
VÝROÈNÍ ZPRÁVA
20

12



VÝROÈNÍ ZPRÁVA
20

12



VÝROÈNÍ ZPRÁVA 
20

12
OBSAH

VÝROÈNÍ ZPRÁVA  ÈESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE 1

01. Úvod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

02. Sociální rehabilitace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

03. Osobní asistence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

04. Konzultaèní a poradenská støediska bezbariérovosti . . . 8

05. Abilympiáda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

06. Abilympijský zpravodaj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

07. Zážitkový semináø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

08. Klub Lvíèek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

09. ICSAP Kosatec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

10. Pøíprava k práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

11. Bezbariérová doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

12. Ekonomika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

13. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

14. Mosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

15. Korálkiáda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

16. Partneøi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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Rok 2012 byl pro Èeskou abilympijskou asociaci obdobím, kdy se „zabydlovala“ v Integraèním 
centru sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec. Bìhem roku se naplno rozbìhly dílny - truhláøská, 
šicí a keramická. Ve spoleèenském sále se konaly  zajímavé akce a tréninková kavárna U tiskaøe Brixe 
obsloužila celou øadu návštìvníkù. Na záøijové oslavy 1. narozenin pøišli pøipít významní hosté, napø. 
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, primátorka Pardubic Štìpánka Fraòková, senátorka 
Miluše Horská, pøedseda NRZP ÈR Václav Krása, øímsko-katolický faráø Zbigniew Czendlik a další.

Specifi kem sociální rehabilitace CAA je poskytování podpory v oblasti pracovního uplatnìní. 
V roce 2012 jsme podpoøili celkem 94 klientù; uskuteènili jsme 950 schùzek  nad 30 minut a dalších 
596 do 30 minut (do tohoto výètu patøí i telefonáty, e-maily a dopisy). Nejvìtší èást forem podpory 
v rámci pøímé péèe s uživateli zabraly výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti – celkem 67 %. 

Sedm pracovníkù ve tøech støediscích bezbariérovosti v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém 
Mýtì v roce 2012 zmapovalo 66 staveb, vypracovalo 425 stanovisek a vyjádøení. Celkem se tito 
pracovníci CAA zúèastnili 115 kolaudací a kontrolních prohlídek, poskytli 610 konzultací a podali 
1135 telefonických informací. Zabývali se i žádostmi o odstranìní pøekážek bezbariérovosti ve 21 
mìstech a obcích okresù Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí.

Osobní asistence umožnila lidem se zdravotním postižením z Pardubic a okolí prostøednictvím 
osobního asistenta setrvání v pøirozeném prostøedí, zachování vlastního životního stylu a rozvoj 
jejich sobìstaènosti. Smlouvu o poskytování osobní asistence novì podepsalo 6 uživatelù; k 31. 
12. 2012 bylo v organizaci 20 uživatelù. Novì oslovilo organizaci 19 zájemcù o práci osobního 
asistenta, pracovní smlouva byla uzavøena se šesti z nich a s jedním pak DPP;  k 31. 121. 2012 bylo 
v organizaci celkem 13 osobních asistentù.

Zážitkových semináøù jsme v roce 2012 uspoøádali 58 ve všech okresech Pardubického kraje, 
celkem se jich zúèastnilo 1717 lidí. Tento vysoký poèet se podaøilo zorganizovat i pøesto, že došlo 
ke zkrácení pøíspìvku. Opìt nás oslovovaly organizace, které zážitkový semináø absolvovaly již 
v minulých letech. Navázali jsme spolupráci s VOŠ se sociálním zamìøením a stavebními školami, 
osvìdèují se akce na fakultách Univerzity Pardubice.

V roce 2012 jsme realizovali dvì pøípravy k práci – základy šití a souvisejících èinností, dále 
restauraci a s ní spojené pomocné práce v kuchyni. Jednalo se o rozsah, který pøevyšoval 300 hodin 
– v prvním pøípadì to bylo pøesnì 324 a ve druhém pak 328 hodin. Získané znalosti a dovednosti 
byly v obou pøípadech ovìøeny praktickou zkouškou – zhotovením jednoduchého výrobku 
a uvaøením jednoduchého jídla.

Aktivity Klubu Lvíèek smìøovaly zejména ke zvyšování sebedùvìry, vlastních dovedností a získávání 
dùležitých životních zkušeností. Úèastníci se aktivnì zapojovali do plánované èinnosti, sami si 
navrhovali témata, která je zajímala. Navštìvovali pøedstavení Východoèeského divadla Pardubice 
a  výstavy, úèastnili se vybraných kulturních a spoleèenských akcí a využívají i dílen v Integraèním 
centru sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec. Celoroèních akcí Klubu Lvíèek se úèastnilo 16 lidí 
z Pardubic, 109 setkání mìlo celkovì 618 úèastí.

Na konci srpna jsme uvedli do provozu velkoprostorový automobil, jehož nákup podpoøilo 
èástkou 450 000 nìkolik našich partnerù. Automobil je vybaven hydraulickou plošinou a pokrývá 
požadavky na dopravu zdravotnì postižených k lékaøi, za kulturou, na výlety èi za nákupem. 
Do konce roku 2012 ujel témìø 15 000 kilometrù. Využívají ho i klienti denních stacionáøù MIREA 
a Sluneènice. Pøipravujeme jeho další využití pro Klub Lvíèek i pro dílny v Integraèním centru 
sociálních aktivit v Pardubicích. 

 01. ÚVOD
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Velkým povzbuzením pro nás všechny je ocenìní Aleny a Jaromíra Krpálkových Mosty 2011, 
kteøí získali první místo v kategorii Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením za dvacetiletou 
organizaci národních abilympiád. Navíc mezi pìti navrženými k ocenìní byl ve své kategorii i náš 
Kosatec, tedy Integraèní centrum sociálních aktivit v Pardubicích.

20. roèníku abilympiády se 25. a 26. kvìtna 2012 v pardubické ÈEZ Arenì  zúèastnilo 134 
soutìžících, kteøí obsadili 23 disciplín. Raritou bylo ustavení svìtového rekordu v dlouhodobé akci 
pøi navlékání korálkù – 14 805 metrù, dalším tahákem doprovodného programu byl benefi èní 
koncert skupiny Buty. Tradièní výstava ABI-REHA pardubické agentury Parexpo  nabídla rehabilitaèní, 
zdravotní a kompenzaèní techniku, výrobky chránìných dílen a potøeby a pomùcky pro seniory. 
K jubilejnímu roèníku vyšla obsáhlá brožura, která mapuje abilympijskou historii, navíc jsme vydali 
DVD se záznamem prùbìhu 20. roèníku.

Abilympijský zpravodaj svým ètenáøùm nabídl šest øádných a jedno mimoøádné èíslo  vìnované 
jubilejní abilympiádì. Opìt se jednalo o osmistránkovou plnobarevnou produkci s výjimkou 
šestistránkového speciálu k Abilympiádì. Celkem vyšlo 54 stran. Kompletní vydání se aktuálnì 
a ve velké kvalitì rozlišení objevují na inovovaných webových stránkách CAA, kde jsou k dispozici 
i všechny výtisky od roku 2000.

IVANA DOLEÈKOVÁ,
øeditelka Èeské abilympijské asociace
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VÝROÈNÍ ZPRÁVA  ÈESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE

Hlavním cílem služby sociální rehabilitace poskytované v Èeské abilympijské asociaci, o. s. 
je zmírnìní, eliminování èi kompenzování pøíèin, které uživateli brání v jeho plnohodnotném 
a fungujícím zaèlenìní do spoleènosti. Sociální rehabilitace se zamìøuje na pøekonání informaèního 
defi citu, rozvoj samostatnosti a spoleèenského uplatnìní. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním 
postižením, sociálním znevýhodnìním a lidé opouštìjící zaøízení ústavní výchovy. 

Specifi kem sociální rehabilitace v Èeské abilympijské asociace, o. s. je poskytování podpory 
v oblasti pracovního uplatnìní. V rámci sociální rehabilitace mùže pracovník pomoci uživateli pøi 
sestavení popisu vhodného pracovního místa, pøi sepsání životopisu, pøi vytipování vhodného 
zamìstnavatele a jeho kontaktování, mùže asistovat pøi pohovoru se zamìstnavatelem, 
poskytnout poradenství o chránìném trhu práce, o pracovní rehabilitaci, o jednotlivých typech 
pracovnì právních vztahù, o povinnostech vùèi zamìstnavateli, mùže s ním probrat pøedchozí 
zkušenosti s pracovním kolektivem, se vztahy na pracovišti, s respektováním autorit. Uživatel si 
mùže vyzkoušet v modelových situacích sdìlení svých zdravotních omezení zamìstnavateli nebo 
odpovìdìt na otázky, se kterými se pøi výbìrovém øízení u zamìstnavatele èasto setkává.

Mezi klíèové aktivity sociálního pracovníka pøi práci s uživatelem patøí:
- mapování
- individuální plánování
- základní sociální poradenství
- zprostøedkování kontaktu
- nácviky (komunikaèní, pracovní a sociální dovednosti)
- doprovody (úøady, odborní pracovníci a lékaøi, zamìstnavatelé, poskytovatelé jiných služeb)
- socioterapie
- motivaèní a edukaèní èinnost

Služba Sociální rehabilitace je od 1.1.2010 fi nancována z Evropských sociálních fondù v rámci 
Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby. V roce 2012 sociální službu zajišťovaly 
a odbornì garantovaly dvì sociální pracovnice.

 02. SOCIÁLNÍ REHABILATACE
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STATISTICKÉ ÚDAJE V RÁMCI PROJEKTU GRAFICKÉ ZNÁZORNÌNÍ FOREM PODPORY

Poèet podpoøených klientù v roce 2012

celkem muži ženy

94 48 46

Intervence a kontakty

intervence (schùzka nad 30 minut) 950

kontakty (telefonát, e- mail, dopis, 
schùzka do 30 minut)  

596

Formy podpory v rámci pøímé péèe s uživateli dle zákona è. 108/2006 sb.

nácvik dovedností pro zvládání péèe o vlastní 
osobu, sobìstaènosti a dalších èinností vedoucích 

k sociálnímu zaèleòování
2%

zprostøedkování kontaktu se spoleèenským 
prostøedím

12%

výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti 67%

pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù 
a pøi obstarávání osobních záležitostí

19%

nácvik dovedností pro zvládání péèe o vlastní osobu, sobìstaènosti 
a dalších èinností vedoucích k sociálnímu zaèleòování

zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím

výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti

pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních 
záležitostí

2 %
12 %19 %

67 %
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1. VÝVOJ AKTIVIT, JEJICH OBSAH A PØÍPADNÉ ZMÌNY V PRÙBÌHU ROKU
Osobní asistence v roce 2012 dále pokraèovala v naplòování svého poslání, jež je umožnit 

lidem se zdravotním postižením z Pardubic a okolí prostøednictvím osobního asistenta setrvání 
v pøirozeném prostøedí, zachování vlastního životního stylu a rozvoj jejich sobìstaènosti.

Cílovou skupinou jsou senioøi a obèané s kombinovaným, tìlesným, mentálním èi zdravotním 
postižením, kteøí mají vzhledem ke svému postižení omezenou schopnost realizovat samostatnì 
bìžné každodenní úkony.

Osobní asistenti pomáhali uživatelùm naplòovat základní životní potøeby a poskytovali jim 
osobní podporu v domácím prostøedí, kterou tak usnadòují klientùm zaøadit se do širší spoleènosti 
a pøiblížit se životu ostatních vrstevníkù. Pomáhají jim také pøi zprostøedkování komunikace (posílení 
schopností a dovedností).

ZHODNOCENÍ KVALITY, ÚSPÌŠNOSTI A DOSAŽENÍ CÍLÙ
Službu osobní asistence jsme propagovali svými letáky dostupnými v prostorách naší organizace 

a na akcích jako je napøíklad Den Zemì, Den nemocnice, Duše na míru a na Hravém dni v Apolence. 
Dále jsme novì osobní asistenci propagovali na zážitkových semináøích pro studenty rùzných škol, 
na komunitním plánování a také prostøednictvím našich webových stránek www.caacz.cz.

V roce 2012 prošli ve spolupráci s Mireou a Støediskem rané péèe nìkteøí asistenti odbornou 
stáží v rámci povinného vzdìlávání, kde se mohli seznámit s chodem jiné organizace a se 
specifi ckou cílovou skupinou klientù, kterým poskytuje již zmínìné organizace svoje služby. 
Supervize neprobíhaly, po zhodnocení situace jsme se rozhodli hledat jiného supervizora. Rádi 
bychom supervize v roce 2013 opìt obnovili. Konkrétní problémy asistentù byly konzultovány 
na pravidelných schùzkách asistentù, ze kterých je vyhotoven zápis, èi v rámci individuálních 
konzultací s koordinátorem, pøípadnì i s klientem.

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY
Organizace spolupracuje v rámci sociálních služeb s dalšími neziskovými organizacemi (Oblastní 

charita Pardubice, SKP centrum, Centrum pro zdravotnì postižené, Svítání, Dìtské rehabilitaèní 
centrum Lentilka, Støedisko rané péèe, Mirea…). Zástupci organizace jsou aktivními èleny 
odborných skupin komunitního plánování Magistrátu mìsta Pardubic.

Spolupráce spoèívá ve vzájemném pøedávání kontaktù zájemcùm o službu osobní asistence 
a zájemcùm o práci osobního asistenta.  Z hlediska Oblastní charity se zároveò jedná o vzájemné 
propojení služeb osobní asistence a peèovatelské služby, protože nìkteøí uživatelé využívají 
souèasnì obì sociální služby. 

Dále máme uzavøenou dohodu o spolupráci s Dìtským rehabilitaèním centrem Lentilka a Základní 
a Praktickou školou Svítání. Naše osobní asistentky poskytují služby v tìchto organicích, které jim 
vycházejí vstøíc a vytvoøili pro nì výborné zázemí.  Spolupráce spoèívá ve vzájemné zpìtné vazbì 
na práci osobních asistentek a situaci uživatelù služby.

03. OSOBNÍ ASISTENCE



OSOBNÍ ASISTENCE
V ÈAA

DRC Lentilka

Vzdìlávací agentura
Marlin, Edupol, Komuniké

ZŠ a PrŠ Svítání

Další neziskové organizace

Spolupráce pøi výbìru osobního asistenta, 
jeho hodnocení a zaškolení, spolupráce pøi 
plnìní cílù a požadavkù uživatelù služby 

a jejich zákonných zástupcù.

Vzájemné pøedávání kontaktù zájemcù 
o službu èi zájemcùm o práci osobního 

asistenta, stáže v ramci povinného 
vzdìlávání.

Zvyšování odbornosti 
pracovníkù pøímé péèe.

děti
24 %

dospělí
76 %

ženy
55 % muži

45 %
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NÁVAZNOST SLUŽBY NA AKTIVITY JINÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2012 3.4. STATISTIKA PROJEKTU A INTERPRETACE STATISTICKÝCH ÚDAJÙ
Statistika za rok 2012

Zájemci o službu
Smlouva o poskytování 

osobní asistence
Zájemci o práci 

osobního asistenta
Pracovní smlouva

9 zájemcù 6 uživatelù 19 zájemcù 6 osobních asistentù

• novì oslovilo organizaci 9 zájemcù o služby osobní asistence
• smlouvu o poskytování osobní asistence novì podepsalo 6 uživatelù, k 31. 12. 2012 bylo 

v organizaci celkem 20 uživatelù
• novì oslovilo organizaci 19 zájemcù o práci osobního asistenta, pracovní smlouvu jsme novì 

uzavøeli s 6 osobními asistenty a s jedním byla uzavøena DPP, k 31. 12. 2012 bylo v organizaci 
celkem 13 osobních asistentù.

Uživatelé osobní asistence 
za rok 2012 - dle vìku

Uživatelé osobní asistence 
za rok 2012 - dle pohlaví
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1. Pracovníci i nadále v r. 2012 mapovali komerèní a veøejné objekty a veøejné komunikace 
a spolupracovali se správci a majiteli tìchto budov na odstranìní bariér. 
Celkem zmapovali 66 staveb.
Jejich pøístupnost a vybavenost pro imobilní obèany rozdìlují do ètyø skupin:

a)  Celkovì bezbariérovì pøístupné vozíèkáøùm a tìlesnì postiženým
b)  Bezbariérovì pøístupné se sociálním zaøízením – závady
c)  Pøístupné s doprovodem nebo pøístupné, ale bez sociálního zaøízení
d) Bezbariérovì nepøístupné

Každá stavba má svùj samostatný popis bezbariérové pøístupnosti (popøípadì nepøístupnosti).
Zmapované stavby v jednotlivých mìstech a obcích jsou k dispozici na støediscích Èeské abilympijské 
asociace .

2) Poskytovali odborné konzultace, poradenství a odborné posuzování projektové 
dokumentace pro územní a stavební øízení dle stavebního zákona è.183/2006 Sb., z pohledu 
uplatòování vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeèující bezbariérové 
užívání staveb a pøíslušných ÈSN.

K této èinnosti je opravòuje „Osvìdèení o kvalifi kaci odborného konzultanta NIPI ÈR o.s.“, které 
získali na základì složených zkoušek.
Celkem vypracovali 425 stanovisek a vyjádøení.

3) Úèastnili se kolaudaèních i pøedkolaudaèních øízení staveb, kontrolních 
a závìreèních kontrolní prohlídek staveb, spolupracovali se stavebními úøady, odbory 
dopravy,  zástupci mìst a obcí, odbornou veøejností a investory v Pardubickém kraji, poskytovali 
rady a  návrhy bezbariérových úprav  soukromým osobám i veøejným subjektùm.  

Celkem se úèastnili 115 kolaudací a kontrolních prohlídek, podali 1135 telefonických 
informací a poskytli 610 konzultací.

4) Ukládali na webové stránky CAA (www.caacz.cz) popisy bezbariérové 
pøístupnosti veøejných a komerèních budov ve zmapovaných mìstech. V r. 2012 bylo na stránky 
uloženo celkem 212 popisù a zjednodušené tabulky. 

V této souvislosti provádìli aktualizaci zmapovaných objektù formou jejich kontroly a zároveò 
jednali se správci o odstranìní drobných závad v bezbariérovém užívání.

Celkem bylo provedeno 379 kontrol objektù a 143x jednáno s jejich správci.

5) Zasílali žádosti na pøíslušné stavební úøady o odstranìní pøekážek bezbariérového 
užívání. Na základì mapování mìst a obcí jejichž popis budov je uložen na webu CAA  (tedy 
veøejnì k nahlédnutí), pracovníci støedisek zasílají na pøíslušné stavební úøady  žádosti na odstraní 
odstranitelných závad bránících bezbariérovému užívání staveb. V r. 2012 bylo zasláno 20 žádostí, 
o kterých jsou pracovníci stavebních úøadù dopøedu informováni.

