
V novém bezbariérovém obytném 
domě v Pardubicích se někdy 

 v roce 1991 dohodli tři vozíčkáři, že  
budou dělat něco smysluplného 

 pro sebe i ostatní lidi s tělesným 
 postižením. Porevoluční doba plná 

možností a výzev jejich ambicím 
 nahrávala. A tak Jiří Venzara, Vla- 

dimír  Podnecký a Jaromír Krpálek 
založili organizaci Titan: hned od 
začátku vsadili na výpočetní tech- 
niku, protože počítač se jevil jako 

ideální nástroj pro seberealizaci i profesní uplatnění. „Začali jsme po- 
řádat výukové kurzy pro hendikepované i zdravé lidi, kteří mohli 
v Titanu absolvovat i rekvalifikační kurz uznávaný úřadem práce,“  
vzpomíná Krpálek.
Už tenkrát šlo vlastně o sociální podnikání, i když nemělo žádnou 
oporu v legislativě. A protože pardubičtí vozíčkáři také chtěli za- 
jišťovat rekondiční pobyty a získávat finance z grantů a dotací, mu- 
seli rozdělit organizaci na obchodní společnost Titan a na občanské 
sdružení T-Atlas. V roce 1992 tyhle subjekty společně uspořádaly 
v Pardubicích, respektive v Černé za Bory první národní abilympiádu: 
soutěž lidí s nejrůznějším postižením v pracovních i volnočasových  
aktivitách od vyšívání přes počítačovou grafiku až třeba po truhlářství.

Pomohla potopa ve správný čas na správném místě
„Hned od vzniku T-Atlasu jsem chtěl, aby měl své sídlo. Hledali jsme ho 
dlouho, ale marně. Až s příslibem dotací z Evropské unie a katastrofál-
ní potopou v původních nájemních prostorách přišla nečekaná šance. 
Opravář nás totiž informoval o tom, že restituent Východočeských tis- 
káren prodává areál se starými budovami,“ vysvětluje Krpálek. Ne- 
ziskovka, tehdy už pod názvem Česká abilympijská asociace, tenhle 
prostor získala, sepsala potřebné žádosti a sehnala výborného pro- 
jektanta. A do dvou let od zmíněné pohromy byla budova pro Cent- 
rum Kosatec postavena. Provoz zahájila v září 2011. „Prostě se  
vyskytla příznivá souhra okolností, my jsme k ní přidali své konkrétní 
záměry, snahu a podvědomou touhu – a ono se to všechno skloubilo  
a podařilo!“
Zmíněné dvě organizace, jejímiž členy byli původně převážně vozíč-
káři, fungují dodnes. Firma Titan se však transformovala na společ- 
nost K2P, která podniká a shání práci pro lidi s postižením a v jednu  
dobu měla až 45 zaměstnanců.
Vozíčkáře i na konci 90. let stále trápila velká bariérovost Pardubic.  
„Obrátili jsme se na paní Liedermanovou z magistrátu, aby nám město  
pomohlo s jejím odstraňováním. Vyhověla nám a dala podnět k vytvo- 
ření komise pro bezbariérovost. Ta funguje od roku 2003: jejími členy  
jsou zástupci neziskovek zdravotně postižených lidí včetně naší Aso- 
ciace, úředníci z některých odborů, zástupce stavebního úřadu či  
hlavní architekt,“ informuje Krpálek. A dodává, že ve městě se po- 
vedlo odstranit naprostou většinu bariér ve veřejných budovách, na 
chodnících a přechodech a zajistit zcela bezbariérovou městskou hro-
madnou dopravu. 

Jaromír Krpálek, předseda České abilympijské asociace

Soutěžení jako důkaz,  
co všechno lidé s postižením 
dokážou
Česká abilympijská asociace (Aso- 
ciace, CAA) slaví čtvrtstoletí své 
existence. Dnes patří k největším 
zaměstnavatelům osob se zdra-
votním postižením v Pardubicích  
a celkově zaměstnává víc než 90 
lidí. Založena však byla v říjnu 
1997 jako občanské sdružení, které 
mělo jediný, ale velmi důležitý zá-
měr: co nejlépe připravit V. světo- 
vou abilympiádu v Praze v roce 
2000. Tato prestižní akce se tehdy 
poprvé konala v Evropě; před- 
chozími dějišti byly Tokio (1981), 
Bogota (1985), Hongkong (1991)  
a Perth (1995).

Asociace se za odvedenou práci 
(přípravy zabraly asi rok a půl) 
dočkala uznání od Mezinárodní 
abilympijské federace. V Křižíko-
vých pavilónech na holešovickém 
Výstavišti v srpnu 2000 bojovali  
o medaile v 36 disciplínách z ob-
lasti řemesel a volnočasových ak-
tivit zdravotně postižení soutěžící 
z 29 zemí.

V následujících letech dokáza- 
la CAA připravit a vyslat repre- 
zentační tým do zahraničí: na  
mezinárodní abilympiády v Indii  
(2003), Japonsku (2007), Jižní Ko- 
reji (2011) a Francii (2016). Česko 
tak patří v Evropě k zemím s roz- 
vinutou abilympijskou tradicí, spo- 
lečně s Rakouskem, Slovenskem 
či Polskem.

Lepší podmínky nejen  
pro vozíčkáře v Pardubicích, 
sociální podnikání
Na začátku nového tisíciletí se 
Asociace zaměřila hlavně na  
zlepšení podmínek pro vozíčkáře 
v Pardubicích a blízkém okolí. 
Později cílovou skupinu rozšířila 
na osoby s jakýmkoli zdravotním 
postižením či sociálním znevý- 
hodněním. V posledních letech  
mezi klienty převažují lidé s du- 
ševním onemocněním a přibý- 
vají osoby s různým sociálním 
znevýhodněním.

Impozantním sídlem CAA je  

bezbariérové Centrum Kosatec. 
Nachází se v Pardubicích, ve  
vnitrobloku ve Sladkovského ulici 
2824 a bylo slavnostně otevřeno  
v září 2011. Budova byla posta- 
vena za necelých jedenáct měsí- 
ců a její název je odvozen z ko- 
sého půdorysu. Asociace získala 
na její výstavbu dotaci od Evrop- 
ské unie, avšak musela pět let do- 
držovat podmínky, které ji ome- 
zovaly v činnostech, jež přímo 
nesouvisejí s pomocí klientům. 
Stručně řečeno, spolek nesměl mít 
zisk z podnikání.

Dnes patří právě sociální podni- 
kání k jeho nejdůležitějším činnos- 
tem. Klíčovou roli mají gastrono-
mické služby: Kosatec provozuje 
kuchyň, pekárnu, kavárnu a při- 
pravuje zdravé svačinky. Ty se  
rozvážejí hlavně do pardubických 
základních a středních škol, v nichž 
Asociace zřídila 9 bufetů.

Využita je i střecha budovy, 
kde jsou od roku 2015 umístěny 
včelí úly se stáčírnou, ze kterých 
Kosatec za příznivých podmínek 
získá až 120 litrů medu. Na stře- 
še se také pěstují rajčata nebo 
jahody, následně zužitkovávané 
rovněž v „domovské“ kuchyni.

Pozoruhodnou novinkou se zis- 
kovým potenciálem jsou dvě  
3D tiskárny, pořízené díky grantu 
pardubického krajského úřadu. 
Kromě menších suvenýrů na nich 
lze vyrábět i na zakázku sou- 
částky pro nejrůznější přístroje,  
vánoční stromečky nebo třeba  
precizní miniaturu vlakového ná-
draží.

(pokračování na str. 3)

Asociace existuje pětadvacet let a její 
Centrum Kosatec se bude dál rozvíjet

Do České abilympijské asociace jsem na- 
stoupila v listopadu 2004 na pozici pracov-
ního konzultanta v rámci podporovaného 
zaměstnávání pro lidi se zdravotním hendi-
kepem. Stala jsem se členem týmu s asi  
osmi zaměstnanci. Tehdy jsme mluvili o ne-
zisku, naše cíle se týkaly hlavně zajišťování 
služeb umožňujících lidem s hendikepem 
lépe se začlenit do společnosti. Veřejnost 
ani firmy nebyly moc nakloněny k pomáhání, 
ke společenské odpovědnosti nebo ani ne- 
věděly, jak se můžou zapojit. Prioritou tedy 
bylo veřejnost informovat a předkládat jí dů- 
kazy, že i lidé s hendikepem mohou praco- 
vat a být pro firmu zajímavým zaměstnan- 

cem nebo pro společnost vítaným 
a inspirativním partnerem.

Těch 18 let uběhlo jako voda 
a tým lidí kolem mě se rozrostl. 
V roce 2022 nás je už přes 90, 
a nejenže jsme udrželi služby  
a aktivity, ale pustili jsme se do 
sociálního podnikání, do vybudo- 
vání vlastního sídla Centra Ko- 
satec a do dalších investičních  
záměrů a projektů pro lidi s hendikepem, ale 
hlavně s jejich aktivní účastí.

Moje cesta v Asociaci mě dovedla na pozi- 
ci ředitelky a za ty roky si troufám říci, že 
jsem byla u všech inovativních věcí, které 

nám nyní zajišťují dobrou per- 
spektivu. Že to děláme dobře,  
víme a také nám to zrovna le- 
tos potvrdily Asociace veřejně  
prospěšných organizací a Mi- 
nisterstvo průmyslu a obchodu,  
od kterých jsme obdrželi oceně-
ní Prověřená veřejně prospěš- 
ná organizace a Značku české  
kvality. 

Co plánujeme?
Centrum Kosatec se rozrůstá o Kosatec II  
a stoupá počet námi provozovaných bufetů 
v Pardubicích. V roce 2023 rozšíříme tým 

pekařů, prodavaček, servírek. Kromě osobní 
asistence začneme zajišťovat také domá- 
cí ošetřovatelskou péči, sociální rehabili- 
taci rozšíříme o pobytovou formu. Zre-
konstruujeme kavárnu, budeme mít svoji 
prodejnu. Spotřebu elektrické energie sní- 
žíme používáním fotovoltaiky a jistě přijde 
spousta dalších projektů, o kterých teď je- 
ště nevím. Nebo si je snad ani nechci při- 
pouštět, protože bych se z vidiny toho 
mumraje zbláznila už teď. 

 

Pavlína Potůčková,  
ředitelka Centra Kosatec

Jak to všechno začalo?  
Tři vozíčkáři využili možnosti,  

které přinesla porevoluční doba

Je před námi slibná perspektiva

speciální vydání – rok 2022

Budova Centra Kosatec stojí 
na místě, kde se psaly moderní 
pardubické dějiny. V roce 1910 
zde Vincenc Chomrák založil prv-
ní c. k. státní koncesionovanou 
autoškolu; dříve tu měl obchod  
s bicykly ‒ koupil si ho v něm  
i první náš aviatik Jan Kašpar.

