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Tolerovat,
nebo porozumět?
ŠTĚPÁN BENEŠ

Zdravotní postižení vyřazuje člověka z postavení plnohodnotného člena společnosti. Handicap je tak primárně sociální stav, který deformuje
vztahy na všech úrovních. „Být postižený“ se stává pro dotyčného jedince novou hlavní rolí. Není už tím,
kým býval jako „zdravý“, je ohrožen
sociální izolací. Zúží se okruh lidí
v jeho okolí a často mu nezbývá nic
jiného než čekat, až „svět přijde za
ním“...
Tak přemýšlel o problematice postižení v knize Umlčené tělo (1987)
Robert F. Murphy, věhlasný americký antropolog. Profesorovi přitom
mohl jen těžko někdo vytknout nezkušený akademický pohled, nádor
na míše jej postupně zbavil hybnosti.
Pokud jsou pro vás tyto řádky aktuální, nejste sami. Radek Musílek se
ke knize v tomto vydání Můžeš krátce vrací, a jak píše, mnoho z jejího
obsahu by docela dobře mohlo být
řečeno včera – přes vše, co se bez
jediné pochyby pro zlepšení kvality
života lidí s postižením za posledních třicet let udělalo. Ptá se proto,
zda mohou být některá společenská
a psychologická témata vůbec kdy
překročena.
Je obrovský rozdíl mezi tolerancí
a skutečným porozuměním. U handicapu – vrozeného i získaného – je
cesta ke zkušenosti jednosměrná
a pochopení „zvenku“ velmi nesnadné. I proto bych vám, milí čtenáři,
doporučil rozhovor i reportáž Zdeňka Jirků z prvních několika stránek
aktuálního vydání. Lidé, kteří dokázali porozumět, opravdu jsou. Není
jich mnoho, pracují v řadě neziskových organizací a trpělivě čekají, zda
porozumí také někdo nad nimi…
Važme si jich a přejme si v novém
roce hodně takového hlubokého porozumění – nejen okolo postižení. 
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Z malých začátků...
Technická dílna patří v centrech pro děti a mládež s postižením spíše k výjimkám.
Jednu mají pro své klienty v Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou.
Doplňuje učebny, herny, keramickou dílnu i řadu dalších aktivit,
které zdejší dvoupatrová budova nabízí. Budování pestré palety kvalitní péče
o děti s postižením tady přitom začalo jen několika malými krůčky…
Více v reportáži Zdeňka Jirků na str. 9. 
Foto: Jan Šilpoch
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Reflektor
Lenka Machaloušová:

My to nevzdáme
Se zakladatelkou a ředitelkou teplické
Arkadie o souvislostech práce pro lidi
s postižením i o tendencích, které nejsou
na veřejnosti vidět, ale o to více bolí.
Text: Zdeněk Jirků
Foto: Jan Šilpoch

Jak se ve vaší práci projevuje dnes populární teze „všeci
kradnú“?
Rok od roku jsme více kontrolováni,
máme více administrativních povinností a cítíme více nedůvěry. Každoročně jsou všechny možné dotace spojeny s rostoucími požadavky
dokázat, že vůbec tu práci děláme,
že jsme to dělali loni, předloni, před
deseti lety. A že budeme pokračovat. Všechno se to opakuje, někde
zakládá a nemá to žádný praktický
význam. Hlavní problém je v tom,
že úředník za nic neodpovídá. Když
uděláme chybu, která je z našich
hlášení zřejmá, nikdo nás okamžitě neupozorní. Pak, třeba po letech,
přijde kontrola, chybu zjistí, nebo ji
dokonce zjistíme my sami – ale už tu
máme porušení rozpočtové kázně.
Jak se na vaší práci projevila
decentralizace sociální politiky
na jednotlivé kraje?
Přiznám se, že nevím, co je lepší.
Administrativně to bylo jednodušší,
když to mělo v rukou ministerstvo.
Ale pozor – každý rok se přitvrzuje, takže bychom možná byli tam,
kde jsme. Objektivně ale také platí,
že kraj je blíž, a to nejen ve smys-

lu geografickém. Vidím, že úředníci
a funkcionáři kraje chtějí vyhovět,
ale mají strach. Hledá se systém,
který by byl naprosto spravedlivý a transparentní. To ovšem není
z lidského světa a všichni to vědí.
Takže si kraj najal firmu a ta zpracovala systém hodnocení žádostí.
Obrovsky složitá operace. Nebudu
zdržovat podrobnostmi, ale například musíte umět přesně zpracovat
vyúčtování dva roky dopředu, abyste dostal dotaci na daný rok. Jde jen
o hru s čísly.
Do jaké míry mají úřednice
a úředníci sami prostor přizpůsobit svá rozhodnutí konkrétnímu
poskytovateli služeb? Třeba proto, že se osobně přesvědčí o jeho
kvalitách?
Takhle to nefunguje. Oni mohou maximálně říci: Děláte to dobře, nám
zbývají nějaké peníze, tak si podejte
ještě další žádost. Musím říci, že jim
jejich práci nezávidím. Mají jen malinký manévrovací prostor. Všichni
se bojí právníků. Nebo musejí čekat
na rozhodnutí rady kraje. A v té se
schvaluje čím dál víc věcí. Zkrátka
jsme se v naší malé republice ocitli
v atmosféře nedůvěry a podezřívání.
Rozhodující není, jak dobře se staráte o lidi s postižením, ale jak perfektně vykazujete každý krok. Realita
bez úředního posvěcení, nebo ještě

Ředitelka teplické
Arkadie má stále
dost energie, ale...
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Stále více slyším,
že ten či onen kolega
je u konce se silami
a chce neziskovku
zavřít. Jenomže
naprostá většina lidí
v těchto organizacích
nedělá sociální služby
jako zaměstnání, ale
jako činnost s velkým
citovým nábojem.
lépe bez právního rozboru, vlastně
neexistuje.
Mluvíte o právnících. Opravdu je
to tak, že byste pomalu v každé
organizaci potřebovali advokáta?
Bohužel. Každá věta, každé slovo
v zákoně, vyhlášce, ministerském
rozhodnutí se ještě odborně právnicky vykládá a hledá se platný význam. To u nás platí nejen u dotací,
ale také u moc důležitých standardů
péče. A když k tomu připočtete zmiňovanou decentralizaci, kdy každý
kraj má vlastně svou sociální politiku, jste neustále na pokraji problémů, ne-li horších věcí.
Ať chcete nebo ne, musím tomu
rozumět tak, že jde vlastně o velký politický problém…
Stále více slyším, že ten či onen
kolega je u konce se silami a chce
neziskovku zavřít. Jenomže naprostá většina lidí v těchto organizacích nedělá sociální služby
jako zaměstnání, ale jako činnost
s velkým citovým nábojem. Často jsme naše organizace zakládali
proto, že jsme potřebovali pomoci
vlastním postiženým dětem. Proto
také neutíkáme jinam. Naši klienti
si svá postižení ponesou celý život, a dokud budeme jen trochu
schopni, vytrváme. Takže alespoň
v kanceláři trochu hlasitěji nadáváme a boucháme do stolu. Ale stát
moc dobře ví, že nakonec sneseme
leccos. Chodíme při tom na hraně
a musíme doufat, že se politické
poměry nezmění tak, že naše dobře

Reflektor / Nedůvěra v sociálních službách

SLOUPEK Jiřiny Šiklové
Důvěra se
obnovuje pomalu

míněné riziko nebude někdo vykládat jako zločin. Ale kdo ví…
Setkáváte se s případy, kdy
přijdou rodiče s postiženým
potomkem, a vy prostě nemůžete
pomoci, protože ve standardech
se tento případ najít nedá?
Takhle jsme se učili. Nejprve škola,
pak stacionáře, chráněné dílny. Snažíme se najít místo pro každého. Ale
například člověk s mentálním postižením, který má výraznou psychiatrickou diagnózu, to skoro neumíme.
Rádi bychom kolem sebe měli další
poskytovatele, kam bychom takového člověka mohli doporučit. Nemáme. Ve velkých městech je to trochu
lepší, ale co si mají počít rodiny někde opravdu na venkově?
V každém případě by celé sociální
služby potřebovaly nový pohled společnosti. Čeká nás obrovská výzva.
Tisíce lidí s postižením vstupují a budou vstupovat do seniorského věku.
Moderní medicína jim zkrátka nevídaně prodloužila život. Víme, že péče
a pomoc relativně zdravým seniorům
není jednoduchá, pro naše klienty
bude mnohokrát složitější. My, rodiče, čím dál víc myslíme na dobu, kdy
se na nás nebudou moci spolehnout.
Čeká je dožití někde za vysokými
zdmi dříve běžných ústavů?

Na to všechno bude potřeba mnoho nových, kvalifikovaných lidí.
Už jste pocítili změny v odměňování lidí v sociálních službách?
Postupně se situace zlepšuje. Ale
bude-li pokračovat nízká nezaměstnanost, pak nevím… To už vůbec
nemluvím o naprostém nedostatku
mužů v sociálních službách. Mnoho
jim nabídnout nemůžeme. Přitom by
je vedle sebe právě lidé s postižením
moc potřebovali. Nejen kvůli fyzické
síle, ale také pro jistou vyváženost
světa, který v našich zařízeních vytváříme. A vidíte, četl jste v nějakých
vládních nebo podobných prohlášeních alespoň jedno slovo o tomto
nedostatku? 

Kam by se
vešla všechna
administrativa,
kdyby se šanony
naskládaly na
jedno místo?