6) Provádìli kontroly odstranitelných závad, na základì žádostí na SÚ o odstranìní 
pøekážek bezbariérového užívání. Na podkladì tìchto kontrol bylo na pøíslušné SÚ zasláno 
10 opakovaných žádostí na odstranìní pøekážek bezbariérového užívání a vypracováno 10 
stanovisek ke kontrolní prohlídce – odstranìní pøekážek bezbariérového užívání staveb. 
Zároveò byly provedeny pøíslušné úpravy ve statistikách pøístupnosti a na webových stránkách CAA 
v popisech objektu a v tabulce.

04. KONZULTAÈNÍ A PORADENSKÁ STØEDISKA BEZBARIÉROVOSTI
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Støedisko Pardubice
Paní Bìlohlávková poskytla v r. 2012 projektantùm nebo investorùm celkem 228   konzultací, 

podala 406 telefonických informací a 19x jednala se zástupci mìst  a obcí. Vypracovala 190 
stanovisek a vyjádøení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební øízení  v rámci výstavby 
mìst a obcí v Pardubickém kraji,   napø.  Pardubice, Ráby, Chvojenec, Chrudim, Svinèany, Opatovice 
n/L., Døíteè, Markovice, Barchov, Pravy, Nìmèice, Starý Máteøov, Srch, Staré Jesenèany, Holice, 
Èerná za Bory, Ostøežím, Kostìnice, Dražkovice, Rohovládová Bìlá, Dolní Øedice, Slatiòany, Presy, 
Zajeèice, Bylany, Lány u bylan. Dašice, Medlešice, Moravany, Semtín, Sopøeè, Èeperka, Dubany, 
Jeníkov, Jezboøice, Svratkách, Žvanice, Borek, Ostøešany, Horní Jelení , atd.

Na žádost investorù nebo pracovníkù stavebních úøadù se úèastnila 43x  pøedkolaudaèních 
a kolaudaèních øízení, kontrolních prohlídek a závìreèných kontrolních prohlídkách  na stavbách 
napø.

Rekonstrukce plaveckého bazénu – Pardubice, Prodejna modeláøských potøeb a pneumatik 
– Semtín, Stavební úpravy Hostel Trim – Ohrazenice, Úprava parkovcích stání Pernerova ul. 
– Pardubice, Rekonstrukce plaveckého bazénu Pardubice – komunikace, Laserové centrum – 
Pardubice, Komunikace a zpevnìné plochy pro RD – Døíteè, Stavební úpravy pavilonù V1,2,3, - ZŠ 
Opatovice n/L, atd.

Na webové stránky CCA uložila 11 popisù objektù a zjednodušené tabulky.
V r. 2012  kontrolovala a provádìla korekce u 91 popisù objektù ukládaných na web CAA a 7 

dopisù na pøíslušné stavební úøady. 
Vypracovala systém zpìtných kontrol k žádostem o odstranìní pøekážek bezbariérového užívání 

a s tím souvisejí stanovisko z kontrolní prohlídky – závady odstranìny, èi opakovanou žádost 
o odstranìní závad na SÚ.

Vzhledem k novì vzniklým (r.2012) kontaktním pracovištím sociálních dávek vypracovala 
popis na web v návaznosti na strukturu èlenìní sociálních dávek. Kontaktní pracovištì z pohledu 
bezbariérové pøístupnosti uložila na web CAA vèetnì Lékaøské posudkové služby a zaslala 
na odbory sociálních vìcí mìsta Pardubic, Pardubického kraje a Pardubickou KRZP.

Zaškolovala dva pracovníky støediska v Chrudimi v oblasti aplikace bezbariérové vyhlášky, 
pøíslušných norem, stavebního zákona a jejich uplatòování na jednotlivou èinnost bezbariérových 
støedisek.

Paní Bìlohlávková úzce spolupracuje na pøípravì i realizaci jednotlivých tras programu MOBILITY 
v Pardubicích a to jak s projekèní fi rmou PRODIN a.s., tak s investièním odborem Magistrátu mìsta 
Pardubic. Paní Bìlohlávková je èlenkou Komise pro bezbariérovost mìsta Pardubice a èlenkou 
Pracovní skupiny NRZP – bariery. Vypracovává popisy projektù k žádostem o podporu grantù, 
pøipravuje dílèí cíle na následující rok a vypracovává v rámci jejich vyúètování „Obsah, prùbìh, 
hodnocení a výsledky projektù„.

04

STATISTICKÉ ÚDAJE K ŽÁDOSTEM NA SÚ O ODSTRANÌNÍ PØEKÁŽEK
BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB U ODSTRANITELNÝCH ZÁVAD.

mìsto
žádosti 
na SÚ

poèet 
odstr. 
závad

opakovaná 
žádost

poèet 
odstr. 
závad

stanovisko 
- závady 

odstranìny

poèet 
odstra-
nìných 
závad

odstranì-
no závad 
celkem

Heømanùv 
Mìstec

2 24

Chrudim 1 65

Tøemošnice 1 28

Slatiòany 1 3 1 1 2

Pardubice 6 79 2 14 3 31 39

Chvaletice 1 26 1 23 23

Choltice 1 8

Láznì 
Bohdaneè

1 7 1 7 7

Sezemice 1 16

Holice 1 30 1 27 27

Pøelouè 3 57 1 47 4 4

Dašice 1 3 1 3 3

Brandýs nad 
Orlicí

1 1 1 1 1

Proseè 1 13  1 13 13

Choceò 1 41 1   39 1

Hlinsko 2 22 1  8 11

Skuteè 2 10 1  6 3

Vysoké Mýto 4 72 3 48 24

Luže 1 16

Chrast 1 2

Tøemošnice 1 10 1    10 10

celkem 34 533 10   163 10 119 168
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Paní Èáslavková provedla v r. 2012 mapování veøejných objektù z pohledu jejich  pøístupnosti 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkem byly zmapovány 3 objekty z hlediska 
bezbariérové pøístupnosti a to:  v Pøelouèi 1 a v Holicích 2.

Na webové stránky CAA uložila celkem 21 popisù objektù. V  Holicích 2  a v Pøelouèi 19. Sepsala 
4 dopisy na stavební úøad v Pøelouèi s žádostí o odstranìní pøekážek bezbariérového užívání 
staveb. Stavební úøady v Holicích, Lázních Bohdaneè, Chvaleticích a Dašicích  reagovaly na naše 
žádosti z roku 2011 kladnì. V tìchto mìstech byly na základì našich dopisù  provedeny kontroly 
objektù a bylo zjištìno, že námi požadované odstranìní závad bylo provedeno. Na základì tohoto 
zjištìní byly provedeny pøíslušné úpravy ve statistikách pøístupnosti a na webových stránkách CAA. 
V mìstysu Choltice bylo pøislíbeno panem starostou, že závady odstraní do 31.1.2013. Ve mìstì 
Sezemice vedoucí stavebního úøadu slíbil, že budou øešit námi požadované odstranìní závad bìhem 
mìsíce ledna 2013. Ve mìstì Pøelouè nebyly všechny závady odstranìny a proto byl  stavební úøad 
opakovanou žádostí vyzván k odstranìní závad.

 V prùbìhu roku 2011 poskytla p. Èáslavková projektantùm nebo investorùm celkem 171 
konzultací, podala 282 telefonických informací, 7x jednala se zástupci mìst  a obcí. 9x jednala se 
správci objektù, provedla  67 kontrol objektù. Vypracovala 152 stanovisek a vyjádøení k projektové 
dokumentaci, pro územní nebo stavební øízení v rámci výstavby mìst a obcí v Pardubickém kraji.

Napø: Pardubice, Svinèany, Libišany, Staré Jesenèany, Pøelouè, Dašice, Staré Hradištì, Sobìtuchy, 
Horní Jelení, Rokytno, Staré Ždánice, Dolany, Èeperka, Spojil, Sezemice, Dolní Øedice, Rohovládová 
Bìlá, Ostøešany, Kunìtice, Holice v Èechách.

Na žádost investorù nebo pracovníkù stavebních úøadù se úèastnila 32x  kontrolních prohlídek 
a závìreèných kontrolních prohlídek  na stavbách napø:

Obchodní budovy pøednádraží II – Pardubice, novostavba administrativní budovy spoleènosti 
CETTUS, bytový dùm U Vinice, Komerèní park Pardubice, stavební úpravy TESCO Pardubice, sídlo 
cestovní kanceláøe Datour. 

 Ing. Hladík Jaroslav (vozíèkáø) i nadále v roce 2012 mapoval stavby nacházející se na území 
mìsta Pardubic. Nebyly mapovány objekty, které jsou celkovì nepøístupné.

V roce 2012  novì zmapoval 18  staveb . Zkontroloval z hlediska bezbariérové pøístupnosti 
(nepøístupnosti) celkem 37 staveb z toho: Úøady – 25 staveb, èerpací stanice – 11 staveb, obchody 
– 1 stavba. Zjednodušené tabulky a popisy staveb jsou uveøejnìny na webových stránkách CAA 
(www.caacz.cz). 

 Pan Hladík znovu provìøil dálkovou autobusovou dopravu z Pardubic. Popis spojù je uveøejnìn 
na www.caacz.cz „ Dálková bezbariérová doprava z Pardubic „.

Na odbor dopravy, paní ing.Martincové byla zaslána sestava Èerpací stanice – 13 staveb, ostatní 
zmapované objekty v roce 2012 – 18 staveb. Popis staveb je umístìn na bezbariérové mapì mìsta 
Pardubic na adrese www.mmp.cz Bezbariérovost mìsta Pardubic.

Pan Hladík v r. 2012 celkovì zmapoval 18 staveb, provedl 96 kontrol objektù, na webové stránky 
CAA uložil 37 objektù, sepsal 4 dopisy na SÚ a 1x dopis na speciáníSÚ s žádostí o odstranìní 
pøekážek bezbariérového užívání staveb. Na základì 

zpìtných kontrol vypracoval 1 dopis na SÚ a 1 dopis na speciálníSÚ s opakovanou žádostí 
o odstranìní pøekážek bezbariérového užívání staveb a vypracoval 3 stanoviska ke kontrolní 
prohlídce-odstranìní pøekážek bezbariérového užívání staveb.  Podal 32 tel. informací a 58x jednal 
se správci objektù o odstranìní drobných závad v bezbariérovém užívání.

Nadále testoval jízdu nízkopodlažními autobusy a trolejbusy MHD,  s tím související bezbariérové 
zastávky. Závady a stížnosti pøi pøepravì hendikepovaných osob byly projednány s vedením MHD.

Zúèastòoval se zasedání Bezbariérové komise mìsta Pardubic a jako jmenovaný èlen Komise 
strategického plánování mìsta Pardubic.

Støedisko Chrudim
Pan Jozíf a pí. Jedlièková  pokraèovali v mapování komerèních a veøejných objektù z pohledu 

jejich  pøístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Celkem v r. 2012 zmapovali 16 objektù v Chrudimi z hlediska bezbariérové pøístupnosti. 

Projektantùm poskytli 36 konzultací a 24 konzultací investorùm a zástupcùm mìst, podali 204 
telefonických informací, 41x jednal se správci objektù. Vypracovali 11 stanovisek k projektové 
dokumentaci pro obce: Chrudim, Slatiòany, Sobìtuchy a Úhøetice. Provedli 108 kontrol 
objektù a na webové stránky CAA uložili 81 objektù. Ve mìstech Chrudim 34 , Tøemošnice 19 
a v Heømanovì Mìstci 28. Sepsali 5 dopisù na stavební úøady v Chrudimi 1, Tøemošnici 1, Slatiòany 
1 a 2 v Heømanovì Mìstci s žádostí o odstranìní pøekážek bezbariérového užívání staveb. Stavební 
úøady v uvedených mìstech reagovali na naše  žádosti vstøícnì. 

Na žádost stavebních úøadù èi investorù se zúèastnili 17x kontrolních nebo závìreèných 
kontrolních prohlídek napø:  Chrudim – bytové domy Na Špici, Sportisimo – obch.centrum Chrudim, 
Rekonstrukce è.p. 66 V Kaštance Slatiòany , Školící centrum a domov pro seniory Chrudim, Zmìna 
úèelu užívání èp. 60 , na kavárnu – Chrudim atd.     

   
Støedisko Vysoké Mýto

Pracovnice p. Shánìlová a p. Zamastilová poskytly v r.2012 projektantùm celkem 119 konzultací, 
podaly 211 telefonických informací a 13x jednaly se  zástupci investorù, mìst  a obcí, 35x jednaly se 
správci objektù a provedly 108x kontroly objektù. Vypracovaly 69 stanovisek a vyjádøení k projektové   
dokumentaci pro územní nebo stavební øízení  v rámci výstavby mìst a obcí v Pardubickém kraji,  
napø. Vysoké Mýto, Choceò, Seè - Ústupky, Chrast, Krucemburk, Kosoøín, Holetín, Prosetín, Skuteè, 
Trhová Kamenice, Slatina u Vysokého Mýta, Vysoká u Holic, Hlinsko, Sruby atd.

Na žádost investorù nebo pracovníkù stavebních úøadù se úèastnily 22x pøedkolaudaèních 
a kolaudaèních øízení, kontrolních prohlídek a závìreèných kontrolních prohlídek na stavbách napø: 
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Wellness - Hotel Jezerka, M klub Vysoké Mýto stavební úpravy venkovních prostor, Místo pro 
pøecházení  I35 u Billy ve Vysokém Mýtì, Úprava ulice Pražská u Pražské brány ve Vysokém Mýtì 
atd.   

Pracovnice mapují i nadále  komerèní a veøejné objekty z pohledu jejich  pøístupnosti osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.
V roce 2012 bylo zmapováno 29 nových a stávajících objektù a komunikací a to: 
Seè – 2, Vysoké Mýto – 4, Hlinsko – 4, Chrast – 7, Luže – 5,  Skuteè – 3, Slatiòany – 4. Další èinností 
konzultaèního støediska bezbariérovosti ve Vysokém Mýtì je ukládání zmapovaných objektù 
na webové stránky Èeské abilympijské asociace o.s.. V roce 2012 byly na webové stránky uloženy 
objekty veøejných budov z pohledu jejich bezbariérové pøístupnosti, a to ve mìstech: Luže – 13, 
Chrast – 13, Vysoké Mýto - 29, Seè – Ústupky – 2,  Skuteè - 2, Hlinsko – 3. Na základì zjištìných 
odstranitelných závad byly písemnì kontaktovány stavební odbory pøíslušných mìst a vyzvány 
ve veøejném zájmu o odstranìní pøekážek bezbariérového užívaní staveb. Celkem bylo zasláno 8 
dopisù na SÚ Skuteè 1, Hlinsko 1, Tøemošnice 1, Chrast 1, Luže 1, Vysoké Mýto 3.

Stavební odbory výše uvedených mìst reagovaly na vznesené výzvy kooperativnì a vstøícnì 
a postupnì probíhá odstraòování závad . V Proseèi, Brandýse nad Orlicí a Hotelu Jezerka na Seèi, 
byly závady odstranìny v plném rozsahu. Na základì tohoto zjištìní byly provedeny pøíslušné 
úpravy ve statistikách pøístupnosti a na webových stránkách CAA.

 Na základì zpìtných kontrol odstranìní závad, z dopisù na SÚ, bylo zjištìno, že  nebyly všechny 
závady odstranìny a proto byly   stavební úøady opakovanou žádostí vyzvány k odstranìní závad 
a to: Choceò 1x , Skuteè 1 x, Hlinsko 1x a 3x Vysoké Mýto.

STATISTICKÉ VYJÁDØENÍ ÈINNOSTI DO R. 2012

Støedisko
Pardubice 

(od r. 2003)
Chrudim 

(od r. 2007)
Vysoké Mýto 
(do r. 2007 )

Celkem

Konzultace 2743 199 346 3288

Telefonické 
informace

4183 496 533 5212

Stanoviska 
k projektové 
dokumentaci

2078 38 157 2273

Mapování 
stávajících staveb

837 500 282 1619

Kolaudace 
a kontrolní 

prohlídky staveb
378 21 60 459

Jednání se 
správci objektù

642 68 88 798

Kontroly objektù 759 133 166 1058

Uložení 
zmapovaných 

objektù na web CAA
220 94 169 483

Dopisy na SÚ 18 5 21 44

Celkem 11858 1554 1822 15 234

04

• Kompletní seznam a znìní všech stanovisek a vyjádøení lze najít na webu www.caacz.cz.
• Popisy bezbariérové pøístupnosti veøejných  a komerèních budov lze najít na webu www.caacz.cz.
• Žádosti a pakované žádosti o odstranìní pøekážek bezbariérového užívání staveb, písemné reakce 

pøíslušných SÚ a stanoviska ke kontrolní prohlídce-odstranìní pøekážek bezbariérového užívání 
staveb) lze najít na webu www.caacz.cz.

• Zmapované stavby v jednotlivých mìstech a obcích jsou k dispozici na støediscích. Èeské 
abilympijské asociace.
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20. roèníku abilympiády se 25. a 26. kvìtna 2012 v pardubické ÈEZ Arenì  zúèastnilo 134 
soutìžících, kteøí obsadili 23 disciplín. 

Záštitu nad jubilejním roèníkem pøevzali místopøedseda Evropského parlamentu Oldøich Vlasák, 
ministr práce a sociálních vìcí Jaromír Drábek, pøedsedkynì Správní rady Nadace Dagmar a Václava 
Havlových VIZE 97 - Dagmar Havlová, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a primátorka 
mìsta Pardubice Štìpánka Fraòková. Všichni, až na Dagmar Havlovou, která se omluvila, byli 
pøítomni slavnostnímu zahájení v ÈEZ Arenì.

Dále tu byli i Pavel Ptáèník z Vládního výboru pro zdravotnì postižené obèany, vicehejtman 
Pardubického kraje Roman Línek, radní Pardubického kraje pro neziskový sektor Pavel Šotola, 
námìstek primátorky mìsta Pardubice Jindøich Tauber, øeditel Mìstského rozvojového fondu 
Pardubice Martin Charvát, øeditel Úøadu práce Pardubice Petr Klimpl, Petr Zadák z Elektrárny 
Opatovice, øeditel Hamzovy odborné léèebny pro dìti dospìlé Václav Volejník a celá øada dalších 
významných hostù a partnerù abilympiády.

Abilympionikem dvacetiletí byla zvolena Pavla Indrová z Pøerova, letošní vítìzka tøí disciplín – 
drátování, studené kuchynì a cukráøství.

Titul Abilympionik roku získal Jindøich Brejcha ze Sušice, který byl druhý v aranžování kvìtin – 
západní styl a soutìžil i v aranžování suchých kvìtin. 

