neuva-
žovala. Důvody chvályhodné změny vysvětluje 
koordinátorka expozice Kristýna Matějů: „Pů-
vodní projekt počítal s jedním nebo dvěma hap- 
tickými exponáty. Vzhledem k tomu, že mám 
dvě kamarádky se zrakovým postižením a do-
provázela jsem je na různé haptické výstavy, 
řekla jsem si, že by byla škoda to neudělat kom-
plexnější. Vedení muzea můj nápad naprosto 
podpořilo, proto jsem kontaktovala pražskou 
organizaci Okamžik (aktivity ve prospěch nevi- 
domých – pozn. aut.), aby vypracovala odborný 
posudek na zpřístupnění s doporučeními pro ar- 
chitekty. Rozmístění jednotlivých zastávek, aby 
nebyly úplně v prostoru, ale třeba podél nějaké 
vodicí linie v podlaze, jsme konzultovali i se 
zástupci místní pobočky Tyfloservisu. Nicméně  
jsme museli brát v potaz i architektonický projekt 
expozice, do kterého byla haptická stezka zařa-
zena až v průběhu realizace, a najít kompromis 
mezi estetikou a přístupností. Představovala 
jsem si, že člověk s bílou holí se bude moci 
díky liniím pohybovat po muzeu sám. To se ale 
ukázalo jako neproveditelné, a tak se nevidomí 
mohou na stezku vydat jen s doprovodem.“

Zastávka stezky je téměř v každém sále mu-
zea a vždy tematicky souvisí s jeho zaměře-
ním. Z celkového počtu dvaceti pěti haptických 
předmětů zmiňme např. reliéfy ukazující různé 
architektonické slohy, repliky archeologických 

nálezů (kovo- 
vé votivní fi- 
gurky), lázeň- 
ské pohárky, 
mechanismy  
palných zbra- 
ní či přírodni- 
ny. Nevidomí 
návštěvníci si 
samozřejmě 
všechny mo-
hou nejen 
„osahat“, po-
chopitelně je 
doplňují i po-
pisky v Brail-
lově písmu.  

A navíc – podrobné popsání jednotlivých před-
mětů, ale i celé expozice každému zprostřed-
kuje průvodce. 

K tomu jedna zajímavost. Busta Karla IV. měla 
být původně instalována jako ležící, ale na zá-
kladě doporučení pracovníků Tyfloservisu na-
konec visí na zdi zhruba ve výši očí kvůli jejímu 
lepšímu „osahání“ a „nasátí“ podoby našeho 
nejvýznamnějšího panovníka.

Že se rekonstrukce muzea včetně úpravy vstu-
pu na bezbariérový a reinstalace expozic (ce-
lou financoval Karlovarský kraj jako zřizovatel 
této příspěvkové organizace) vydařila, nejlépe 
dokládají nadšené reakce místních i zahranič-
ních návštěvníků prakticky ze všech světadílů. 
Haptické exponáty si samozřejmě se zájmem 
prohlížejí i vidící návštěvníci, v oblibě je mají 
pochopitelně děti.

Muzeum Karlovy Vary je umístěno v historic-
ké budově na adrese Nová Louka 23. Otevírací 
doba je celoroční – od ledna do dubna a od října 
do prosince od středy do neděle mezi 10. a 17. 
hodinou, od května do září (lázeňská sezóna) 
od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. 

Osobám se zrakovým postižením se doporu-
čuje předběžná domluva ohledně zajištění ko-
mentované prohlídky – bližší informace sdělí 
K. Matějů na e-mailu kmateju@kvmuz.cz nebo 
mobilu 720 979 759. Podrobné informace uvádí 
webová adresa muzea www.kvmuz.cz. 

(mk)
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Když jsem jako každé ráno v sedm hodin po hmatu típla 
buzení nastavené na mobilu a otevřela oči, všude byla tma. 
Přesedla jsem si na vozík a vydala se hledat nejbližší vypí-
nač. Cvak, a nic. A znovu, ale marně, světlo se nerozsvítilo.