V letech 1941–1949 tady fun- 
govala soukromá tiskárna rodiny 
Brixovy. Jako její připomínka jsou 
na stěně kavárny v Kosatci vsa- 
zeny dva tiskové kameny. Ostat-
ně kavárna se původně jmenovala  
U tiskaře Brixe.

Místo s otiskem 
moderní doby



Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás se třemi zásadními návrhy do novely zákona o sociálních službách:
- zavedení individualizovaného systému příspěvku na péči umožňujícího lidem  
 s postižením a seniorům využívat pomoc ve skutečně potřebném rozsahu;
- zajištění stability poskytovatelů sociálních služeb tím, že se jejich financování  
 stane mandatorním výdajem státního rozpočtu;
- zaručení dostupnosti terénních sociálních služeb pro lidi s postižením a seniory  
 v potřebném rozsahu a kvalitě na celém území České republiky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí pod Vaším vedením připravuje na tento a příští rok 
novelu zákona o sociálních službách: klíčovou normu pro všechny občany České republi-
ky, kteří podporu sociálních služeb využívají. Přichází největší šance na to, zlepšit pod-
mínky pro život tisíců lidí s postižením a seniorů a jejich rodin, které čelí důsledkům 
omezené dostupnosti pomoci. Dostupnost je aktuálně limitována maximální výší příspěv-
ku na péči, která omezuje několik tisíc lidí s postižením a seniorů s vyšší potřebou po-
moci. Ti jsou stávajícím nastavením systému postupně vytlačování do velkokapacitních 
zařízení sociálních služeb bez reálné možnosti volby. Další úskalí spočívá v nedostateč-
né dostupnosti terénních sociálních služeb, bez kterých není možnost žít v přirozeném 
prostředí trvale udržitelná.
Přestože jsou tato témata zásadní, byla v minulosti při přípravách novel zákona o sociál-
ních službách opomíjena. Věříme, že tomu tentokrát bude jinak.

Ještě do konce letošního roku 
může fyzická i právnická oso- 
ba navrhnout instituci veřejné 
správy, nestátní subjekt a osob- 
nost hnutí osob se zdravot- 
ním postižením na jubilejní 
dvacátou cenu MOSTY, kte-
rou každoročně vyhlašuje Ná- 
rodní rada osob se zdravot- 
ním postižením ČR. Cena (čtvrtá kategorie 
je zvláštní cena) se přitom vždy uděluje za  
mimořádnou aktivitu/čin nebo projekt ve 
prospěch občanů se zdravotním postižením.

K podání návrhů je nutno použít formulář, 
který je ke stažení na webu www.nrzp.cz/
cena-mosty/. Lze ho odeslat e-mailově na 
adresu j.chudy@nrzp.cz, při použití klasické 
pošty je korespondenční adresa NRZP ČR, 
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Slavnostní 
vyhlášení výsledků s udělením cen se usku-
teční v květnu 2023 v Praze.

Vítězem ceny za rok 2021 v kategorii insti- 
tucí veřejné správy bylo město Hradec Králo- 

vé za výstavbu nového objek- 
tu pro rozvoj odlehčovacích 
služeb a za založení zapsa- 
ného ústavu; cenu v katego- 
rii nestátních subjektů dosta- 
la společnost Emil Frey za 
projekt HANDYCARS, kom- 
plexní program dopravní mo- 
bility pro osoby se zdravot- 

ním postižením. Jako osobnost hnutí osob 
se zdravotním postižením byl oceněn penta- 
plegik Pavel Hejhal z Milevska, který maluje 
ústy pro Nakladatelství UMÚN. Zvláštní cenu 
získala Česká televize za vysoké navýšení 
tlumočení do českého znakového jazyka 
o desítky procent nad rámec povinností 
v době pandemické krize.

Cenu z roku 2011 má i národní abilympiá-
da, respektive Alena a Jaromír Krpálkovi za 
její dvacetiletou organizaci.

Podrobnější informace o vyhlášeném 
ročníku i pohled do historie ceny MOSTY 
přináší uvedený web.                             (mk)

Bez přehánění lze tvrdit, že pražská Asistence je důleži- 
tým subjektem v prosazování legislativních změn v oblasti 
sociálních služeb. Není divu, když její motto zní: „Rozpou- 
štíme vnitřní a vnější bariéry v životech lidí s postižením.“ Or- 
ganizace se zaměřuje na pomoc lidem s tělesným a kom-
binovaným postižením od 16 do 64 let, aby mohli svobodně 
a samostatně žít a byli nedílnou součástí společnosti.

Působí sice v Praze, ale její iniciativy a návrhy míří až do 
parlamentu a na ministerstvo, takže jsou významné pro 
celou zemi. Právě o nich je následující rozhovor, který nám 
poskytl ředitel Asistence Erik Čipera.

n Nejdřív modelový příklad, aby si čtenář mohl udělat 
hrubou představu o závažnosti tématu. Zvolme vozíč- 
káře s roztroušenou sklerózou, který má svou domác- 
nost, je bez práce, kromě invalidního důchodu pobírá  
příspěvek na péči ve III. stupni a potřebuje nějakých  
12 hodin denně pomoc druhé osoby. Nakolik velké zdra- 
žování potravin a energií ohrožuje kvalitu jeho stylu 
života?
Takový člověk to měl složité už před současnou inflací, 
protože se mu každý den nedostávalo na osm hodin pomo- 
ci denně. Už to je dlouhodobě neudržitelné. Příspěvek na  
péči sice s cenami energií a potravin nemá mnoho spo-
lečného, ale to nemění nic na tom, že všichni lidé mají teď 
hlouběji do kapsy. A když v té kapse už teď nic není, tak  
je situace skutečně vážná.

n	Jaké jsou hlavní důvody, proč by se do zákona o so- 
ciálních službách měl dostat V. stupeň příspěvku na 
péči? Není důležitější prosazovat zavedení valorizace 
čtyř stupňů této dávky?
Prosazení valorizace vítáme a současně vnímáme jako ne- 
splacený dluh z minulosti. Skutečná hodnota příspěvku na 
péči se tak nebude zmenšovat a zakonzervuje se součas- 
ný stav ‒ pokud se tedy mezitím nezvýší maximální výše 
úhrad.

Potřebujeme ale systém přenastavit tam, kde zásadně 
nestačí při zajišťování pomoci lidem s větší potřebou pomo-
ci. To valorizace nemůže změnit. Máme tu lidi, kteří potřebu-
jí pomoc ve větším rozsahu, než jim umožňuje stávající sys-
tém. Ty potřeby jsou ale dost různé: zatímco někomu již stačí 
stávající výše příspěvku na péči, jinému člověku s postiže-
ním by nestačil ani dvojnásobný. Není nutné zvyšovat vše 
plošně, ale mít citlivější systém, který dokáže podporovat  
lidi s postižením skutečně účinně.

n Vaše dlouhodobá kampaň nazvaná Pátý stupeň je 
dost úspěšná. Počet těch, kdo ji podpořili svým podpi-
sem, se na konci října blížil 10 tisícům. Ale širší veřej-
nost stále podřimuje. Proč by k tématu neměli zůstat 
lhostejní fyzicky soběstační lidé do důchodového vě- 
ku, kteří dnes mají svých starostí víc než dřív?
Je dost pravděpodobné, že každý z nás bude někdy po-
třebovat pomoc a bude chtít žít a udržet se v přirozeném 
prostředí. Snad ale není nutné mobilizovat veřejnost tím, že 
se to někdy může týkat každého z nás, že stačí pár vteřin 
nepozornosti v autě nebo na kole.

Kdo alespoň trochu zná potřeby lidí s postižením, ví, že 
systémová změna je nutná. A že by bylo fér, aby každý měl 
šanci využít pomoc právě v takovém rozsahu, v jakém ji sku-

tečně potřebuje. Základním parametrem je, aby nemusel 
nikdo nedobrovolně odcházet do velkokapacitních zařízení 
pobytových služeb. Aby měl opravdovou možnost volby mí-
sta pro svůj život, což mimochodem zaručují i mezinárodní 
úmluvy, ke kterým se Česká republika připojila.

n Zmíněná kampaň vznikla předloni. Nyní funguje už  
téměř rok nová dolní komora parlamentu a vláda, je- 
jímž ministrem práce a sociálních věcí je Marian 
Jurečka. Další koronavirová pandemie snad nenasta- 
ne, ale i naše země se dostala do velké a vleklé eko-
nomické krize. Je tedy logické, že ministerstvu práce 
jste na podzim adresovali veřejnou výzvu Dostupnost 
pomoci, která vlastně navazuje na zmíněnou kampaň.
V té výzvě požadujeme individualizovaný systém příspěvku  
na péči, sociální služby jako mandatorní výdaj státního 
rozpočtu a služby dostupné všude v potřebné kvalitě a roz-
sahu. Na straně ministerstva práce a sociálních věcí vnímá-
me znalost problematiky, vědomí nedostatečnosti stávají- 
cího systému a velkou vůli k prosazení potřebných změn.  
V minulosti se na ně ani náznakem při přípravách novel  
zákona o sociálních službách nedostalo. Teď se reálně  
uvažuje o tom, kterým směrem se vydat a jak situaci  
z dlouhodobého hlediska řešit. Vnímáme to s nadějí a dů-
věrou, respektujeme přípravné období a jsme připraveni  
k širší diskuzi, která jistě bude následovat.

n V boji za nový stupeň příspěvku na péči jistě nejste 
sami. Které neziskovky se přidaly k Asistenci, aby po-
mohly změnit mizernou situaci v sociálních službách  
z hlediska klientů?
Ke kampani i výzvě se přidalo několik desítek organizací,  
které se věnují jak samotnému poskytování sociálních slu- 
žeb, tak další práci ve prospěch nejenom lidí s různými  
druhy postižení, ale i seniorů. Nebudu je vyjmenovávat, 
ale vnímáme velkou společnou vůli ke spravedlivým změ- 
nám zlepšujícím životní podmínky lidem, kteří se bez pomo-
ci neobejdou.

n	Zásadní novela zákona o sociálních službách zřejmě 
není na stole. Co konkrétního by se však mohlo odehrát 
v nejbližším půlroce, kdyby se začal naplňovat optimál- 
ní, přesněji vámi prosazovaný scénář dalšího vývoje?
My naopak doufáme, že zásadní novela je v dohlednu. Teď  
by mělo ministerstvo představit, jak o ní přemýšlí, a zahájit  
důkladnou diskuzi, která povede k maximálnímu možnému 
konsenzu. Chceme systém, který skutečně umožní svobod- 
ně žít i lidem s rozsáhlou potřebou pomoci. A věříme, že je 
možné se tímto směrem v České republice vydat. 