Co je o.p.s. Arkadie
J edna z největších neziskových organizací v Ústeckém
kraji. Občanské sdružení se stejným jménem bylo
založeno už v říjnu 1990, dnes má Arkadie přes
150 zaměstnanců, z toho devadesát se zdravotním
postižením. Dalších 25 pracuje v základní a praktické
škole. Kromě vzdělávání poskytují i sociální služby
a poradenství, sociálně-terapeutické dílny, denní
stacionáře, chráněné bydlení nebo odlehčovací služby.
„Posláním společnosti Arkadie je podpora důstojného
plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním
znevýhodněním v jejich přirozeném prostředí ve
spolupráci s rodinou na území Ústeckého kraje.“
Více na www.arkadie.cz

Nevládní a neziskové organizace
jsou základem občanské
společnosti a jsou přísně sledovány
veřejností. Mnozí si totiž nedovedou
představit, že by jejich bližní dělali
něco dobrého zadarmo.
Zjednodušeně: když se po
napoleonských válkách ve
střední Evropě měnily hranice
království a knížectví a z měst se
stala střediska výroby, měšťané
či občané se začali intenzivněji
organizovat do občanských
spolků, které zastupovaly jejich
skupinové zájmy. Tyto spolky
byly základem jak vzájemné
pomoci, tak dalšího podnikání, ale
i národního či vlasteneckého hnutí.
Byly neziskové, protože iniciativní
občané se finančními příspěvky
skládali na jejich činnost.
Žádný totalitní režim nemá rád
občany příliš samostatné. Iniciativní
občané se mohou zorganizovat,
a nejsou proto pod kontrolou.
Tak je pochopitelné, že všechna
občanská sdružení, dnešními slovy
nevládní a neziskové spolky, byly
v Československu zrušeny jak za
Hitlera, tak za komunistů. A všechny
spadaly pod tzv. Národní frontu.
Po převratu v roce 1989 došlo
k dalším politickým změnám, včetně
obnovení neziskových, nestátních
neboli občanských iniciativ. Ty
velmi často přejímají úkoly, které by
bez jejich pomoci musel zařizovat
stát. Proto na ně stát také přispívá
– kdyby určitou pomoc platil stát,
musel by ji poskytovat ze zákona
všem a bylo by to dražší.
Důvěra se ale těžko obnovuje,
proto stát někdy až příliš kontroluje
každou korunu, kterou dává na
tzv. třetí, tedy nevládní sektor.
Otravuje to někdy, ale je to nakonec
pochopitelné. 
Autorka je socioložka,
členka rady Konta Bariéry.
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Co nikdy
nezaplatíte
Ve východočeském
Rychnově nad
Kněžnou dokázala
skupina maminek dětí
s nelehkým postižením
doslova z ničeho vytvořit
místo pro barevný život.
Text: Zdeněk Jirků
Foto: Jan Šilpoch

Je to už více než třiadvacet let, co se
manželům Červinkovým narodila
dvojčata Jakub a Tomáš. Byla nedonošená, takže musela zůstat v inkubátorech. V čase nedostatku telefonů
(zdá se to jako před sto lety!) chodila
maminka Mirka telefonovat z místního obchodu do nemocnice, aby se
každý den dozvěděla, jak se klukům
daří. A právě tady poprvé uslyšela,
že Tomáš má krvácení do mozku
a prognóza jeho dalšího vývoje není
pěkná.
Co tehdy mohla mladá žena vědět
o životě lidí s postižením? Měla jen
jednu zkušenost z rodiny – od tety,
která prožila v padesátých letech
podobnou situaci. Tehdy existovalo
jediné řešení: dítě umístit do ústavu,
pokud možno co nejdál od rodiny,
aby návštěvy nerušily. A co měly rušit? Především všechny pokusy postavit se osudu.
Červinkovi se okamžitě vypravili do porodnice, kde se jim špatná
zpráva potvrdila a od lékařů dostali
rovnou doporučení na umístění syna
do ústavní péče. Když přijeli domů,

Miroslava
Červinková se
spokojeným
synem
Tomášem. Ale
dalo to práci.

jen tiše seděli, až… Až manžel paní
Mirky řekl: „Necháme si ho doma.“
Pro lidi, kteří neměli žádnou zkušenost s péčí o dítě s postižením, žádnou představu, co všechno se budou
muset naučit a zvládnout, žádný odhad, jaké budou další roky, to byla
hodně odvážná volba.
V Centru Orion dnes sedí Tomáš
u počítače, na uších má sluchátka
a hraje hry – má rád simulátory ří-

zení, hlavně zemědělských strojů
nebo kamionů. Neumí sice číst, ale
umí si říci, co potřebuje, umí si sám
domluvit asistenta, dohodnout se
s ním na dalším programu… Prostě
komunikuje a dělá radost rodině, babičce, dědovi i okolí. Viditelné plody
tehdejšího odvážného rozhodnutí.
A úžasné výsledky letité práce, do
které se maminka spolu s dalšími
ženami pustila.

Reflektor / Budování neziskové organizace

Někdy to vypadá jen jako zábava...

Štědrý dárce
Když máte dítě s postižením, hledáte všechny možné i nemožné cesty,
jak mu pomoci. Lékaře, nemocnice, neurology i léčitele. A speciální
školky, cvičení a rehabilitace. Právě
v tomto prostředí se Mirka potkala
s rehabilitační lékařkou, která měla
zajímavou zprávu – jeden štědrý
dárce chtěl věnovat velmi slušný
obnos na bohulibý účel. Ale komu,
když žádná právnická osoba nebyla
po ruce? Tak vznikl Orion. Nejprve
obětavé maminky (i dnešní ředitelka
centra Ilona Mikušová), jež připravovaly společná setkávání těch, kteří
řešili nejen podobné problémy, ale
také zažívali podobné radosti spojené s pokroky a úspěchy svých dětí.
Dnes sedíme v krásně zrekonstruo
vané budově s učebnami, hernami,
s technickou i keramickou dílnou,
jídelnou, místnostmi pro cvičení
i rehabilitaci. Využívají je klienti denního centra, kteří již ukončili školní
docházku a vybírají si z celodenní
nabídky aktivit. Každý den sem navíc
odpoledne přiváží speciální autobus
tři desítky dětí a mladých dospělých
ze škol, kteří tu mají svůj svět nejen
chápající a tolerantní, ale také bezpečný. A především se jejich rodiče
„osvobodili“ od povinnosti celodenní

péče, která přes lásku a obětavost
může často vést k úplnému vyčerpání. Děti tu mají úžasnou samozřejmost – přímý kontakt s kamarády.
Protože samota je horší než všechny
diagnózy.
Na nástěnkách v chodbách najdete stovky fotografií z výletů, kulturních představení, sportu i setkání
u táboráku. Ale také celkem nenápadný, hustě popsaný papír: seznam
sponzorů a dárců. Je jich mnoho: od
ŠKODY AUTO přes Řízení letového
provozu, ASSA ABLOY, Manpower
až po desítky místních podnikatelů,
živnostníků a dalších osob. Takové kontakty se musí denně udržovat a načechrávat. Paní Červinková,
dnes ekonomka na plný úvazek, ale
říká: „A víte, že to není tak těžké?
Když máte prokazatelné výsledky,
hospodaření ve vzorném pořádku
a umíte zaujmout veřejnost, najdete
partnery, kteří nezapomínají na svou
společenskou odpovědnost a spolupráce s nimi je dlouhodobá. Nám se
to také dobře daří i s městy a dalšími
dvaceti obcemi v okolí.“
A tak se díky štědrosti jednoho
dárce před dvaceti lety a mnoha letům práce zdejších žen (muži ve vedení chybějí – snad nemají takovou
vytrvalost; v sociálních službách se

všeobecně pohybuje velice málo
mužů), a především díky optimismu, který tu cítíte na každém kroku, zrodilo centrum kvalifikované
péče, dobré atmosféry a také jistoty.
V dnešním světě nic samozřejmého.

... proto se sem
také všichni těší...

Profesionálky
Centrum Orion jako profesionál
v oblasti poskytovatelů sociálních
služeb vzniklo v době, kdy aktivity
dobrovolnic přerostly rozměry kamarádského kroužku a spolupracujících rodin už bylo padesát. Paní
ředitelka, původně lékárnice, se musela stejně jako všechny její kolegyně mnoho nových věcí naučit. Kdyby

... jenomže tito
malí i velcí lidé
si musí každý
den znovu
upevňovat drobné
dovednosti...
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... aby si alespoň
trochu mohli
věřit. Pro nás
samozřejmost...
Ale zde?

jen ta práce nebyla provázena tolika
administrativními povinnostmi…
Za velice důležitou činnost centra považují seznamování veřejnosti
s problematikou života osob s postižením. „Tím, že jsme nedali děti do
ústavů, ale naopak jsme s nimi chodili běžně na nejrůznější akce, jsme
ukázali všem neinformovaným, že
jsou to lidé jako ostatní, kteří patří do
běžného světa a jejich izolace není
ten správný program…“ říká Ilona
Mikušová a dodává, že její čtyřiadvacetiletý syn s mentálním postižením,
který letos končí praktickou školu,
je velice společenský a mezi lidmi
opravdu šťastný.
Sociální služby pro lidi s postižením, které se nedá kompenzovat, se
u nás dostaly na velmi dobrou úroveň. Průkopnické časy zakladatelek
Centra Orion se změnily na dobu,
kdy máme zákon, spoustu prováděcích předpisů, máme už i docela
dobře fungující příslušné odbory
krajských a městských úřadů, spolehlivou síť poraden a další úplně
nové formy podpory lidí s postižením i jejich rodin.
Ještě jednu zkušenost z Rychnova
nad Kněžnou skromně připomíná
paní Ilona: „Je to práce plná citu a velkých nároků na charakter a psychic-

Na nástěnkách v chodbách
najdete stovky fotografií z výletů,
kulturních představení, sportu
i setkání u táboráku. Ale také celkem
nenápadný, hustě popsaný papír:
seznam sponzorů a dárců.
kou odolnost. Umět pomáhat je jedna
věc, ale druhá je schopnost vcítit se
do duše malého i velkého človíčka,
kterému osud nadělil vážné postižení. I když se třeba v budoucnu podstatně zlepší odměňování našich pracovníků, tuto mimořádnou schopnost
prostě nikdy nezaplatíte…“ 

Centrum Orion, z. s.
Organizace vznikla na konci roku 1998 jako Občanské
sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION. Z malé
dobrovolnické organizace se o devět let později stává
registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro celý okres.
Dnes je Centrum Orion zavedenou neziskovou organizací
nabízející osobní asistenci a Centrum denních služeb.
Mimo jiné pořádá také aktivity pro celé rodiny, např.
exkurze, výlety, rekondiční pobyty, hippoterapii, letní
tábory či vzdělávací semináře.
„Jsme organizace, která podporuje rodiny s dětmi
s handicapem, aby mohly žít stejný život jako jejich
vrstevníci.“
Více na www.centrum-orion.cz

SLOUPEK Lii Vašíčkové

Důležitá
administrativa?
Dobu, kdy slib řečený a potvrzený
rukoudáním platil a byl závazný,
zdaleka nepamatuji. Ani tu, kdy
porušení čestného slova bylo
srovnatelné se ztrátou cti, protože
slušný člověk to nedělal. Žijeme
v době, kdy pro mnoho lidí tyto
hodnoty neplatí. Nedivme se, není
to tak dávno, co platil slogan „Kdo
nekrade, okrádá vlastní rodinu“.
A tak se vše zapisuje, dělají se
tabulky, statistiky…
Za dobu mého profesního života
administrativa ve zdravotnictví
narostla neuvěřitelným způsobem.
Na vše musí být papír, vše musí být
zapsané, uveden čas, podpis, razítko.
Co jen formulářů musí vyplnit sestra
v nemocnici, sociální pracovník
v neziskovce, kolik podpisů dělá
pacient po přijetí na lůžko (ještě, že
jsme gramotní a umíme číst a psát.
Nedovedu si představit, že by sestra
měla pacientovi vše předčítat…).
Pokud neuděláme statistiku
a nedoložíme naši práci čísly, jako
by nebyla. Na straně jedné. Ale
kdybychom měli registr pacientů
s poškozením míchy (úrazovým
i neúrazovým), ne proto, abychom
se někomu šťourali v životě, ale
proto, abychom věděli, kolik
lidí s mobilitou na vozíku z této
příčiny u nás žije, jakého věku se
dožívají, jaký je rozdíl v dožití ve
srovnání s chodícími vrstevníky,
jaké jsou jejich nejčastější zdravotní
komplikace a na co umírají nebo
kolik jich potřebuje osobní asistenci,
mohli bychom bojovat za lepší
nastavení systému péče s benefitem
pro všechny uživatele. To bez
znalosti čísel nelze. Jen bychom měli
rozlišovat, co a s jakými výstupy
opravdu potřebujeme a kdy se jedná
jen o naplnění pracovní doby dalších
úředníků. 
Autorka je lékařka,
členka rady Konta Bariéry.