Na chodbě se ozval nějaký šramot, vykoukla jsem z bytu.
„Co se stalo, prosím? Já mám všude strašnou tmu,“ za-

volala jsem do tmavé chodby bez oken.
„Tak si vytáhněte rolety! Nejde elektrický proud.“
Vytáhla bych, ale jak, když jsou na elektriku!
Uvědomila jsem si, že víkend je za dveřmi a já mám v lé-

kárně objednané léky, které si musím vyzvednout.
Po tmě mi oblékání a příprava snídaně trvaly o poznání dé-

le, ale nakonec proud zapnuli a já se mohla vydat na cestu.
Na ulici před domem jsem si vzpomněla, že recept na léky 

zůstal doma. Čelem vzad a zpátky.
Protože bydlím v úplně normální bytovce, a ne v bytovce 

pro vozíčkáře, jsou okamžiky, při kterých se i v zimě zapotím. 
Jako třeba dosáhnout na tlačítka ve výtahu. Směr dolů ne- 
ní problém. Jiné je vyjet nahoru do pátého patra: pokaždé  
se natahuji jako žížala, abych dosáhla na tlačítko s číslicí 
pět. Ani nedýchám, protože to v té chvíli ani nejde.

Jednu ruku natahuji, co to jde, nahoru knoflíček po knoflíč- 
ku. A na druhé ruce se snažím nadzvednout aspoň o pár 
centimetrů a dosáhnout tak co nejvýš. Tato výtahová 

akrobacie trvá do chvíle, než se mi to po velké námaze 
povede, nebo než se Bůh unavený smíchem slituje a pošle 
mi někoho na pomoc.

Po tomto výkonu vždy následuje tvrdý dopad zpět na vo-
zík. Jenže tentokrát po tvrdém dopadu následoval ještě 
tvrdší pád, a to na podlahu výtahu.

I když vozík musí něco vydržet, byla to asi poslední kap-
ka, únava materiálu či co. Prostě nevydržela osička kola  
a zlomila se.

Po chvíli se otevřely dveře výtahu, protože si ho někdo 
přivolal i se mnou. Ale už na něj nepočkal, a já pouze 
bezmocně přihlížela, jak se ulomené kolo dává do pohybu  
a kutálí se otevřenými dveřmi ven z výtahu.

Dveře se zase zavřely a já zůstala sedět ve výtahu na ze-
mi. A po chvíli zhaslo světlo. Co teď? Mobil, můj zachránce! 
Ve tmě jsem ho vylovila z kapsy a vytočila sousedovo číslo.

„Pomoc! Sedím ve výtahu na zemi, rozbil se mi vozík. Jsi 
doma, prosím?“

„Ano, jsem, tak moment,“ ozvalo se z mobilu na moji zou-
falou žádost o pomoc.

Za minutku se výtah znovu otevřel a ve dveřích stál soused 
s nářadím v jedné a se zatoulaným kolem v druhé ruce. 
Naštěstí jsem náhradní osku měla doma, a tak byla za 
několik minut závada odstraněna.

S vědomím, že hodní lidi existují, jen je třeba si je umět 
přivolat, jsem vyrazila do lékárny v místním supermarketu.  
A hned z lékárny k automatu na kávu, po takovém nervo-
vém vypětí jsem si ji přece zasloužila, ne?

Před automatem jsem se ale zarazila. Tlačítko na čer- 
nou kávu bez cukru bylo až úplně nahoře a ani vytréno- 
vaná výtahovou gymnastikou jsem na něj nemohla do-
sáhnout.

V tu chvíli se za mnou ozval hlas: „Můžu vám pomoci?“
Podávanou dvacetikorunu na kávu neznámý odmítl  

a z peněženky vytáhl svoji minci. Když automat zaharašil  
a naplnil kelímek vonící kávou, neznámý mi ho podal se 
slovy: „Už jste někdy v životě vyhrála? Třeba ve sportce? 
Tohle berte jako takovou malou výhru.“

Jen jsem stačila poděkovat, byl pryč...
Ve sportce ne, pomyslela jsem si, ale jinak zrovna dnes  

ano. Dva hodné lidi. A to díky svému starému dobrému 
mobilu. K tomu ještě kávu, která mi teď hřála ruce, jako 
bonus.                                                        

Věra Schmidová

Ráno jako každé jiné

Horní snímek: 
Mezi haptickými exponáty je také několik reliéfů 
zpodobňujících architektonické slohy. Vytvořil je 
David Linek z občanského sdružení Vide Mani-
bus (název je symbolický – z latiny ho lze přelo-
žit jako „Dívej se rukama“) s dlouholetými zkuše-
nostmi s vytvářením reliéfní grafiky pro nevidomé  
a slabozraké.

Dolní snímek: 
Nevidomý návštěvník se hmatem seznamuje s re-
plikou vrtačky (autorem je Jaroslav Fieger), která 
se v pravěkém období eneolitu používala při výro-
bě kamenných seker. 