Miloš Pelikán
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Dostupnost pomoci: výzva  
ministrovi práce a sociálních věcí

Doufáme, že zásadní změna v sociálních službách je na dohled,  
říká Erik Čipera, ředitel společnosti Asistence

Nominujte svého favorita na významné ocenění!

Michal Novotný může díky asistentovi navštívit třeba fotbalové 
utkání.                                                       Snímek: Štěpán Lohr

Katka Cuřinová se právě vydává ven za zábavou.
Snímek: Štěpán Lohr

V rozhovoru na této straně Erik Čipera, ředitel Asistence, optimisticky prohlásil, že zásadní 
novela zákona o sociálních změnách a šance na svobodnější život lidí s těžkým postižením 
jsou na dohled. Ale nový dílčí záměr ministerstva vzbuzuje nikoli rozpaky, ale přímo obavy.

Erik Čipera se k němu vyjádřil takto: „Než se nám podaří prosadit individualizovaný systém 
příspěvku na péči, budeme muset čelit zcela protichůdnému záměru české vlády. Ta totiž 
plánuje od ledna 2023 zvýšit maximální výši úhrady za hodinu osobní asistence ze 135 
na 155 Kč za hodinu. Současně ale má zůstat zachována výše příspěvku na péči, což by 
znamenalo, že lidé s nejtěžším postižením si budou moci z příspěvku zaplatit u poskytova-
telů osobní asistence již jen cca 4 hodiny denně.

Dlouhodobě usilujeme o lepší dostupnost pomoci pro lidi, kteří ji vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu potřebují v největším rozsahu. Proto apelujeme na vedení MPSV v čele 
s Marianem Jurečkou, aby důkladně zvážilo dopady zvyšování maximálních úhrad, a buď 
vytvořilo odpovídající prostředí, které je bude schopné vyvážit, nebo účinnost odložilo do 
doby, kdy bude schopné uvést do praxe systémové změny vedoucí k individualizované míře 
podpory lidí s postižením. Není možné mlčky přijímat změny, které přinášejí reálné zhoršení 
situace lidí, kteří se již teď ocitají v bezvýchodné situaci.“

Aktuální informace o vývoji situace se objevují na stránkách www.asistence.org.
                                 (pel)

Průšvih! Stát chce zvýšit úhradu 
za hodinu asistence při dosavadní výši příspěvku na péči



Příští národní abilympiáda je napláno- 
vána na pátek 26. a sobotu 27. květ- 
na 2023 opět do multifunkční haly 
v centru města (nyní enteria arena), 
a to znovu jako součást festivalu zá- 
žitků a boření bariér AbiFest. 

Podrobnosti o 28. ročníku budou po- 
stupně zveřejňovány na www.centrum- 
kosatec.cz/nase-aktivity/abifest/.

 

Poprvé v historii uspořádá následují-
cí vrcholnou akci abilympijského hnutí 
stejná země jako tu předchozí: jubilejní 
desátý ročník se uskuteční od čtvrt- 

ka 23. do neděle 26. března 2023  
ve městě Metz v severovýchodní části 
země nedaleko hranic s Německem.

Podle pořadatelského newsletteru  
by se jí měli zúčastnit reprezentanti  
22 států, nejvíce pochopitelně z Asie,  
z Evropy kromě pořadatelské země už 
jen Finsko. Soupis připravených sou- 
těžních disciplín jich uvádí 45 v 10 ka- 
tegoriích. 

Podrobnější informace přináší web  
https://abilympics203.com.            (mk)
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Asociace existuje pětadvacet let ...
(dokončení ze str. 1)

Významnou aktivitou je v Kosatci sociální rehabilitace.  
V ní jde hlavně o nácvik pracovních dovedností, získání 
schopnosti najít si a udržet zaměstnání a osvojení správné 
komunikace s nadřízenou osobou.

Další registrovanou sociální službou je osobní asistence. 
Jejím smyslem je umožnit těžce zdravotně postiženým lidem 
samostatný život v jejich přirozeném, domácím prostředí, 
pomáhat jim zvládat běžné úkony a zachovat styl, na který 
jsou zvyklí. V současnosti Asociace zaměstnává 15 asisten- 
tů, kteří poskytují službu zhruba 45 klientům.

Úspěch má zážitkový seminář, který Centrum Kosatec 
připravuje pro širokou veřejnost. Úředníci, zdravotníci, za-
městnanci firem, podnikatelé, studenti i malé děti během něj 
zakoušejí pocity v situacích, do kterých se běžně dostává 
vozíčkář, neslyšící nebo nevidomá osoba či osmdesátiletý 
člověk. Jde třeba o nácvik slov ve znakovém jazyce, zdolá-
vání překážek na mechanickém vozíku či pohyb v takzva-
ném stařeckém obleku.

Příznivý ohlas mají příměstské tábory pro zdravé i hendi- 
kepované děti a mládež, které se konají na venkovní za-
hradě a ve společenském sále během letních prázdnin či 
několikadenního volna ve školním roce.

Hojně využívanou službou je v Kosatci poradenské stře-
disko bezbariérovosti. Bylo zřízeno v roce 2003 a jeho 
posláním je zabraňovat vzniku nových stavebních bariér, 
pomáhat odstraňovat ty stávající a umožňovat volný po-
hyb všem skupinám obyvatelstva, zejména osobám se sní- 
ženou schopností pohybu a orientace. Středisko, které má 
pobočku ve Vysokém Mýtě, ročně zpracuje kolem 150 od-
borných stanovisek a poskytne přibližně stejný počet kon- 
zultací. Svého zástupce má Asociace v komisi pro bezbarié- 
rovost na pardubickém magistrátu.

Za zmínku stojí i dlouholetá úspěšná spolupráce Asociace 
s pardubickým úřadem práce, jejímž základem je pracovní 
rehabilitace. Klientům v Kosatci slouží keramická, truhlář- 
ská, montážní a šicí dílna a tkalcovský stav. K nácviku pro- 
fesních dovedností je určena i kuchyň a kavárna.

Hlavně poradenstvím a diagnostikou se zabývá pracovně 
rehabilitační středisko, které vzniklo v lednu 2021 a pomá- 
há osobám se zdravotním postižením, osobám do 12 mě-

síců po ztrátě invalidity a osobám v dočasné pracovní 
neschopnosti, které jsou ohroženy invaliditou. Dva trénin- 
kové byty v Kosatci jsou určeny k nácviku soběstačnosti 
lidem, kteří se krátce po vážné nemoci či úrazu pokoušejí 
vrátit do běžného života.

Nabídka i pro širokou veřejnost
Celostátní akcí je AbiFest, který se konal v roce 2019. 
Jde o dvoudenní pardubický festival zážitků a boření ba- 
riér mezi zdravotně postiženými lidmi a většinovou popula- 
cí, s bohatým programem pro velké i malé návštěvníky.
 Jeho součástí byla národní abilympiáda, soutěžní pře-
hlídka pracovních i volnočasových dovedností osob starších 
15 let se zdravotním postižením: Asociace ji pořádala té- 
měř každoročně až do pauzy vynucené koronavirovou pan-
demií. Letos v říjnu oznámila, že příští AbiFest se uskuteční 
v květnu 2023.

Hojně využívaný je společenský sál Kosatce, s kapacitou 
80 osob, pódiem a kvalitním technickým zázemím včetně 
promítačky, rolovacího plátna a indukční smyčky pro dobrý 
poslech osob se sluchovým postižením. Konají se v něm 
cestovatelské přednášky, promítání, koncerty, ochutnávky 
vín, firemní semináře, ale i zábavná odpoledne nejen pro 
seniory a týmové kvízové soutěže. Sál, šatna, blízké toa- 
lety i kavárna se nacházejí v přízemí budovy a jsou zcela 
bezbariérové.

Hlavně rodinám s dětmi slouží odpočinková zahrada  
s trampolínou, dřevěnou mašinkou, basketbalovým košem, 
pískovištěm a ohništěm. Přímo u ní funguje zmíněná kavár- 
na, lákající k příjemnému posezení uvnitř i na venkovní za-
hrádce.

Rozmanitý sortiment výrobků z Kosatce, v němž nechybí 
jeho maskot Kosatík, zahrnuje desítky druhů originálních 
textilních hraček a dekorativních předmětů, keramiku či ku-
linářské lahůdky. Mnohé si lze prohlédnout a zakoupit pří- 
mo v Kosatci, ale od roku 2019 funguje také e-shop na  
adrese https://eshop.centrumkosatec.cz.

Česká abilympijská asociace má před sebou slibnou bu- 
doucnost. Důkazem budiž nový projekt s názvem Sociální 
centrum Kosatec II, spolufinancovaný Evropskou unií. Je- 
ho záměrem je rozšířit a zkvalitnit poskytované sociální 
služby.                                                                             (pel)

Možná vás při čtení těchto novin zamrzelo, že se o par-
dubickém Centru Kosatec dozvídáte jen příležitostně. To 
ovšem můžete snadno změnit. Vydáváme totiž každý měsíc 
newsletter, který rozesíláme e-mailem zdarma každému 
zájemci. Odběratelů je dnes mimochodem asi 700.

Napište si o newsletter na adresu bobpelikan@seznam.cz, 
a příští číslo už se objeví i ve vaší schránce!               (pel)

Chcete se pravidelně dozvídat, 
co můžete v Kosatci  

sehnat a zažít?

Další pardubická abilympiáda na obvyklém místě, 
mezinárodní znovu ve Francii

Léková poradna Průvodce pacienta, která pomáhá 
s orientací v užívaných lécích a jejich bezpečném 
dávkování, funguje zdarma a je anonymní. Odbor- 
níků se můžete zeptat i na doprovodnou dietu, 
kombinaci se stravou, bylinami, volně prodejnými lé-
ky či na nežádoucí účinky lékových a potravinových 
interakcí.
Jednoduchý dotazník a taky přehledné a srozumitel- 
né Desatero užívání léků lze najít na stránkách 
www.pruvodcepacienta.cz. Tým zkušených klinických 
farmaceutů vám připraví odpověď do 20 pracov- 
ních dnů.
Průvodce pacienta se zaměřuje i na poradenskou  
pomoc pacientským organizacím.                                            

(pel)

Potřebujete se zorientovat  
v lécích, které užíváte?

Během letních prázdnin bylo na webovkách Kosatce strohé 
oznámení, že je e-shop dočasně uzavřen. Dobrá zpráva: 
Od září zase funguje. Jak snadno zjistíte na stránkách 
https://eshop.centrumkosatec.cz, obchůdek nabízí pest- 
rou paletu výrobků. Což je přirozeným důsledkem toho,  
že Centrum Kosatec v posledních letech preferuje sociální  
podnikání.