Reflektor / Čtvrtstoletí Konta Bariéry

Co pro vás znamená
Konto Bariéry?
Zbyněk Frolík
majitel a generální ředitel firmy
LINET, velký dárce Konta Bariéry
Pro mě se tento projekt rovná Boženě
Jirků, která umí báječně upozornit na
lidská neštěstí a k tomu perfektně zorganizovat vhodnou pomoc. Ne každému se
život vydaří z ekonomického, rodinného
či hlavně zdravotního hlediska. A často
za ty trable ani nemůže. My, kterým se
podobné problémy vyhnuly, si pak můžeme báječně užít pocit štěstí z daru či
finanční pomoci. Sám nedokážu vždy
posoudit, komu a v jaké míře je třeba pomáhat, a tak se raději svěřuji mimo jiné
i do náruče Konta Bariéry. Zkušenost mě
naučila, že je to tak dobře.

Legendární zakladatel nadace František Janouch a skoro legendární ředitelka.

25 let

Konta Bariéry
K pozoruhodnému výročí největší
dobročinné sbírky u nás jsme
připravili anketu s několika lidmi,
kteří jsou dlouhodobě spojeni
s touto humanitární aktivitou.
Připomínáme, že na Konto Bariéry
pravidelně přispívá okolo 40 tisíc
dárců a je největším projektem
Nadace Charty 77.

Lenka Sýkorová
výtvarnice a organizátorka kulturního života
S Kontem Bariéry spolupracuji už přes dvacet let.
Nadace si mě i manžela Zdeňka Sýkoru (1920 až
2011) získala především díky důvěryhodným lidem, kteří stáli u jejího zrodu a dodnes ji vedou.
Během let se stali i našimi přáteli. Na první aukci
jsme věnovali obraz Linie č. 131, ale už při jeho
malování jsme mu říkali „ten na konto“. Chtěli jsme
pomáhat a stačilo darovat umění – jak jednoduché
a krásné! Aukční salony přinášejí nejen peníze na
pomoc studentům s postižením, ale pro milovníky umění kulturní zážitek spojený s dobročinností.
Konto Bariéry je pro mě zárukou profesionálního
jednání a jistotou, že vybrané peníze opravdu pomáhají.
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Jana Hanová
vozíčkářka

Marek Eben
je dlouholetá
opora Konta
Bariéry.

Konto Bariéry je neodmyslitelnou součástí mého života od roku
2010, kdy jsem se dostala na vozík. Díky jeho podpoře „stojím na
vlastních nohou“. Jsem samostatná a plnohodnotně funguji. Přeji
Kontu Bariéry z celého srdce, ať se
mu daří stále činit dobro skvělými
projekty a vykouzlí tak na dalších
tvářích poznamenaných nepřízní
osudu úsměvy od ucha k uchu.
Paní ředitelko, vám i celému týmu
Konta Bariéry se klaním a děkuji
za vše, co jste pro mě a všechny
ostatní udělali.

Simona Bendová
maminka těžce postiženého
Lukáše
Pro nás znamená Konto Bariéry významnou pomoc ve složité situaci.
První jsme dostali už před patnácti
lety, a kdykoli potřebujeme pro Lukáše nějakou pomůcku, vždy se na
Konto Bariéry můžeme spolehnout.
Zvláště v případech, kdy pojišťovna
odmítne hradit. Nadace nás nikdy neodmítla a vždy najde cestu, jak nám
pomoci. Lukáš je dnes už dospělý
a vím, že kdyby potřeboval, Konto Bariéry opět pomůže. S touto jistotou je
pro nás život přece jenom lehčí.

Vojtěch Vašíček
vozíčkář
Když se řekne Konto Bariéry, vybavím
si usměvavou Boženku Jirků a Františka Janoucha, kdo zapálili nespočet
těch, pro které se stala pomoc potřebným smyslem života. Od roku 1990
nadace pomáhá tam, kde stát neumí
nebo nemá zájem pomáhat. Vše začalo sbírkou na gama-nůž a nyní už
jde o skoro nekonečnou řadu projektů – od zdravotnických pomůcek
přes stipendia pro handicapované studenty, bezbariérové úpravy obydlí, ve
školách, sportovní vybavení, podporu
nejrůznějších soutěží, pomoc s vý
ukou IT pro seniory až po využití nejmodernějších technologií, například
při náhradách končetin. Konto Bariéry
prostě pomáhá tam, kde je to potřeba.

Jarmila Karpašová
ředitelka Centra Prointepo –
střední, základní
a mateřská škola
Konto Bariéry pro nás znamená
naději. Naději v to, že mezi námi žijí
lidé, kteří chtějí pomáhat. Bez naděje
se nedá žít. A znamená pro nás také
radost z příběhů konkrétních lidí,
kteří dostali pomoc. Čteme a poznáváme tyto příběhy a oceňujeme úsilí
a entuziasmus všech zainteresovaných. Cítíme se poctěni, že i nám
nadace pomohla, a těšíme se na
další spolupráci.

Jan Potměšil
herec a vozíčkář
Existence Konta Bariéry pro mne
znamená, že něco v této společnosti funguje. Něco zásadního, na co se
mohu s důvěrou spolehnout! Něco,
co přesahuje jen hmotnou rovinu
života a potvrzuje jedinečnost a důstojnost mé (naší) existence. A dává
mi (nám) vědomí patřičnosti a tím
možnosti využít daru života a své
osobní volby, abych naplnil svůj životní příběh měrou vrchovatou tak,
jak si budu přát. Ale nejen já, každý,
kdo to bude potřebovat! Nebo
po tom jen zatouží! To je krásné
a velké. Milé, věrné, dobrosrdečné
a smysluplné Konto Bariéry, děkuji,
že jsi! 

Čtvrtstoletí Konta Bariéry
Více o Kontu Bariéry a formách nabízené pomoci:
www.kontobariery.cz

reflektor / tribuna

Umlčené tělo?
Radek Musílek
se vrací ke slavné knize
amerického kulturního
antropologa

Jakkoliv se tělesné postižení týká těla,
jeho velkou část tvoří rovina vztahů
s lidmi a společností. Právě ta dává svým
přístupem handicapu, vedle objektivních
potíží, další obsah. Získané postižení navíc
hluboce změní způsob uvažování o sobě
i lidech a věcech kolem. Tak jej popisuje
na základě vlastní životní zkušenosti
v knize Umlčené tělo (1987) americký
kulturní antropolog Robert Francis Murphy
(1924–1990).
Profesor Kolumbijské univerzity Robert
F. Murphy patří ke klíčovým vědeckým
postavám svého oboru. Jeho Úvod do sociální a kulturní antropologie je základním
studijním materiálem pro každého zájemce o antropologii, etnologii a kulturologii.
O to zajímavější pak je, že tento vědec detailně popsal průběh svého progresivního
tělesného postižení.

Výzkum sebe sama
V 70. letech se u profesora objevil nádor
na míše, který vedl k postupné ztrátě
hybnosti. O své knize Umlčené tělo sám
prohlásil: „Zrodila se z pocitu, že mé
dlouhé onemocnění je jako dlouhodobý
terénní antropologický výzkum, poněvadž
mne zavedlo do sociálního světa, který byl
pro mne zpočátku stejně cizí a podivný
jako společnosti amazonských pralesů.
A jelikož povinností každého antropologa
je podávat zprávy o svých cestách, ať už
se pustí k protinožcům nebo do stejně
vzdálených hlubin lidské zkušenosti, i já
předkládám své svědectví. Vedla mne
k tomu řada důvodů, ale v prvé řadě jsem
myslel na to, abych široké veřejnosti a invalidním lidem odevšad přiblížil sociální
podmínky fyzicky postižených a význam
tohoto stavu jakožto alegorie veškerého
života ve společnosti. Antropolog dosud
žádnou podobnou knihu nenapsal.“
Na 183 stranách můžeme sledovat vývoj
profesorova progresivního onemocnění od
prvních nenápadných příznaků až po prakticky úplnou paralýzu těla. Především se
nám však otvírá vnitřní svět člověka v této

životní situaci: vývoj jeho pocitů, mysli
i vztahů k okolí. Od prvotního šoku přes
sžívání se s novou situací – rolí a společenským postavením – až po hledání nové
životní cesty. Vlastně jde o takový výzkum
sebe sama. Občas autor používá termíny,
jejichž význam bude možná laik muset
dohledat a některé pasáže knihy se lehce
ztrácejí ve filozofii, přesto ale jde o knihu
s velmi pochopitelným a čtivým poselstvím.
Zejména, ale vůbec ne výlučně pro lidi,
kteří mají s postižením nějaké zkušenosti,
ať už osobní, nebo ze svého okolí.