Snímky: archiv Muzea Karlovy Vary

příběh

Místo dvou předmětů „k osahání“ nakonec celá haptická stezka Nabídka
profesionálního
dobrovolnictví

Bilance projektu 
k 16. dubnu 2018

1237 zapojených neziskovek
2245 pomáhajících dobrovolníků
1339 dokončených výzev

Knížka o kapele, kterou nezkrotil 
ani Řiditel autobusu

Nejprestižnější ocenění 
a neslyšící vědci  



Vznikla v roce 2012 v Pardubickém kraji 
a zprvu se konala pouze tam. V posledních  
letech se však zabydluje v dalších regionech.  
A na jaře Burza filantropie prokázala svůj ro- 
stoucí význam, když zveřejnila dosavadní bi- 
lanci: na 217 veřejně prospěšných aktivit daro- 
valy firmy více než 7 200 tisíc korun.

S nápadem přišla Koalice nevládek Pardu- 
bicka společně s Pardubickým krajem. Organi- 
zátoři zajistí subjekty ochotné dát peníze na 
společensky užitečný záměr. Na internetu pak 
proběhne hlasování o tom, které projekty se 
dostanou do finále. To se odehraje většinou 
na bezbariérovém místě: lidé z neziskovek  

a podnikatelského světa se setkají tváří v tvář. 
Autoři projektů informují o svých představách  
a cílech. Donátoři se ptají na vše, co je zajímá,  
a nakonec se poradí mezi sebou a oznámí, 
jakou částku komu darují.

Firem ochotných finančně pomáhat stále 
přibývá. O jejich přízeň se ucházejí ekolo- 
gické organizace, spolky usilující o záchranu 
památek, centra pomáhající osamělým mat- 
kám a samozřejmě i neziskovky lidí se zdra- 
votním postižením. Úspěšná byla například 
Česká abilympijská asociace s nápadem po- 
řídit si včelstva a stáčírnu medu nebo Kři- 
žovatka – handicap centrum se záměrem  

zakoupit moderní rehabilitační přístroj pro vo- 
zíčkáře.

Burza filantropie se letos koná v Jihočeském, 
Pardubickém a Středočeském kraji a Kraji Vy-
sočina. Finále se uskuteční 6. června v Par- 
dubicích, 13. června v Jihlavě, 18. června  
v Českých Budějovicích, 20. června v Chru- 
dimi a 3. října v Třebíči (další termíny a měs-
ta zatím nejsou stanoveny). Navštívit je může 
kdokoli, vstup je zdarma.

Souhrnné informace lze najít na stránkách 
www.burzafilantropie.cz. Na dotazy odpoví 
Monika Konířová na telefonu 607 230 051 či 
e-mailu  konirova@konep.cz.                     (pel)

Jedinečnou příležitostí ke zviditelnění umě- 
leckého nadání je pro jednotlivce i skupiny 
osob se zdravotním postižením také celo-
státní soutěž Cena Modrého slona, kterou 
pořádají spolek Artefaktum-CZ a Centrum 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Také v letošním 13. ročníku si mohou handicapovaní lidé 
s uměleckými sklony vybrat z deseti kategorií, mj. malby, 
keramiky, kombinované techniky (např. ruční práce, kolá- 
že atd.), hudební tvorby či uměleckého zpracování skla.
Písemné nebo osobně doručené přihlášky i soutěžní díla 
přijímá do čtvrtka 31. května Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje – adresa: Zahradní 415/10, 
460 01 Liberec, mobil: 731 653 002, případně také krajské 
pobočky v Jablonci nad Nisou, České Lípě a Semilech. 
Výsledky organizátoři slavnostně vyhlásí v sobotu 16. červ- 
na v ZOO Liberec v rámci celodenní akce Letní setkání 
(program a další podrobnosti na prvním uvedeném we-
bu). Vybrané výtvory budou zároveň několik dnů vystave-
ny v bezbariérově přístupném pavilonu Zooexpo, někteří 
amatérští umělci předvedou i svoje soutěžní představení 
apod. 
Projekt vznikl jako příspěvek k potvrzení skutečnosti, že 
životní překážky mohou osoby se zdravotním postižením 
krásně překonávat zapojením do kulturních aktivit. To na-
konec dokládá i motto soutěže, které obsahuje také její 
otištěné logo: „Bez bariér v duši i v životě“.
Veškeré potřebné informace o soutěži Cena Modrého slona 
včetně přihlášky přinášejí webové adresy www.czplk.cz  
a www.artefaktum-info.cz.                                              (mk)

Někdo si hraje s vláčky na modelových že-
leznicích, někdo se skutečnými. To je také 
případ skupiny nadšenců, kteří na dvacetiki-
lometrové úzkokolejné trati s devíti stanice-
mi/zastávkami mezi Třemešnou ve Slezsku 
a Osoblahou vozí turisty „nostalgickým“ vý-
letním parním (!) vlakem sestaveným z his-
torických vagonů. A proč se o této aktivitě 
zmiňuje náš Zpravodaj? Jeden z vagonů 
byl totiž při náročné rekonstrukci uzpůsoben  
pro imobilní cestující.