Z tradičního sortimentu zaujmou užitné a dekorativní  
výrobky z keramiky nebo šité předměty z nezávadné- 
ho materiálu, které lze použít jako polštářky či prak- 
tické drobnosti do domácnosti nebo na výlety: chňapky, 
zástěry, taburety, pouzdra, látkové tašky či dětské bato- 
hy. Z nových položek v nabídce stojí za zmínku didaktic-
ká kostka, kolébka pro panenky, kuželka‒rošťák či létající 
draci.

Pozoruhodný je dárkový poukaz na zážitkový seminář. 
Na něm si účastníci hravou formou vyzkoušejí, jak se žije 
lidem s různým druhem zdravotního postižení. Třeba bez 
zraku, při jízdě na vozíku či při komunikaci znakovou řečí.

Od pralinek a cukrovinek po tmavé pečivo
Hlavním oborem, v němž Kosatec dnes úspěšně podniká, 
jsou gastro služby. Provozuje pekárnu, kuchyň, výrobnu 
svačinek i kavárnu. Právě v ní si od pondělí do pátku mů-
žete zakoupit různé lahůdky: třeba pralinky, různé druhy 
marmelády, dorty, cukrovinky, zdravé svačinky, ale i chutné 
tmavé pečivo. Můžete si i nechat dovážet domů teplé jídlo. 
Kavárna je otevřena od 8 do 16 hodin, aktuální nabídku  
lze zjistit na telefonu 734 643 935.

Fotky s nabízenými výrobky jsou samozřejmě lákavěj- 
ší než sebelíp napsané věty. Několik jich otiskujeme, 
ovšem opravdu poutavá a inspirativní podívaná vás čeká  
na zmíněných webovkách.                                            

                             (pel)

Náš e-shop: ideální  
místo pro hledání 
originálního dárku

V červenci se v zá- 
hlaví našich stránek 
www.centrumkosa- 
tec.cz objevil nový 
symbol „Prověřená 

veřejně prospěšná organizace“. Jde o značku 
spolehlivosti, která potvrzuje, že Česká abilym- 
pijská asociace, jak uvádí web správce značky 
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
(AVPO), coby její držitel „řádně naplňuje své po- 
slání a hospodárně využívá získané prostřed-
ky“. Soukromí dárci mají tudíž jistotu, že jejich 
finanční podporu využije Centrum Kosatec smy-
sluplně a efektivně.

Značku uděluje s platností na tři roky Rada 
pro hodnocení spolehlivosti po předchozím dů- 
kladném posouzení žadatele experty z oblasti 
financování a řízení neziskových organizací. 
Díky členství AVPO v mezinárodní asociaci 
správců takovýchto značek ze 16 zemí světa 
zmíněné udělení odpovídá mezinárodním stan- 
dardům. V současnosti se touto visačkou kvality 
může v Česku prokazovat třicítka neziskových 
organizací. Jejich seznam a další informace lze 
najít na stránkách www.znackaspolehlivosti.cz.

V říjnu se pak naše Asociace dostala do spo- 
lečnosti držitelů značky Česká kvalita. Certifi- 
kát předal Pavlíně Potůčkové, ředitelce Centra  
Kosatec, na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
náměstek ministra Eduard Muřický, který je 
i předsedou Rady kvality ČR. Stalo se tak u pří- 
ležitosti Dne s Českou kvalitou.                                                                                  

 (mk, pel)

Máme potvrzeno: S financemi 
od dárců nakládáme 

svědomitě a efektivně Příspěvek na bydlení: málo známý a málo využívaný
V těžkých časech, kdy na lidi v Česku dopadá energetická krize, velká 
inflace či zdražování nejen potravin, stát nabízí pomoc. Záchranným 
lanem je i příspěvek na bydlení, přičemž jeho průměrná výše je 4 100 
korun měsíčně. A přestože životní náklady neustále stoupají, tak čerpá- 
ní tohoto příspěvku výrazně neroste!

Lidé, kterým by tato státní pomoc ulehčila, bohužel často netuší, že 
dávka existuje, nebo nevědí, jak o ni zažádat. Často se také stydí, 
protože je to poprvé, kdy takovou podporu od ministerstva práce a so-
ciálních věcí potřebují. Příspěvek na bydlení kvalifikovaným odhadem 
využívá pouze 25 % domácností z těch, které na něj mají nárok. V pří-
padě nejzranitelnější skupiny, seniorů, je to dokonce jen 15 %.

Vláda přitom od října výrazně navýšila takzvané normativy, tedy 
strop pro výpočet a poskytnutí dávky. Nově tak na příspěvek na by- 
dlení dosáhne až půl milionu lidí. Dál však chybí účinná osvěta.

Nabídka poradenství po telefonu i v terénu
Získat užitečné a srozumitelné rady ale není obtížné. Jednu z cest nabí- 
zí známá neziskovka Člověk v tísni: stačí zavolat od pondělí do pátku 
na help linku 770 600 800, a to mezi 9. až 17. hodinou. Jak v listopadu 
oznámil Šimon Pánek, ředitel společnosti, „jen od začátku roku se na 
help linku obrátilo více než 17 tisíc lidí v nouzi. Lidé většinou volají 
kvůli dluhům a exekucím, ale v posledních měsících stále častěji ře- 
šíme i vysoké zálohy na energie nebo různé nedoplatky. Nedávno jsme 
třeba pomáhali důchodci, kterému nezbývaly finance na jídlo, nebo za-
jistili i podání návrhu na zastavení exekuce u dětského dlužníka“.

Člověk v tísni ale nepomáhá jen po telefonu. „Našich 210 sociálních 
pracovníků a dluhových poradců působí ve 13 krajích Česka a k lidem 
dojdeme i domů,“ sdělil Pánek.

Pokud tedy potřebujete poradit ohledně úhrady vašich životních ná-
kladů, zkuste zavolat na uvedené telefonní číslo.

Všechny potřebné informace o příspěvku na bydlení a ostatních dáv-
kách a službách poskytovaných státem jsou přehledně uvedeny na 
stránkách www.mpsv.cz/web/cz/sluzby.                                             (pel)

Člověk v tísni zajišťuje 210 sociálních 
pracovníků a dluhových poradců
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Letošní rok byl pro Českou abilympijskou asociaci také rokem, kdy 15. října uplynulo  
25 let od jejího založení. Čtvrtstoletí současného sociálního podniku se věnuje i tato 
částečně rébusová křížovka. Konkrétně připomíná událost před deseti lety završenou 
světovým prvenstvím.
V pátek 25. a v sobotu 26. května 2012 se v pardubické multifunkční hale konala jubilejní 
dvacátá abilympiáda. Nejzajímavějším bodem jejího programu bylo dozajista  vyvrcholení 
projektu Korálkiáda: pokus o překonání světového rekordu v délce navlečených korálků, 
jeho dosavadním držitelem byla Kanada.
Začátek projektu byl v lednu téhož roku. Spočíval ve sbírání korálků různých barev, tvarů, 
velikostí i materiálů (kvůli tomu vznikly po celé republice zhruba tři desítky sběrných míst)  
a jejich následném navlékání nejen ve školách nebo domovech seniorů, ale třeba i v knihov-
nách či muzeích, navlékali také jednotlivci. 
Při abilympiádě byly všechny navlečené korálky spojeny dohromady a v sobotu změřeny 
za přítomnosti zástupce pelhřimovské Agentury Dobrý den, správce databáze českých 
všemožných rekordů. Zjištěná délka potvrdila úspěšnost zhruba čtyřměsíčního úsilí – spo-
jené korálky totiž měřily rekordních … (1. tajenka) metrů. Ve stejný den byl rekord zapsán 
jako nejdelší had z korálků – více než ... (2. tajenka) delší oproti dosud rekordnímu vý- 
konu – do České databanky rekordů. Tuto skutečnost navíc dokládá také certifikát. Do-
sažená hodnota stojí na pomyslném piedestalu i po deseti letech. 
Na vytvoření hada se podle odhadu použily tři miliony korálků, jejich celková hmotnost či- 
nila 772 kilogramů, pro uložení před kompletací bylo potřeba 36 velkých pytlů. Korálky by-
ly poté darovány jako materiál ve finanční hodnotě přesahující 250 tisíc korun na tvoření  
a ... (3. tajenka)  necelým dvěma desítkám subjektů, které pečují a uskutečňují aktivity pro 
osoby se zdravotním postižením – ústavům sociální péče, chráněným dílnám, speciálním 
školám i dalším obdobným zařízením.

Vysvětlení k luštění:
Křížovka je částečně rébusová z důvodu, že 1. tajenku netvoří písmena, ale číslice. „Ré- 
busovost“ se týká druhých výrazů v řádcích C, E, F a G, navíc je to u nich zdůrazněno  
v závorkách. Konkrétně to znamená, že část vpisovaných slov označuje při čtení určité čí- 
slo, které se napíše do podbarvených políček – k vepsání celého výrazu je tedy potřeba 
méně políček (např. mohutná všežravá šelma: ME2D = MEDVĚD, uvidět: SPA3T = 
SPATŘIT). V případě druhého legendového výrazu v řádku D obsahuje název vpisované- 
ho souboru číslo.

Vodorovně: A. 3. tajenka. – B. Jméno postavy Graye z románu O. Wildea; pocit nejis- 
toty. – C. Méně obvyklé ženské jméno; nedomlouvat (rébusově); dvakrát snížený tón. –  
D. Část Prahy s fakultní nemocnicí; název vokálního kvarteta s J. Kornem; otec (zasta- 
rale). – E. Slovensky „tříska“; Damiánův bratr (rébusově); vodní hlodavec. – F. Egypt-
ský bůh slunce; léky ve formě zrnek (rébusově); latinsky „vinice“. – G. Německý 
protestantský teolog a spisovatel; směřující nazpátek (rébusově); proutěný rybářský koš. – 
H. Na dva díly (řidčeji); plavidlo s plochým dnem. – I. 2. tajenka.

Svisle: 1. Náš bývalý herec (Jiří); iniciály zpěváka Dyka. – 2. Generické; král zvířat. –  
3. SPZ okresu Třebíč; planetka č. 111; sídlo v Etiopii. – 4. Německý neurčitý člen pro 
mužský a střední rod; bývalý kanadský hokejový obránce; zkratka Společenství vlastní- 
ků jednotek. – 5. Čínské platidlo; skalní ostroh na pravém břehu Berounky. – 6. Značka 
dusíku (foneticky); 1. tajenka; přátelský pozdrav. – 7. Keltský hudební nástroj; vklad (říd-
ce). – 8. Beduínský plášť; garnát (v japonském prostředí); slovenský souhlas. – 9. Ná-
straha; zkratka bývalého správního orgánu; značka terbia. – 10. Ženské jméno; mytický  
král elfů. – 11. Akkadský bůh vody; hrozně.