Na 183 stranách můžeme
sledovat vývoj profesorova
progresivního onemocnění
od prvních nenápadných
příznaků až po prakticky
úplnou paralýzu těla.
Hlavní role: postižený
Postižení podle Murphyho vyřazuje člověka z postavení plnohodnotného člena
společnosti. Handicap je tak primárně
sociální stav, který deformuje vztahy na
všech úrovních. „Být postižený“ se stává
pro dotyčného jedince novou hlavní rolí.
To si naplno uvědomí, jakmile opustí brány
zdravotnických zařízení. Není už tím, kým
býval jako „zdravý“, je ohrožen sociální
izolací. Zúží se okruh lidí v jeho okolí
a často mu nezbývá nic jiného než čekat,
až „svět přijde za ním“. Navíc se mnohem
více dostává do interakce s lidmi v podobné situaci, takže se zapouzdřuje v určité
společenské bublině.
Umlčené tělo se nemalou měrou věnuje
i roli rodiny v životě ochrnutého člověka.
Murphy popisuje svůj vztah s manželkou
Yolandou: „Rodiny postižených někdy
zasáhne deprese prudčeji než je samotné.
Já jsem na první sdělení diagnózy reagoval
emocionální otupělostí, ale Yolanda po
návratu domů plakala, čehož já nejsem
schopen. Jak se můj stav zhoršoval, její
záchvaty deprese pokračovaly a propukaly
v náhlou potřebu plakat v nevhodnou
dobu a na nepravděpodobných místech…
Šlo o reakci na fyzickou únavu a zoufalou
situaci.“

Nic se nezměnilo?
Přestože od vydání knihy uplynulo více
než třicet let, řada popisovaných situací
platí nadčasově. To bohužel vede ke
skeptickému zamyšlení, zda lze určitá
psychologická a především společenská
schémata vůbec kdy překročit. Když se za
uplynulá desetiletí tolik udělalo pro zlepšení kvality života lidí s postižením, jak je
možné, že řada z Murphyho postřehů zní,
jako by je napsal včera?
Tři dekády je asi příliš krátká doba
i na odbourání určitých společenských
stereotypů. Ale proč je například člověk s postižením stále brán především
jako pasivní příjemce péče bez vlastní
identity i v oblasti zdravotnictví? Proč je
rehabilitace stále podceňovaným a méně
„sexy“ oborem ve srovnání s chirurgií či
neurologií? Přitom je pro pacienta neméně
důležitá, ne-li ve výsledku důležitější!
To jsou jen některé z bodů, které při
čtení Umlčeného těla neodbytně vybízejí
ke srovnání se současností. A k následné
úvaze, co všechno dokážeme změnit
prostřednictvím pravidel, odbouráváním
fyzických bariér či technologickým pokrokem, a co je naopak hluboce zakořeněno
v lidských hlavách a kultuře.

Život má hodnotu
Přes řadu nepříjemných postřehů o životě
svém i jiných lidí s postižením končí profesor Robert Francis Murphy svoji knihu
vcelku optimisticky vyznívajícím zamyšlením: „Je smrt lepší než postižení? Ne,
není, neboť taková volba by popřela jediný
smysl, který můžeme připsat veškerému
životu nehledě na jeho omezení. Názor,
že pro člověka je lepší být mrtvý než postižený, je nejhorším popliváním tělesně
handicapovaných, protože zpochybňuje
hodnotu jejich života a jejich právo na
existenci. My ale budeme existovat, neboť
jsou-li všechny ostatní významy a hodnoty libovolné a kulturně relativní, pak jedinou transcendentální hodnotou je život
sám. Život je zároveň svým prostředkem
i cílem… Není to ani tak stav jako proces,
drama, které má nevyhnutelné rozuzlení,
protože nehybnost a rozpad jsou osudem
všeho. Ale podstatou dobře žitého života
je odpor proti negativitě, netečnosti
a smrti.“ 

Předplaťte si
časopis Můžeš

www.apicz.com

Výhodné
předplatné

Automobily
bez bariér.

Pokud si předplatíte

— Ruční ovládání pedálů
— Bezbariérová vozidla
— Úpravy sedadel
— Nakládání invalidního vozíku
— Ostatní individuální úpravy

na dva roky
za 380 Kč!

Můžeš na dva roky,
ušetříte proti ročnímu
předplatnému 100 Kč
a proti volnému
prodeji 280 Kč.

Objednávky předplatného
přijímá ČESKÁ POŠTA:
telefonicky:	na bezplatné lince
800 300 302
on-line:	na adrese:
www.postabo.cz
e-mailem:	
postabo.prstc@cpost.cz
písemně:	
na adrese:
Česká pošta, s. p.
oddělení periodického tisku
Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3
API CZ s.r.o. | Slapy 136 | CZ-391 76 Slapy u Tábora
T: +420 606 070 992 | E: info@apicz.com

ŽIVOT
Bude to
ještě dřina…
Krásná Bára Auředníková
má za ušima celkem nenápadná
naslouchadla. Kdo předem neví,
ani by si nemusel všimnout.
Šestnáctiletá výborná studentka
gymnázia také nevypadá,
že by svůj handicap nesla
úplně těžce, i když…
Text: Zdeněk Jirků
Foto: Jan Šilpoch

„Stále se to zhoršuje, na levé ucho
už skoro neslyším,“ říká mladá dívka. Nemoc se odborně jmenuje percepční vada sluchu, oboustranně
progredující. Česky řečeno: už více
než dva roky Bára slyší stále hůře
a hůře. Nynější sluchadla je nezbytné
nahradit kvalitnějšími, to ale nevyhovuje podmínkám zdravotní pojišťovny. Pomohlo Konto Bariéry, ale co
bude dál?
Maminka Romana nese onemocnění své dcery odvážně, ale po mnoha návštěvách nejrůznějších lékařů
všech možných odborností, ví, že…
Co ví? „Nikdo vlastně nezjistil příčinu.
Genetické zatížení se nenašlo, žádná
jiná nemoc není. Pokračující neuropatie postupně ničí nejdůležitější
nervy, které mají přenášet zvukové
vjemy dál do mozku. Léky nejsou,
operovat se nedá. Musíme si fandit…“
Zatím Bára nejen skvěle studuje,
ale také úspěšně zvládá lehkoatletické disciplíny. Ve škole má jen

jednu úlevu – při výuce jazyků nemusí naslouchat magnetofonovým
nahrávkám rodilých mluvčích. Nerozumí jim. Stejně tak má problém
s přednášejícím, který se otočil zády
nebo je mimo dívčino zorné pole. Ale
na druhou stranu má výbornou podporu spolužáků a nikdy se nesetkala
s nepochopením nebo dokonce šikanou. Může tedy i plánovat: „Po maturitě bych ráda šla na medicínu. Vím,
že to bude těžké, ale já to zkusím.“
Když nová sluchadla za nějaký
čas nebudou Báře stačit, zbývá jen
jediné – operační aplikace koch
leárního implantátu. Mladá dívka ví,
že to znamená jisté porušení nebo
i změnu dnes elegantního účesu, ale
protože není malicherná, je připravená udělat všechno, aby se nepropadla do světa ticha. Věří, že se nemoc jednou zastaví. Musí se zastavit!
Maminka ale už dnes přece jenom
nějaký strach neskrývá: „Když si
představím, že docela špatně slyší na

Bára ví,
že budoucnost
může být ještě
složitá, ale
nestýská si.

ulici nebo na kole, a vidím to dopravní hemžení kolem, trnu.“
Život s takovou trochu záhadnou
a hlavně nepříjemnou nemocí je pro
mladého člověka první těžkou zkouškou v životě. Moderní společnost je
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plná informací, kontaktů, zajímavých
lidských osudů i nebezpečí. Každý
z nás považuje svůj mobil za naprostou
samozřejmost, která nám dává jistotu,
že víme o svých nejbližších, o dění
ve své zemi i na světě, že se může-

me dovolat pomoci, že nejsme nikdy
sami. Bára všechny tyto výhody může
využívat jen omezeně – sice si může
přepnout sluchadlo na jiný režim, ale
tak zase neslyší lidi kolem. Uvidí se,
zda nová pomůcka bude vlídnější.

Zatím se Bára cítí dobře hlavně
doma, s rodiči i menším bratrem,
a tajně doufá, že nedrží v ruce tu nejhorší kartu. Dnes sice neslyší ani budík, ta dnešní sluchadla jí ale opravdu sluší… 

Život / Hlasové ovládání počítače

Probuď se.
Spusť aplikaci.
Word. Diktování.
MyDictate... To, co
uživatelé počítače
obvykle zvládnou
na několik kliků
myši, musí lidé
s postižením
horních končetin
zvládnout
pomocí vhodně
upraveného
počítače,
speciálního
softwaru a přesně
naučenou sérií
povelů. Komu se
to podaří, dokáže
nejen pohybovat
myší po ploše,
spouštět a ovládat
programy,
prohlížet internet
a sociální sítě nebo
napsat e-mail i bez
pomoci rukou.

Můj hlas je má svoboda
Hledá každou
možnost, jak zvýšit
svou nezávislost na
druhých. Rozšiřuje si
tím svobodný prostor.
Jako by byl silnější – od
doby, co svůj počítač
dokáže ovládat hlasem.
Milan Roubal patří mezi
první vyškolené uživatele
této technologie a je na
téhle úžasné možnosti
poměrně závislý…

Text: Michaela Zindelová
Foto: Jan Šilpoch

Asi před rokem vaše maminka,
mimochodem velmi aktivní žena,
objevila možnost, jak získat speciální program, kterým dokážete
ovládat hlasem počítačové funkce
– včetně myši, klávesnice, mailu,
skypu nebo telefonu…
Udělala to v době, kdy jsem sám po úraze v Alpách rezignoval. Přijal jsem verdikt lékařů „kvadruplegik na doživotí“
a nechal věci plynout. Co se týče sociálně-administrativních záležitostí, ve
všem mi pomáhala máma. Povinnosti
za mě převzala a vyřizovala je. A jednou,
když se setkala s Ditou Horochovskou
(lektorkou a školitelkou), objevila také
možnost využití hlasové technologie
k ovládání počítače. Víte, každá věc, která pomáhá ve všech úkonech běžného
dne, je pro mne strašně podstatná.

Zřejmě nestačí koupit instalační
cédéčko… Nedokážu si představit, jak takový systém funguje.
Kdy jste se s ním poprvé setkal?
Máma mě o možnostech programu
informovala, když jsem byl v motolské nemocnici. Znělo to výborně. Ale skutečně nestačí jen koupit program a kvalitní sluchátka, je
třeba projít několika lekcemi – Dita
s Lukášem, kteří systém školí, za
mnou přivezli vše potřebné. Program MyVoice slouží ke kompletnímu ovládání počítače hlasem,
MyDictate zase pomáhá v korespondenci hlasem – mohu diktovat celá
slova. Včetně proškolení a úvodní
praxe jsem dohromady vydal asi třináct tisíc.
Proškolení je nutné?
Jde především o hlas samotný –
v jaké síle a rychlosti mluvy jej používat. Zřetelná dikce je alfa i ome-
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Naučit se ovládat
počítač pomocí
hlasu vůbec
není triviální, jak
už mnohokrát
demonstrovala
Dita Horochovská,
která se sama
na vývoji
specializovaných
programů podílela.
Počítač zvládá
české mluvené
slovo mnohem
komplikovaněji
než například
angličtinu. Pro
lidi s těžkým
zdravotním
postižením je
však extrémně
podstatné
zachovat si
soběstačnost
a zůstat v kontaktu
se světem.