Připojené snímky dokládají jeho neskuteč-
nou proměnu. Původní maďarský zavřený 
nákladní vůz (snímek před rekonstrukcí je 
z roku 2008) získal po přestavbě podobu 
osobního otevřeného vagonu s 28 stylovými dřevěnými sedačkami. Pro-
stor pro vozíky (nebo kočárky) vznikl vynecháním jedné řady šesti se- 
daček, vozíčkář se přitom dovnitř dostane po výsuvných ližinách ve vý-
klopných bočnicích.

„Imobilní“ vagon je vlastně jakýmsi dárkem členů spolku jejich kamará-
dovi na vozíku za jeho pomoc s propagací a organizací provozu vlaku. 
Aby měl patřičný zážitek z jízdy „na vlastní kůži“, museli ho pokaždé ob-
tížně dostávat do jiného vagonu, přesto v něm nebyl ani výhled a ani 
celkový pocit úplně nejlepší. A tak se rozhodli bezbariérově upravit část 
prostoru uvedeného vozu. K tomu Pavel Schreier, jeden ze členů spol- 
ku, dodává: „Tento vagon byl prvním úzkorozchodným s uzpůsobením 
pro převoz vozíčkářů u nás, dlouhou dobu byl i jediný. Navíc dodnes je 
náš parní vlak jeden z mála, který dokáže důstojně převézt vozíčkáře. 
Díky koncepci vagonu si dovolím tvrdit, že jen v něm si dokáže vo- 
zíčkář náležitě vychutnat jízdu parním vlakem.“

Souprava s tímto speciálním vagonem (dále je v ní zařazen mj. také 
pivní a cyklovagon) jezdí ve vyhlášených dnech a v pravidelných časech 
od června 2011. Z Třemešné ve Slezsku (stanice na trati 292 Šumperk – 
Krnov) odjíždí v 10.45 hodin, do Osoblahy dorazí ve 12.03 hodin, zpět  
se vrací v 15.10 hodin s příjezdem do Třemešné v 16.39 hodin. Kaž-
doročně poprvé vyjíždí 8. května, dále je v provozu všechny soboty  
v červnu, červencové a srpnové soboty, neděle a svátky, první tři so- 
boty v září, zakončení sezóny obstarává velice oblíbená Svatomartin- 
ská jízda, letos bude v sobotu 10. listopadu. Mezi četnými cestujícími  
se objevují také zahraniční, převážně polští, vozíčkářů bývá během se-
zóny zhruba deset. 

Jízdenky prodává průvodčí ve vlaku: základní zpáteční stojí 200 korun, 
pro děti, důchodce nad 70 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P 100 korun. 

Neplatí přitom jízdné, slevy a re-
žijní výhody Českých drah i jiných 
dopravců. Vozíčkáři by si raději 
měli svou jízdu nahlásit předem  
na kontaktním e-mailu rezervace@
osoblazsko.com. Vhodný je také 
včasnější příchod kvůli bezpro- 
blémovému odbavení. 

Osoblažská úzkokolejka s pravi- 
delným osobním provozem od ro- 
ku 1898 není atypická pouze svým 
rozchodem 760 milimetrů (u nás  
obvyklá je 1435 milimetrů). Výji-
mečnost jí dává také její klikatost: 
na trati přezdívané „dráha sta ob-
louků“ jich je přesně 102, oblouk 
kousek za Třemešnou má navíc 
primát nejmenšího na veřejných  
železnicích s poloměrem pouhých 
75 metrů. V naší veřejné želez- 
niční síti existují ještě dvě úzkokolejné trati – vedou z Jindřichova Hrad-
ce do Nové Bystřice u rakouských hranic a opačným směrem končí  
v Obratani na Pelhřimovsku. Osoblažský výběžek je „zapomenutý“ re- 
gion naší republiky na severozápadě Moravskoslezského kraje, který  
ze tří stran obklopuje polská hranice.