Pomůcka: Ate, Ales, ebi, Gedo, rotta.                                                                          
   (mk) 

Pravidla soutěžní křížovky:
1) Vyluštěné a řádně zkontrolované tajenky včetně příslušných čísel je možno posílat 
 do konce února 2023 na e-mail milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz (předmět: Kří- 
 žovka).
2) Tři vylosovaní luštitelé budou odměněni originálním výrobkem z keramické dílny 
 Centra Kosatec. 
3) Ceny doručuje pošta, proto je třeba  připsat také korespondenční adresu. Po před- 
 chozí domluvě na uvedeném kontaktu se dá cena osobně vybrat v Kosatci.     (mk)                          

Pro chvíle oddechu Kouzlo mizejícího světa
aneb Momentky z Banátu a potulného cirkusu, 

jak je zachytil fotograf Petr Moško
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Území severně od dvou západočeských 
lázeňských měst Mariánské Lázně a Lázně 
Kynžvart vyplňují rozsáhlé jehličnaté lesy 
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 
Četné značené turistické cesty nabízejí 
spoustu přírodních zajímavostí i úchvat-
ných scenérií. Na některá přitažlivá místa  
se přitom mohou pohodově vydat také oso- 
by s omezenou mobilitou včetně vozíčkářů 
nebo malých turistů v kočárcích. K tako- 
vým místům patří i dvě v této výletové mo-
zaice, lokalizují je rámečky na mapkách. 

Kladské rašeliny
Osada Kladská, sice malé, ale nejen díky 
nádherné okolní krajině turisticky hojně  
vyhledávané místo, je výchozím bodem 
okružní 2,5 kilometrů dlouhé naučné stez- 
ky s osmi informačními panely a vyhlídko- 
vým altánem nad rybníkem Horní Bahňák. 
Proznačena byla v roce 1977 kolem 
Kladského rybníka na území sousedícím 
s rozlohově největší samostatnou oblastí 
Národní přírodní rezervace Kladské raše- 
liny s názvem Tajga. Jedná se o rovinatou 
trasu blatkovými lesy a podmáčenými smr-
činami po zpevněných cestách včetně po-
valových chodníků s dřevěnými můstky, 
které jsou pro rašeliništní oblasti typické.

Případný výlet nelze absolvovat od listo-
padu do března: stezka je totiž  z důvo-
du bezpečnosti uzavřena. Při případných  
opravách a rekonstrukčních pracích ne- 
musí být zcela bezbariérová.

Dominantním objektem osady Kladská je 
romantizující roubený lovecký zámeček  
švýcarského stylu knížete Schönburg-Wal-
denburga z roku 1875, který doplňují další 
roubené alpské stavby přivezené knížetem  
z výstavy ve Vídni. Nyní slouží jako hotel.

Návštěva osady by nebyla úplná bez  
prohlídky Domu přírody Slavkovského le- 
sa s návštěvnickým centrem. Instalovaná 
zajímavá expozice je zaměřená na čtyři 
stěžejní přírodní fenomény CHKO Slav- 
kovský les – minerální prameny, rašeli- 
niště, hadce a mokřadní louky, lesy. Jak 
návštěvnické středisko, tak celá expozice 
jsou bezbariérově přístupné (do patra za 
pomoci výtahu).

Smraďoch
Kdo si pamatuje ze školních hodin 
chemie přípravu sirovodíku, plynu  
s odporným smradem po zkažených 
vejcích nebo průpovídku „há dvě 
es smrdí jako pes“, může si tuto si- 
tuaci připomenout při putování po  
naučné stezce lesním vrchovištním 
rašeliništěm s několika vývěry oxidu 
uhličitého v rezervaci zhruba čtyři 
kilometry vzdušnou čarou východo-
jihovýchodně od Kladské.

Od výchozího místa, parkoviště  
na silnici mezi Mariánskými Lázně- 
mi a obcí Prameny, je to přitom 
i s návratem zhruba půlkilometro- 
vá příjemná cesta. Ani zde nechybí 

jako zpestření vyvýšený povalový chodník: 
je krátký a je na něm po dvou informač-
ních tabulích a vyhlídkách.

Také vozíčkáři si mohou tento minivýlet  
při započítání návratu prodloužit zhruba  
o dva kilometry po zpevněné lesní cestě  
k Farské kyselce s malým pavilonkem, pro 
jistotu by s sebou měli mít doprovod.

Podrobnosti k výletům přináší například 
web https://slavkovskylesnature.cz – část  
Poznejte CHKO/Tipy na výlet/Tipy na výlet, 
resp. Poznejte CHKO/Tipy na výlet/Naučné 
stezky. Dům přírody Slavkovského lesa se 
představuje na webu www.dumprirody.cz/
dum-prirody-slavkovskeho-lesa.            (mk)

Do království rašeliny

Rezervace Smraďoch                                                            Snímky: www.marianske-lazne-info.cz

Horní snímek:
Kladská – povalový chod-
ník

Dolní snímek:
Kladská – lovecký záme-
ček

Snímky: 
https://slavkovskyles.na-
ture.cz

PAVLÍNA
ŠPIČKOVÁ

ráBy

NASAVrKyMIKuLOVICeDAšICe

PODěbrADy

Horní jElEní

SeZeMICerybItVí

PILA
KOMÁROV

DěKuJeMe SPONZOrůM A PArtNerůM
ZA PODPOru NAšICh AKtIVIt



Parkoviště, sociální zařízení,  
prostředky osobní hromadné  
dopravy, nákupní centra, úřady, 
sportoviště, koncertní a podob- 
né sály. Zdaleka nejen ve vyjme- 
novaných místech se v zemích 
celého světa už přes půlstoletí 
lidé setkávají s piktogramem  
vozíčkáře. Málokdo ale tuší, jak, 
kde a proč vlastně tento mezi- 
národní symbol přístupnosti ISO 
(Mezinárodní organizace pro  
normalizaci) vznikl. 

 
„Může za to“ Skandinávie

Symbol vozíčkáře vytvořila v létě 
roku 1968 dánská studentka de- 
signu Susanne Koefoed pro ozna-
čení bezbariérových ubytování  
v soutěži sponzorované kromě  
ISO také Rehabilitation Internatio-
nal (RI), organizací pro práva osob 
se zdravotním postižením. Obrá- 
zek nakreslila v rámci studentské- 
ho odborného semináře, který se 
konal na škole umění a designu ve 
Stockholmu. Nutno ovšem dodat, 
že její návrh byl bez „hlavy“ – až 
později ji přidal Švéd Karl Montan, 

předseda mezinárodní komise RI 
pro technickou pomoc. Největší 
skandinávská země začala hned 
následující rok tento grafický znak 
také patřičně propagovat. A netr-
valo pochopitelně dlouho, než za- 
ujal i zbytek Evropy. Rok 1974 je 
další významný letopočet v „živo- 
tě“ symbolu: OSN ho totiž schvá- 
lilo jako klíčovou součást bezba-
riérového designu. 

Skutečností ovšem zároveň je,  

že i z komunity  
osob s tělesným  
postižením často 
zaznívají nesou- 
hlasné názory na 
podobu symbolic- 
ké postavy, která  
je podle nich „sta- 

tická“. Proto prosazují „živější/po- 
hybující se“ modrý symbol. Americ- 
ké státy New York a Connecticut 
ho dokonce používají jako oficiál- 
ní, přednost mu dávají i některé  
organizace v Indii. Ve Spojených 
státech má dosavadní piktogram  
od roku 1990 stále status oficiální-
ho, a to v souvislosti se zákonem  
o Američanech se zdravotním po-
stižením.

Nový symbol
Do letošního 25. března mohli 
profesionální architekti a grafičtí  
designéři i studenti těchto oborů  
ze všech kontinentů (jednotlivci  
i týmy) zasílat soutěžní návrhy na 
vytvoření symbolu přístupnosti pro 
21. století. Organizátorům soutě- 
že, Mezinárodní unii architektů  

(UIA) a RI, jich nakonec do- 
šlo 355. Podle propozic měly hlav-
ně lépe reprezentovat rozmanitost 
lidí coby uživatelů budov i jiných 
typů zastavěných prostředí, ale zá- 
roveň vyjadřovat virtuální dostup-
nost pro všechny. 

Výsledky zveřejnila mezinárodní 
odborná šestičlenná porota po 
virtuálním setkání, které se usku-
tečnilo 11. dubna. Nejvíce se líbila 
práce Maksyma Holovka, architek- 
ta z Ukrajiny – podle zdůvodnění 
se jednalo o symbol „snadno roz- 
poznatelný, demonstrující origina- 
litu formy a zároveň naznačující 
otevřenost, jednoduše a silně vy-
jádřenou pomocí základních tvarů  
a principů“. Na dalších dvou příč-
kách pořadí skončily německá gra- 
fická designérka Lena Seifert a „za 
jednoduchou konstrukci s určitým  

odrazem původního symbolu vozí- 
ku“ Barbora Tučanová, česká stu- 
dentka architektury. Tři čestná uzná- 
ní dostali belgický architekt Robin 
Herman, Katrin Beste, grafička 
z Německa, a grafická designérka 
Amy Court z Austrálie. Dvojice or- 
ganizátorů soutěže hodlá ISO na- 
vrhnout, aby vybraný piktogram 
přijalo za nový mezinárodní sym- 
bol přístupnosti.

Podrobnosti v angličtině přináší 
web www.uia-architectes.org/en/ –  
část Competitions & Prizes / Compe- 
titions / článek International Acces- 
sibility Symbol Design Competition. 
K zobrazení všech přihlášených  
návrhů je v uvedeném odkazu po- 
třeba kliknout na poslední dvě  
slova z následující věty: Submitted 
designs may can be seen in the 
Online Gallery.             (mk)
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Pohled na obecně známý symbol z málo známé stránky 

Lidé s roztroušenou sklerózou, nevidomí, ale třeba i onkologičtí pacienti se po- 
týkají se snižováním invalidních důchodů. Hlavně ti, kteří se snaží pracovat. Stále 
častěji se proto obracejí na lékaře i organizace, které teď s politiky jednají o změně 
vyhlášky.

Pavlína Kořínková se narodila s vrozenou vadou a její stav se zhoršuje. Osm let 
proto pobírala invalidní důchod třetího stupně, který jí teď snížili. Neví proč: „Mně ty 
ruce nedorostou, nohy se nenarovnají,“ vysvětluje. Původně pobírala 13 600 korun 
měsíčně. Snížením přišla o pět tisíc.

„Nemám ani na zaplacení bytu, teď s dítětem a těhotná. To je velká komplikace, 
obzvlášť když nevím, zda inflace poroste dál,“ dodává.

Až o dva stupně nižší důchod vyměřili Barboře Kalachové poté, co začala po 
transplantaci ledviny částečně pracovat ve středisku pro lidi s roztroušenou 
sklerózou. „Práce mě baví, chci být prospěšná,“ říká.