Na organizaci se podílelo 41 èlenù doprovodu, 36 rozhodèích, 27 organizátorù a 27 dobrovolníkù. 
Raritou jubilejního roèníku byla akce, kterou vymyslel a organizoval portál www.potvor.cz 

nazvaná Korálkiáda, jejímž spolupoøadatelem byla Èeská abilympijská asociace. Dlouhodobé 
navlékání korálkù napøíè republikou vyvrcholilo výrazným pøekonáním svìtového rekordu, který má 
od pøemìøení komisaøem Agentury Dobrý den z Pelhøimova Filipem Vratišovským hodnotu 14 805 
metrù – stávající svìtový rekord Kanaïanù mìøil pouhých 6438,6 m. Po „demontáži“ navleèených 
šòùr z toho bylo 36 pytlù korálkù, které vážily 772,3 kg. Celkový poèet korálkù byl odhadnutý na tøi 
miliony a jejich cena èinila 250 000 korun.

Korálky byly rozdìleny vybraným ústavùm a chránìným dílnám, které je využily pro své tvoøení 
a arteterapii. 

Tahákem doprovodného programu byl benefi èní koncert skupiny Buty, na kterém byly 
sumarizovány a specifi kovány penìžní dary pro CAA, které budou využity na organizování 
abilympiády, ale také na další èinnosti CAA a fungování Integraèního centra sociálních aktivit 
v Pardubicích: Hovorka Catering 25 000 Kè, 3D tiskárna 30 000 Kè, Nadace pojišťovny Generali 
90 000 Kè, Elektrárna Opatovice 95 000 Kè, K2P 150 000 Kè, Stannah 345 000 Kè.

Závìr abilympiády se poprvé uskuteènil v Integraèním centru sociálních aktivit v Pardubicích – 
všichni si pøíjemný spoleèenský veèer s hudbou a opékáním  selete pochvalovali. Mnozí využili 
pøíležitosti a absolvovali exkurzi v nových prostorách moderního centra, ve kterém od záøí loòského 
roku Èeská abilympijská asociace pùsobí.

Souèástí abilympiády byla i letos výstava ABI-REHA, která nabídla rehabilitaèní, zdravotní 
a kompenzaèní techniku, výrobky chránìných dílen a potøeby a pomùcky pro seniory. O poøadatelství 
se postarala pardubická agentura Parexpo.

05. ABILYMPIÁDA
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VÝROÈNÍ ZPRÁVA  ÈESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE

Od roku 2000 vychází Abilympijský zpravodaj, který je dvoumìsíèníkem s nákladem 3500 výtiskù 
a celorepublikovou pùsobností.

V roce 2012 vyšlo šest øádných a jedno mimoøádné èíslo (speciál vìnovaný 20. Abilympiádì 
v Pardubicích), opìt se jednalo o osmistránkovou plnobarevnou produkci s výjimkou šestistránkového 
speciálu k Abilympiádì. Celkem tedy ètenáøi mìli v roce 2012 k dispozici 54 stran. 

Periodikum, které je distribuováno zdarma, na svých stránkách publikovalo užiteèné a zajímavé 
informace týkající se zdravotnì postižených lidí. Øada èlánkù byla vìnovaná sociální reformì, 
ke které redakce pøinesla kritické materiály. Napø. v rozhovoru s Václavem Krásou, pøedsedou 
Národní rady osob se zdravotním postižením ÈR (NRZP ÈR) èi v redakèním komentáøi. Velký ohlas 
mìla nová rubrika Pranýø a chválíø Jany Hrdé, ve které se místopøedsedkynì NRZP ÈR vyjadøovala 
k aktuální problematice. Prostor mají pøíspìvky handicapovaných spolupracovníkù.

Tøíèlenný redakèní kolektiv na stránkách Abilympijského zpravodaje  2012 pokraèoval 
ve zveøejòování dùležitých informací ze života handicapovaných obèanù. Souèástí byly portréty 
zajímavých osobností, na stránkách se objevily i literární díla handicapovaných.  

Redakce se opìt vìnovala abilympijskému hnutí – pøípravì, organizaci i výsledkùm 20. 
Abilympiády, která se uskuteènila v pardubické ÈEZ Arenì. Systematicky se objevovaly èlánky 
o fungování Integraèního centra sociálních aktivit v Pardubicích, které v záøí oslavilo první výroèí 
své èinnosti.  

 
Zpravodaj informoval o ocenìní Mosty 2011 Aleny a Jaromíra Krpálkových, kteøí získali první 

místo v kategorii Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením za dvacetiletou organizaci 

národních abilympiád. Seriál èlánkù byl vìnován projektu vozíèkáøe Heømana Volfa Cesta za sny 
našich dìtí, nad kterým pøevzala Èeská abilympijská asociace patronát.

Ohlas mìl Gastronomický koutek (nahradil Kulináøské okénko), ve kterém vozíèkáøka Pavla Indrová 
z Pøerova nabízela zajímavé recepty.  

Stìžejní èlánky z každého èísla se aktuálnì objevovaly na webových stránkách Èeské abilympijské 
asociace, tamtéž lze nalézt i všechna archivní èísla od roku 2000.

Autoøi dùslednì odkazují na zdroje informací, zejména na webové stránky.

06. ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
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Pardubický kraj: O euroklíče je zájem,

na speciální zámky zatím nejsou finance
Nejen Vám, našim věrným čtenářům, 

přejeme hodně krásných okamžiků v roce 2013. 

Rádi bychom ve Vašich tvářích viděli úsměv a v očích štěstí. 

Splněné sny ať plní Vaši duši radostí a blahem 

a to samé ať najdou Vaši nejbližší každý den i ve Vašem srdci.

Česká abilympijská asociace a redakce Abilympijského zpravodaje

Květen bude opět 

patřit a
bilympiádě

Pomůcka, která vzbuzuje u lidí  

s postižením souhlasné i odmíta- 

vé názory, konečně
 dorazila do  

východních Čech. Euroklíč sice  

má několik let zpoždění, přesto 

se zdá, že zájem o něj poroste. 

Zatímco v příštím Abilympijském 

zpravodaji se budeme věnovat 

situaci v ostatních regionech, ná- 

sledující rozhovor mapuje stav 

v Pardubickém kraji. Na otázky 

odpovídá Radka Konečná z re- 

gionálního pracoviště Národní 

rady osob se zdravotním po-

stižením.

 Euroklíče nabízíte od říjn
a. 

Jejich distribuci po celé republi- 

ce má na starosti Evropský in-

stitut pro udržitelný rozvoj. Kolik 

kusů této pomůcky bylo přidě
le-

no Pardubickému kraji?

Disponovali jsme 380 euroklíči, 

z nichž 60 putovalo do 26 ma- 

teřských center, dalších 260 kusů 

dostaly obce. Nyní, na konci pro- 

since, máme na našem regio-

nálním pracovišti už jen několik 

desítek kusů: lidé s postižením 

mají o pomůcku docela velký 

zájem. Stejně jako rodiče malých 

dětí, kteří si ji mohou zapůjčit 

v mateřských centrech.

 Co soudíte o výrazném ne- 

poměru mezi počtem euroklíčů 

a míst osazených eurozámkem? 

Na rozdíl od několika stovek 

klíčů jde zatím o pouhých pět  

míst v celém kraji…

Myslím, že je to pouze první 

vlaštovka. Pevně doufáme, že za- 

jistíme víc peněz, a budeme tak 

moci v osazování pokračovat.

 Lze  odhadnout, že veřejných 

bezbariérových toalet, u nichž by 

bylo vhodné eurozámek instalo- 

vat, je v kraji několik desítek. 

Máte situaci důkladně zmapova- 

nou, nebo teprve shromažďujete 

potřebné informace?

Už máme vytipovanou řadu 

míst, ale pomoci nám může  

kdokoli. Tipy na osazení speciál-

ním zámkem jsou vítány, lze  

je posílat na můj e-mail nebo  

zavolat na můj telefon. Získa-

né informace předávám panu 

Hříbkovi, pře
dsedovi Evropského 

institutu pro udržitelný rozvoj.  

Ten pak vyjednává s provozova-

teli či 
majiteli zařízení slouží- 

cích veřejnosti. 
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Bariéry

jsou
neomluvitelné

Erik Čipera

o nutnosti změn v Praze

Na Prvního

máje

Ukázka z nové knihy

Rostislava Kuchaře

Přiznané

touhy

vozíčkářů

Atraktivní nástěnný

kalendář

Hlavní partneři:

(Pokračování na str. 3)

Aranžování květin – ikebana

Aranžování květin – západní styl

Aranžování suchých květin

Batika

Cukrářství

Drátování

Drhání

Dřevořezba

Elektronická montáž

Enkaustika

Fotografování

Háčkování

Keramika

Košíkářství

Malba na hedvábí

Malba na sklo

Malování na kameny

Mechanická montáž

Montáž počítače

Návrh plakátu

Origami

Paličkování

Patchwork

Pletení

Pletení z papíru

Počítačová editace textu

Počítačová sazba a grafika

Programování

Síťování

Studená kuchyně

Šití dámského oděvu

Technická ilustrace

Tvorba www stránek

Ubrousková technika

Výroba nábytku

Výroba svíček

Výroba šperku z korálků

Vyřezávání ovoce a zeleniny

Vyšívání

Zdobení kraslic

Zpracování dat

Vyhlášené disciplíny v abecedním pořadí

Česká abilympijská asociace  

(CAA) přip
ravuje na 24.–25. květ- 

na 2013 už 21. ročník abilympiá- 

dy. Národní přehlídka pracov- 

ních i volnočasových schopností 

a dovedností osob se zdravot- 

ním  postižením se znovu usku-

teční v ČEZ aréně. 

Je vypsáno celkem 41 disciplín, 

tradiční nabídku rozšíří enkaustika,  

tj. malování horkým voskem, recy- 

klace odpadu se přejmenovala na  

pletení z papíru. Disciplína se bude 

konat, pokud se přihlásí minimálně  

tři zájemci. Každý se podle obecných 

pravidel může přihlásit do tří disci- 

plín, musí ale uvést jejich pořadí.

Opět se počítá
 s vyhlášením Abi- 

lympionika roku. Zachováno zůsta- 

ne i speciální ocenění pro vylo- 

sovaného  účastníka počíta
čových 

disciplín – z Pardubic si domů od- 

veze kvalitní notebook, který věnuje 

firma K2P.

Na adrese http://abilympiada.cz je 

třeba vyplnit elektronickou přihláš- 

ku do soutěže, databáze bude pří- 

stupná od 1. března, uzávěrka je  

31. března 2013. Úča
stnický popla- 

tek činí 660 korun pro soutěžícího  

i doprovod, bez požadavku na uby- 

tování se snižuje na 330 korun.

Od podzimu zasedá každý měsíc 

organizační štáb, který se zabývá 

nejen jednotlivými disciplínami, ale 

také doprovodným programem. Sna- 

hou je připravit ho samozřejmě 

zajímavý. Součástí abilympiády bu- 

de poněkolikáté výstava Abi-Reha, 

kterou na ploše ČEZ arény připraví 

spolupracující pardubická agentura 

Parexpo. Úplnou novinkou bude ve- 

letrh tvořivosti Creativ Hobby, na 

jehož přípravě se bude zejména 

podílet Rozvojový fond Pardubice, 

který počítá
 s rozmístěním stánků 

na vnitřním ochozu ČEZ arény. 

Akci přib
ližuje Filip Novotný z CAA: 

„Největší veletrh ve východních Če- 

chách bude určen nejen pro vše- 

chny, kteří rá
di tvoří a kutí pro radost 

sobě i druhým, ale i pro zahrádká- 

ře, chataře a chalupáře. Najdou zde 

vše pro svoji inspiraci i tvorbu: ma- 

teriály, pomůcky, nářadí, literaturu 

či odbornou pomoc.“

O všech novinkách 21. abilympiá-

dy budete pravidelně informováni 

jednak na stránkách našeho Zpra- 

vodaje, jednak zejména na webu 

CAA www.caaos.cz.       
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Česká asociace paraplegiků na- 

bízí atraktivní nástěnný kalendář  

na rok 2013. Světoznámý fotograf 

Robert Vano pro něj vytvořil čer- 

nobílé snímky tělesně postižených 

mužů a žen. Kolekce fotografií na-

zvaná NEODHALENÍ je holdem  

kráse mladých lidí. Nedá se na  

nich poznat, že mají nejen ochr- 

nuté svaly dolních končetin, trupu  

či rukou, ale také porušené funk- 

ce vnitřních orgánů.
Žijí mezi námi, jejich osudy jsou 

skutečné, tak jako je skutečná 

hrozba, že po úrazu může na vo-

zíku skončit kdokoli a kdykoli. Když 

jim společnost vytvoří vhodné pod-

mínky, mohou být našimi kolegy, 

sousedy, manžely či milenci. Mo- 

hou se vrátit ke svému způsobu ži- 

vota,práci, ke svým rodinám a dě- 

tem... Vozíčkáři mají stejná přání, 

stejné touhy jako ostatní lidé.  

A kalendář to dosvědčuje. Na nád- 

herných fotografiích se fantazie 

prolíná s realitou a výsledkem je 

až snová  harmonie, kterou dobře 

vystihuje motto: „Narodili jsme se 

zdraví. V jedné vteřině se nám  

změnil život. Poškození míchy je tr- 

valý stav a vozík naše nezbytnost.  

Ale chceme být nadále přitažliví,  

krásní, žádoucí, milovaní, chceme 

být sexy. Nehodláme zůstat uza- 

vřeni mezi čtyřmi stěnami a sedět  

na vozíku v teplákách.“

Kalendář NEODHALENÍ si mo-

hou zájemci objednat na e-mailu 

czepa@czepa.cz nebo na telefonu 

775 980 952. Stojí 290 korun. Lze 

ho zaslat dobírkou, poštovné hradí 

příjemce.                                   
(pel)

Mediální partneři:
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„Milí kolegové, čas, kdy byste se měli transformovat z občanské-

ho sdružení na jinou právní formu organizace, se nezadržitelně 

blíží,“ začala svou řeč ke skupině podmračených lidí kolem sto- 

lu energická paní na vozíku. „S právní normou, která se toho týká, 

vás seznámí odborník na slovo vzatý. Abyste se mohli kvalifikova- 

ně rozhodnout, co dál,“ pokračovala.

„To jsem zvědav, zda nám k tomu pomůže odborný výklad. Jak 

jsem se zatím na ten předpis díval, připadalo mi, že něco podob- 

ného formě, jež funguje nyní, tam v nabídce není,“ vraštil dál čelo  

muž sedící naproti.

Zástupci organizací poskytujících sociální služby se sešli, aby 

se poradili, do jaké právní formy se budou transformovat podle 

nového občanského zákoníku. Jsou to lidé zvyklí téměř na vše- 

chno, vždyť už dlouhé roky bojují o existenci svých organizací,  

a to jenom proto, aby nenechali své klienty na holičkách. Všechna  

ta léta naplňují poslání sociálních služeb, jež spočívá v zařazení 

jejich klientů – osob se zdravotním postižením a seniorů – do 

společnosti. Nejde jen o zvýšení kvality života uživatelů služeb, 

ale rovněž o poskytnutí takové podpory, aby tyto osoby mohly 

být rovnocennými členy společnosti a žít podobným způso- 

bemjako lidé bez postižení. A to za situace, kdy ti, kdo služby  

zabezpečují, jsou nejhůře zaplacení zaměstnanci v České republice. 

Jejich práce je neobyčejně náročná fyzicky i psychicky. Vyžaduje se 

po nich vysoká kvalifikace. A výsledky jejich dobré práce jsou na 

 životě jejich klientů znát.

Lidé, kteří byli druhořadými občany, kteří ve chvíli, kdy se jim  

zhoršilo postižení natolik, že potřebovali ke svému životu pomoc dru- 

hé osoby, nemohli rozhodovat téměř o ničem, se stali členy a kli- 

enty občanských sdružení. Mnoho neziskových poskytovatelských  

organizací zakládali sami, aby mohli poskytovat co nejúčinnější po- 

moc lidem se stejným či podobným postižením. Tyto svépomocné 

organizace nejen pomáhaly lidem kompenzovat zdravotní postižení 

či následky způsobené stářím, ale navíc je postavily do úplně no- 

vé role. Z pasivních čekatelů na pomoc se stali aktéry, kteří pomoc 

sami poskytují. Statut občanských sdružení umožňoval všem čle- 

nům ovlivňovat chod samotné organizace, a tak se mohl každý 

podílet nejen na zvyšování kvality života svého, ale i ostatních.

Nyní je na světě platná právní norma, která má vstoupit  

v účinnost v roce 2015 a která navazuje na prvorepublikový ob- 

čanský zákoník. Nabízí totiž namísto občanské společnosti, jež se  

v naší zemi formovala a rozvíjela více než dvacet let, jakousi prapo- 

divnou parodii na dvacátá a třicátá léta minulého století v podobě  

spolků, ústavů, nadací a fundací! Stručně řečeno, aby mohly do- 

savadní neziskovky poskytující sociální služby dál fungovat, muse- 

ly by se transformovat na ústavy (zapsané ústavy) a ty, jež služby 

neposkytují, na spolky.

Je pochopitelné, že něco takového vzbudilo nejprve obrovský 

údiv a potom odpor. Pod pojmem spolek si z časů předválečných 

obvykle představíme spolek baráčníků a jejich ples, a když se  

vysloví ústav, vybaví se dům, v němž jako ve vězení, „pod uzavře- 

ním“ čekají kdoví nač „chovanci“. Ústav se časem ztotožnil s pobyto- 

vým zařízením sociální péče, a to v protikladu k terénním a am- 

bulantním sociálním službám. Ústavní služby získaly tak špatnou  

pověst, že nedávno vytvořený zákon o sociálních službách 

s nimi nepracuje, nýbrž používá se v něm pojem domov.

A tak se vtírá otázka, kdo takové pozůstatky kultury minulého 

století dal do zákona, jímž se máme řídit v jedenadvacátém sto- 

letí, kdo takové věci připomínkoval a kdo a proč je schválil. Jed- 

nou z možných odpovědí je snaha o úmyslnou likvidaci občan- 

ské společnosti a její náhradu něčím, co už nemůže fungovat.  

Další otázka je, zda do toho my, koho se „starobylo-nová“ pravidla  

týkají, máme mluvit, či zda se rozhodneme mlčet. Zatímco Národní 

rada osob se zdravotním postižením koná, mnohé jiné neziskovky 

se zmíněným problémem zatím nezabývají.