Veškeré potřebné informace o popsaném turistickém lákadle přináší 
webová adresa www.osoblazsko.com, zmiňuje se o ní třeba i web www.
mikroregion-osoblazsko.cz.                                                                (mk) 

Recepty 
z Kosatce
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„Hlavní roli“ v dnešním jídelním 
sloupku s recepty z tréninkové 
kuchyně České abilympijské aso-
ciace hrají koláče. Vždy to ale 
nemusí být sladká pochoutka... 

Špenátový koláč
Suroviny: 
2 balíčky listového těsta, 200 g 
strouhaného sýra, 2 stroužky 
česneku, 500 g mraženého lis-
tového špenátu, 4 vejce, sůl, 
pepř. 
Postup přípravy: 
Jedno listové těsto rozválíme na 
pomoučněném válu na placku, 
kterou vyložíme formu na koláč 
a okraje zvedneme. Rozmražený 
špenát v míse smícháme s roze- 
třeným česnekem, vejci, strouha- 
ným sýrem, solí a pepřem. Na-
neseme na koláč, přikryjeme 
ozdobně druhým těstem a peče-
me zhruba 40 minut při 180 °C. 

Rybí koláč s lososem
Suroviny: 
200 g čerstvého lososa, 250 g 
mascarpone, 2 lžíce zakysané 
smetany, 3 stroužky česneku, 
hrst černých oliv bez pecek,  
1 vejce, listové těsto, sůl, pepř, 
máslo na vymazání formy. 
Postup přípravy: 
Mascarpone vymícháme v mis- 
ce s kysanou smetanou, vejcem  
a prolisovaným česnekem do- 
hladka, osolíme a opepříme. Lo- 
sosa nakrájíme na malé kousky  
a zprudka je osmahneme v pánvi 
s rozehřátým olejem. Listové těsto 
vyválíme a rozdělíme na dvě čás- 
ti. Jednou částí vyložíme máslem  
vymazanou formu na koláč (v na- 
šem případě ve tvaru ryby, je do-
bré položit očko z olivy), na ni 
naneseme směs s mascarpone, 
poklademe lososem, pokrájenými 
rajčátky a olivami a překryjeme 
druhým těstem. Pečeme v troubě 
při 180 °C asi 20 minut. Potom ne-
cháme zchladnout a vyklopíme.

 (mk)
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Burza filantropie letos ve čtyřech krajích

Pohodlná vozíčkářská jízda unikátní železniční tratí

Multižánrová soutěž 
uměleckých talentů

V lednu se na webových adresách 
www.tichysvet.cz a www.hatefree.cz po- 
prvé objevil v rámci kampaně Tiché 
osudy inspirativní a zároveň poutavý vi- 
deopříběh člověka se sluchovým posti- 
žením. Životní osudy ohraničené nevidi- 
telným handicapem současně přinášejí 
také sociální sítě. 

Důvod vzniku společného díla neziskov- 
ky Tichý svět a iniciativy lidí usilujících 
o život bez násilí a nenávisti Hatefree 
Culture vysvětluje jeho autorka Eva Štíp- 
ková: „Projekt má za cíl odstranit stále 
rozšířené mýty o neslyšících a ukázat je- 
jich příběhy tak, jak je vyprávějí oni sami. 
Jak vnímají své místo ve společnosti, 
co by poradili slyšícím, aby jim lépe ro- 
zuměli, nebo co by naopak vzkázali ne- 
slyšícím, aby je podpořili.“

Během letošního roku se tak hlavně 
široké veřejnosti více „otevírá“ prostřed- 
nictvím dvanácti povídání svět neslyší-
cích. Zajímavou pestrou paletu příběhů 
odstartoval Ondřej Bechyně – se ztrá-
tou sluchu sice zároveň ztratil přátele  
a možnost poslouchat oblíbenou hudbu, 
přesto žije ve šťastném manželství, opě-
tovně se usmířil s bratrem, jako novou 
zálibu si oblíbil kreslení. V následujících 
třech měsících se postupně představili 
vášnivý cestovatel Vojtěch Haluška, kte-
rý se kromě natáčení a střihu videí živí 

jako řidič (!), vítěz deaflympiády a mistr 
světa ve snowboardcrossu Tomáš Paz- 
dera, v dubnovém portrétu Markéta Dvo- 
řáčková odtajnila, jak neslyšící manželé 
vychovávají dva slyšící potomky.