Pokrok v medicíně prý umožní snižovat uznané invalidity
V registru roztroušené sklerózy je zhruba 15 tisíc lidí, kteří mají biologickou 
léčbu. Až polovina z nich i díky tomu pracuje. „Zaznamenáváme u nich opravdu  
ve velkém, že je systém nějakým způsobem šikanuje za to, že jsou aktivní,“ tvrdí 
předsedkyně představenstva spolku Revenium Hana Potměšilová.

Loni získalo invalidní důchod druhého a třetího stupně skoro 12 tisíc lidí. Naopak 
dalším byl snížený. „V důsledku pokroků v medicíně a zlepšování pracovních pod-
mínek lze naopak očekávat postupný pokles uznaných invalidit,“ prohlašuje mluvčí 
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.

„Myslím, že když člověk dokáže pracovat s postižením, tak je to něco, co máme 
obdivovat, a ne ho za to trestat,“ je přesvědčena lékařka a členka výboru České  
neurologické společnosti Eva Kubala Havrdová. Společnost se proto obrátila na  
resort sociálních věcí. Problém vidí i ve 13 let staré prováděcí vyhlášce.

„Někdo se vrátí do práce a seberou mu důchod, který používal k tomu, aby se  
tam mohl přepravit. K té chorobě jsou přidané náklady, ten člověk není zdráv,“ uvá- 
dí Kubala Havrdová.

„Budu iniciovat diskusi na ministerstvu práce a sociálních věcí a změnu vyhláš- 
ky o invaliditě,“ sděluje poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Pavla 
Pivoňka Vaňková. Lidé zároveň přicházejí o příspěvky na pomůcky a také o sle- 
vy na jízdném.

Máte podobnou zkušenost? Napište o ní e-mail na adresu hana.potmesilova@
revenium.cz.

S nemalou nadsázkou lze za možnost změnit situaci považovat vstřícnost minis-
tra Mariana Jurečky. Ten zkraje listopadu oznámil, že chystá důchodovou novelu  
s cílem motivovat seniory, aby dál pracovali. Dobře napsaný zákon by totiž mohl  
i přimět ČSSZ, aby pracující lidi s trvalým zdravotním postižením podporovala aspoň 
tím, že jim nebude bez vysvětlení snižovat invalidní důchod.

                 Miloš Pelikán (s využitím informací uvedených v říjnu v České televizi)

Stát osekává výdaje na invalidní důchody.  
Snižuje je zejména těm, kteří se snaží pracovat

Růst cen zdravotnických 
prostředků ohrožuje pacienty

Příspěvek na mobilitu pro lidi se zdravotním po-
stižením vzroste z nynějších 550 korun na 900 
korun měsíčně. Příspěvek 2900 korun pak budou 
dostávat lidé, kteří se neobejdou bez energeticky 
náročných dýchacích přístrojů. Ve vládní novele o po- 
skytování dávek to na konci října schválila Sně- 
movna hlasy všech přítomných poslanců. Předlohu, 
která také zvyšuje až o čtvrtinu státní dotaci na zdvi-
hací plošinu, následně schválili senátoři a podepsal 
prezident.

Příspěvek na mobilitu pobírá kolem 260 tisíc lidí.  
„S ohledem na růst spotřebitelských cen mnohých pro-
duktů i růst cen pohonných hmot je třeba specificky 
podpořit zachování reálné hodnoty této dávky,“ napsala 
vláda v důvodové zprávě.

Příspěvek 2900 korun měsíčně pro lidi s podpůr- 
nými dýchacími přístroji se do novely dostal ve  
Sněmovně. „Smyslem je podpořit osoby využívající  
zdravotnické prostředky, které byly shledány jako nej- 
náročnější na spotřebu elektrické energie,“ uvedli  
předkládající poslanci.

Příspěvek na zdvihací plošinu zvyšuje vládní novela 
o 100 tisíc korun až na půl milionu korun. Růst po- 
dle kabinetu odráží zdražení těchto zařízení v posled- 
ních dvou letech dané například nedostatkem někte- 
rých dílů a zvýšením cen kontejnerové dopravy.

Zvýšené příspěvky bude úřad práce vyplácet podle 
novely do konce roku 2024. 

(pel)

Příspěvek na mobilitu vzroste,  
stejně tak i příspěvek na zdvihací plošinu  
a pro lidi s podpůrnými dýchacími přístroji

CYKLO CONTENT
PARDUBICE 

Autorka dosavadního symbolu ve 
starším věku s oceněním.

Oceněné symboly (odleva) – M. Holovko, L. Seifert, B. Tučanová, R. Her- 
man, K. Beste, A. Court.

Na nočním jednání z pátka na sobotu přehla- 
sovala Poslanecká sněmovna veto pana prezi- 
denta a vláda prosadila, že příjmy zdravotního 
pojištění budou letos nižší o 14 miliard korun, 
přičemž ceny úkonů a zdravotnických prostřed- 
ků výrazně stoupají. Je to čistě politické roz- 
hodnutí bez jakékoliv realistické úvahy. Zdra- 
votnická zařízení čekají mimořádné výdaje 
spojené s růstem cen energií, úkonů, poskytová- 
ní zdravotní péče desetitisícům občanů Ukrajiny 
a samozřejmě také zdravotnických prostředků. 
Pokud nechceme zhoršit dostupnost zdravotní 
péče, musí zvýšené výdaje uhradit veřejné zdra-
votní pojištění.

Vzhledem k vysoké míře inflace, ale především 
zvyšování cen energií a materiálů, dochází k vý- 
raznému zvyšování cen zdravotnických prostřed- 
ků. O tomto problému se zatím moc nehovoří, 
ale existuje velmi reálné nebezpečí, že pacienti 
si budou muset doplácet stále vyšší doplatky 
za zdravotnické prostředky, což může mít řadu 
důsledků. Ministerstvo zdravotnictví zatím rea-
guje velmi vlažně, jako by se nic nedělo. Je to 
stejný postoj ke zdražování, jako jej můžeme vi- 
dět u celé vlády k enormnímu zvyšování energií. 
  V souvislosti s tímto vývojem hrozí všem pojiš-
těncům velmi výrazné doplatky na úhrady zdra-
votnických prostředků. Vedle toho velmi reálně 
hrozí odchod mnoha velkých prodejců a distri-
butorů zdravotnických prostředků z našeho tr- 
hu, nebo že firmy přestanou řadu zdravotnických 
prostředků nabízet v režimu úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění, neboť limity úhrad, stano-
vené zákonem, jsou již delší dobu pod náklady 
prodejců. Dohodnuté 3% meziroční navýšení  
cen (v roce 2022 pak 4% navýšení) umožněné 
platným cenovým předpisem dlouhodobě nedo-
stačuje, neboť obecná inflace je jen v letošním 
roce již vyšší než 17 % a tendence vývoje je 
velmi neradostná. Dnes už neexistuje prakticky 
žádný zdravotnický prostředek, kterého by se 
tento vývoj velmi negativně nedotkl.

Celý tento vývoj může v další fázi způsobit, že 
mohou některé zdravotnické prostředky z trhu 
reálně zmizet, nebo jejich specifikace může být 
upravena do verzí aktuálně distribuovaných na 
méně náročných trzích ekonomicky méně roz-
vinutých zemí. Tento vývoj se již nyní částečně 
v praxi začíná projevovat tak, že některé firmy 
a společnosti některé své zajímavé novinky na 
český trh aktuálně vůbec neuvádí, protože by je 
stávající úhradový systém „neutáhl“. Těm klien-
tům, kteří si přesto tyto zdravotnické prostředky 
vyhledají a mají o ně zájem, je pak tito distributoři 
prodávají pouze na přímou úhradu, pokud na ně 
pacienti mají, a to je velmi malý segment. Takže 
ti chudí, a těch je drtivá většina, budou mít ne-
kvalitní zdravotnické prostředky, nebo je distribu-
toři začnou dovážet z Číny a podobných zemí.

Česká republika je raritou v EU, protože daňová 
sazba DPH u zdravotnických prostředků je u nás 
výrazně vyšší (15 %) než ve většině zemí EU. Od 
1. ledna 2022 je dokonce na maximální výši 21 % 
u skupin nekategorizovaných zdravotnických pro- 
středků, jako je tzv. bílý program, skútry a další. 
Ve většině zemí EU je sazba DPH uplatňovaná 
na zdravotnické prostředky výrazně nižší než 
u nás. Všechny zdravotnické prostředky nejsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění a nižší sazba 
vždy způsobuje mnohem vyšší dostupnost to- 
hoto důležitého zboží pro cílovou skupinu lidí, 
kteří v drtivé většině případů nejsou ekonomicky 
dostatečně silní pro nákup těchto pro ně napros-
to nezbytných a nezastupitelných prostředků.

Snížená sazba DPH ve výši 10 %, nebo dokon-
ce nulová sazba DPH by výrazným způsobem 
pomohla i zdravotním pojišťovnám, které by ne-
musely vynakládat tolik finančních prostředků  
z veřejného zdravotního pojištění na úhradu  
zdravotnických prostředků pro své pojištěnce.

Václav Krása, 
předseda Národní rady 

 osob se zdravotním postižením 
(z blogu autora)



Najít smysluplnou a solidně pla- 
cenou práci bylo v době porevo- 
luční pro vozíčkáře či osobu s ja-
kýmkoli těžkým postižením velmi 
obtížné. Vlastně téměř nemožné:  
ve velkých městech sice existova-
la výrobní družstva Svazu invalidů, 
přesto mnoho lidí zůstalo bez prá-
ce a možnosti přivýdělku. Mnozí  
nadto pobývali v ústavech izolo- 
vaných od společnosti, nebo sice 
žili doma, ale v prostředí plném 
bariér pro člověka na vozíku či 
třeba pro nevidomou osobu.

„Když se zkraje 90. let začaly  
v Pardubicích konat národní abi- 
lympiády, měly tři hlavní záměry:  
nabídnout formou soutěžení lidem  
s  postižením, aby zjistili, co dove-
dou, a aby to ukázali na veřejnosti.  
A zdraví návštěvníci si mohli uvě- 
domit, jaké jsou možnosti jejich  
profesního uplatnění,“ vzpomíná   
vozíčkář Jaromír Krpálek, jeden  
z organizátorů. Kromě ručních pra- 
cí jako truhlářství, aranžování kvě- 
tin nebo šití se soutěžilo i v počí- 
tačových disciplínách, které tehdy  
byly novým, vyloženě progresivním 
trendem. Právě na abilympiádě si 
nejen tělesně postižení soutěžící 
uvědomili, jak vhodným pracovním 
nástrojem může počítač být díky 
snadné ovladatelnosti a víceúče-
lovosti. Že stál hodně peněz a bylo 
nutné zakoupit k němu i vhodný 
software, byla věc jiná...