Ať už byl záměr zákonodárce jakýkoliv, výsledek je, že se nám 

jako jediná možnost nabízí transformace občanských sdruže- 

ní v ústavy, kde členové a jejich práva nemají žádné místo. A to  

je na pováženou, protože osoby se zdravotním postižením jsou in- 

dikátor společnosti. Podobně jako pstruzi, kteří mizí z potoka 

a tím signalizují, že voda přestává být čistá, neférové chování  

k osobám se zdravotním postižením ukazuje, že je něco v nepořád- 

ku ve společnosti. Proto bychom nyní měli my, lidé s postiže- 

ním, zafungovat jako alarm pro ostatní neziskovky a celou občan- 

skou společnost.

Chválíme Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, 

která už od začátku upozorňuje na nedostatky navrhované novely  

(ty v článku uvedené nejsou jediné) občanského zákoníku, a dal- 

ší subjekty, které nesouhlasily a bily na poplach.

Na pranýř dáváme na prvním místě zlou snahu zákonodárce 

o potlačování občanské společnosti, jež může vést k totalitě mo- 

ci peněz, jedné třídy či třeba jedné skupiny lidí. A hned na druhém  

místě pranýřujeme lhostejnost, jež to vše umožňuje!

 
autorka je místopředsedkyní 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Novela, která ohrožuje samotnou 

existenci občanské společnosti

PRANÝŘ A CHVÁLÍŘ 

Jany Hrdé

Přiznané touhy vozíčkářů v nádherném kalendáři

Pomáhá vám internet či telefon? Napište o tom a soutěžte!

Pro osoby neslyšící či nedoslýchavé představuje stá- 

le závažný problém mj. i oblast spotřebitelských práv. 

Významný příspěvek ke zlepšení stavu představilo  

v listopadu Sdružení českých spotřebitelů.

Tato instituce, hájící oprávněné zájmy a práva zá-

kazníků na vnitřním trhu nejen našem, ale i v rámci 

Evropské unie, totiž za spolupráce České komory tlu- 

močníků znakového jazyka spustila na svém webu 

www.konzument.cz v sekci Publikace dva moduly pi- 

lotního projektu pro neslyšící. Oba ve znakovém 

jazyce i psaným textem poskytují uvedené skupině 

osob důležité informace, které se týkají vztahu pro-

dávající vs. nakupující.

První modul v několika kapitolách radí, jak si správ- 

ně počínat při nákupu a reklamaci zboží a služeb. 

Proto obsahuje mj. informace o délce záručních lhůt, 

o dokladech potřebných k reklamaci, o povinnostech 

prodávajícího a právech zákazníka i kontakty na in- 

stituce, které mohou v případě potřeby pomoci.

Druhý modul je z hlediska obsahové náplně možná 

důležitější. V podstatě jde o publikaci Odpovědné 

půjčování – jak nespadnout do dluhové pasti (sou- 

část kampaně Podepsat můžeš, přečíst musíš!) pře- 

vedenou do znakového jazyka. Osoby se sluchovým  

postižením se tak např. jednoduše dozvědí, jak  

správně sestavit rodinný rozpočet, získají důležité in- 

formace o druzích a vhodnosti půjček a úvěrů na ur- 

čité druhy zboží vč. upozornění na možné záludnosti  

v textech smluv.
Manažerka projektu Lenka Bergmannová tuto chvá-

lyhodnou aktivitu dále rozšiřuje: „V příštím období  

bychom rádi pokračovali v započatém projektu a při- 

nášeli postupně pro neslyšící další důležitá témata, 

například vlastnosti výrobků z hlediska osob se slu- 

chovým postižením, bezbariérovost v dopravě a ko- 

munikaci, jak poznáme kvalitu potravin, správné  

obouvání dětí a další.“

Ve stejné sekci najdou v knihovně digitálních doku-

mentů tytéž informace také osoby nevidomé a sla-

bozraké.                                  
                               (mk)

Spotřebitelské rady pro sluchově postižené

Existuje řada aktivit, které mají ve- 

řejnosti přiblížit život osob se zdra- 

votním postižením. Jedním z mála 

s mezinárodním dosahem je ne- 

dávno ukončený  projekt Osoba se 

zdravotním postižením mým souse- 

dem (CZ.3.22/3.3.04/11.02626).

Zaměřil se na tři oblasti, vznikl  

v rámci Operačního programu přes- 

hraniční spolupráce Česká repu- 

blika – Polská republika 2007–2013. 

Týkal se hustě obydleného a ná- 

rodnostně promíchaného regio-

nu Slezska, konkrétně Karvinska  

a Cieszynska. Za naši stranu byla 

řešitelem karvinská Obchodně pod- 

nikatelská fakulta Slezské univerzi- 

ty Opava, za polskou Ústav etnolo- 

gie a vzdělávání Slezské univerzity 

v Katovicích. Obecně ho lze pova- 

žovat za významný příspěvek k pod- 

poře rovných příležitostí a k zame- 

zení jakékoliv diskriminace.

Přeshraniční charakter měla vzá- 

jemná výměna informací a zkuše-

ností spojená s navázáním dlouho- 

dobé spolupráce české a polské  

akademické obce i dalších subjek- 

tů, které se do projektu zapojily. 

Výstupem z této oblasti je mj. i pří- 

prava budoucích pedagogů. Dru- 

hým okruhem zájmu bylo vybudo- 

vání sociálního kapitálu pro osoby 

s tělesným postižením formou nein-

stitucionální podpory. V posledním 

okruhu se jednalo především o tiš- 

těnou a internetovou propagaci vý- 

sledků výzkumů na téma rozšíření 

povědomí společnosti o potřebách 

tělesně postižených vč. jejich inte- 

grace. Zvláštní zmínku si zaslouží 

říjnový Den důstojnosti osob se 

zdravotním postižením, tematická   

beseda o pomoci uvedené skupině 

osob s kulturním programem.  (mk)

Přeshraniční projekt pro mladou generaci 

Už podeváté se mohou lidé se zdravotním postižením 

zúčastnit literární soutěže Internet a můj handicap. 

V prvních pěti ročnících bylo jejich úkolem vylíčit, jak 

jim internet pomáhá a jak ovlivňuje jejich život. Pořá- 

dající BMI sdružení následně soutěž rozšířilo o mož-

nost vystihnout přínos telefonu.

Na účastníky opět čekají zajímavé ceny, například 

mobilní telefon a dvakrát USB modem s tříměsíčním 

bezplatným připojením k internetu od společnosti Tele- 

fónica Czech Republic, tablet Megatech od společ- 

nosti 100MEGA Distribution či programy Zoner Photo 

Studio od firmy ZONER software. Třem soutěžícím 

vytiskne fotoobraz společnost Digitální studio, knihy 

věnuje nakladatelství Portál. Zvláštní ceny udělí časo- 

pisy Gong, Můžeš a Vozíčkář.

Maximální rozsah textu je 600 slov. Autoři mají vy- 

jádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet 

nebo telefon pomáhá vypořádat se s postižením. Při  

hodnocení se bude přihlížet k literární úrovni a ob- 

sahové zajímavosti. Texty, které už byly v minulosti  

do soutěže přihlášeny, nebudou přijaty.

Příspěvek opatřený poštovní i elektronickou adre- 

sou je nutné poslat e-mailem do 17. února na adre- 

su info@helpnet.cz. Přihlášením do  soutěže vyjadřuje  

autor souhlas s bezplatným zveřejněním svého díla  

ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz 

a případně v dalších médiích.

Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se usku-

teční na konferenci INSPO v sobotu 16. března 2013  

v Kongresovém centru Praha. Pozváni budou vši- 

chni soutěžící.
 

(pel)

sskk

i transformovat 
organizace, se ne
odmračených lidí 
í normou, která se

Abyste se mohli

pomůže odborný
připadalo mi, že 
nabídce není,“ vr

sociální služby
e budou transf
to lidé zvyklí 

o existenci svý
klienty na holi

služeb, jež spo
m postižením 
vality života u
odpory, aby ty
nosti a žít po

za situace, k
zaměstnanci v
fyzicky i psyc

edky jejich do

bčany, kteří v
ovali ke svém
ěř o ničem, s

ho neziskovýc
hli poskytova
ým postižení

kompenzov
e navíc je p
pomoc se st
ch sdružení 

organizace
života svéh
ávní norm
navazuje n
místo obča

a více než 
átá léta m
ací! Stručn
sociální sl
vy (zapsan

akového v
em spole

baráčníků
v němž ja
i“. Ústav 
a to v
Ústavní
ený zák

žívá se v
takové

se mám
nkoval
snaha 
adu ně
my, ko

e rozh
ostižení
ím nez
rce ja
zí tran
jejich
soby 

bně ja
přes

ostiže
bych

m pro

 os
orňu
sou 
sily 

pr
spo
eba
nos

í ra

u
é

A CA HVÁLÍŘŘVV
y

Svátky bývají různé, nejde jen o jména v kalendáři. Za komunistů hojně slavený Svátek práce mám nesmazatelně vrytý do paměti. Nevěřili byste, co všechno se může na Prvního máje stát.Dostal jsem tehdy od Svazu invalidů poukaz na výběrovou rekreaci postižených mládežníků do Domousnice. Šlo mimocho-dem o zařízení, které bylo po sametové  revoluci zprivatizováno a nato kompletně  rozkradeno. Jako mnoho dalších podobných objektů, které patřily svazáckým organiza-cím. To jen tak na okraj.Na oné rekreaci byli se mnou lidé nejrůz-něji postižení: zrakově, tělesně i mentálně. Možná to zavinila moje přítomnost, ale celá rekreace – to byl jeden psí kus za druhým. A právě na prvomájové oslavy nás pečli- vě připravoval vedoucí rekreačního zaříze-

ní. Dal si záležet hlavně na třech mentálně postižených chlapcích; naučil je volat: „To  je krásný alegorický vůz!“ Hoši to ovšem pořád pletli, takže se občas ozvalo „alergic-ký vůz“ a podobně. To ale nevadilo: vedou-cí jim dal balónky, cukrovou vatu, dostali  i párky s hořčicí. A šlo se do průvodu. Vše proběhlo jakž takž bez větších karambolů. Po oslavách jsme šli do nedaleké restau-race na oběd. Až když jsme se vraceli, sta- lo se to, co celý den viselo ve vzduchu.Míjeli jsme pohřební průvod se smuteč-ními hosty. Vévodila mu klasická rakev na voze taženém koňmi. Nebožtík totiž patřil do rodiny, která pracovala v místním hřebčin- ci. Milí tři chlapci zareagovali okamžitě. Za-čali mávat mávátky a volat: „To je krásný alergický vůz!“ Polil mě studený pot při před-stavě, co bude asi následovat. A následo-valo: Z průvodu vyběhl chlap, přiskočil ke mně a vrazil mi facku se slovy: „Sakra, vy pošahanci, umřela mi sestra, a vy si z toho děláte srandu!“
Chlapci se však nepoučili – ani nemohli. I pak tropili hrozné vylomeniny, šmírovali holky v koupelně, takže jsme museli zale-pit klíčové dírky. A na závěr jsme hochům předali diplomy za nejlepší klíčníky. Byli na toto „ocenění“ náramně hrdí.Že se dá svátek práce slavit nejrůznější-

mi způsoby, mi dosvědčil i jeden známý duchovní. Když byl malý, toužil na Prvního máje po balónku. Jeho tatínek zatím seděl v hospodě a popíjel. Oslavy už skoro kon-čily, když se vypotácel a jal se synkovi shá-nět kýžený balónek. Potkali jednu známou, která měla ke kočárku přivázaných asi de- set balónků a byla ochotna jeden chlapci věnovat. Šňůrka však nešla rozvázat, pro- to tatínek vytáhl zapalovač, že ji přepálí. Co myslíte, že se stalo? Balónky vybouchly a začaly hořet. Chudák otec skončil s těž- kými popáleninami a ještě ho komunisti popotahovali, že chtěl spáchat atentát.A do třetice ještě jeden hořlavý 1. máj.  Bývalý fotbalista také sháněl dítěti balónek, také použil zapalovač, balónky také vy-bouchly. Popáleniny tentokrát nebyly tak vážné, ale nedaleko stála dechovka a či-nelista byl pověřen dát povel k odpálení ohňostroje poté, co zazní výstřel. Inu, uči-nil tak po výbuchu balónků. Nad pomníkem začaly létat rachejtle a jiskry padaly na ramena pohlavárů, jedné soudružce zapá-lily paruku, doutnat začalo i několik věnců. Za katrem skončili činelista, fotbalista a ta-ky jeden zrakově postižený, který leknutím načůral – na sochu Vladimíra Iljiče Lenina,  u které stál. 
Rostislav Kuchař

Proč jen s kamarády na tu skálu lezli, přemítal už něko- 
lik měsíců, upoután na lůžko. Byla to frajeřina, ale hlav-
ně klukovina, která mu nadobro změnila život. Tisíckrát 
si mohl říkat, co bylo špatně, tisíckrát si mohl znovu 
promítat ten chybný krok a strmý pád do hlubin, jenže 
vrátit to už nešlo. Možná by bylo lepší tam chcípnout, než  
tady tak bezmocně ležet, říkal si. Zkuste se někdy válet 
pouhých deset minut bez hnutí, natožpak celé dlouhé 
nekonečné dny!Ještě horší bylo, když ho v nemocnici navštívila máma – 
to apatie v jeho očích přímo vyřvávala do prostoru. Petr  
ji tolik zklamal. Vkládali do něj všechny své naděje, přáli  
si, aby v budoucnu studoval akademii výtvarného umění, 
vždyť měl takový talent... Ale nyní? Jen na ně kouká a ne- 
může jim ani odpovědět na pozdrav.Na Petrovo živoření se už nemohla dívat Zuzka s Klárou. 
Mladé asistentky v rehabilitačním ústavu, které se o něj 
staraly. Byly to studentky blízké zdravotní školy, chodily 
sem na praxi. Dle pokynů zkušených odborníků se sna- 
žily rozhýbávat jeho bezvládné tělo, ale vše se zdálo mar- 
né, tak marné. Jako by mu to tělo ani nepatřilo. „Tak se 
přece trochu snaž, Petře, ne? Musíš chtít!“ křičela na něj 
zoufale buď jedna, nebo druhá. Podle toho, které z nich 
dřív docházely psychické síly.„Vždyť já chci, opravdu chci,“ odpovídal jim. Ale jen 
v duchu.
Nešlo to. Tak plynuly dny a týdny, tolik navzájem podob- 

né, šedé, o ničem. Kdyby Petr věděl, kolik mu ještě 
zbývá dní života, stříhal by si metr jako nějaký vojín kdy- 
si na vojně. „Vlastně ani to ne, vždyť bych nůžky ne-
udržel,“ v duchu se zasmál svému poněkud morbidnímu 
vtipu, rysy jeho tváře se však ani nepohnuly.Zdálo se, že jde o beznadějný případ. Jenže kousek 
naděje zbývá pro každého. Anebo to byla náhoda, když 
Zuzka krátce po první adventní neděli dostala malý pa- 
klík roztomilých obrázků? Ať už na nich byly nakresleny 
květiny a stromy, nebo jen slunce, pokaždé z nich vyza-
řovala zvláštní pohoda. Jako kdyby i obrazy měly duši. 
Ještě více ohromující byla informace napsaná malým pís- 
mem na druhé straně: „Nakreslila nohou Alice Pánková,  
11 let – Trutnov.“Když to Zuzka četla prvně, nemohla uvěřit vlastním 

očím. Takový obrázek by nesvedla namalovat ani za nic, 
a to je zdravá. Natožpak malá holka svou nohou! Zuz- 
ka si vzpomněla na Péťu. Jeho máma kolikrát vy- 
právěla, jak uměl její syn pěkně malovat – ale to se mohl 
ještě hýbat. Možná kdyby viděl tyhle obrázky, nebo ještě  
lépe přímo jejich autory při práci, dostal by novou chuť 
do života... Čím víc nad svým nápadem přemýšlela, tím  
víc se jí zamlouval.Nemohla to vydržet a hned zavolala Kláře. I jí se ná- 
pad líbil. Ještě ten večer se sešly a vymyslely další plán.  
Cíl jejich příští cesty byl jasný: Trutnov.
Když spatřily malou Alici poprvé, myslely, že vidí vílu. 

Vlásky jí splývaly podél zad až po pás, při sebemenším 
pohybu zlehka vlály, jako by mávaly celému světu. Její tvář  
byl jeden velký úsměv, energie sama. Jen ty ruce chybě- 
ly. Následek vrozené vady. Alice s tím neměla problém. 
Přes svůj handicap se zdála být šťastnou. Velice rychle se 
se Zuzkou a Klárou spřátelila a ochotně předváděla své 
malířské umění. Dívky se připravily na vše, ale tohle ne- 
čekaly. Alice tak mistrně ovládala štětec mezi prsty na 
nohou, že to připomínalo umělecký koncert. Štětec tan- 
čil po bílé ploše papíru a zlehounka za sebou zanechá-
val pestrobarevnou stopu. Obraz se vynořoval z papíru,  
jako by byl vyčarován.„To bylo úžasné, Alice, to snad ani není možné. To jsem 
ještě nikdy neviděla. Jsi neuvěřitelně šikovná,“ žasla Klára.
„To jen díky kouzelné pastelce.“„Díky čemu?“
„Kouzelné pastelce, mám ji támhle na stole.“„A čím je kouzelná?“„Dává lidem naději. Jen díky ní jsem začala malovat. Dal  

mi ji jeden pán, že prý už ji nepotřebuje. Že už umí být  
šťastný. Myslím, že to byl kouzelník.“„A nechtěla bys přijet k nám?“„Ukázat, jak umím malovat?“„Jak to víš?“
„Pastelka mi to řekla. Už je čas.“
Nedlouho potom přišly všechny do Petrova pokoje. Tvářil  

se jak starý morous, ale jen chvíli. Malá dívka na něj zapů- 
sobila. Jeho pohled se na chvíli zdál jasnější. Zuzka ho po- 
sadila, aby lépe viděl na to výtvarné představení. Mlčky sle- 
doval její umění. V každém jejím pohybu se ukrývala radost, 
která se přenášela na obrázek.Petr poprvé od úrazu pocítil záchvěv radosti. Dívenka ho 
doslova nabíjela energií. Kdyby jen se mohl alespoň tro- 

chu hýbat, kdyby jen svedl, to co ona, přemítal. Ale neby- 
la v tom závist, spíš touha.„Ale vždyť to dokážeš, když do toho dáš srdce,“ namítla 
najednou Alice.
Petr zbystřil. Jak to, že mi rozumí? Ví snad, co si myslím?
„Kouzelná pastelka mi to řekla. Chce být s tebou, vezmi 

si ji.“
Jak mám malovat? Vždyť se ani nepohnu!„Zkus to pusou, a uvidíš.“Bylo slyšet jen to, co říkala Alice. Zuzce s Klárou však 

bylo jasné, že si s Petrem rozumí. Že mezi ním a Alicí 
vznikl zvláštní druh harmonie.Klára podala pastelku Petrovi. Nesměle pootevřel ústa, 
jak jen to šlo. Bylo to podobné, jako když mu strkají do 
úst hadičku s pitím. Chvilku tužku cumlal, chutnala zvlášt- 
ně, cítil z ní sílu. Jenže za chvíli mu vypadla na deku. Jindy  
by ihned rezignoval, ale když zahlédl, jak se na něj Alice 
dívá svýma dětskýma očima, něco mu řeklo, že to nesmí 
vzdát.
„Musíš bojovat. Ta pastelka je kouzelná, dokáže naučit 

malovat i slzy, uvidíš,“ řekla ještě před odchodem Alice.Zuzce se zdálo, že Petr se nepatrně usmál.
Stalo se to zrovna o Vánocích. Rodiče za ním přišli do 

nemocnice, doma být ještě nemohl. Byl to pro ně smutný 
pohled na milovaného syna. Nic netušili o nedávné události 
s pastelkou.
Aby to tam bylo trochu veselejší, zkrášlili mu místnost 

vánoční výzdobou. Pak máma chytla svého chlapce za 
ruku a vyprávěla, co je doma nového. I když se snažila, 
v jejím hlase stále zazníval smutek. Taky mu přinesla dá- 
rek, jeho oblíbené cédéčko. Však mu ho holky pustí.Byli spolu asi hodinu, když Zuzka, která u něj měla zrov- 
na službu, řekla: „Petr má pro vás také překvapení.“Jeho máma pozvedla hlavu.„Naučil se malovat, podívejte!“ A vložila Petrovi pastelku 
do úst. Ten začal na přiloženém papíře rejdit hrotem tužky. 
Tvořila se za ním čára sice poněkud kostrbatá, ale přesto 
čára. Jeho mámě se roztlouklo srdce. I otec, který do té do-
by jen mlčky seděl, povstal a zvědavě nahlížel. Petr nakres-
lil malou květinu a pod ni napsal: „Pro maminku.“Maminka si vzala obrázek do rukou. Tohle nečekala. Ne-
byla schopna něco říct.Petr se jí zahleděl do očí. Byly celé od slz. Oční stíny že- 
ně stékaly po tvářích a pod jejíma očima se objevila barevná  
duha. V té chvíli Petr pochopil, že pastelka je opravdu ča- 
rovná. Skutečně naučila malovat slzy.             Jiří Pešaut
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ČAROVNÁ PASTELKA