Zřetelná dikce je alfa
i omega k ovládání
systému. A pak,
aby počítač reagoval,
musíte se naučit
příkazy a hesla.
zení nebylo příjemné. V Praze jsem
čekal na spinální jednotku v Motole.
Začínal jsem od bodu nula, s přerušenou míchou nemá nikdo vyhlídku
na chůzi. Konto Bariéry mi na základě žádostí pomohlo s příspěvkem na
mechanický vozík a na zvedák a ještě jsem získal v rámci projektu Nový
start sto tisíc.
Dnes už jsem „zpátky“, začínám se
o své věci starat. Logicky tak hledám
cokoliv, čím se dá můj stav vylepšit.
Vymýšlím třeba způsoby, jak pohodlněji ovládat vozík, přizpůsobuju
si některé pomůcky. Vlastně se mi
hodilo, že jsem dřív dělal bytové rekonstrukce, hodně věcí v bytě jsem
si navrhl sám. Třeba stropní systém
pro možnost přesouvání v celém
bytě. A se změnami nejsem zdaleka
u konce…
Na co se chystáte teď ?
S mou přítelkyní bychom chtěli založit malý nový život… 

Silou hlasu, z. s.

ga k ovládání systému. A pak, aby
počítač reagoval, musíte se naučit
příkazy a hesla. Délka výuky je individuální, u mne se jednalo asi o dva
měsíce. S připojením a sluchátky
mi musí pomáhat moje asistentka,
ale když odejde, funguju sám. Moje
komunikace se světem se výrazně
zlepšila, mohu si cokoliv vyhledat,
napsat dlouhý text, komunikovat! Cítím se „mobilnější“, silnější.

Připadá mi, že za necelé dva roky
od úrazu jste už dokázal hodně.
Vlastně jsme si ani nestačili říct,
co všechno bylo do úrazu a co
následovalo po něm.
Před rokem a půl jsme s kamarády
sjížděli na horských kolech kopce,
já přelítl přes řídítka, dopadl jsem
na obličej a zlomil si šestý a sedmý
obratel. Operaci a převoz z Itálie – to
celé si vybavuju jako „sen“, probu-

 abývá se výukou používání hlasových technologií pro
Z
ovládání počítače. Zakladatelka Dita Horochovská (její
příběh přinesl časopis Můžeš v zářiovém čísle 2014, které
je dostupné v on-line archivu na www.muzes.cz/casopis/
archiv) se sama podílela na tvorbě specializovaných
programů vyvíjených vědci z Liberecké univerzity. Stala
se první uživatelkou hlasových technologií u nás, díky nim
také vystudovala střední školu.
Programy na ovládání počítače hlasem (MyVoice,
MyDictate) stojí kolem 10 tisíc korun a program Newton
Dictate, který také slouží k psaní textu po celých větách,
stojí přes 13 tisíc. Všechny jsou uznány jako kompenzační
pomůcka, Úřad práce na ně tedy může přispět až do výše
90 % z celkové částky.
Jak hlasová technologie funguje v praxi, můžete vidět
na videích po vyhledání hesla „Silou hlasu“ na portále
YouTube.
Dita Horochovská a Lukáš Srba vyškolili za rok existence
svého spolku Silou hlasu čtyři klienty s postižením
horních končetin.
Více na www.silouhlasu.cz

Život / Cestování – Nový Zéland

Dvakrát
přes půl planety
Nový Zéland láká turisty z celého
světa přírodními krásami plnými
kontrastů. Kvůli neopakovatelné
kombinaci pobřeží, hor, sopek,
lesů, jezer a řek jim není zatěžko
vážit cestu doslova přes půl
planety. Patří mezi ně i vozíčkář
Honza Herman (27), který se na
daleké souostroví v jihozápadním
Pacifiku vypravil už dvakrát.
Text: RADEK MUSÍLEK
Foto: Marek a Jan Hermanovi

Poselství Honzových výprav z počátku let 2016 a 2017 je jasné –
stojí to za to a vše se dá zvládnout
i na vozíku! I když dlužno dodat, že
cesty absolvoval v doprovodu chodících kamarádů, a zejména druhý
„výlet“ pojal poměrně dobrodružně,
jak se ostatně sami brzy dozvíte.
V obou případech dělal Honzovi
parťáka starší bratr Marek. Na Silvestra 2015 odletěli ještě s kamarádkou za sestrou Monikou, která
na Novém Zélandu žije a pracuje
jako sociální pracovnice. Vypůjčili si karavan a během následujících
šedesáti dní důkladně procestovali
především Severní ostrov. „Absolvovali jsme to ve čtyřech lidech a v doprovodu někoho, kdo to tam zná.
To jsem si Zéland takříkajíc osahal.
O rok později jsme si tak s bráchou

troufli na samostatnou výpravu jen
ve dvou, přičemž naším hlavním cílem bylo rybaření na řekách,“ vzpomíná Honza.

Úskalí na cestě
Samostatnou kapitolu si z pohledu vozíčkáře zasluhuje už samotná doprava
na místo. Letenky tvořily největší část
z celkem 70tisícových nákladů na
celý pobyt. Z Prahy neexistuje na Nový
Zéland přímé letecké spojení, obvykle
se musí dvakrát přestupovat.
Při první cestě letěl Honza se společností Singapore Airlines. Let do
této destinace trvá i se zastávkou ve
Frankfurtu nad Mohanem přibližně
15 hodin, dalších 12 hodin se proletíte až do cíle v Aucklandu. „Delší
oddech během cesty vřele doporučuji. Dlouhé hodiny v letadle jsou pro

Na Honzu
zapůsobil Cape
Reinga, kde se
setkávají vody
Tasmánského
moře a Pacifiku.

vozíčkáře dost náročné. A navíc poznáte další zajímavé místo, Singapur
se nám moc líbil,“ říká Honza a dodává: „Tamní leteckou společnost
nezmiňuji náhodou. Byl jsem s jejich
přístupem velmi spokojen. Při druhé
cestě jsme letěli s Emirates, která po
mně chtěla dopředu lékařské vyšetření, řadu formulářů, a nakonec
byly jen problémy. Včetně desetihodinového pobytu na erárním vozíku
během přestupu. Navíc let z Dubaje
trvá 18 hodin, což se neobešlo bez
zdravotních následků.“
Pozor je potřeba dát také na přísná
pravidla týkající se dovozu různých
komodit včetně potravin. Opatření slouží k ochraně místní unikátní
flóry a fauny. „Zapomněl jsem v batohu pomeranč, z čehož byla půlhodinová procedura zahrnující výslech
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čit lze i aplikaci Rankers Camping
NZ, která přináší přehled o cenách,
vybavení atd. – pozn. redakce.)
„Velmi populární jsou zde pěší treky. Na trasách bývá WC, voda, chaty
a někdy dokonce i bezbariérová sprcha, byť jen se studenou vodou – a to
i uprostřed ničeho. Přesto jsme s sebou pro jistotu vozili plastovou židli.
Bezbariérová toaleta je však doslova
v každé vesnici,“ vzpomíná nadšeně
Honza. To vše bezvadně udržované,
někdy i bez hlídače, jen se schránkou
důvěry, kam příchozí vhodí peníze
za svůj pobyt.

Na úpatí Mordoru

a pokutu 400 NZD, tedy přibližně
šest tisíc korun – moje nejdražší
svačinka v životě,“ směje se Honza, který si však místo pokuty mohl
zvolit už jen zákaz budoucího vstupu
do země.

Delší oddech během cesty vřele
doporučuji. Dlouhé hodiny v letadle
jsou pro vozíčkáře dost náročné.
A navíc poznáte další zajímavé místo,
Singapur se nám moc líbil.

Servis uprostřed ničeho
Mladý cestovatel tvrdí, že cesta se
dá absolvovat bez důkladné či specifické přípravy. Na místě lze bez problémů koupit větší auto (v případě
druhé výpravy za 3000 NZD, tedy
necelých padesát tisíc korun), registrace se odbyde na poště a snadno
se při návratu obratem prodá. Někdy
dokonce s drobným ziskem.
Četná infocentra poskytují skvělé komplexní turistické poradenství
včetně specifik pro vozíčkáře. „Po
celé zemi je spousta kempů. Jejich

vybavení se pohybuje od základního až po úplný luxus. Najdete je i na
těch nejodlehlejších místech, třeba
uprostřed lesa, a z devadesáti procent mají i bezbariérové WC. Cena
za osobu a noc se v těch lepších pohybuje kolem 20 místních dolarů,
tedy nějakých 300 korun,“ vypočítává Honza. (Provoz kempů podporuje státní organizace Department
of Conservation Campsites. Podrobné informace lze najít v angličtině
na www.newzealand.com, doporu-

Výčet míst, která Honza na svých výpravách po Novém Zélandu viděl, by
byl skutečně dlouhý. Navštívil však
i některé lokace natáčení filmové trilogie Pána prstenů, která zemi velmi
zpopularizovala. Nejznámější vesnici hobitů sice vynechal, ale okusil
například atmosféru pod filmovým
Mordorem.
Učaroval mu však také maják
Cape Reinga na nejsevernějším cípu
země, stejně jako mohutně se tyčící
sopky Taranaki a Tongariro. Viděl
horké prameny Hot Water Beach
probublávající pískem na pláži Mercury Bay nebo se bezbariérově vykoupal v mořských vlnách u přístavního města Tauranga.
Snad největší zážitky si však odnesl z hlavního cíle druhé výpravy –
z rybaření na řekách. „Těšili jsme se
hlavně na lov lososů, který vzhledem
k obráceným ročním obdobím na jižní polokouli připadá na přelom naší
zimy a jara. Naplánovali jsme si, že
s půjčeným raftem sjedeme pět řek
na Jižním ostrově. Příroda má však
svoji hlavu. Nakonec jsme se dostali
jen na dvě z nich, i to však bylo s velkými obtížemi a nakonec jsme chytili
jen nějaké pstruhy,“ netají Honza jisté
zklamání z nenaplněného cíle.