Nezastupitelný podíl, bez něhož by pro- 
jekt nebyl „to pravé ořechové“, má mla-
dá fotografka, výtvarnice a animátorka 
Eliška Podzimková. Stejně jako otištěné 
fotografii O. Bechyně dává i snímkům 
ostatních jedenácti neslyšících nevšední 
ráz grafická koláž doplněná jejich au-
torkou. Fotografie s těmito originálními 
ilustracemi přitom Tichý svět použije pro 
nástěnný kalendář pro rok 2019, který 
si budou moci zájemci zakoupit pro-
střednictvím jeho webu již od konce le- 
toška. Náhledové verze jednotlivých 
snímků postupně zveřejňuje faceboo-
kový profil zmíněné neziskovky.      (mk)

Vyprávění neslyšících 
vyvracejí nepravdy o jejich životě



Tradiční festival láká hlavně na workshopy
I letos se v pražském Paláci Akropolis uskuteční Festival integrace 
Slunce. Jeho jarní část se odehraje ve dnech 14. ̶ 18. května a půjde 
o dopolední představení. Jedinečná přehlídka divadla a hudby spojuje 
lidi s hendikepem i bez něj, na pódiu i v publiku. Velkými taháky budou 
poprvé workshopy, nazvané Divadelní tvorba ve specifických skupinách 
a S vozíkem na Olymp – beseda spojená s workshopem Davida Dra-
honínského.

Vstup na všechna představení je zdarma. Kompletní program jarní  
části festivalu, který pořádá spolek Sukus, lze najít na stránkách www.
festivalslunce.wz.cz.

Beseda s Davidem Drahonínským se bude  
konat ve čtvrtek 17. května od 9 hodin. Je 

 držitelem dvou světových rekordů v para luko- 
střelbě v kategorii W1, k jeho úspěchům dále 

 patří zlatá medaile z paralympiády v Pekingu 
(2008), stříbrná z paralympiády v Londýně 
(2012) a stříbrná a bronzová (mix tým) z před- 
loňské paralympiády v Riu de Janeiru. V ro- 
ce 2015 ozdobil svou kariéru titulem mistra 

světa a v roce 2016 titulem mistra Evropy. Od roku 2008 se po- 
hybuje na 1. a 2. místě světového žebříčku para lukostřelců v kate- 
gorii W1. Zúčastňuje se pravidelně závodů zdravých sportovců, kde se 
umísťuje na předních pozicích.

Tělesně postižený sportovec seznámí účastníky besedy i s životem 
před úrazem, kdy do 16 let žil jako každý jiný dospívající. Jeho zálibou 
bylo taekwondo, v němž se v roce 1999 stal vicemistrem České re- 
publiky. Pak přišla osudná noc a dobře rozběhnutou kariéru ovlivnil  
úraz: Drahonínský jako náměsíčný spadl z balkónu ze třetího patra.

Vyprávět bude samozřejmě o životě na vozíku, o bariérách, které mu-
sel překonávat, aby se dostal k lukostřelbě, své největší vášni. Předsta-
ví účastníkům paralympijské disciplíny a ukáže odvrácenou stránku 
úspěchu ve sportu hendikepovaných.

V rámci workshopu se Drahonínský soustředí hlavně na problém in-
tegrace, jehož součástí jsou nejen bariéry architektonické (schody, pra-
hy), ale i v hlavách lidí. Zájemci se budou moci projet na vozíku a zdolat 
na něm malé překážky. Seznámí se také se střelbou z luku, kterou si 
budou moct sami vyzkoušet. 

Vydejte se do Prčice!
Na legendární turistický pochod z Prahy do Prčice, který se poprvé konal 
v roce 1966, se můžete vydat v sobotu 19. května. Jeho součástí je 
opět 13kilometrová bezbariérová trasa zajišťovaná Pražskou organi-
zací vozíčkářů. Za zmínku stojí její Klub TÚRA, který pořádá výlety 
na atraktivní bezbariérová místa: na jaře se členové, převážně vozíč- 
káři, chystají třeba do Průhonic (27. 5.), Terezína (3. 6.) či na Frýdlantsko 
(10. 6.). Aktuální informace o vozíčkářské trase do Prčice budou zve-
řejněny na webovkách zmíněné organizace.

Vyhlídkové lety zdarma a bez bariér
Na letišti v Hradci Králové se v sobotu 16. června uskuteční 11. ročník  
akce Open Skies For Handicapped. Zdravotně postižení lidé včetně vo-
zíčkářů se opět mohou těšit na vyhlídkové lety nad východními Čechami 
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 atraktivní videoukázky.