Štiplavé vzpomínky na časy, kdy 
vládli soudruzi

Na Prvního máje

povídka

ukázka z knížky

vděčný styl založený na jadrném, někdy  až černém humoru a výstižné myšlenko-vé zkratce. Když se mu v 18 letech stal vážný úraz, dostal se jako invalida na po- myslné dno společnosti, v níž byli jedinou vládnoucí elitou komunisté. Vozíčkáři se kvůli bariérám často nedostali ani ven z by- tu, invalidní důchodci vykonávali jen pod- řadnou, mizerně placenou práci... Kuchař tenkrát zažil situace, nad nimiž dnes soud-nému člověku zůstává rozum stát nebo se mu dokonce otvírá kudla v kapse.Jako vrátný nedobrovolně vystřídal třia- šedesát míst během třinácti let. Opakovaně narážel na hloupost a aroganci papalášů či úředníků. Účastnil se nudných svazác- kých školení, po kterých ovšem následo- valy bujaré mejdany. V jeho životě samo-zřejmě nechyběly ani příjemné události: vydařená svatba, pořádání festivalu zdra- votně postižených písničkářů, tuzemské vý- lety či pozoruhodný zájezd do Sovětského svazu. V knížce dojde i na 17. listopad 1989 a následné fotbalové mistrovství svě- ta v Itálii. O tom všem vypráví Kuchař vtip- ně, bez obalu a bez zbytečných slov. Jed- notlivé texty servíruje jako jednohubky, jimiž si člověk může zpříjemnit čekání na auto-bus nebo u zubaře.Pamětník si díky Uklízeči a řediteli zas jednou uvědomí, že jeho blbá nálada se dá snadno zahnat. A mladšího čtenáře může padesátník z Olomouce zbavit iluze o lep-ším světě, který už byl.S knížkou Kuchařovi vypomohla novinář-ka Zita Chalupová. Získáte ji za 120 korun (+ poštovné) přímo od autora na telefonu 739 504 524 nebo e-mailu kucharrosta@seznam.cz.                                            (pel)

Povedenou taškařici přichystalo ve svém  výcvikovém centru sdružení Helppes. Na  tradiční mikulášskou nadílku se v sobotu  8. prosince dostavila třicítka natěšených ha- fanů, kteří s sebou milostivě vzali své páníč- ky a paničky – většinou lidi se zdravotním  postižením. Aby dostal pochoutku, musel kaž- dý chlupáč předvést nějaký kousek. Součástí zábavného odpoledne byly různé soutěže:  třeba mikulášský sedmiboj nebo aport čerto- va rohu (aport buřtu).Pes, který zlobil, si prošel peklem. A před  svatou čtveřicí se mohl vykoupit jedině tak,  že předvedl, co dovede.                                (pel)
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Svátky bývají různé, nejde jen o jména v kalendáři. Za komunistů hojně slavený Svátek práce mám nesmazatelně vrytý do paměti. Nevěřili byste, co všechno se může na Prvního máje stát.Dostal jsem tehdy od Svazu invalidů poukaz na výběrovou rekreaci postižených mládežníků do Domousnice. Šlo mimocho-dem o zařízení, které bylo po sametové revoluci zprivatizováno a nato kompletně rozkradeno. Jako mnoho dalších podobnýchobjektů, které patřily svazáckým organiza-cím. To jen tak na okraj.Na oné rekreaci byli se mnou lidé nejrůz-něji postižení: zrakově, tělesně i mentálně. Možná to zavinila moje přítomnost, ale celá rekreace – to byl jeden psí kus za druhým. A právě na prvomájové oslavy nás pečli-vě připravoval vedoucí rekreačního zaříze-

ní. Dal si záležet hlavně na třech mentálně postižených chlapcích; naučil je volat: „To je krásný alegorický vůz!“ Hoši to ovšem pořád pletli, takže se občas ozvalo „alergic-ký vůz“ a podobně. To ale nevadilo: vedou-cí jim dal balónky, cukrovou vatu, dostali i párky s hořčicí. A šlo se do průvodu. Vše proběhlo jakž takž bez větších karambolů. Po oslavách jsme šli do nedaleké restau-race na oběd. Až když jsme se vraceli, sta-lo se to, co celý den viselo ve vzduchu.Míjeli jsme pohřební průvod se smuteč-ními hosty. Vévodila mu klasická rakev na voze taženém koňmi. Nebožtík totiž patřil do rodiny, která pracovala v místním hřebčin-ci. Milí tři chlapci zareagovali okamžitě. Za-čali mávat mávátky a volat: „To je krásný alergický vůz!“ Polil mě studený pot při před-stavě, co bude asi následovat. A následo-valo: Z průvodu vyběhl chlap, přiskočil ke mně a vrazil mi facku se slovy: „Sakra, vy pošahanci, umřela mi sestra, a vy si z toho děláte srandu!“
Chlapci se však nepoučili – ani nemohli. I pak tropili hrozné vylomeniny, šmírovali holky v koupelně, takže jsme museli zale-pit klíčové dírky. A na závěr jsme hochům předali diplomy za nejlepší klíčníky. Byli na toto „ocenění“ náramně hrdí.Že se dá svátek práce slavit nejrůznější-

mi způsoby, mi dosvědčil i jeden známý duchovní. Když byl malý, toužil na Prvního máje po balónku. Jeho tatínek zatím seděl v hospodě a popíjel. Oslavy už skoro kon-čily, když se vypotácel a jal se synkovi shá-nět kýžený balónek. Potkali jednu známou, která měla ke kočárku přivázaných asi de-set balónků a byla ochotna jeden chlapcivěnovat. Šňůrka však nešla rozvázat, pro-to tatínek vytáhl zapalovač, že ji přepálí.Co myslíte, že se stalo? Balónky vybouchly a začaly hořet. Chudák otec skončil s těž-kými popáleninami a ještě ho komunistipopotahovali, že chtěl spáchat atentát.A do třetice ještě jeden hořlavý 1. máj. Bývalý fotbalista také sháněl dítěti balónek, také použil zapalovač, balónky také vy-bouchly. Popáleniny tentokrát nebyly tak vážné, ale nedaleko stála dechovka a či-nelista byl pověřen dát povel k odpálení ohňostroje poté, co zazní výstřel. Inu, uči-nil tak po výbuchu balónků. Nad pomníkem začaly létat rachejtle a jiskry padaly na ramena pohlavárů, jedné soudružce zapá-lily paruku, doutnat začalo i několik věnců. Za katrem skončili činelista, fotbalista a ta-ky jeden zrakově postižený, který leknutím načůral – na sochu Vladimíra Iljiče Lenina, u které stál. 
Rostislav Kuchař

n s kamarády na tu skálu lezli, přemítal už něko-ců, upoután na lůžko. Byla to frajeřina, ale hlav-ovina, která mu nadobro změnila život. Tisíckrátříkat, co bylo špatně, tisíckrát si mohl znovuten chybný krok a strmý pád do hlubin, jenže už nešlo. Možná by bylo lepší tam chcípnout, než bezmocně ležet, říkal si. Zkuste se někdy váletdeset minut bez hnutí, natožpak celé dlouhé é dny!
rší bylo, když ho v nemocnici navštívila máma –v jeho očích přímo vyřvávala do prostoru. Petr amal. Vkládali do něj všechny své naděje, přáli budoucnu studoval akademii výtvarného umění,takový talent... Ale nyní? Jen na ně kouká a ne-ni odpovědět na pozdrav.vo živoření se už nemohla dívat Zuzka s Klárou.tentky v rehabilitačním ústavu, které se o nějy to studentky blízké zdravotní školy, chodilyaxi. Dle pokynů zkušených odborníků se sna-ávat jeho bezvládné tělo, ale vše se zdálo mar-rné. Jako by mu to tělo ani nepatřilo. „Tak seu snaž, Petře, ne? Musíš chtít!“ křičela na nějjedna, nebo druhá. Podle toho, které z nichely psychické síly.chci, opravdu chci,“ odpovídal jim. Ale jen 

ak plynuly dny a týdny, tolik navzájem podob-ničem. Kdyby Petr věděl, kolik mu ještěvota, stříhal by si metr jako nějaký vojín kdy-„Vlastně ani to ne, vždyť bych nůžky ne-chu se zasmál svému poněkud morbidnímuo tváře se však ani nepohnuly.e jde o beznadějný případ. Jenže kousekpro každého. Anebo to byla náhoda, když po první adventní neděli dostala malý pa-h obrázků? Ať už na nich byly nakreslenymy, nebo jen slunce, pokaždé z nich vyza-pohoda. Jako kdyby i obrazy měly duši.omující byla informace napsaná malým pís-straně: „Nakreslila nohou Alice Pánková, “
ka četla prvně, nemohla uvěřit vlastním

očím. Takový obrázek by nesvedla namalovat ani za nic,
a to je zdravá. Natožpak malá holka svou nohou! Zuz-
ka si vzpomněla na Péťu. Jeho máma kolikrát vy-
právěla, jak uměl její syn pěkně malovat – ale to se mohl
ještě hýbat. Možná kdyby viděl tyhle obrázky, nebo ještě 
lépe přímo jejich autory při práci, dostal by novou chuť
do života... Čím víc nad svým nápadem přemýšlela, tím 
víc se jí zamlouval.Nemohla to vydržet a hned zavolala Kláře. I jí se ná-
pad líbil. Ještě ten večer se sešly a vymyslely další plán. 
Cíl jejich příští cesty byl jasný: Trutnov.
Když spatřily malou Alici poprvé, myslely, že vidí vílu.

Vlásky jí splývaly podél zad až po pás, při sebemenším 
pohybu zlehka vlály, jako by mávaly celému světu. Její tvář 
byl jeden velký úsměv, energie sama. Jen ty ruce chybě-
ly. Následek vrozené vady. Alice s tím neměla problém. 
Přes svůj handicap se zdála být šťastnou. Velice rychle se
se Zuzkou a Klárou spřátelila a ochotně předváděla své
malířské umění. Dívky se připravily na vše, ale tohle ne-
čekaly. Alice tak mistrně ovládala štětec mezi prsty na
nohou, že to připomínalo umělecký koncert. Štětec tan-
čil po bílé ploše papíru a zlehounka za sebou zanechá-
val pestrobarevnou stopu. Obraz se vynořoval z papíru, 
jako by byl vyčarován.„To bylo úžasné, Alice, to snad ani není možné. To jsem 
ještě nikdy neviděla. Jsi neuvěřitelně šikovná,“ žasla Klára.
„To jen díky kouzelné pastelce.“„Díky čemu?“
„Kouzelné pastelce, mám ji támhle na stole.“„A čím je kouzelná?“„Dává lidem naději. Jen díky ní jsem začala malovat. Dal 

mi ji jeden pán, že prý už ji nepotřebuje. Že už umí být 
šťastný. Myslím, že to byl kouzelník.“„A nechtěla bys přijet k nám?“„Ukázat, jak umím malovat?“„Jak to víš?“
„Pastelka mi to řekla. Už je čas.“
Nedlouho potom přišly všechny do Petrova pokoje. Tvářil 

se jak starý morous, ale jen chvíli. Malá dívka na něj zapů-
sobila. Jeho pohled se na chvíli zdál jasnější. Zuzka ho po-
sadila, aby lépe viděl na to výtvarné představení. Mlčky sle-
doval její umění. V každém jejím pohybu se ukrývala radost, 
která se přenášela na obrázek.Petr poprvé od úrazu pocítil záchvěv radosti. Dívenka ho
doslova nabíjela energií. Kdyby jen se mohl alespoň tro-

chu hýbat, kdyby jen svedl, to co ona, přemítal. Ale neby-
la v tom závist, spíš touha.„Ale vždyť to dokážeš, když do toho dáš srdce,“ namítla 
najednou Alice.
Petr zbystřil. Jak to, že mi rozumí? Ví snad, co si myslím?
„Kouzelná pastelka mi to řekla. Chce být s tebou, vezmi 

si ji.“
Jak mám malovat? Vždyť se ani nepohnu!„Zkus to pusou, a uvidíš.“Bylo slyšet jen to, co říkala Alice. Zuzce s Klárou však

bylo jasné, že si s Petrem rozumí. Že mezi ním a Alicí
vznikl zvláštní druh harmonie.Klára podala pastelku Petrovi. Nesměle pootevřel ústa,
jak jen to šlo. Bylo to podobné, jako když mu strkají do
úst hadičku s pitím. Chvilku tužku cumlal, chutnala zvlášt-
ně, cítil z ní sílu. Jenže za chvíli mu vypadla na deku. Jindy 
by ihned rezignoval, ale když zahlédl, jak se na něj Alice
dívá svýma dětskýma očima, něco mu řeklo, že to nesmí 
vzdát.
„Musíš bojovat. Ta pastelka je kouzelná, dokáže naučit 

malovat i slzy, uvidíš,“ řekla ještě před odchodem Alice.Zuzce se zdálo, že Petr se nepatrně usmál.
Stalo se to zrovna o Vánocích. Rodiče za ním přišli do

nemocnice, doma být ještě nemohl. Byl to pro ně smutný
pohled na milovaného syna. Nic netušili o nedávné události 
s pastelkou.
Aby to tam bylo trochu veselejší, zkrášlili mu místnost

vánoční výzdobou. Pak máma chytla svého chlapce za
ruku a vyprávěla, co je doma nového. I když se snažila,
v jejím hlase stále zazníval smutek. Taky mu přinesla dá-
rek, jeho oblíbené cédéčko. Však mu ho holky pustí.Byli spolu asi hodinu, když Zuzka, která u něj měla zrov-
na službu, řekla: „Petr má pro vás také překvapení.“Jeho máma pozvedla hlavu.„Naučil se malovat, podívejte!“ A vložila Petrovi pastelku 
do úst. Ten začal na přiloženém papíře rejdit hrotem tužky. 
Tvořila se za ním čára sice poněkud kostrbatá, ale přesto 
čára. Jeho mámě se roztlouklo srdce. I otec, který do té do-
by jen mlčky seděl, povstal a zvědavě nahlížel. Petr nakres-
lil malou květinu a pod ni napsal: „Pro maminku.“Maminka si vzala obrázek do rukou. Tohle nečekala. Ne-
byla schopna něco říct.Petr se jí zahleděl do očí. Byly celé od slz. Oční stíny že-
ně stékaly po tvářích a pod jejíma očima se objevila barevná 
duha. V té chvíli Petr pochopil, že pastelka je opravdu ča-
rovná. Skutečně naučila malovat slzy.             Jiří Pešaut
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ČAROVNÁ PAASSSSSSSSSTELKA

Štiplavé vzpomínky na časy, kdy 
vládli soudruzi

Na Prvního máje

povídkkakakaaaaakkaaaaka

uuuuuukukkkkázuukuuk ka z knížky

j ném, někdy až černém humoru a výstižné myšlenko-vé zkratce. Když se mu v 18 letech stal vážný úraz, dostal se jako invalida na po-myslné dno společnosti, v níž byli jedinouvládnoucí elitou komunisté. Vozíčkáři sevůli bariérám často nedostali ani ven z by-u, invalidní důchodci vykonávali jen pod-adnou, mizerně placenou práci... Kuchařenkrát zažil situace, nad nimiž dnes soud-ému člověku zůstává rozum stát nebo se u dokonce otvírá kudla v kapse.Jako vrátný nedobrovolně vystřídal třia-desát míst během třinácti let. Opakovaněrážel na hloupost a aroganci papalášůúředníků. Účastnil se nudných svazác-ch školení, po kterých ovšem následo-y bujaré mejdany. V jeho životě samo-jmě nechyběly ani příjemné události: ařená svatba, pořádání festivalu zdra-ně postižených písničkářů, tuzemské vý-či pozoruhodný zájezd do Sovětskéhozu. V knížce dojde i na 17. listopad9 a následné fotbalové mistrovství svě-Itálii. O tom všem vypráví Kuchař vtip-bez obalu a bez zbytečných slov. Jed-vé texty servíruje jako jednohubky, jimiž ověk může zpříjemnit čekání na auto-nebo u zubaře.mětník si díky Uklízeči a řediteli zas iu uvědomí, že jeho blbá nálada se dá no zahnat. A mladšího čtenáře může sátník z Olomouce zbavit iluze o lep-větě, který už byl.ížkou Kuchařovi vypomohla novinář-a Chalupová. Získáte ji za 120 korun štovné) přímo od autora na telefonu 04 524 nebo e-mailu kucharrosta@m.cz.                                           (pel)

Povedenou taškařici přichystalo ve svém výcvikovém centru sdružení Helppes. Na tradiční mikulášskou nadílku se v sobotu 8. prosince dostavila třicítka natěšených ha-fanů, kteří s sebou milostivě vzali své páníč-ky a paničky – většinou lidi se zdravotním postižením. Aby dostal pochoutku, musel kaž-dý chlupáč předvést nějaký kousek. Součástí zábavného odpoledne byly různé soutěže: třeba mikulášský sedmiboj nebo aport čerto-va rohu (aport buřtu).Pes, který zlobil, si prošel peklem. A před svatou čtveřicí se mohl vykoupit jedině tak, že předvedl, co dovede.                                (pel)

S peklem 
nejsou žerty

1. ledna vstoupil v platnost zákon o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejí- 

cích zákonů. Začala sociální reforma, která výrazně zasáh-

la do života mnoha občanů. Jak při jejím startu, tak během 

roku převládaly u příjemců dávek problémy spojené s jejich 

novou koncepcí a se zaváděním karty sociálních systémů 

(sKarty).
15. března převzali v pražském Top hotelu ocenění Mosty 

2011 i Alena a Jaromír Krpálkovi z pardubické České abi-

lympijské asociace – byli oceněni za dlouholeté organizo-

vání národních abilympiád.29. dubna byla v pražském Divadle Archa premiérově 

uvedena inscenace Simulante Bande. Taneční skupina 

VerTeDance v ní zkoumá možnosti pohybového vyjádření 

zdravého a tělesně postiženého člověka, relativnost po-

jmu handicap a křehkost mezilidských vztahů. Představení, 

v němž skvěle hraje i vozíčkářka Alena Jančíková, mělo  

divácký úspěch a během roku bylo reprízováno.