Boj s přírodou
„Zdejší řeky jsou hodně divoké, studené a neupravené. Kamenitá koryta jsou jakž takž sjízdná až třeba
60 kilometrů před ústím do moře.
Přitom se větví klidně i do deseti
směrů a vy musíte odhadovat, kudy

Život / Cestování – Nový Zéland

Poklidná póza
na mostě je
opakem toho,
co lze zažít
s raftem v korytech
novozélandských
řek.

S vozíkem
se dá dostat
až do nitra přírody
a i na odlehlých
místech lze najít
bezbariérové WC.
Sjíždění řek a rybaření bylo hlavní
náplní druhé cesty, která přinesla
krásné zážitky i náročné situace.

Zažili jsme i písečno-prašnou bouři. Tehdy
nás zachránil rybář Phil,
který jel náhodou kolem
na čtyřkolce. Odvezl
Marka na stop, zatímco
já čekal u věcí.
to půjde projet. Do toho se pletou
stromy a větve. Přitom na raftu mohl
plnohodnotně pádlovat jen brácha.
Navíc těsně před naším příletem proběhlo zemětřesení a povodně, které
utrhaly kusy břehů a cest. Ovšem my
přicestovali už v době největšího sucha. Pořád jsme se prali s mělčinou
a kameny. Bratr mě i s raftem často
musel tahat, připadal si jako burlak
na Volze,“ usmívá se Honza.
Pro auto se vždy po několika dnech
vypravil Honzův bratr Marek zpátky
autostopem. Vše ještě opepřilo počasí, když se střídalo slunce, déšť
a silný vítr. „Zažili jsme i písečno-prašnou bouři. Tehdy nás zachránil
rybář Phil, který jel náhodou kolem
na čtyřkolce. Odvezl Marka na stop,

zatímco já čekal u věcí. Postupně mě
zadouval písek, když se asi po hodině Phil vrátil, aby mi pomohl. Schoval mě, ukotvil loď a za další půl hodiny mi přivezl jídlo. O další hodinu
později přivezl bráchu i s valníkem,
na který naložil raft, protože bylo
jasné, že ho dva kilometry k silnici
nemůžeme vlastními silami dotáhnout. Za to veškeré dobrodiní nic
nechtěl, tak jsme ho alespoň pozvali
do hospody,“ líčí Honza asi nejdramatičtější okamžiky výpravy. Snad
je to hezké cestovatelské pravidlo,
že v největší nouzi narazíte na dobré
lidi. V hospodě zároveň dobrodruzi
poznali další místní zvyk – obsluha
po zavírací době rozváží štamgasty
autem domů.

Dobrodružství má Honza zjevně
rád, ale zatím sbírá odvahu na realizaci svého dalšího snu – rybolovu na
kanadských řekách. Poněkud jej brzdí strach z atrakce, již Nový Zéland
neskýtá, totiž z medvědů, které také
baví lovit lososy a konkurenci v podobě rybářů nemají moc rádi. 

Kdo je Jan Herman
 ěhem 4. ročníku gymnázia se mu stala autonehoda, po
B
které ochrnul na dolní končetiny. Žije v Plzni, kde také
v současnosti studuje práva. Věnoval se marketingové
komunikaci, svou budoucnost však vidí v advokacii. Patří
ke stipendistům Konta Bariéry.
Aktivně se věnuje sportu, především florbalu, v němž to
dotáhl až do reprezentačního výběru. Rekreačně jezdí na
handbiku.
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Život / Technika – Chytrá rukavice Rapael

Mačkání virtuálních
pomerančů
Rehabilitace pacientů po mozkových
příhodách může být složitá nejen
pro samotné lékaře a fyzioterapeuty,
ale mnohdy i frustrující a demotivující
pro pacienta samotného. Svěží pohled
na problematiku se snaží přinést
korejská firma NEOFECT.
Text: Štěpán Beneš
Foto: NEOFECT

Rapael Smart Glove – tak firma pojmenovala speciální rukavici, která
má přenést rehabilitaci motoriky rukou u pacientů po mozkových příhodách (a nejen těch) na další úroveň.
Pomůcka je vyrobena z bílého
snadno ohebného plastového materiálu, pacient si ji snadno nasadí
i na ztuhlejší prsty. Skelet rukavice je
osazen citlivými senzory schopnými
sledovat nejen pohyb ruky samé, ale
i pohyb jednotlivých kloubů – tedy
ohýbání a natahování prstů či pohyby v zápěstí.
Rukavice je však jen jednou z důležitých součástí konceptu. Pomocí
bezdrátového rozhraní se připojuje
k počítači či tabletu, respektive ke
speciálnímu programu, který nabízí
řadu virtuálních her – zamýšlených
jako atraktivnější varianta cvičení ke
klasické rehabilitaci. Pacient si tak
může procvičovat motoriku ruky
například určováním směru letu virtuálního letadla skrz překážky nebo
naopak u každodenní simulace, jako
je mačkání citronu do sklenice či obracení masa na grilu.

Her je k dispozici celá řada a mají
jediný úkol: rozpohybovat nenáročnou formou pacientovu paži a podpořit neuroplasticitu mozku. Senzory na
rukavici napovědí, jak silný a jak dlouhý byl stisk, nakolik se prsty ohnuly či
na kolik stupňů bylo vytočeno zápěstí.
Všechny údaje se navíc zaznamenávají do profilu ve zmíněném programu, pacient vidí svá zlepšení a pracovat s nimi může jak fyzioterapeut,
tak lékaři. Systém navíc dokáže navrhovat hry v pořadí zajištujícím postupné zlepšování, případně zvyšovat
obtížnost jednotlivých úkolů tak, aby
docházelo k optimálně rychlému progresu, ať už ztížením podmínek nebo
přidáním pohybů do jednoho cvičení.
Prvky jednotlivých her tak lze individuálně uzpůsobovat aktuálním potřebám rehabilitačního plánu. Cvičení lze
ale samozřejmě také volit podle nálady a chuti.
Firma NEOFECT má pro svůj systém klinickou studii prokazující zvýšenou efektivitu oproti standardním
rehabilitačním postupům, k dalším
testům se chystá. Smyslem řešení
však není jen oživení rehabilitace
v nemocnici či při ambulantních sezeních, ale hlavně nenáročný přenos
postupů do domácích podmínek jako

Rehabilitační
rukavice Rapael
vypadá skutečně
futuristicky,
cvičení však
má především
zpříjemnit.

Život / Technika

prodejci aut
úpravci
financování
Partneři Auta bez bariér (projekt Konta Bariéry)
poradí handicapovaným s výběrem vozu, s jeho úpravou,
financováním, pojištěním i s vyřízením státního příspěvku
a odpočtu DPH – www.autabezbarier.cz.
Trénovat se dá i ve volných chvílích doma.
Pacient tak ušetří za neustálé dojíždění.

navazující terapie. Software může
výsledky domácích cvičení posílat ke zhodnocení do zařízení, které
o pacienta pečuje, a ten tak ušetří na
dojíždění, případně se vyhne zbytečnému přerušení rehabilitace v případě nenadálých událostí. Nemluvě
o využití času, kdy má k rehabilitování skutečnou chuť a motivaci.
Pro domácí použití prodává společnost set s jednou rukavicí, příslušným softwarem a 10- nebo
18palcovým tabletem. K dispozici je
i verze pro nemocniční pracoviště,
zde jsou však prodejní detaily dostupné až v kontaktu se společností
na jedné z dostupných poboček (Jižní Korea, USA a Evropa – Mnichov).
Ceny soupravy NEOFECT na svých
oficiálních stránkách v obou případech výrobce nezveřejnil, avšak novinkové servery, které o systému informovaly, ji uvádějí na hranici dvou
tisíc amerických dolarů.
Jedna dobrá zpráva na úplný závěr:
Společnost vyvíjí i miniaturizovanou
robotickou rukavici pro pacienty po
úraze míchy, kteří mají zasaženu motoriku rukou. Měla by pomoci v běžném fungování, při úchopech a manipulaci s předměty. Projekt NeoMano
(neomano.neofect.com) je zatím ve
fázi prototypu a jihokorejská společnost na něj bude vybírat prostředky na crowdfundingovém serveru
Kickstarter. 

prodejci
UNICAR
Škoda
www.unicar.cz
Ostrava
Vítkovická 36, Ostrava
Tel.: 595 694 051-4
E-mail: novevozy@unicar.cz

Auto Jarov
Škoda, Volkswagen,
Seat, Audi, Honda
www.autojarov.cz
Praha
Osiková 2, Praha 3
Tel.: 251 002 222
E-mail: pipek@autojarov.cz

Auto Hlaváček

V
 íce informací o rehabilitačním
systému včetně prezentačních videí
na www.neofect.com
(v anglickém jazyce).

Karlovy Vary
(Kia, Nissan, Mitsubishi)
Studentská 325,
Karlovy Vary-Doubí
Tel.: 355 328 012
E-mail: tomas.klesa@autobond.cz
Ostrava
(Kia, Toyota, Nissan,
Suzuki, Subaru)
Krmelínská 10-12, Ostrava-Hrabová
Tel.: 599 505 401-3
E-mail: petra.dybalova@autobond.cz
Opava (Toyota)
Ostravská 356, Opava
Tel.: 553 652 093
E-mail: toyotaopava@autobond.cz
Třinec (Toyota)
Frýdecká 53, Třinec
Tel.: 558 322 714
E-mail: toyotatrinec@autobond.cz

Škoda, Kia
www.hlavacek.cz
Olomouc
Týnecká 669/5, Olomouc
Tel.: 724 346 075
E-mail: maly@hlavacek.cz
OPAVA (Kia)
Těšínská 3012/93
Opava-Předměstí
Tel.: 553 793 534
E-mail: kohut@hlavacek.cz
PROSTĚJOV (Kia)
Plumlovská 183, Prostějov
Tel.: 588 882 163
E-mail: riedl@hlavacek.cz

AUTOBOND GROUP
Kia, Toyota, Ford, Suzuki, Subaru,
Nissan, Mitsubishi
www.autobond.cz

NEOFECT Rapael
Smart Glove

Plzeň (Kia, Ford)
Koterovská 170, Plzeň-Slovany
Tel.: 371 651 030-1
E-mail: milan.horna@autobond.cz

Praha
(Kia, Nissan, Mitsubishi)
Kolbenova 859/15, Praha 9-Vysočany
Tel.: 226 216 621
E-mail: michal.dolezal@autobond.cz