Výrazný fenomén 
současnosti: 3D tiskárny
Česká abilympijská asociace  
(CAA) i dnes jde či spíš běží s do- 
bou. Loni v srpnu díky grantu 
Krajského úřadu Pardubice zakou- 
pila do svého Centra Kosatec dvě 
3D tiskárny, které daly novou inspi- 
raci lidem s hendikepem, aby za-
čali samostatně podnikat.

A jaká je realita? Už se to děje, 
už mají vlastní firmu zaměřenou na 
trojrozměrný tisk. To byl  hlavní zá- 
měr Asociace, když loni tyhle mo- 
derní přístroje zajistila. „Samozřej- 
mě je v Kosatci využíváme i pro 
běžné zakázky: třeba pro firmu  

CityZen. Vytváříme pro naše part-
nery a sponzory vánoční dárky, 
formičky na cukroví, novoročenky 
nebo třeba škrabku na zamrzlá  
okna s logem příslušné firmy,“ 
informuje Krpálek. Důležité mimo-
chodem bylo zařídit k jedné tis-
kárně odsávání kvůli acetonu co- 
by výrobní látce.

„Na nás záleží, jaký rozsah za-
kázek pro 3D tiskárny zvolíme. Vy- 
tíženost je zatím dostačující pro 
dva zaměstnance, ale dalším vý-
zvám se nebráníme. Cokoli se dá 
graficky zpracovat na počítači, to 
můžeme následně vytisknout v ma-
ximálním formátu 30 centimetrů  
na šířku, délku i výšku,“ vysvět- 
luje předseda CAA.

trocha nostalgie a punc 
originality: tkalcovský stav
Letošními novinkami v Kosatci 
jsou tkalcovský stav a vypalova-
cí pec na šperky. Byly pořízeny 
v červnu za celkovou částku 117 
tisíc korun a finance na ně poskytl 
Krajský úřad Pardubice. Ten mi- 
mochodem poskytuje granty na  
sociální podnikání už osm let.

„K zakoupení stavu nás přiměl 
nový zaměstnanec Martin Matrka. 
Říkal, že má rád ruční práce a že 
by se na něm chtěl naučit praco-
vat. Tkalcovský stav jsme mohli 
pořídit i proto, že byla příznivá si- 
tuace: kraj opět vypsal granty, a my 

jsme s tímto nápadem uspěli. Pro 
pana Matrku, muže s duševním  
onemocněním, jsme taky zajistili 
vhodný výukový kurz,“ shrnuje Kr- 
pálek.  A dodává: „I na jeho příkla- 
du chceme lidem s hendikepem  
ukázat, co všechno můžou dělat.  
Že můžou vykonávat práci, o které  
netušili, že ji zvládnou, a která je 
navíc bude bavit.“ Inspirovat další 
lidi je zkrátka pro Asociaci jedním  
z klíčových záměrů. Je to stejně  
důležité jako možnost někoho  
v Kosatci zaměstnat jako tkalce.

Stav se ovládá hlavně nohama 
(včetně změny nastavení), méně  
rukama. Byl vyroben na zakázku 
v Česku a stál 78 tisíc korun. 
Lze na něm zpracovat nejen len, 
ale i vlnu, bavlnu či recyklovaný 
textil. Z utkaného materiálu se dají 
zhotovit kimona, nákupní i mód- 
ní tašky... „Rozhodně nezahájíme  
velkovýrobu, ale tkaním doplníme 
paletu našich aktivit určených pro 
zaměstnávání lidí s hendikepem. 
A taky rozšíříme sortiment vý- 
robků, které můžeme prodávat ná- 
vštěvníkům Kosatce i na různých  
jarmarcích či výstavách,“ podotý- 
ká Krpálek.

Vypalovací pec na výrobu šper- 
ků, příhodný doplněk k peci kera-
mické, která už v Kosatci funguje, 
stála 39 tisíc korun. Požádala o ni 
sociální pracovnice, která se v rám-
ci ergoterapie zaměřuje na ruční 

práce. Prvé šperky chce Centrum 
Kosatec nabízet už během adven-
tu jako originální vánoční dárky.

Co proud času vzal  
a co připlavil
Před 30 lety se dalo na počítači ve 
třídimenzionálním prostoru jen mo- 
delovat na obrazovce, a to díky mo- 
dernímu grafickému programu. 
Dnes lze na základě součinnosti  
počítače s 3D tiskárnou vyrobit kon-
krétní předmět fyzicky v prostoru.

Pardubičtí vozíčkáři (konkrétně 
v Titanu, K2P a CAA) byli v téhle 
oblasti prostě na špici na začátku 
90. let a za vývojem nezaostávají 
ani dnes. Na pardubické abilym- 
piádě v roce 1992 byly výrazným 
progresem počítačové disciplíny, 
zvlášť grafika a sazba. Dalším pří- 
kladem budiž tvorba webovek:  
když ji v roce 2000 zařadila Asocia- 
ce mezi soutěžní obory na světové 
abilympiádě v Praze, stala se vel- 
kou inspirací pro soutěžící z jiných 
zemí. A v současnosti v Kosatci 
návštěvníci obdivují 3D tiskárny.

Perlička nakonec. Autor článku 
ještě zažil v polovině 80. let na gym- 
náziu deskriptivní geometrii. V ní 
se prostorová simulace odehráva- 
la jen na papíře za pomoci kružítka 
a pravítka. A měla tak velké ná- 
roky na představivost, že někteří 
studenti jen bezradně tápali. 

                              Miloš Pelikán
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Vozíčkáři v Pardubicích  
už třicet let inspirují  

lidi s postižením při hledání vhodné práce

Petr Moško patří k předním českým  
fotografům. Pochází z Chrudimi, ale ži- 
je v Pardubicích, kde také 20 let provo- 
zoval fotogalerii a byl kurátorem řady 
výstav.

Zaujala ho hned první národní abilym- 
piáda, která se v městě perníku konala. 
V ateliéru mu na věšáku visí cedulky  
s označením rozhodčí a taky náš Abilym- 
pijský zpravodaj. A někteří soutěžící se 
stali jeho přáteli a navštěvují ho v ob- 
chodě bauMax, kde nyní pracuje.

l	Petře, dá se bez nadsázky říct, že jsi 
s abilympiádou spojil svůj život. Jako 
hlavní rozhodčí jsi v ní působil víc než 
20 let. Proč si tě soutěžení zdravotně po-
stižených lidí získalo?
Moje sestřenice z Trenčína soutěžila na 
první pardubické abilympiádě v roce 1992 
a já se tam přišel podívat. Akce, která se 
tenkrát konala v učilišti v Černé za Bory, 
mě zaujala a samozřejmě jsem si tam něco  
i nafotil. Všimli si mě pořadatelé, a tak jsem 
v dalších letech pro ně udělal celé série 
snímků. A když zavedli focení jako novou  
soutěž, zeptala se mě paní Krpálková z or- 
ganizačního týmu, zda bych dělal hlav- 
ního rozhodčího. Já vůbec neváhal! Stala se 
z nás během let dobrá parta a vymýšlení  
úkolů a posuzování snímků mě bavilo. Abi- 
lympiáda pro mě vždycky byla skvělou re- 
laxací.

l Ve fotografování obvykle o medaile bo- 
jovalo hodně lidí, někdy i maximální možný 
počet. A zároveň tahle disciplína, hlavně zá- 
věrečná expozice nejlepších snímků, patři- 
la k divácky nejoblíbenějším. Co na to říkáš? 
Nebylo to tak vždycky. Zpočátku byli jen tři 
čtyři soutěžící. Myslím, že je focení se mnou 
zaujalo a měli ke mně důvěru. Já nikoho ne- 
protežoval, byl jsem férový ke všem. 

Role rozhodčího je v téhle disciplíně těž- 
ká už proto, že spolu soutěží lidé s naprosto 
odlišným typem zdravotního postižení, byl 
mezi nimi i nevidomý muž… Navíc jsem si 
prosadil, že nějakou drobností odměníme 
všechny soutěžící, ne pouze nejlepší tři. Mi- 
mochodem, ty dárky jsme pro ně nakupo-
vali ve stáncích v dějišti abilympiády.

Práce v porotě je náročná i časově, proto 
jsme na rozdíl od ostatních disciplín mohli  
mít pětičlenný tým. Přesto jsme obvykle hod-

notili fotky a přidělovali body až do noci, aby 
druhý den dopoledne mohly být ty nejlepší 
kolekce vystaveny.

n	byly některé soutěžní snímky tak do-
bré, že by mohly být otištěny i v nějakém 
celostátním deníku nebo časopisu?
Rozhodně byly. A nebylo jich za ty roky má- 
lo! Musím říct, že mezi soutěžícími kraloval 
Pavel Michalík z Prahy. Velmi dobré snímky 
někdy měli i ti, kdo fotili levným kompaktním 
fotoaparátem, a ne zrcadlovkou.

l	Což takhle vybrat nejpovedenější fotky 
z abilympiád a vytvořit menší výstavu?
To by samozřejmě šlo. Dovedu takovou vý-
stavu připravit, rád ji udělám! Myslím, že ta-
dy v Pardubicích jsou pro ni ideální prostory  
v Centru Kosatec. Jen mi to musí někdo 
včas navrhnout.

l Jsi samouk. Jakou příručku, jaký manu- 
ál doporučíš těm, kdo jsou ve fotografo- 
vání úplnými, ale snaživými začátečníky? 
To je složité. Takových knih je hodně. Mně 
osobně pomohla teoretická knížka Fo-
tografujte s Haló sobotou, vydaná zkraje  
70. let, která se ještě dá sehnat na internetu. 
Velmi dobře napsaná, prakticky zaměřená 
a encyklopedicky pojatá je kniha Fotogra- 
fujeme digitální zrcadlovkou. Tu doporuču- 
ju i studentům, které učím na pardubické 
střední škole grafického designu.

n	Od roku 1990 jsi na volné noze. Patříš 
k velmi uznávaným fotografům, míváš  
výstavy i v zahraničí: třeba v Německu,  
Slovensku, španělsku, Japonsku, Fran- 
cii, Mexiku, Maďarsku a nejvíc v Polsku. 
Co míváš v hledáčku nejčastěji a nejra-
ději?
Mě zaujme jakýkoli námět. Dělám třeba fot- 
ky do občanky, na kandidátku politiků, zají- 
má mě příroda a zvířata. Ale úplně nejvíc 
mě baví časosběrný dokument. Vyberu si 
nějaké téma a několik let ho dokumentuju. 