Vojenské dopravní letectvo opět poskytne letoun C-295 CASA, vyhovu-
jící vozíčkářům. Ostatním hendikepovaným lidem poslouží letadlo L-410 
a An-2 a vrtulník MD-500. Součástí celodenní akce je bohatý doprovod-
ný program. Vystoupí hudební kapely, k vidění bude letecká akrobacie, 
kaskadéři na motocyklech, vojenská historická i současná technika ne-
bo ukázky z činnosti Policie ČR. Přichystána bude střelnice, představí 
se autoškola pro osoby se specifickými potřebami, kynologové a letečtí 
modeláři. Královéhradecký dopravní podnik zapůjčí turistický vláček, je-
hož pasažéři si prohlédnou celé letiště.

Vstup do areálu je zdarma pro všechny návštěvníky. Pro zdravotně 
postižené lidi bude zajištěno parkování, bezbariérové toalety, bezplatné 
občerstvení a upomínkové dárky.

„Žádám všechny zájemce o lety, aby mě předem aspoň krátce infor- 
movali. Stačí sdělit na e-mailovou adresu info@os4h.cz jméno, druh 
zdravotního postižení a město či obec. Neslouží to jako závazná přihláš-
ka,“ oznamuje Marta Bergmanová z organizačního týmu. A dodává,  
že létat se nebude jen kvůli nepříznivému počasí nebo jiné nepředvída-
telné události.                                                                                     (pel)
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Mezi příspěvky se i na facebookovém profilu popisované 
aktivity objevují také četné zkušenosti s podvodnými prak-
tikami, kdy se určitý prodejce prezentuje jako chráněná 
dílna, ve skutečnosti tomu ale tak není.

Nezisková organizace Volnočasovky SPORT, to jsou 
Marek Lapka, Hana Pazderová a Boris Pazdera (na pro- 
středním snímku odleva), vysokoškoláci  se  vzděláním v pe- 
dagogických a humanitních oborech. Navíc jsou velice fle-
xibilní a hlavně – všechno, co dělají, je stále neskutečně 
baví!
Především se zaměřují na osobnostní sociální rozvoj dětí  
a mládeže prostřednictvím volnočasových aktivit s důra-
zem na zážitkovou pedagogiku a vedenou reflexi. Progra-
my jsou většinou koncipované jako pohybové a výtvarné  
hry s důrazem na rozvíjení klíčových vztahových oblastí,  
např.  komunikaci, řešení konfliktů apod. Jsou přitom sou- 
částí škol a školek v přírodě, táborů, adaptačních kurzů  
i různých besed. 
K jejich dalším aktivitám patří poradenská činnost pro pra- 
covníky s dětmi a mládeží ve volném čase, sociální pracov-
níky, pracovníky v sociálních službách a koordinátory do-
brovolníků, dále také lektorování vzdělávacích akcí pro  
pracovníky s dětmi a mládeží i pro samotné děti. Do lektor- 
ské činnosti spadá několik tematických okruhů: cílená zpět-
ná vazba, úvod do pedagogiky volného času, osobnost- 
ně-sociální pedagogika, zážitková pedagogika a úloha cílů, 
prevence rizikového chování, koordinace a metodické ve-
dení dobrovolnických programů a tvorba standardů kvality  
i metodik v sociálních službách.
V loňském roce měli v popředí zájmu také dobrovolnictví, 
které chápou jako zajímavou volnočasovou aktivitu s velkým 
potenciálem pro osobnostně-sociální rozvoj. Dobrovolnict-
ví u nás i v zahraničí se týkala také beseda v hlavní budo-
vě Městské knihovny v Praze. Jakýmsi výstupem z ní bylo 
vytvoření facebookové skupiny, kde se stále uskutečňuje 
moderovaná diskuse nad možnostmi dobrovolnictví.
K podrobnému představení spolku slouží webová adresa 
www.volnocasovkysport.cz.

Pomáhejme si navzájem – 
Integrace bez negace

Obec Rozsochy se zhruba sedmi stovkami obyva-
tel ve východní části Českomoravské vrchoviny, pár 
kilometrů jihozápadně od města Bystřice nad 
Pernštejnem nepatří k vyhledávaným turistickým 
destinacím. Přesto se dostala od loňského července 
do širšího povědomí díky aktivitě místní neziskovky 
Volnočasovky SPORT zaměřené na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením (OZP).