Autocentrum
Dojáček
Citroën, Fiat, Fiat Professional,
Jeep, Lancia, Chevrolet
www.dojacek.cz
PRAHA
Kolbenova 809/31, Praha 9
(Citroën, Fiat, Jeep, Lancia)
Tel.: 281 864 734
E-mail: citroen@dojacek.cz
U Seřadiště 7, Praha 10
(Fiat, Fiat Professional)
Tel.: 267 216 300

AMB

Ford
www.fordamb.cz
Praha
Severní 321, Ořech – Praha-západ
Pražský okruh – Exit 19
Tel.: 234 234 150–1
E-mail: svoboda@fordamb.cz

úpravci
Hurt

www.rucniovladani.cz
Týnec nad Labem
Bambousek 664
Tel. 321 781 363
E-mail: info@rucniovladani.cz

API CZ

www.apicz.com
Slapy u Tábora
Slapy 136
Tel.: 606 070 992
E-mail: info@apicz.com

Invacar

www.invacar.com
Katovice
Průmyslová 464, Katovice
Tel.: 383 388 186
E-mail: info@invacar.com

MAVE

www.mave.cz
LIPTÁL
Liptál 164
Tel.: 777 628 329
E-mail: mave@mave.cz

E-mail: vasak@dojacek.cz
Vršovická 70, Praha 10
(Fiat, Fiat Professional)
Tel.: 272 735 233

financování
ČSOB Leasing

E-mail: fiat.vrsovicka@dojacek.cz

www.csobleasing.cz

Přípotoční 10c, Praha 10
(Citroën, Chevrolet)

CELÁ ČR
Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
(i na ostatních pobočkách)
Tel.: +420 222 012 111
info@csobleasing.cz

Tel.: 267 216 601-2
E-mail: citroen@dojacek.cz

E-mail: petr.bucek@bariery.cz

kultura
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Všechno je jinak…
Hanu Pachtovou označili recenzenti po objevení
její prvotiny za jasný talent. A druhý povídkový soubor
jen potvrdil všechna očekávání. Pár dní před křtem
třetí knížky jsme si s Hanou Pachtovou povídaly.
O tvorbě, o životě, o tom, proč je už pár let všechno „jinak“.
Text: Michaela Zindelová
Foto: Jan Šilpoch

Bydlí za zdí zelené zahrady, na dohled od hlavního města. Její osobní strážci, dva výmarští ohaři, jsou
u dveří bleskurychle. Drobná blondýnka mi sama přichází otevřít
pomalu, o berlích. Procházíme kolem elektrické čtyřkolky, se kterou
Hanka vyjíždí pořádně vyvenčit
psy.
Mluvíme spolu, jako bychom se
znaly mnohem déle než jen pár
minut. Hana přímočaře formuluje a ráda se směje. A kdyby nebyl
znát problém s pohybem, o závažné
nemoci, která se záludně projevila v jejích dvaceti osmi letech, bych
neměla vůbec zdání. Naštěstí nemoc
nenapadá nic, co odpovídá za její
myšlenky…

Ze všeho napíšu povídku
Haniny knížky, jak sama s nadhledem konstatuje, vycházejí v téměř
„spartakiádních“ odstupech. Své
povídky plné vztahových záležitostí formuluje v jednoduchých, prostých větách. „Já vlastně pořád píšu
o sobě,“ přiznává, „ale v mých povídkách je to taková rozmělněná skutečnost. Často se objevují postavy
ze světů, kde pobývám. A v knížce,
která vyšla koncem minulého roku,
Bůh je miky mauz, se všechno točí
kolem jedné mé postavy – ta přešla
z předešlého souboru, Adam a Ema.

Hana při křtu
své nové knihy
na sklonku
loňského roku
v pražské Galerii
Vltavín

Její příběh pokračuje, všechno, co
jsem o ní chtěla říct, se mi do minulé
knížky nevešlo.“
Připouští, že z recenzí na svou první knížku byla nadšená. Tady se však
její tvorba nezastavila. Říká, že mívá
hodně námětů. „Do zimní zahrady
si beru s sebou malý papír a tužku.
Když mám papírek plný poznámek,

rozvažuju, jestli vstanu a půjdu si pro
větší. Když dobojuju, vydám se pro
volný arch. A nakonec všechno vrhnu do počítače. Ať dělám, co dělám,
ze všeho napíšu povídku.“
Můžete udělat povídku ze svého
života, ptám se. Ale s dobrým koncem, prosím.
Hanka přitaká...

Kultura / Spisovatelka Hana Pachtová

Život
s jinými
parametry
Po maturitě jsem se v osmnácti
odstěhovala ke své kamarádce
a začala žít. Dost svobodným,
a připouštím divokým životem. Byl
začátek 90. let. O něco později jsem
začala publikovat, psala jsem povídky
do časopisů. A zkusila udělat zkoušky
na FAMU. Talentovky dopadly dobře,
byla jsem skoro přijatá, ale u komise
mi řekli, že mi nevěří, že jsem
předložený text psala sama. Byla jsem
strašně nervózní, vždycky působím
trochu „mimo“. Druhý den jsem se
v Malostranské besedě náhodou
potkala s Petrem Jarchovským, který
v komisi seděl. Podíval se na texty,
které jsem náhodou měla s sebou,
a nabídl mi nultý ročník. Ve stejné době
jsem ale udělala konkurs do reklamní
agentury. Nová práce mě přitahovala,
s kolegy všechno bezvadně klapalo
– nové slogany, texty, další projekty.
Psala jsem, prozatím do šuplíku.
Až do roku 1998 jsem byla úplně
zdravá. Jednou jsem celou cestu
z lyžování v rakouských horách řídila
až do Prahy a pila jsem plechovky
energetického Red Bullu. Po příjezdu
jsem se cítila psychicky vyčerpaná,
nemohla jsem ale vůbec usnout. Brzy
jsem dostala chřipku a její průběh byl
podivný. Začala jsem ztrácet zrak,
viděla jsem dvojmo, špatně jsem se
hýbala. Doktor mě poslal na Bulovku,
kde jsem zůstala další dva měsíce.
Tam mi na rovinu sdělili, že mám
roztroušenou sklerózu.
Dlouho jsem odmítala celou
záležitost v důsledcích pochopit.
Můj život získal jiné parametry,
než chtějí prožívat hyperaktivní
blázni, co žijí naplno a jsou po okraj
naplnění emocemi. Vášnivě rádi
píšou, lyžují a řídí auto. Samozřejmě,
že následovaly bouřlivé reakce mé

Krátký odpočinek
doma – po boku
s ohařem
Larinem.

rodiny, šlo o čas pořádných kotrmelců.
I když jste ale zrovna hlavou dolů,
musíte svůj svět nějak dál řídit. Já jsem
i v téhle kalamitní situaci svůj svět
ukočírovala! Kdybych neonemocněla,
tenhle pocit bych nikdy nezažila…
Člověk přemýšlí ze dne na den
v jiných dimenzích než předtím. Na
rytmu běžných dní je roztroušená
skleróza znát skoro v každé minutě.

Všechno je prostě jinak. Všechno
déle trvá, a protože jde o zánětlivé
onemocnění, mám i bolesti. Dost se
bolesti obávám, ale při tom, co mě
potkalo, se jí vyhnout nemůžu.
Když jsem ještě byla v první fázi
nemoci – teď už diagnóza postoupila
dál – vydala jsem se do Indonésie.
Náhodou jsem se setkala s člověkem,
který rychle poznal, že jsem nemocná,
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z takových zvyklostí vykroutit. Vybrala
jsem sama sobě stupeň, který mi
vyhovuje. Stabilizovala jsem se.
Pořád chcete happyend? Před
dvěma roky jsem se vdala, se svým
mužem jsem se seznámila přes
seznamku, za tři měsíce mě požádal
o ruku. Po dvou letech musím říct,
že jsem se asi trefila, že jsem potkala
muže svého života…

Zase se stavte!
… z minuty na minutu se cítí Hanka strašně unavená. Odpovídá jen
krátce, chce odpočívat: „Všechno je
prostě jinak, přílivy a odlivy únavy
nezvládám. Chci vydat ještě další
knihu. Zase se stavte, tak asi za pět
let!“ usměje se. 

Hana Pachtová
(*1971)
Spisovatelka. Narodila se v Praze,
pracovala v několika reklamních
agenturách, své povídky a fejetony
publikovala v různých časopisech.
V roce 2005 vyšla její prvotina Bůh
je pes, o pět let později povídkový
soubor Adam a Ema. Nedávno vyšla
další knížka, Bůh je miky mauz.

že mám v těle špatné nervy. Radil mi
cvičení. V Praze jsem našla jogína,
který do té doby neměl s roztroušenou
sklerózou co do činění. Prostudoval
si moje tělo, můj životní styl a naučil
mě stát, ležet a chodit (tehdy jsem
skoro vůbec nechodila). Na čas se stal
nejpodstatnějším člověkem v mém
životě. Asi na dva roky jsem přestala
jíst maso, začala jsem chodit, denně
jsem meditovala. Všechno, k čemu

jsem během lekcí došla, jsem si
ale definovala sama. To nacházení
prostoru, oddělení, co je dobré a co ne,
je strašně důležité.
Stejně jako nikdo další s touhle
diagnózou ani já nevím, jak bude
moje „story“ pokračovat. Ale se
cvičením a s úpravou životosprávy
jde všechno podstatně líp. Už jsem na
cyklus navyklá a ono nejde lehce se

Roztroušená
skleróza
Onemocnění centrální nervové
soustavy. V bílé hmotě mozku
a míchy vznikají roztroušená ložiska
(plaky). Projevem je únava, poruchy
hybnosti, zrakové problémy a potíže
s řečí. Diagnóza má několik fází
progrese.

servis
Využívání vyhrazeného parkovacího místa
pro vozíčkáře handicapovanými cizinci
Magistrát hlavního města Prahy řeší
s ministerstvem dopravy problematiku prokazování nároku na využívání vyhrazeného parkovacího stání
osobami cizí státní příslušnosti. Konkrétně podle Národní rady osob se
zdravotním postižením (dále NRZP)
dotaz zněl, podle jakého ustanovení je přepravovaná osoba povinna
prokázat se na výzvu policisty nebo
strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (či jiného obdobného průkazu vydaného
v zahraničí), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného průkazem
pro osoby se zdravotním postižením.
Ministerstvo dopravy reagovalo
odkazem na ustanovení § 67 zákona
o silničním provozu, který upravuje speciální označení vozidel a osob
a zohledňuje právně nezávazný akt
Evropské unie – doporučení Rady
Evropské unie, publikované pod č.
98/376/EC, ve znění doporučení
2008/205/ES (dále jen „doporučení
EU“), kterým byl zaveden parkovací
průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 67 odst. 11
zákona o silničním provozu a v souladu s doporučením EU byl v ustanovení § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
upraven pod označením O7 parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz

O7“). Podoba českého parkovacího
průkazu O7 respektuje požadavky doporučení EU, a odpovídá tak
obdobným parkovacím průkazům
vydávaným v ostatních členských
státech EU.
Podle ustanovení § 67 odst. 1
zákona o silničním provozu smějí
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením užívat výhradně
osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
od oprávněného orgánu v zahraničí. Podle ustanovení § 67 odst. 4
první věty zákona o silničním provozu lze vozidlo označit parkovacím průkazem O7 pouze v případě,
řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle
přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Podle
ustanovení § 67 odst. 4 je přepravovaná osoba povinna prokázat na
výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P podle zákona č.
329/2011 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením. V souladu s textem
uvedeným v doporučení EU i přímo
na parkovacím průkazu O7 je tento
průkaz umísťován ve vozidle tak, aby
byl snadno viditelný.