19. května předvedlo v areálu pražského Jedličkova ústa-

vu a škol na Vyšehradě v soutěžní části 11. ročníku české 

abilympiády pro děti a mládež ve 13 disciplínách svoji 

zručnost více než 120 zdravotně postižených dívek a chlap-

ců ve věku od 6 do 18 let z mnoha míst celé republiky. 

25.–26. května se v pardubické ČEZ aréně uskutečnila 

jubilejní 20. abilympiáda, národní soutěž pracovních schop-

ností a dovedností osob se zdravotním postižením. Zúčast-

nilo se 134 soutěžících, kteří obsadili 23 ze 40 vypsaných 

disciplín. Poprvé měl záštitu místopředseda Evropského  

parlamentu Oldřich Vlasák. 26. května byl na abilympiádě osvědčen zápis pro Guin-

nessovu knihu rekordů. Při dlouhodobé akci Korálkiáda,  

kterou vymyslel portál www.potvor.cz, se podařilo navlék-

nout 14 805 metrů korálků a překonat stávající světový 

rekord Kanady 6438,8 metru. 15. června–5. července absolvoval čtyřicetiletý handbiker 

Heřman Volf trasu z Prahy do Osla. Jednotlivé etapy na 

trase dlouhé 2076 km věnoval postiženým dětem a plnil tak 

jejich přání.
21. června podala Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR trestní oznámení na ministra zdravotnictví 

Leoše Hegera. Hlavní důvody: prosazení nových přímých 

plateb pro pacienty, zvýšení regulačních poplatků za pobyt 

v nemocnici, uzákonění takzvaných standardních služeb  

a s tím související stanovení placeného nadstandardu, což 

je dle NRZP v rozporu s Listinou základních práv a svo- 

bod, která zaručuje právo na bezplatnou zdravotní péči.

4.–10. srpna se šestadvacetiletý Oscar Pistorius z Jiho- 

africké republiky stal prvním sportovcem se zdravotním 

postižením, který reprezentoval svou vlast na olympiádě,  

a to v atletice. V Londýně nastoupil tento běžec, který po- 

užívá jako náhradu karbonové protézy, v individuálním zá- 

vodě na 400 metrů a jako finišman čtvrtkařské štafety. 

14. srpna uspořádalo Sdružení Asistence na Vinohra- 

dech happening Praha olympijská. Upozornilo tak na ne-

příznivou situaci v městské hromadné dopravě. Ukázkovým 

příkladem byla Vinohradská ulice, kde není jediný bezba- 

riérový ostrůvek pro nástup do tramvaje a vozíčkáři se ne-

dostanou ani do metra.

3.–7. září oslavilo Integrační centrum sociálních aktivit 

v Pardubicích první narozeniny. V Kosatci byla celá řada 

akcí, ve středu 5. září přišli s gratulací vzácní hosté, mj. 

hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, primátorka 

města Pardubic Štěpánka Fraňková, předseda Národní ra- 

dy osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, řím-

skokatolický farář Zbigniew Czendlik a celá řada dalších. 

1. října zatkla policie Vladimíra Šišku, vysoce postavené-

ho úředníka ministerstva práce a sociálních věcí. První 

náměstek ministra Jaromíra Drábka byl následně obviněn 

z podplácení, které podle médií souvisí s novým systé- 

mem poskytování sociálních dávek.
11. října se v pražském Divadle Archa uskutečnil slav- 

nostní večer, na kterém dvaadvacet vybraných dětí z ce- 

lé České republiky převzalo dárky, které pro ně při jed- 

notlivých etapách projektu Cesta za sny našich dětí do 

Norska vyjel Heřman Volf.16. října uvedl premiér Petr Nečas, že vláda možná bude 

revidovat sociální reformu, jejímž pilířem je elektronická 

sKarta. Tu mělo od Úřadu práce ČR do konce roku obdržet 

celkem 600 tisíc lidí, kteří pobírají například přídavek na  

dítě, příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu. Od led-

na 2013 ji mají dostávat i nezaměstnaní a osoby pobírající 

dávky v hmotné nouzi.23. října byly na Staroměstské radnici oznámeny výsledky 

2. ročníku soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku 

2012. V soutěži, kterou pořádá Nadační fond pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se hodnotil 

zvlášť běžný a zvlášť chráněný trh práce. V obou katego- 

riích získaly ceny ženy – ze sféry běžného trhu vozíčkářka 

Jana Novotná (na snímku), která se na České zemědělské 
univerzitě mj. zabývá 
i výzkumnou činností. 
Za vítězství v chrá- 
něném trhu převzala  
ocenění Marie Strna- 
dová, od roku 2006 
vedoucí divize montá-
ží výrobního družstva  
SOLEA CZ Rybník 
(obec u České Tře-
bové).

31. října z funkce  
odstoupil ministr prá- 
ce a sociálních vě- 
cí Jaromír Drábek  
(TOP 09). 

6. listopadu, poslední možný den pro odevzdání petič- 

ních archů pro historicky první přímou prezidentskou 

volbu, tak učinila Táňa Fischerová – herečka a politička, 

která vyvíjí značné aktivity v neziskovém sektoru a an- 

gažuje se v celé řadě charitativních akcí. V květnu 

2006 se zúčastnila i  doprovodného programu 14. ročníku 

národní abilympiády v Pardubicích.
16. listopadu byla jmenována ministryní práce a soci- 

álních věcí Ludmila Müllerová (narozena 27. září 1954  

v Lanškrouně), bývalá senátorka za obvod 46 – Ústí nad 

Orlicí, v letech 2004–2010 místostarostka městyse Dolní  

Čermná a  místopředsedkyně TOP 09.
17. listopadu se v Praze uskutečnila demonstrace na Vác- 

lavském náměstí Demokracie vypadá jinak, kterou připra- 

vila iniciativa Stop vládě. Podpořila ji i Národní rada osob 

se zdravotním postižením, podle níž důsledky sociální  

a zdravotnické reformy mnoha lidem s postižením zhoršují 

kvalitu života. Demonstrace se zúčastnily tisíce lidí.

5. prosince zvolil Senát na první schůzi po doplňovacích 

volbách místopředsedkyní Miluši Horskou, která je od roku 

1992 ředitelkou Základní a Praktické školy Svítání Pardubi-

ce, specializující se na vzdělávání a poskytování sociálních 

služeb dětem s mentálním a kombinovaným postižením.

7. prosince informoval předseda vlády ČR Petr Nečas o do- 

hodě s Českou spořitelnou, že sociální karty (sKarty) bu-

dou sloužit jako průkazky pro příjemce dávek, příspěvků  

a podpor. K placení či vybírání peněz od státu z banko- 

matů je lidé budou moci používat jen dobrovolně. Povin-

né to bude pouze u těch, u nichž hrozí zneužívání dávek  

v hmotné nouzi. Upraví to zákon. „Bude jednoznačně záko-

nem stanoveno, že sKarta bude nadále jako platební kar- 

ta využívána pouze dobrovolně a povinné bude pouze to, 

že bude používána jako průkazka,“ uvedl premiér.  
(fr, mk, pel)
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Již 19. ročník tradiční soutěže 

byl zakončen v sídle Úřadu vlády

Dnes mohou svoje svátky slavit nejen nositelé jmen 

a dokonce i některých příjmení, ale také třeba psi nebo 

kočky. V prakticky žádném volně prodejném kalendáři  

ale dosud není u následujících 21 dnů zmínka, že jsou  

to významné dny pro osoby se zdravotním postižením. 

21.3.                               Světový den Downova syndromu

2. 4.                        Světový den informovanosti o autismu

11. 4.                            Světový den Parkinsonovy nemoci

5. 5.                 Den boje za rovná práva handicapovaných 

12. 5.                         Mezinárodní den uvědomění nemoci 

                                   benigní myalgická encefalomyelitida 

                                  (chronický únavový syndrom – CFS)

                                         Mezinárodní den informovanosti 

                             o fibromyalgii (onemocnění podpůrných 

                                              tkání a pohybového aparátu)

17. 5.             Světový den hypertenze (vysoký krevní tlak)

24. 6.                                    Mezinárodní den osteoporózy 

                                                           (řídnutí kostní tkáně)

25. 6.                                          Den roztroušené sklerózy

27. 6.                                   Den vzniku Národní rady osob  

                                             se zdravotním postižením ČR

10. 9.                              50 dní pro roztroušenou sklerózu

21. 9.                    Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

23. 9.                                     Mezinárodní den neslyšících

1. 10.                                           Mezinárodní den seniorů

3. 10.                Světový den stomiků (lidé s dočasně nebo 

                    trvale vyvedeným střevem nebo močovodem)

10. 10.                                Světový den duševního zdraví, 

                                                              Světový den zraku

15. 10.                                                            Den bílé hole

29. 10.                               Světový den psoriázy (lupénky)

13. 11.                                  Mezinárodní den nevidomých

14. 11.                                                 Světový den diabetu

21. 11.          Evropský den pro cystickou fibrózu (smrtelná 

                      nemoc převážně dýchací a trávicí soustavy)

3. 12.                          Světový den zdravotně postižených (mk)

Významné dny, 
o kterých málokdo ví

Nejdůležitější události roku 2012 podle redaktorů Abilympijského zpravodaje

Tradiční publicistické ceny Vládního výboru  

pro zdravotně postižené občany mají své dr-

žitele. Vůbec poprvé se udílely v sídle Úřadu 

vlády. Slavnostního večera se 10. prosince 

zúčastnil i premiér Petr Nečas, který je také 

předsedou výboru.V tiskové kategorii zvítězila Barbora Němco- 

vá (Mladá fronta DNES Plzeň) s reportáží VA-

SŮV BĚH UŽ NIKDY, ANEB AŤ SE TU ZA  

ROK ZASE SEJDEME. S notnou dávkou hu-

moru v ní popisuje „na vlastní kůži“ absolvo- 

vaný legendární devadesátikilometrový běh ve 

Švédsku, který projela na běžkách jako trasér-

ka nevidomé závodnice Lenky Zahradníkové.

Vítězem rozhlasové kategorie se stal pořad 

MODLITBA PRO ANEŽKU, jehož autory jsou 

Martina Vodičková, Lenka Svobodová, Yvo-

na Žertová a Miloš Kot (Český rozhlas 2). 

Jde o časosběrný dokument o životě Anežky, 

která utrpěla velmi těžké zranění v 9 letech po 

pádu z koně. Lékaři jí nedávali velkou naději, 

rodiče v zoufalé situaci vyhledali i léčitele. Ten 

naučil maminku modlitbu pro Anežku, která  

ji i v bezvědomí své dcerce neustále opako-

vala: „Hojivá láska prochází každou buňkou  

v těle mé dcery Anež- 
ky a uzdravuje ji.“ Po  
probrání z bezvědomí 
Anežka tuto modlitbu 
sama odříkala. Pořad 
ukazuje, jak tato udá- 
lost ovlivnila celou rodi-
nu a jak důležité pro 
pozvolné uzdravování  
je zázemí v rodině.Za nejlepší televizní 

dílo byla zvolena AN-
DĚLSKÁ HRA, jejíž au- 
torkou je Adéla Sirot- 
ková (Česká televize). 
Dokument pojednává  
o kruté nemoci – dět- 
ské leukémii. Na osudu 
malé Amálky ukazuje, 
jak důležitý je u malého 
pacienta pocit bezpečí, 
plynoucí z přítomnosti a objetí maminky. Ale 

také, jak může oslabit pocity strachu i boles-

ti, když se nemocným dětem poskytne mož- 

nost hrát si, oživit svět dětské fantazie.

Přehled a charakteristiku všech udělených  

cen a také fotogalerii ze slavnostní akce lze  

najít na stránkách www.vlada.cz v rubrice 

Aktuálně.                                                    
(pel)

Premiér Petr Nečas předával ceny nejlepším v tiskové kategorii. Na sním- 

ku ocenění přebírá vítězka Barbora Němcová.

, p y y
oletí daaal do zákona, jímmmž se máme řídit v jedenadvacátém sto-
tí, kdo taaakové věci přippoomínkoval a kdo a proč je schválil. Jed-
ou z mmoožžžných odpovědí je snaha o úmyslnou likvidaci občan-

ý p j
zdravotním postižením mým souse-
dem (CZ.3.22/3.3.04/11.02626).

Zaměřil se na tři oblasti, vznikl 

pp
žovat za významný příspěvek k pod-mný příspěvek k pod-
poře rovných příležitostí a k zame-ežitostí a k zame-
zení jakékoliv diskriminacekriminace.
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1. Vývoj aktivit, jejich obsah a pøípadné zmìny v prùbìhu roku: 
Posláním semináøe je pøedstavit úèastníkùm zdravotní postižení zážitkovou formou, což znamená, 

že si každý z pøítomných vyzkouší napøíklad jízdu na vozíku, pøekonávání architektonických bariér 
pomocí francouzských holí èi sebeobsluhu  jednou rukou. Ocitne se tak v obtížných situacích, které 
musí postižený èlovìk øešit pøi bìžných každodenních èinnostech. 

Semináø je vhodným zpùsobem, jak postupnì odstraòovat informaèní, psychické a komunikaèní 
bariéry, které pøetrvávají mezi zdravými a postiženými lidmi. Úèastníci semináøe mohou zakusit 
pocity èlovìka s pohybovým postižením, a zároveò si uvìdomí, jak a èím lze tìmto lidem pomoci. 
Následnì mùže dojít ke sblížení  tìchto skupin a jejich lepšímu vzájemnému porozumìní.

Semináø se poprvé uskuteènil v roce 2003 a pøipravilo ho Tyfl ocentrum Pardubice v souèinnosti 
s vedoucí odboru sociálních vìcí pardubického magistrátu Ivanou Liedermanovou. Èeská abilympijská 
asociace zaèala s Tyfl ocentrem spolupracovat v roce 2004 a pùvodní zážitkový semináø zahrnující 
problematiku nevidomých a slabozrakých se tak rozšíøil o problematiku tìlesnì postižených osob. 
Od roku 2007 pøipravujeme tento semináø sami a  je zamìøen jen na pohybová postižení. 

Projekt významnì podporuje proces sociálního zaèlenìní. Je význaèný nejen zainteresováním 
širokých cílových skupin vìtšinové spoleènosti, ale i úèastí samotných lidí se zdravotním postižením 
v rolích lektorù semináøe.

Cílem projektu je:
• Zprostøedkovat cílové skupinì pøímé setkání s osobami se zdravotním postižením a seznámit je 

s problematikou zdravotního postižení, vèetnì bariér všeho druhu (sociálnì psychologických, 
architektonických, hmotných a informaèních), které lidé se zdravotním postižením musejí 
pøekonávat v bìžném životì.

• Aby cílová skupina absolventù semináøe umìla využívat získané poznatky v bìžném i profesionálním 

životì a postupnì si uvìdomovala bariéry všech druhù, které stojí mezi lidmi se zdravotním 
postižením a vìtšinovou intaktní populací, a získala motivaci k jejich odstraòování.

• Postupnì se podílet na zlepšování životních podmínek a kvalitì života lidí se zdravotním postižením 
a tak podporovat jejich sociální zaèlenìní do bìžného života spoleènosti. 

• Pùsobit proti sociálnímu vylouèení a zmírnit následky znevýhodnìní, vzniklého díky ztrátì 
schopností, z dùvodu zdravotního postižení.  

• Preventivnì pùsobit proti poškození zdraví a pøípadnému následnému vzniku zdravotního 
postižení u sebe i u ostatních.

2. Zhodnocení úspìšnosti, kvality a dosažení cílù:
Projektem smìøujeme k osvìtì veøejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o problematice 
zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. Bìhem absolvování našeho zážitkového 
semináøe mìli možnost zdraví úèastníci rozpoznat rùzné druhy bariér a pocity lidí se zdravotním 
postižením, které zdolávání tìchto bariér provází.
     Zážitková zkušenost v modelových situacích bìžného života (komunikace s lidmi se zdravotním 
postižením, pohybová zkušenost tìlesného postižení dolních konèetin a poúrazového stavu 
páteøe s využitím kompenzaèních pomùcek – berle, vozík apod.) je  pøedpokladem k tomu, že 
se absolventi semináøe nebudou podílet na vzniku dalších potenciálních bariér v budoucnosti. To 
je jedním z pøedpokladù vzájemného soužití odlišných spoleèenských skupin v jedné spoleènosti 
a zároveò je obecnou výchovou k toleranci a respektu v mezilidských vztazích. Tímto projekt výraznì 
podporuje proces sociálního zaèlenìní. Je významný nejen zainteresováním širokých cílových skupin 
vìtšinové spoleènosti ale i úèastí samotných lidí se zdravotním postižením ve funkcích lektorù 
semináøe. Projekt tak pøinesl pracovní pøíležitost osobám, které jsou do urèité míry znevýhodnìné 
na otevøeném trhu práce, a zároveò umožòuje pøímý kontakt s cílovou skupinou projektu. Souèasnì 

07. ZÁŽITKOVÝ SEMINÁØ
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významným podílem pøispìl k osvìtì obyvatel a následnì ke zlepšení životních podmínek lidí se 
zdravotním postižením v Pardubickém kraji.   
     