Trojice mladých dobrovolných nadšenců ze jmeno- 
vaného spolku totiž loni 30. června spustila v rám- 
ci ojedinělého projektu, jehož název je v podtitulku, 
webový portál https://chranenedilnyozp.cz – ukázka 
je na horním obrázku. Důvody vzniku projektu popi- 
suje Hana Pazderová, jedna z jeho spoluzaklada-
telek: „Myšlenka na internetový celostátní přehled 
zaměstnavatelů s chráněnými pracovními místy 
vznikla přibližně v polovině roku 2016 na základě 
mého vlastního negativního zážitku. Tehdy jsem na 
internetu sháněla – bohužel bezvýsledně – chráně- 
nou dílnu v Praze, která by mi vytiskla diplomovou 
práci. Předchozí bakalářské práce mi přitom k na- 
prosté spokojenosti vytiskli ve stejném typu dílny 
v Hradci Králové. Moje velké zklamání z neblahé 
pražské zkušenosti jsem sdělila i na poradě týmu 
našeho spolku. Na(ne)štěstí je jeho členem také 
IT specialista, který mi to nevěřil. A tak začal sám na 
internetu takovou dílnu v Praze hledat… Ovšem ta- 
ké bezvýsledně. A tak i on musel zkrátka uznat fakt, 
jak může být složité najít konkrétní služby chráně-
ných dílen, když o nich prostě nevíte!

Nutnost vytvoření nějakého webu se souhrnnými 
informacemi o chráněných dílnách v jednotlivých 
krajích nám potvrdila i akce, kde jsme náš web 
představili ještě před jeho spuštěním: dost obtížně 
jsme museli vyhledávat kontakty na některé dílny.

Ke zvolenému názvu nás vedla skutečnost, že se 
sice o podpoře osob se znevýhodněním/postiže- 
ním velmi často mluví, ale její realizaci mohou pro-
vázet i nepříjemné pocity. Z toho poznatku ostatně 
vychází i doplňující motto ‚Najděme kvalitní služby  
a podpořme je‘.“

Listování „návodem k použití“
Na uvedeném webu dostávají organizace zaměst- 
návající více než 50 procent OZP i fyzické osoby  
s handicapem se živnostenským oprávněním před-
ně příležitost vytvořit si vlastní „osobní“ profil se 
srozumitelnou a přehlednou propagací i s možností 
vyhledávání jejich nabízených služeb. V součas-
nosti se zde dají vybrat úklidové, šicí, kompletační, 
montážní, reklamní i další práce od více než pade- 
sátky chráněných dílen (od některých zaměstnavate-
lů i od několika); chybí mezi nimi (zatím) pracoviště 
z krajů Jihočeského, Královéhradeckého, Jihomo-
ravského a Vysočiny. 

Velkou důležitost má hojně využívaná možnost, 
sdílet prostřednictvím blogu třeba zkušenosti se 
zaměstnáváním OZP, diskutovat o sociálním pod-
nikání obecně, náhradním plnění, propagaci atd. 
Blogování pomáhá e-mail pr@chranenedilnyozp.cz, 
který slouží pro zasílání nápadů, autorských článků 
apod. – více hlav zkrátka více ví.

Tvůrci portálu musejí ale stále konstatovat nízkou 
odezvu od samotných zaměstnanců chráněných 
dílen, většinou se ozývají vedoucí jednotlivých 
pracovišť. Zvýšení počtu zpětných vazeb může mít 
podstatný vliv na vylepšení webu do podoby co 
nejvíce vyhovující straně nabídky i straně poptávky. 

Projekt sice již „papírově“ skončil, ale skutečnost 
je – což lze příznivě kvitovat – zcela jiná. Trio jeho 
tvůrců od listopadu propaguje portál mezi širokou 
veřejností, aby i ona získala povědomí o nabíze- 
ných službách a produktech a aby je zároveň snad-
něji nalezla. 

Podařený vstup do roku 2018
Povzbuzující zprávou i potvrzením správného 
kroku je také zjištění, že za první půlrok existence  
byl web navštíven téměř 2500krát, pomoc v něm 
hledalo přes 1800 osob. 

Z blogových komunikací vyplynula vítaná novinka: 
možnost inzerce pracovních míst na jednotlivých 
profilech. Blogy totiž prokázaly existenci stejných 
potíží při hledání smysluplné práce i nových za-
městnanců.

Že se portál https://chranenedilnyozp.cz už roz-
hodně stal díky rozsahu, možnostem a nabídkám 
produktů a služeb z oblasti chráněného trhu práce 
nepostradatelným místem na internetu, potvrzují ta- 
ké slova H. Pazderové: „Děkujeme všem, které ob-
last zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
zajímá! Proto také věříme, že má nezanedbatelný 
smysl i podpora kvalitních služeb a produktů.“ 

(mk)

Zveme vás na jarní akce