Parkovací
průkaz pro
osoby se
zdravotním
postižením
mohou užívat výhradně osoby,
které toto
označení
obdrží od
příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou
působností
nebo od
oprávněného orgánu
v zahraničí.

Podle vyjádření Ministerstva dopravy ČR je nutné ustanovení § 67
odst. 4 zákona o silničním provozu
vykládat logicky v kontextu ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním
provozu a v souladu s výše uvedeným doporučením EU. Osoby, kterým byl vydán ekvivalent parkovacího průkazu O7 v jiném členském
státě EU, mohou tímto ekvivalentním parkovacím průkazem označit
vozidlo, které samy řídí nebo kterým jsou přepravovány, a tento průkaz by měl být strážníky či policisty
uznán na základě § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu, přičemž
další doklady vydávané českými
orgány, jakými jsou průkazy ZTP
a ZTP/P, by od těchto osob neměly
být požadovány.
V jiných členských státech EU totiž
logicky nemusí být vydávány průkazy obdobné našim ZTP či ZTP/P,
parkovací průkaz O7 či zahraniční ekvivalenty jsou vždy vydávány
konkrétní zdravotně postižené fyzické osobě, obsahují údaje o jménu
a příjmení stejně jako fotografii osoby
zdravotně postižené, tedy údaje způsobilé pro identifikaci osoby, která je
přepravována automobilem, a není
proto důvodné kontrolovat ještě jiným způsobem identitu zdravotně
postižené osoby, která je držitelem
parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem. 

Elektronická evidence tržeb pro nevidomé živnostníky
V říjnu měla původní vláda projednat
nařízení, které by ustanovilo, že osoby nevidomé nemusí evidovat tržby v systému EET, pokud podnikají
(např. jako maséři, výrobci keramiky, proutěného zboží apod.). Někteří

z nich totiž nejsou schopni obsluhovat elektronická zařízení, která systém EET vyžaduje.
V polovině prosince rozhodl Ústavní soud o odložení 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, a to do doby,

než zákonodárci upraví některá
sporná ustanovení zákona týkající se
EET. Předpokládá se, že 3. a 4. vlna
tedy nezačne platit dříve než od ledna
roku 2019. O vývoji v této věci vás
budeme dále informovat. 
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výběr Lucie MARKOVÉ

Kdo může odejít do starobního
důchodu v roce 2018
V roce 2018 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou
důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění. Splnění těchto
podmínek však neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti
– pracovního poměru či podnikání.

Kdo v roce 2018 dosáhne
důchodového věku
m
 uži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu
1955;
b
 ezdětné ženy narozené v květnu
až prosinci 1955;
ž eny narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno
dítě;
ž eny narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti;
ž eny narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či
čtyři děti;
ž eny narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět
a více dětí.
Aby mohli odejít do starobního
důchodu, musí získat alespoň 34
let doby důchodového pojištění (odpracovaných let), do které se podle
zákonných pravidel započítávají
náhradní doby pojištění (např. péče
o dítě do čtyř let věku, základní vo-

jenská služba, pobírání invalidního
důchodu ve III. stupni – dříve „plný“
invalidní důchod, doba péče o osobu
závislou na pomoci jiné osoby aj.).
Datum důchodového věku lidé
snadno zjistí pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), najdou ji na webu
ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/duchodova-kalkulacka/
kalkulacka-pro-orientacni-vypocet-starobniho-duchodu.htm.

Kde získat informace
Pracovníci OSSZ potvrzují, že klienti
se zajímají nejen o to, jaký jejich důchod bude, ale chtějí vědět i kdy a jak
o něj mají požádat, jak celý proces
probíhá, jak dlouho vyřízení trvá,
jaké doklady mají při podání žádosti
předložit, jaká mají jako důchodci
práva a povinnosti atd. Ty nejdůležitější informace proto ČSSZ shrnula do praktického letáku „Kdy a jak
žádat o starobní důchod“ (na webu
www.cssz.cz).
Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod
a jeho výši a výpočet lze získat také
při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky
800 050 248. 

Proč si předplatit
časopis Můžeš:
Doručování pravidelně
první den v měsíci.
Nemalá finanční úspora.
Ojedinělé čtení, které jinde nenajdete.
Stálý přehled o právních úpravách
týkajících se lidí s postižením.

Kalkulačka pro výpočet
dalších dávek v roce 2018
Na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí lze najít kalkulačky
na výpočet dávek nemocenské, peněžité
pomoci v mateřství, ošetřovného a také na
výpočet dávky otcovské poporodní péče.
Kalkulačky naleznete pod tímto odkazem:
www.mpsv.cz/cs/11580. 

Upřesnění textu
z minulého čísla
Jedna ze čtenářek nás upozornila na praktické doplnění k informacím uvedeným
v této rubrice v minulém čísle časopisu Můžeš, konkrétně v kapitole o bezplatném využívání dálnice držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.
Jak uvádí zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) v paragrafu 20a,
k bezplatnému používání dálnice nestačí
pouze průkaz samotný. Držitelem vozidla
musí být sama osoba s postižením či osoba
jí blízká. Praxe ukazuje, že jde o hojně rozšířený omyl, který většinou policisté akceptují. Nelze se na to však spoléhat.
Čtenářce za upozornění na praktický
detail právní úpravy, kterou nemůžeme
v rubrice pro její objemnost postihnout
v celé šířce, děkujeme. 

Autorka je ředitelka z. ú. DEBRA ČR

Časopis pro ty, kteří se nevzdávají

Děkujeme našim předplatitelům
za to, že nás pravidelně
čtou a jsou věrni časopisu,
který přináší lidem s postižením
a všem těm, kteří se jim snaží
pomáhat, užitečné informace.

SLOVO MÁ...

Konto Bariéry si připomíná
významné výročí
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Troufnu si tvrdit, že Konto Bariéry je
asi nejdéle fungující charitativní projekt
v České republice. V těchto dnech si
připomínáme dvacet pět let jeho existence, dvacet pět let jeho práce. Po celou tu dobu desetitisíce dárců posílají na
známý bankovní účet svůj pravidelný
finanční dar a jsou tak součástí největší
veřejné sbírky v této zemi.
Možná jste si na přelomu roku všimli
na obrazovkách České televize a v těchto dnech v časopisech, na sociálních sítích i venkovních reklamách kampaně,
kterou toto výročí připomínáme. Neslavíme, jenom děkujeme těm, kteří nám
umožnili celá léta pracovat a pomáhat
těm, kteří to potřebují. A tak se v malém televizním studiu sešli lidé, kteří mě
přiměli k této malé vzpomínce. Monika
Kašparová s malým Péťou se tu potkali
s Petrem Koukalem. Jestli to byl nápad
jeho nebo nevěsty Gábinky, to je jedno.
Tihle dva mladí sportovci ale svojí svatbou, kde svatebčané podporovali právě
malého Péťu, inspirovali veřejnost k obrovské vlně solidarity. Přišel Jaroslav
Svěcený, houslový virtuos, který svoje
umění vždy dá k dispozici pro dobrou
věc. Kolikrát jsem ho přiměla k tomu, že
změnil letenku do nějakého kouta světa
proto, aby mohl podpořit Konto Bariéry. Nechyběl Honza Potměšil, ikona pro
lidi na vozíku, velký přítel nadace. Jirka Lábus, Jan Kačer, Martin Bojar, Jiřina
Šiklová, Eva Holubová, Lukáš Pavlásek,
Lexa Pyško, Martin Chalupský, David
Gránský, Eva Čížkovská, Ondřej Hejma,
Petr Chára, Radek Banga, ti všichni přišli,
smekli a nasadili si nos. Velká pocta pro
Konto Bariéry. Moc za to děkuji!
A na druhé straně plejáda těch, kterým
jsme pomohli a kteří žijí svůj život, perou
se s handicapem a zvládají to – Jana Hanová, Martina Justiánová, Jakub Trefný,
Dita Horochovská s Lukášem Srbou, Míša
Švejdová, Simona Bendová se synem Lu-
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kym, Lenka Pouchová, Jan Kříž, Monika
Kašparová s Péťou… nádherná společnost. Tak k tomu je výročí dobré, že se
zastavíme, potkáme s přáteli, zamyslíme
nad tím, co je za námi, a také nad tím, co
nás čeká, kam nadaci směřovat.
S oblibou říkám, že neznám nikoho,
kdo by měl 40 tisíc přátel, jako Konto
Bariéry. Tolik je těch našich pravidelných dárců, kteří si na nás vzpomenou
ne jenom o narozeninách. Tito dárci
nás podporují každý měsíc, celých dvacet pět let. Přidejte se k nim, přidejte se
k nám!
Hodně štěstí v novém roce,
milí přátelé. 
Vaše Božena Jirků
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Vánoční soutěž
časopisu Můžeš
Vysavač iRobot Roomba 866 vyhrála

Romana Dukátová z Tábora.

Správná odpověď na soutěžní otázku:
Integrační program, se kterým společnost
SAP Services uspěla v roce 2017 v soutěži
Zaměstnavatel bez bariér, se jmenuje Autismus v práci.

Chcete si přečíst
časopis Můžeš online?
Teď můžete! S pomocí systému Alza Media máte možnost
číst noviny a časopisy v elektronické podobě.
Své oblíbené čtení máte na dosah kliknutí.

Už 25 let pomáháme
spolu s vámi. Děkujeme.

Díky desítkám tisíc pravidelných
dárců jsme rozdělili stovky miliónů korun
a podpořili tisíce projektů i organizací
na pomoc lidí s handicapem.

Přidejte se i vy!

www.kontobariery.cz