Třeba v letech 1980‒1989 jsem cestoval  
s cirkusem. Pravidelně jezdím do Banátu, 
kde mám chalupu. Velmi dlouho fotím mo-
torkáře a jejich srazy…

Základní princip je, že zapadnu do daného 
prostředí, stanu se jeho součástí a niko-
mu v něm nevadím. Umím být nenápadný, 
dokonce snad neviditelný, a proto můžu 
nerušeně pozorovat a fotit přirozený vývoj.  
A tak se dostanu věci na kloub, pochopím, 
o co jde. A právě to mě nejvíc zajímá: Jed- 
notlivé série fotek pořízené během let vy- 
povídají třeba o abilympiádě víc než novi-
nářské články.                        Miloš Pelikán

Pozn. red. ‒ Autor si umínil, že v rozhovo-
ru s fotografem převládnou snímky nad slo- 
vem. Štěstí mu během sazby tohoto Zpra-
vodaje přálo: pro skvělé fotky se našel 
vhodný prostor na str. 4.

Fotograf Petr Moško má nejraději časosběrný dokument  
a abilympiádu považuje za skvělou relaxaci

FLERIX
PARDUBICE

Konference INSPO 2022 Online se- 
známila ve čtvrtek 3. listopadu asi 
dvě tisícovky účastníků během 
dvou dopoledních hodin prostřed- 
nictvím sedmi diskusních vystou- 
pení především s množstvím no- 
vinek, které usnadňují život lidem 
se zdravotním handicapem nebo 
s psychickými potížemi. Odpo- 
ledne ji doplnila vzdělávací akce 
Agora s tematikou informačních 
a komunikačních technologií pro 
uživatele s těžkým postižením 
zraku. Všechny přednášky byly si- 
multánně přepisovány i tlumoče- 
ny do českého znakového jazyka,  
lze je zhlédnout na YouTube ka-
nálu konference INSPO.    

Vše podstatné o dosavadní his- 
torii této „počítačové“ konference, 
jejíž organizaci převzalo po 21 le- 
tech Středisko Teiresiás, přináší  
web www.inspo.cz.                                (mk) 

Představení
řady novinek



Již dvacet let patří Pardubice k městům, kde 
se výrazně a viditelně odstraňují bariéry 
ve veřejných budovách a službách, na chod- 
nících, přechodech či v hromadné dopra- 
vě. Tento trend ještě zesílil v posledním de- 
setiletí, kdy se například podařilo zajistit 
téměř stoprocentní provoz nízkopodlažních 
vozidel na všech linkách či zahájit instalace 
nových zastávkových přístřešků vyhovují-
cích i zrakově postiženým lidem.

Pardubický dopravní podnik také provozuje 
dopravu pro hendikepované osoby, kterou 
město finančně podporuje. Od roku 2018 
krajské město navíc zajišťuje službu Senior 
taxi: pohodlnou přepravu pro pardubické se- 
niory starší 70 let a držitele průkazu ZTP či 

ZTP/P bez ohledu na věk. Tuto službu vy-
užívá na 4 600 občanů a od jejího vzniku 
bylo realizováno přes 39 tisíc jízd.

Pozoruhodným počinem je takzvaný zážit- 
kový seminář, na kterém zdraví lidé zakou-
šejí sami na sobě autentické pocity a pro-
blémy vozíčkáře nebo třeba nevidomého 
člověka. Seminář pořádá Česká abilympijská 
asociace (CAA), důležitý partner města. Od 
roku 2004 ho absolvovalo víc než 22 tisíc 
osob, mezi kterými byli i úředníci, policisté, 
učitelé, politici, školáci a studenti.

Aktivní a vstřícná radnice  
jako záruka systémových změn
Na zmíněných úspěších má výrazný podíl 

komise pro bezbariérovost, která je po- 
radním orgánem Rady města Pardubic od  
roku 2003. Prostřednictvím poradenského  
střediska bezbariérovosti CAA je podpo- 
rována osvěta v oblasti dodržování bezba-
riérovosti u zástavby a veřejných prostor, 
provádí se mapování existujících staveb, 
zpracovávají se vyjádření k projektové do- 
kumentaci a je zajišťována účast na ko-
laudačních řízeních.

Už od roku 2014 Pardubice také vyhlašují 
dotační program podpory bezbariérovosti.  
Za tuto dobu přispěly na několik projektů 
téměř 10 miliony korun.

Město také pravidelně organizuje celo-
státní odbornou konferenci Společně k bez- 

bariérovosti. Ta vytváří prostor ke sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe či pro 
zavádění vhodné legislativy a hledání spo- 
lečných cest k naplňování kvalitní přístup-
nosti. Letos se v Pardubicích konal již šestý 
ročník konference.

Právě na základě výrazného zlepšení 
podmínek pro život lidí se zdravotním po- 
stižením se Pardubice letos přihlásily do 
prestižní soutěže o Cenu pro nejlepší 
přístupné město (Access City Award). Pořá-
dá ji Evropská unie a vyhlašuje Evropská 
komise pro všechna města s více než  
50 000 obyvateli.

(pel)
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Štědrovečerní
Láska je láska, víme z koled,
přemůže každou lež i lest.

Proč by nás měla srdce bolet?
Jablíčka máme plná hvězd.

Rolnička
Dal mi ji kdysi kdosi k svátku.

A když s ní potmě zacinkám,
vracím se zpátky na oslátku

k zvířatům, k dětem, k maminkám.

Víno
Vytáhni z hrdla láhve zátku
a nalej víno do sklenek.

A svět zrodí se jak na počátku,
svět ze slunečných myšlenek.

Báseň psaná na letenku
Kdo chce vidět všechno, neuvidí nic,
marně překračuješ všechny rovnoběžky.
Lepší kupka sena nežli hotel Ritz.
Nejvíc vidí ti, co chodí pěšky.

V úterý 28. června se v Pardubicích konala celostátní 
konference zaměřená na problematiku bezbariérovosti. Od- 
borníci na ní diskutovali také o úrovni bezbariérové do-
pravy včetně prosklených ploch zastávkových přístřešků 
pardubické MHD.

Jak potvrzuje Miroslava Žďárská, poradkyně TyfloCentra 
Pardubice pro bezbariérovost, představují tyto přístřešky 
obecně pro osoby se zrakovým postižením velký problém, 
zvláště pak pro ty se zbytkem zraku a s touhou pohybo- 
vat se samostatně a přitom bezpečně. Většinou totiž dosud 
více či méně neodpovídají příslušným technickým „bezbari-
érovým“ požadavkům z přílohy č. 3 k prováděcí vyhlášce  
č. 398/2009 Sb. stavebního zákona. (Například musí být 
ve výšce 800 až 1000 milimetrů a zároveň ve výšce 1400  
až 1600 milimetrů kontrastně označeny oproti pozadí; ze-
jména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 milimetrů ne- 
bo pruh ze značek o průměru nejméně 50 milimetrů vzdále-
ných od sebe nejvíce 150 milimetrů, jasně viditelných oproti 

pozadí.) Podle názoru 
Metodického centra 
pro odstraňování ba- 
riér Sjednocené orga-
nizace nevidomých  
a slabozrakých lze  
dokonce chybně pro- 
vedené úpravy pova- 
žovat za porušení 
§ 277 trestního záko- 
níku, tj. za trestný čin 
poškození a ohrožení 
provozu obecně pro- 

spěšného zařízení z nedbalosti. Negativně se k dosavadní 
podobě přístřešků vyjadřovali také ornitologové. Uvedenou 
problematikou se při jednáních zabývala i komise pro bez-
bariérovost při Magistrátu města Pardubic, řešení bylo ale 
stále jen ve fázi úvah.

Příznivý vítr začal foukat o prázdninách, kdy pardubický 
dopravní podnik začal za výrazného odborného přispění 
místního TyfloCentra s instalacemi šestnácti nových za- 
stávkových přístřešků vyhovujících jak potřebám cestujících 
se zrakovým postižením, tak opeřencům. Nejpozději do kon-
ce září 2023 jimi budou osazeny další vybrané zastávky  
v centru města i v okrajových čtvrtích včetně největšího sí- 
dliště  Polabiny.                                                               (mk)

Nevyhovující zastávky se mění na správné
První zastávkový přístřešek s úpravou se na počátku září objevil na Stavařově v okrajové čás- 
ti města. Detailní snímek přitom  krásně „popisuje“ problematiku vytvoření kontrastu úpravy 
s okolím v reálném prostředí: bílé značky jsou proti zeleni jasně viditelné, zatímco černé jsou 
zřetelné jen proti světlé zámkové dlažbě chodníku.                         Snímek: Lukáš Kánský

Pardubice jsou už několik let na špici v odstraňování bariér

Jiří Žáček, ze sbírky Maličkosti z lásky (2018)

Další ročník veletrhu nejen rehabilitačních, kompenzač- 
ních, protetických a ortopedických pomůcek nebo slu- 
žeb pro aktivní život seniorů REHAPROTEX se uskuteční  
na brněnském výstavišti od úterý 31. října do pátku 
3. listopadu 2023.

Na tvorbě doprovodného programu se významně podílejí napří- 
klad Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Liga vozíč- 
kářů nebo Státní zdravotní ústav.

Podrobnosti budou k dispozici před konáním akce na webu www.bvv.cz. 
                                                                                                            (mk) 

Poznamenejte si!

Nastaly přetěžké časy. Všudypří- 
tomná vysoká inflace, nehorázné 
zdražování energií i potravin, vál- 
ka v Evropě. Ale možná není od  
věci připomenout si odvěké rče- 
ní, že bez vůle Boží člověku ani  
vlas z hlavy nesejde. Možná naše  
úspěšná civilizace založená na  
podmaňování přírody i lidí jiného 
než křesťanského vyznání míří do 
historie.

Nejspíš jsme za posledních ně- 
kolik set let sklízeli víc, než jsme 
zaseli. A teď nadchází jiná éra, 

která se rodí v útrapách. Ty jako 
vždy v dějinách nejvíc postihují chu- 
dé a bezbranné jedince, zatímco 
mocnáři mají vystaráno ‒ zčásti dí- 
ky kontaktům, vychytralosti a pod- 
vodům, zčásti díky Štěstěně. Ta- 
hle situace není novinkou: právě 
toho nejnevinnějšího s trnovou  
korunou na hlavě kdysi potupně 
ukřižovali.

Realita však má vícero podob. 

Svými postoji, touhami a hlavně či- 
ny ji tvoří každý z nás. Jestliže so- 
ciálně slabé lidi drtí bezohlednost 
mocipánů z takzvaných elit spo- 
lečnosti, můžou právě oni nastolit  
každodennost plnou ohleduplnos- 
ti, vlídnosti a ochoty pomáhat.

Pokoj a hlavně odhodlanost ke 
skutkům všem lidem dobré vůle! 
Když se budou ještě víc činit, uká-
žou nám cestu z mravního ma- 
rasmu. Buďme klidní, neboť to, co 
hledáme, také hledá nás. 

Miloš Pelikán

Co je dnes nového a hlavně dobrého?
komentář