     Semináøù se v tomto roce uskuteènil dostateèný poèet i když došlo ke zkrácení pøíspìvku a zájem 
ze strany škol byl znaèný, ve vìtšinì pøípadù jsme zájmu vyhovìli. O dobrých výsledcích svìdèí 
skuteènost, že i v letošním roce nás oslovovaly organizace, které zážitkový semináø absolvovaly již 
v minulých letech. Navázali jsme spolupráci s VOŠ se sociálním zamìøením a stavebními školami. 
Tento trend chceme udržet i v roce 2013.

07 3. STATISTIKA PROJEKTU A INTERPRETACE STATISTICKÝCH ÚDAJÙ

STATISTIKA OSVÌTY 2012

Datum
Druh

semináøe
Poèet

úèastníkù
Poznámka

28. 2. 2012
09,00 - 13,00

ZŠ a MŠ Øeèany nad 
Labem

27
Byli spokojeni - volat ve ŠR 

2012/2013

1. 3. 2012
09,00 - 14,00

SZŠ Ústí nad Orlicí 35
Zájem o další spolupráci pøíští ŠR, 

Exkurze v Kosatci

7. 3. 2012
13,00 - 15,00

SZŠ Pardubice 19 Zájem o další spolupráci pøíští ŠR

8. 3. 2012
13,00 - 15,00

SZŠ Pardubice 21 Zájem o další spolupráci pøíští ŠR

19. 3. 2012
12,40 - 15,40

VOŠ Pardubice
(sociální práce)

19
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR

20. 3. 2012
10,00 - 12,00

SZŠ Ústí nad Orlicí 20
Zájem o další spolupráci pøíští ŠR, 

Exkurze v Kosatci

21. 3. 2012
10,00 - 13,00

SZŠ Svitavy 39
 Zájem o další spolupráci pøíští ŠR, 

Exkurze v Kosatci

26. 3. 2012
12,40 - 15,40

VOŠ Pardubice
(sociální práce)

12
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR

27. 3. 2012
07,00 - 09,00

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
15

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

29. 3. 2012
14,00 - 17,00

Firma 
EDERA Group a.s.

22 Spokojeni a pøekvapeni 

3. 4. 2012
07,00 - 09,00

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
11

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

13. 4. 2012
09,00 - 13,00

ISŠ Moravská 
Tøebová

16
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci. Exkurze v Kosatci.

17. 4. 2012
08,00 - 17,00

Den zemì 200 Úèastnily se školy z Pardubic

20. 4. 2012
13,25 - 15,00

Univerzita Pardubice 
- Zdravotnická studia 
-porodní asistentky

11
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci.
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24. 4. 2012
14,15 - 15,45

Univerzita Pardubice 
- Zdravotnická studia 
-porodní asistentky

19
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci.

25. 4. 2012
09,00 - 16,00

Univezita Pardubice - 
fkulta dopravy - Život 
s lidmi s handicapem

200
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci.

26. 4. 2012
08,30 - 12,00

ZŠ Dolní Roveò 20
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci v pøíštím ŠR - 
provedeme na Horním Jelení

3. 5. 2012
08,00 - 10,00

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
12

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

10. 5. 2012
08,00 - 10,00

Støední škola zdra-
votnická a sociální 

Chrudim
8

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

17. 5. 2012
09,00 - 13,00

ISŠ Moravská 
Tøebová

22
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci. Exkurze v Kosatci

1. 6. 2012
08,50,- 10,35

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
8

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

1. 6. 2012
11,30 - 13,00

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
13

. Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

4. 6. 2012
08,00,- 09,30

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
13

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

5. 6. 2012
08,00,- 09,30

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
11

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

5. 6. 2012
09,50,- 11,15

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
12

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

6. 6. 2012
09,00 - 10,30

SOŠ Stavební Rybitví 14
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR. Domluvena 
návštìva Kosatce

6. 6. 2012
10,30 - 12,00

SOŠ Stavební Rybitví 17
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR. Domluvena 
návštìva Kosatce

8. 6. 2012
08,50,- 10,35

Støední škola zdra-
votnická a sociální 

Chrudim
12

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

8. 6. 2012
11,30 - 13,00

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
16

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR

11. 6. 2012
08,00 - 09,30

Støední škola 
zdravotnická 

a sociální Chrudim
11

Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští ŠR
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12. 6. 2012
09,00 - 11,00

Exkurze SOŠ Stavební 
Rybitví do Kosatce

33
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR.

13. 6. 2012
09,45 - 11,15

Gymnázium Žamberk 12
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR

19. 6. 2012
09,00 - 11,30 

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

13
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR.

19. 6. 2012
11,30 - 12,00 

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

14
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR.

20. 6. 2012
09,00 - 11,00

Exkurze ISŠ Moravská 
Tøebová do Kosatce

22
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci. 

21. 6. 2012
09,00 - 11,30 

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

11
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR.

21. 6. 2012
11,30 - 12,00 

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

10
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR.

27. 6. 2012
09,00 - 10,30

Exkurze Støední 
odborná škola 

grafi cká Pøelouè 
do Kosatce

25
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci pøíští ŠR.

10. 7. 2012
09,00 - 11,00

Dìtský tábor 
TJ Sokol Býšť

Nové Mìsto nad 
Metují

35
Spokojenost-zájem o další 
spolupráci pøíští prázdniny

11. 7. 2012
09,00 - 11,00

Dìtský tábor Mlýnek 
u Velin

17
Dùm dìtí a mládeže BETA 

(u bazénu). Spokojenost-zájem 
o další spolupráci pøíští prázdniny

7. 9. 2012
10,00 -17,00

První narozeniny 
Kosatce

20

Polovina uèastníkù byla z ulice 
a druhá polovina byly zamìstnanci 

Kosatce. Obì poloviny  semináø 
zaujal.

10. 9. 2012
09,00 - 14,00

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

26
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci .

25. 9. 2012
08,00 - 09,45

Gymnázium Skuteè 19
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci

25. 9. 2012
10,00 - 11,45

Gymnázium Skuteè 16
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci

3. 10. 2012
09,00 - 17,00

Dopravnì - servisní 
a prezentaèní den 

na námìstí v Holicích
300 Spokojenost - pøíští rok opìt úèast.

10. 10. 2012
08,00 - 10,30

ZŠ Benešovo námìstí 
Pardubice

19
Spokolenost - další semináøe 

na jaøe (bøezen,duben)

10. 10. 2012
10,30 - 13,00

ZŠ Benešovo námìstí 
Pardubice

20
Spokolenost - další semináøe 

na jaøe (bøezen,duben)

17. 10. 2012
10,30 - 13,01

ZŠ Benešovo námìstí 
Pardubice

15
Spokolenost - další semináøe 

na jaøe (bøezen,duben)

29. 10. 2012
08,00 - 12,00

Pardubický kraj 
úøedníci z odboru 

školství
9

 Spokojenost, dobrá diskuse, 
do které se zapojili všichni. 
Domluva na další  semináø.

5. 11. 2012
09 - 10,30

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

14
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci.

5. 11. 2012
11,00 - 12,30

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

14
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci.

6. 11. 2012
11,40 - 13,20

Gymnázium a ZŠ 
Králíky

16
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci.

13. 11. 2012
8,45 - 10,30

Gymnázium Žamberk 14
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci 

13. 11. 2012
11,00 - 12,30

Gymnázium Žamberk 10
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci 

15. 11. 2012
10,00 - 12,30

ISŠ Moravská 
Tøebová

16
Spokojenost - zájem o další 

spolupráci. 

22. 11. 2012
10,00 - 11,00

VOŠ Èeská Tøebová            
(sociální práce)

43 Zájem o další spolupráci.

6. 12. 2012
9,00 -11,00

VOŠ Pardubice 
(sociální práce)

65
Beseda a prohlídka Kosatce 

-spokojenost.

19. 12. 2012
9,00 - 11,00

Støední stavební škola 
Pardubice (Rybitví)

14
Spokojenost-zájem o další 

spolupráci. Domluvena návštìva 
Kosatce v únoru 2013

 Celkem 1717  
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4.   Hodnocení spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních vìcí:
Z reakcí úèastníkù na semináø vybíráme následující hodnocení, která hovoøí za vše (viz kopie zpìtných 
dotazníkù):

1. Univerzita Pardubice - spolupráce spoèívá v úèasti organizace na akcích školy, které propagují 
možnosti studia pro lidi se zdravotním postižením. Zároveò spolupracují pøi organizaci zážitkových 
semináøù pro studenty a zamìstnance univerzity Pardubice.

2. Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice – v roce 2011 byli proškoleni pracovníci 
pedagogicko-psychologické poradny a výchovní poradci z nìkterých ZŠ a SŠ okresu Pardubice, 
pedagogicko-psychologická poradna zapojila také poradce pro volbu povolání z ÚP ÈR  

3. Støední zdravotní škola Ústí nad Orlicí, Chrudim, Svitavy a Èerná za Bory  - organizace 
zážitkových semináøù ve zdravotních školách umožní aktivaci budoucích zdravotníkù k lidem se 
zdravotním postižením . Úèastníme se i na akcích, které organizují

4. SOŠ stavební Rybitví - organizace zážitkových semináøù ve stavební škole umožní to, že 
si budoucích stavaøi uvìdomí, že staví i pro lidi se zdravotním postižením. Dùraz je kladen 
na bezbariérové projektování .

5. VOŠ Pardubice-sociální práce, VOŠ Èeská Tøebová-sociální práce - organizace zážitkových 
semináøù ve školách zamìøených na vyšší odborné vzdìlávání v sociální práci umožní pøiblížení 
problematiky handicapovaných budoucím sociálním pracovníkùm.

6. ISŠ Moravská Tøebová – sociální peèovatelka - organizace zážitkových semináøù ve støední 
škole zamìøené na sociální práci umožní pøiblížení problematiky handicapovaných budoucím 
sociálním pracovníkùm.

Dotazníky zpìtné vazby:
„Tento semináø hodnotím kladnì …“ 
„Semináø hodnotím jako jeden z nejlepších, které se na naší škole prezentovali.“
„Domnívám se, že se podaøilo studentùm pøiblížit problematiku života se zdravotním postižením.“
„Velmi si cením milého, vstøícného a empatického pøístupu lektorù zážitkového semináøe“
„Možná bych se z úèastníkù snažila vymáèknout více pocitù a názorù z prožité situace, protože si 
myslím, emoce a pocity byly silné.“

Ceník za zážitkový semináø - Platnost od 1. 1. 2013
Cena pro základní, støední a vysoké školy

• pro danou tøídu nebo skupinu ve škole

1 vyuèující hodina (45 min.) …………………………… 300,- Kè
2 vyuèující hodiny (90 min.) …………………………… 600,- Kè
3 vyuèující hodiny (135 min.) ………………………….. 900,- Kè

• ve specifi ckém prostøedí nebo hodinové dotaci (cena dohodou)
 

Cena pro úøedníky státní zprávy a samosprávy, ostatní veøejnost
• cena za 3 hodinový zážitkový semináø pro jednoho úèastníka ……  300,- Kè
• cena za semináø ve specifi ckém prostøedí a èasové dotaci ………… dohodou

07
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Náplò èinnosti vycházela z osvìdèených akcí v minulých letech. Jednalo se zejména o tyto: 
výtvarná dílna – zimní koláže, mandely, jarní dekorace, korálkové obrazce a malbu pet lahví.  
Pøidaly se další èinnosti, jako napø.  trénink pamìti, pøednášky o Pernštejnech a Ugandì, povídání 
o zdravém životním stylu a øemeslech.

Aktivity Klubu Lvíèek smìøovaly zejména ke zvyšování sebedùvìry, vlastních dovedností 
a získávání dùležitých životních zkušeností. Úèastníci se aktivnì zapojovali do plánované èinnosti, 
sami si navrhovali témata, která je zajímala. Navštìvovali pøedstavení Východoèeského divadla 
Pardubice a  výstavy, úèastnili se vybraných kulturních a spoleèenských akcí.

Dùležité je, že navázali pøátelství, mnozí se schází i mimo pravidelné schùzky Klubu Lvíèek. 
Využívají i dílen v Integraèním centru sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec.

Vìtší úèasti pøi navštìvování dílen nebo kulturních akcí èasto brání fi nanèní dùvody, u nìkterých 
pøetrvává ostych pøed cizími lidmi.

Statistika roku 2012:
Celoroèních akcí Klubu Lvíèek se úèastnilo 16 lidí z Pardubic. Celkovì mìlo 109 setkání úèast 618 
osob.

08. KLUB LVÍÈEK
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09. ICSAP KOSATEC
Rok 2012 byl pro Èeskou abilympijskou asociaci obdobím, kdy se „zabydlovala“ v Integraèním 

centru sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec. Bìhem roku se naplno rozbìhly dílny - truhláøská, šicí, 
keramická a montážní. Ve spoleèenském sále se konala celá øada zajímavých akcí a do tréninkové 
kavárny U tiskaøe Brixe si našla cestu celá øada hostù.

Leden 2012 
Èeská unie podporovaného zamìstnávání uskuteènila v Kosatci  setkání výboru ÈUPZ, pøi kterém 

se uskuteènila prezentace sociálních služeb a aktivit Èeské abilympijské asociace a jejích nových 
prostor.

Na exkurzy do centra pøišlo 40 studentek Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
a probìhl zážitkový semináø

Podívaná za všechny groše aneb Nejpovedenìjší fi lmy z FAMU. Tak se jmenoval poøad s projekcí  
unikátního pásma fi lmù. Promítala se zdaøilá díla studentù FAMU, kterým už tleskali jejich 
pedagogové. Veèerem provázel a na dotazy z publika odpovídal Tomáš Pavlíèek, student režie 
hraných fi lmù a autor jednoho z promítaných fi lmù. Výtìžek z dobrovolného vstupného byl vložen 
do kasièky veøejné sbírky Kapka vody pro Kosatec.

Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ÈR ve spolupráci s Èeskou abilympijskou 
asociací pøipravila pøednášku JUDr. Jana Hutaøe, øeditele legislativního odboru Národní rady osob 
se zdravotním postižením ÈR. Na dotazy odpovídali také zástupci Úøadu práce v Pardubicích. 
Tématem pøednášky, které se zúèastnili  zástupci neziskových a nevládních organizací, státní správy, 
samosprávy a veøejnost, byly zmìny v sociální oblasti po 1. lednu 2012.

Únor 2012 
Neprofesionální handicapovaný sportovec Heøman Volf podniká již tøetím rokem velké cesty 

po Evropì na speciálnì upraveném kole. V roce 2009 jen za pomoci svých paží dojel pod paøížský 
Vítìzný oblouk, rok na to vyrazil na Èeskoslovenskou cestu a v létì 2011 dovezl papeži do Øíma 
poselství èeských vozíèkáøù. Projekt „Cesta za snem“ má za sebou již 3680 zdolaných kilometrù. 

Beseda s Heømanem Volfem a producentem projektu Miloslavem Doležalem z cesty do Bánské 
Bystrice byla doplnìna krátkými fi lmy a fotografi emi.

Na základì oslovení koordinátorky Komunitního plánování Miluše Topolské se v Kosatci setkala 
Sociální komise magistrátu mìsta Pardubic. Její èlenové si centrum prohlédli a získali informace 
o èinnosti Èeské abilympijské asociace.

Rotary klub Pardubice uspoøádal v tréninkové kavárnì U tiskaøe Brixe jedno ze svých setkání. 
Jeho èlenové, v èele s pardubickým fotografem Štìpánem Bartošem, si v jeho závìru prohlédli 
prostory centra.

Bøezen 2012 
Obèanské sdružení Koalice nevládek Pardubicka uspoøádala v Kosatci Burzu fi lantropie v rámci 

konání 14. konference neziskových organizací. Na burze uspìlo všech osm postupujících projektù. 
Pøítomní zástupci podnikatelského a veøejného sektoru vypsali na místì šeky na témìø  400 tisíc Kè. 
Navíc  nìkteré  projekty podpoøili nefi nanènì – materiální pomocí èi službou. Èeská abilympijské 
asociace si z burzy odnesla Zážitkový workshop se zdobením perníku od pana Pavla Janoše.

Svaz tìlesnì postižených Pardubice Dubina uskuteènil v Kosatci svoji výroèní èlenskou schùzi 
s obèerstvením pro 60 osob. Pøítomné potìšil svým vystoupením harmonikáø.

Kvìten 2012 
Obèanské sdružení Rytmus už tradiènì prostøednictvím soutìže Stejná šance oceòuje fi rmy, které 

se pøihlásily ke konceptu spoleèenské odpovìdnosti fi rem tím, že lidem s postižením dávají šanci 
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získat práci na otevøeném pracovním trhu. Finále této soutìže bylo v sále Integraèního centra. 
Cílem soutìže je ocenit zamìstnavatele, kteøí zamìstnávají osobu se zdravotním znevýhodnìním 
na volném trhu práce. Titulem Zamìstnavatel roku 2012 se mùže chlubit Východoèeské divadlo.

V polovinì kvìtna se uskuteènila akce s názvem  Už nám je pùl roku aneb Den otevøených 
dveøí Integraèního centra sociálních aktivit v Pardubicích. Navlékaly se korálky pro KORÁLKIÁDU. 
Tu jsme organizovali spolu s portálem pro kreativní lidi www.potvor.cz. Bavili nás klienti denního 
stacionáøe Mirea z Nemošic a denního stacionáøe Sluneènice z Pardubic. Návštìvníci z øad široké 
veøejnosti si vyzkoušeli práci v keramické, výtvarné, šicí a truhláøské dílnì. Zažili také pocity tìlesnì 
handicapovaných pøi jízdì na vozíku. 

Integraèní centrum opìt navštívil vozíèkáø a neprofesionální sportovec Heøman Volf, který spolu 
s producentem jeho fi lmù Miloslavem Doležalem pøedstavili projekt Cesta za snem. Jejich povídání 
doplnìné fi lmy a fotografi emi tentokráte popsalo cestu na handbiku do Øíma.

Èerven 2012 
Most pro lidská práva, o.s. ve spolupráci s Èeskou abilympijskou asociací, o.s. v rámci projektu 

Dobrý den, sousede! uspoøádaly v Kosatci první WORKSHOP ETNOVAØENÍ! Na programu byla 
Èeèenská kuchynì, minidílna suchého plstìní a výroba originálních šperkù pod vedením výtvarnice 
Raisy Džanhotové. 

V Kosatci bylo Setkání poskytovatelù sociálních služeb. Na setkání se pøedstavily místní 
organizace, které poskytují služby seniorùm, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dìtmi, 
osobám v obtížné životní situaci a dalším. Na akci pozvaly Odbor sociálních vìcí Magistrátu mìsta 
Pardubice, Komunitní plánování mìsta Pardubic a Èeská abilympijská asociace.

Základní škola a Praktická škola Svítání uskuteènila v Kosatci  vyhlášení vítìze soutìže „Já a ty 
jsme my aneb Svítání oèima našich kamarádù“. Návštìvníci mohli v prostorách vyhlášení spatøit 

i drobnou výstavu o tom, jak vidí pardubickou školu Svítání jednak dìti zdravé, ale také i ty se 
zdravotním postižením. Výstava byla zároveò souèástí této soutìže

Srpen 2012
Osmnáct handicapovaných dìtí vybraných z celé Èeské republiky vzpomíná na prázdniny 

jenom v dobrém. Splnila se jim totiž jejich tajná pøání a nìkteré z nich se sešly v Kosatci. Z Prahy 
za dìtmi pøijel vozíèkáø Heøman Volf, který jim jednotlivá pøání plnil. V èervenci dokonèil ètvrtou 
a závìreènou etapu dlouhodobého projektu Cesta za snem, která mìla podtitul Køížem krážem 
Evropou na handbiku. Expedice nazvaná Cesta za sny našich dìtí na speciálním kole s ruèním 
pohonem vedla z Prahy až pod vrchol hory Gaustatoppen, severnì od norského hlavního mìsta 
Osla. Výprava na podporu osmnácti handicapovaných dìtí z celé Èeské republiky trvala tøi týdny, 
vedla pøes pìt státù a celková délka se vyšplhala na úctyhodných 2076 kilometrù. Každá etapa 
byla vìnována jednomu z vybraných dìtí a tím jim Heøman Volf plnil jejich pøání, o které si napsaly. 
Na akci se výraznou mìrou podílel Nadaèní fond Cesta bezpeèí, spolupoøadatelem byla Èeská 
abilympijská asociace.

SKP-CENTRUM, o.p.s. uspoøádalo  v Integraèním centru Kosatec putovní výstavu velkoformátových 
fotografi í, která pøiblížila èinnost spoleènosti SKP-CENTRUM a byla zároveò prùøezem dvacetiletého 
pùsobení této organizace. Záštitu pøevzal pan Ing. Pavel Šotola – èlen Rady Pardubického kraje 
zodpovìdný za neziskový sektor a místostarosta mìsta Hlinsko.

Národní rada osob se zdravotním postižením ÈR uskuteènila na konci srpna kurz pro pracovníky 
v sociálních službách a sociální pracovníky na téma Karta sociálních systémù a systém státní sociální 
podpory a hmotné nouze. O Kartì sociálních systémù a její funkci z hlediska zákonù ÈR pøednášel 
JUDr. Jan Hutaø, øeditel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením ÈR.
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Záøí 2012
Èeská abilympijská asociace slavila na zaèátku záøí roèní narozeniny Integraèního centra sociálních 

aktivit v Pardubicích. Bìhem týdne se zde uskuteènily zajímavé akce – etnovaøení, trhy chránìných 
dílen, den otevøených dveøí a zážitkové semináøe. Vrcholem bylo slavnostní odpoledne - do Kosatce 
pøišli pøipít hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, primátorka mìsta Pardubic Štìpánka 
Fraòková, senátorka Miluše Horská, pøedseda NRZP Václav Krása, byli tu i zástupci partnerù 
CAA z pojišťovny Generali a Elektrárny Opatovice  a celá øada dalších hostù. Do Kosatce pøišel 
i lanškrounský faráø Zbigniew Czendlik , redaktoøi Pardubického deníku pøímo v Kosatci nechali 
nahlédnout do své kuchynì a dodìlali zde aktuální vydání, o své Cestì za sny našich dìtí vyprávìl 
handbiker Heøman Volf.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb uspoøádalo v Kosatci Kulatý stùl na téma 
Spoleènost pro všechny. Cílem projektu je podpoøit pøechod lidí s postižením z velkokapacitních 
ústavních služeb do bydlení a služeb v bìžném prostøedí. Projekt realizuje odbor sociálních služeb 
a sociální práce Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR, úèastní se ho 32 ústavních zaøízení z celé 
ÈR, která poskytují služby cca 3 800 lidem s postižením. Na projektu spolupracují všechny kraje 
Èeské republiky (Hlavní mìsto Praha se vzhledem k podmínkám Evropského sociálního fondu 
úèastní vybraných aktivit).

Nezisková organizace CEDR Pardubice o.p.s. pøipravila v tréninkové kavárnì U tiskaøe Brixe 
kouzelnou výstavu enkaustických dìl vytvoøených uživateli sociálnì terapeutických dílen 
v Pardubicích. Enkaustika je malování horkým voskem. Díky této technice se mùžete ponoøit 
do svìta fantazie a kouzlit zajímavé krajiny.

Øíjen 2012 
Cenu hejtmana Pardubického kraje Duhové køídlo 2012 si pøevzalo v Integraèním centru 

sociálních aktivit Kosatec pìt jednotlivcù a zástupci pìti organizací, kteøí se profesnì a osobnì 
starají a pomáhají lidem se zdravotním postižením. Snaží se tak o zlepšení jejich životních podmínek 
a pomáhají pøekonávat spoleèenské i jiné bariéry, které jim staví do cesty jejich znevýhodnìní. Akci 
podpoøila i øada mediálnì známých  osobností. V roli moderátora se pøedstavil herec Jiøí Krytináø, 
na pódiu zazpívaly Helena Vondráèková a Leona Šenková. 

Integraèní centrum Kosatec si prohlédli senioøi sdružení v Senior centru Pardubice. Uskuteènilo se 
i promítání fi lmu Tomáše Magnuska Pamìtnice, kterým zaèal již šestý Týden pro seniory s podtitulem 
Vìk není pøekážkou, který zorganizoval Magistrát mìsta Pardubic.

Parkinson klub Pardubice uspoøádal v Kosatci pøednášku MUDr. Václava Dostála na téma 
Parkinsonova choroba. Hovoøil nejen o historii choroby, ale i o tom, že Parkinsonova choroba je 
zapøíèinìna nadmìrnou ztrátou nervových bunìk produkujících v mozku neurotransmiter dopamin, 
látku, která reguluje èinnost urèité èásti mozku zvané bazální ganglia. 

Do Kosatce pøijeli na návštìvu klienti Domova u studánky z Anenské Studánky. Prohlédli si naše 
moderní prostory a zároveò pøevzali nìkolik pytlù korálkù z Korálkiády, která mìla fi nále pøi jubilejní 
20. Abilympiádì.

Listopad 2012 
Cesta za sny našich dìtí – tak se jmenoval projekt handbikera Heømana Volfa. Na akci se 

výraznou mìrou podílel Nadaèní fond Cesta bezpeèí, spolupoøadatelem byla Èeská abilympijská 
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asociace. Cesta na sever Evropy  zaznamenala hned nìkolik nej. Byla ze všech ètyø cest nejdelší 
a obsahovala také nejdelší etapu, neuvìøitelných 169 km a Heøman dosáhl nejvyššího bodu – vyjel 
na horu Gaustatoppen (1.260 m.n.m.) Byla zároveò i nejemotivnìjší a zøejmì i nejkrásnìjší, co se 
pøírody týèe. A samozøejmì díky plnìní dìtských snù mìla obrovský motivaèní náboj. V Kosatci 
byla další beseda s Heømanem Volfem doplnìná promítáním fotografi í a videa z cesty do Norska.

Prosinec 2012 
V sále našeho centra se konalo již druhé Tržení v Kosatci. Nìkolik neziskových organizací - vèetnì 

Èeské abilympijské asociace - prodávalo výrobky klientù stacionáøù a chránìných dílen. K mání byly 
dekorativní pøedmìty z pøírodních materiálù - výrobky z ruèního papíru, sena, batikované výrobky, 
košíèky z papírových rulièek, šitá zvíøátka, svíèky, keramika, pedig, bižuterie, drobné truhláøské 
výrobky a také dobroty mezinárodní kuchynì. 

Most pro lidská práva, Centrum na podporu integrace cizincù – Pardubice pozval svoje klienty 
do Kosatce na Mikuláše. Dìti v improvizovaných workshopech zdobily perníèky, tvoøily originální 
pøáníèka, zpívaly a chodily si s tácky pro dobroty. Dospìlí si povídali a vymìòovali  recepty. Na plátnì 
se promítaly fotografi e z èinnosti Multiklubu pro dìti  za nìkolik posledních let. Také se hodnì 
vzpomínalo na  úspìšné spoleèné akce, výlety a tábory. Když se setmìlo,vbìhla do sálu celá  
mikulášská družina s èerty.

Tyfl oCentrum Pardubice, o.p.s. - Centrum denních služeb pro nevidomé a tìžce zrakovì 
postižené v Pardubickém kraji pozvalo do Kosatce své zamìstnance, klienty a pøátele na vánoèní 
veèírek. Jeho souèástí bylo i hudební pásmo skupiny zrakovì postižených muzikantù.

Mezinárodní organizace LUMOS s podporou Evropské komise a v partnerství s Pardubickým 

krajem a bulharskou organizací Karin DOM realizuje projekt èesky nazvaný Promìnit slova v èiny: 
Naplòování práv a inkluze dìtí s mentálním postižením v Evropì. V rámci tohoto projektu uskuteènila 
v Kosatci vánoèní Setkáníèko. Pøi nìm mìli všichni možnost vyzkoušet si práci ve výtvarných 
dílnièkách a pobavit se pøi muzice folkrockové kapely Bedòáci, kterou tvoøí klienti DÚSP Èížkovice. 
O famózní závìr veèera se postarali  Márdi a Pítrs z Vypsané Fixy.
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V roce 2012 se uskuteènily dvì pøípravy k práci:
V dobì od 2. kvìtna do 31. øíjna to byla šicí dílna – základy šití a souvisejících èinností. V celkovém 

rozsahu 324 hodin šlo o  proškolení BOZP a v teoretické pøípravì o seznámení s šicím strojem, 
údržbu a pravidla bezpeènosti pøi jeho používání.

V praktické pøípravì pak o navlékání nití, namotávání nití na èlunek, výbìr látek pro šití, rovné 
šití, entlování, sešívání více látek k sobì, pravidelné prošívání, šití knofl íkových dírek, mìøení látek, 
nákres podle pravítka, nákres podle støihù, správné položení látek podle nitì – vazby, støíhání látek, 
ruèní šití, a ruèní vyšívání, žehlení, zažehlování, balení a kompletaci výrobkù. 

Získané znalosti a dovednosti ovìøila praktická zkouška – zhotovení jednoduchého výrobku.

V dobì od 1. záøí do 31. 12 to byla restaurace a pomocné práce v kuchyni. V celkovém rozsahu 
328 hodin šlo opìt o proškolení BOZP a v teoretické pøípravì o seznámení s provozem kuchynì, 
pravidly bezpeènosti pøi práci v kuchyni, seznámení s jednotlivými pøístroji a jejich údržbou (fritézy, 
robot, sporáky, myèka, mikrovlnka, lednice, mrazák a další), seznámení s hygienickým a úklidovým 
plánem kuchynì, seznámení se skladovým hospodáøstvím).

V praktické èásti pak o pøípravu èištìní zeleniny, krájení zeleniny a masa, pøípravu jednoduchých 
pokrmù, kompletaci pokrmù, úklid pracovištì, úklid a údržbu pøístrojù a nezbytné plnìní 
hygienického plánu.

Získané znalosti a dovednosti ovìøila praktická zkouška - uvaøení jednoduchého jídla.

Èeská abilympijská asociace uvedla na konci srpna do provozu zbrusu nový velkoprostorový 
automobil. Jedná se o devítimístný Renault Master  s hydraulickou plošinou pro nástup vozíèkáøù. 
Realizací projektu došlo k rozšíøení a zkvalitnìní služeb, které naše organizace pro své klienty nabízí. 
Hydraulická plošina umožòuje použití novì zakoupeného automobilu, mimo bìžné pøepravy 
možnost dopravovat vozíèkáøe, kteøí v Èeské abilympijské asociaci pracují, nebo patøí k našim 
klientùm.  Nákup automobilu podpoøilo èástkou pøesahující 450.000,- Kè nìkolik partnerù Èeské 
abilympijské asociace. Automobil je vybaven hydraulickou plošinou, kterou jsme zakoupili díky 
Nadaci OKD. Plánujeme využití automobilu pro výlety Klubu Lvíèek, mezi jehož èleny a vedoucí patøí 
vozíèkáøi i využití automobilu v dílnách Integraèního centra sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec. 
Automobil v souèasné dobì dopravuje každý den klienty MIREA denního stacionáøe a denního 
stacionáøe Sluneènice. Díky dispeèinku, který zajišťuje recepce Integraèního centra Kosatec jsem 
schopni pokrývat požadavky na dopravu zdravotnì postižených. Zajišťujeme jejich dopravu k lékaøi, 
za nákupu, kulturou nebo na výlety. Dopravu zajišťujeme 7 dní v týdnu mezi 6 a 18 hodinou. Øidièe 
automobilu (osoby se zdravotním postižením) jsem získali díky dobré spolupráci s Úøadem práce 
Pardubice.

10. PØÍPRAVA K PRÁCI 11. BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

Pøehled dopravy

Mìsíc Klienti/dennì Veøejnost/mìsíènì Km

Srpen 0 15 558

Záøí 19 12 3470

Øíjen 18 16 3820

Listopad 19 11 4404

Prosinec 19 26 2673
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VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT 
(v tisících Kè)

2010
v tis.Kè

2011
v tis.Kè

2012
v tis.Kè

I. Spotøebované nákupy celkem 466 3988 1709

1.  - spotøeba materiálu 364 3747 1258

2.  - spotøeba energie 102 241 451

II. Služby celkem 2886 3431 4402

III. Osobní náklady celkem 6271 7786 8123

9. Mzdové náklady 4772 5895 6136

10. Zákonné sociální pojištìní 1499 1891 1959

IV. Danì a poplatky celkem 5 3 9

V. Ostatní náklady celkem 42 151 159

VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravných položek
0 679 1432

VII. Poskytnuté pøíspìvky celkem 0

VIII. Daò z pøíjmù celkem 0

I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 

celkem
2714 2403 5453

II.
Zmìny stavu vnitroorganizaèních 

zásob celkem
0

III. Aktivace celkem 0

IV. Ostatní výnosy celkem 125 1093 1487

z toho: - platby za odepsané pohledávky

15. - úroky 68 63 4

16. - kurzové zisky 0

18.  - jiné ostatní výnosy 57 1030 161

V.
Tržby z prodeje majetku,zúèt.rezerv 

a oprav.položek
0 20

VI. Pøijaté pøíspìvky celkem 262 698 649

27.  - pøíspìvky (dary) 260 695 646

28.  - èlenské pøíspìvky 2 3 3

  VII. Provozní dotace celkem 6024 9893 5834

Náklady celkem 9670 16038 15834

Výnosy celkem 9125 14107 13423

Výsledek hospodaøení -545 -1931 -2411

12. EKONOMIKA
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ROZVAHA
2010

v tis.Kè
2011

v tis.Kè
r. 2012
v tis.Kè

A. Dlouhodobý majetek celkem 44934 53001 52195

I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem
0 0 84

z toho
Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek
0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 45089 53834 54377

z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

III. Dlouhodobý fi nanèní majetek celkem 0 0

IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem
-155 -833 -2266

z toho
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
0 0

z toho
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 16083 5433 4103

I. Zásoby celkem 0 55 62

II. Pohledávky celkem 5457 3797 3769

z toho Odbìratelé 420 189 1371

z toho Daò z pøíjmù 0 0

z toho Daò z pøidané hodnoty 1409 0

z toho Jiné pohledávky 3588 0

III. Krátkodobý fi nanèní majetek celkem 10623 1294 130

z toho Pokladna 58 59 58

z toho Úèty v bankách 10565 1235 72

z toho Peníze na cestì 0 0

IV. Jiná aktiva celkem 3 287 142

z toho Náklady pøíštích období 3 6 10

z toho Pøíjmy pøíštích období 0 281 132

AKTIVA CELKEM 61017 58434 56298

A. Vlastní zdroje celkem 32197 51700 48298

I. Jmìní celkem 30396 51830 50838

II. Výsledek hospodaøení celkem 1801 -130 -2540

Úèet výsledku hospodaøení -545 -1931 -2411

z toho
Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let
2346 1801 -129

B. Cizí zdroje celkem 28820 6734 8000

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 10000 4000 4000

III. Krátkodobé závazky celkem 18820 2711 3826

1. Dodavatelé 11013 80 1091

3. Pøijaté zálohy 26 98

4. Ostatní závazky 0 3

5. Zamìstnanci 0 477

7.
Závazky k institucím sociálního 

zabezpeèení a veøejného zdravotního 
pojištìní

0 237

8. Daò z pøíjmù 0 20

9. Ostatní pøímé danì 0 0

Daò z pøidané hodnoty 0 12 50

17. Jiné závazky 0 0

22. Dohadné úèty pasivní 0 41 18

 IV. Jiná pasiva celkem 0 23 174

1. Výdaje pøíštích období 0 23 153

2. Výnosy pøíštích období 0 21

PASIVA CELKEM 61017 58434 56298
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12

CAA - 2012

Zdroje fi nancování v tis. %

MPSV 770 5,74

MMR 780 5,81

Pardubický kraj 1 564 11,65

Obce 105 0,78

Statutární mìsto Pardubice 305 2,27

Penìžní dary 542 4,04

Poplatky na Abilympiáda 
2010

7 0,05

NP 3 035 22,61

ÚP Pardubice 2 401 17,88

Èlenské pøíspìvky 3 0,02

Osobní asistence 713 5,31

Ostatní služby 658 4,90

Ostatní a reklama 2 543 18,94

Celkem 13 423 100,00

Náklady v tis. %

Abilympiáda 832 5,25

Abilympijský zpravodaj 303 1,92

Sociální rehabilitace 1 321 8,34

Bezbarierovost 1 438 9,08

Zážitkový semináø 205 1,30

EPI - 13 komnata 78 0,49

Chránìná dílna 910 5,74

Osobní asistence 2 299 14,52

Odpisy 1 432 9,04

NP 2 826 17,85

Kosatec 2 795 17,65

Ostatní náklady 1 395 8,81

Celkem 15 834 100,00
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13. ZPRÁVA AUDITORA

13
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14. MOSTY 
Výroèní cenu MOSTY udìluje Národní rada osob se zdravotním postižením ÈR navrženým 
subjektùm za mimoøádný èin, projekt nebo akt ve prospìch obèanù se zdravotním postižením.
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15. KORÁLKIÁDA
Certifi kát o vytvoøení èeského rekordu – Agentura dobrý den Pelhøimov.

15
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16. PARTNEØI
Dìkujeme za Vaši podporu! Naše další partnery naleznete na www.caacz.cz.
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Èesská abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IÈ: 67363156 DIÈ: CZ67363156

Tel.: +420 466 052 052

e-mail: info@caacz.cz
www.caacz.cz


