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Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Turistická informační činnost, propagace města Nový Jičín v tuzemsku i zahraničí, otevřeno 7 dní v týdnu, celý 
objekt je kompletně bezbariérový, disponujeme dětskou hernou a přebalovacími pulty, k  dispozici je kavárna 
a prodejna klobouků.

Interaktivní expozice klobouků
Unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouků, díky které zažijete aktivní prohlídku, poznáte 
historii kloboučnictví a vyzkoušíte si klobouky živě i interaktivně.

Interaktivní expozice Generál Laudon
Expozice laděná do barev evokujících vojenské prostředí mapuje život vý-
znamného rakouského vojevůdce E. G. Laudona, který v Novém Jičíně roku 
1790 zemřel. Největší sousoší v ČR vytvořené 3D tiskem - nový český rekord. 

www.icnj .cz,  www.mestoklobouku.cz,  www.expozicelaudon.cz

Návštěvnické centrum Nový Jičín 
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 556 768 288



Zkratka EDH je srozumitelná a známá coby jediná a jedinečná v Evropě. Dlouhé roky patří Evropské dny han-
dicapu k významným akcím, na které vždy první týden v říjnu dekódují aktuální dění další a další lidé s jasnou 
představou, jaký svět handicapovaných je a jaký by mohl být. Jde o víc než jen o mezinárodní projekt. 

Je málo lidí, kteří se své práci věnují s takovým nasazením, odhodláním a smyslem pro detail celých 25 let. 
Olga Rosenbergerová k nim bez debaty patří. 

Jak podle vás vypadají Evropské 
dny ve srovnání před lety a dnes?

V  90. letech měli v  sobě lidé více 
nadšení a chuti se podílet na změnách. 
To samozřejmě ovlivnilo i Evropské dny 
handicapu. Vážím si aktivit rodičů i od-
borníků, kteří několik let, doslova na ko-
leně, pořádali výměnné návštěvy speciál-
ních pedagogů, psychologů, zdravotníků 
a dalších, a přenášeli dobrou praxi k nám 
do Ostravy. Dnes bych označila aktivi-
ty, které pořádáme v  prvním říjnovém 
týdnu, slovem profesionální, přičemž se 
základní idea nezměnila. Chceme přivézt 
do Ostravy zajímavé lidi, diskutovat na 
odborné úrovni o péči o handicapované 
spoluobčany a podílet se na zlepšování 
kvality života v kontextu tradiční společ-
nosti. Letošní téma Rodina a handicap je 
poohlédnutím, jakou cestou rodiče po-
stižených dětí prošli, a také uvědoměním 
si, čím procházejí. Často si kladu otázku, 
čím jim můžeme pomoci a  co můžeme 
zlepšit. Věřím, že odpovědi společně 
nalezneme ve vyjádřeních, příkladech 
a osobních příbězích rodičů i odborníků 
na konferenci a workshopu. 

Prapůvod EDH leží někde na začátku 
devadesátých let. Je pravda, že se tehdy 
v Ostravě mluvilo převážně francouzsky? 

Do tehdejších Česko-francouzských 
dnů jsem se zapojila v roce 1997 a vzpo-
mínám si, že jsem k práci iniciátorů, or-
ganizátorů i zahraničních partnerů měla 
respekt a úctu. I když sama francouzsky 
nemluvím, společná myšlenka stírala 
rozdílnost jazyků. Proto si francouzsky 
mluvící Ostravu nevybavuji. (smích) Ale 
pokud jsme u pocitů, tak jsem zřetelně 
vnímala svobodu, kterou nám demo-
kracie přinesla. Česko-francouzské dny 
každopádně ovlivnily Ostravu. Často 
jsem slýchávala větu: „Co vy v té Ostra-
vě dokážete“. Tehdy podporovalo tento 
projekt i  francouzské velvyslanectví 
a řada firem. Některé z nich byly řízeny 
francouzskými manažery. Pojem spole-
čenské odpovědnosti byl neznámý, ale 
v praxi velmi intenzivně realizovaný. 

Tušila jste, když jste přebírala EDH 
pod svá křídla a vaši Asociaci TRIGON, 
že jednou budete zahajovat 25. ročník? 

Pokračovat ve výměně zkušenos-
tí odborníků prostřednictvím nově 

ustanoveného nositele, tedy Asociace 
TRIGON, byla přirozená potřeba daná 
vývojem. Zahraniční organizace chtěly 
spolupracovat s  rovnocenným partne-
rem. Objevovala se nová témata z  ob-
lasti zdravotnictví, sociální práce i vzdě-
lávaní handicapovaných. Každý další 
rok byl pak potvrzením, že je zapotřebí 
nepolevovat. Dnes to vnímám stejně, 
i když jsou ve společnosti důležitá i jiná 
témata. Je to otázka priorit a vše nelze 
vyřešit jen dotacemi nebo penězi, které 
půjdou přímo potřebným. 

V čem je letošní ročník EDH zajímavý?
V mnohém. Spolupracujeme s orga-

nizacemi ze 13 zemí světa a na 25. ročník 
je pozváno více jak 80 zahraničních hos-
tů. Stěžejní program se odehraje od 3. 
do 5. října. Od 18. září si veřejnost může 
prohlédnout kresby dětí se specifický-
mi problémy na radnici Moravské Ost-
ravy a Přívozu a v úterý 3. října si tam 
zajít zasoutěžit a  koupit výrobky dětí 
i dospělých s handicapem. V podvečer 
4. října oceníme a  poděkujeme Křišťá-
lovým kamínkem čtyřem osobnostem 
vybraným z nominací, které poslali lidé 
z celé České republiky. Letos jsme navíc 
připravili speciální cenu pro rodinu žijící 
s handicapem. 

Co vám dělá těsně před zahájením 
mezinárodní akce radost?

Když klape vše jako po drátku, když 
každý ví, kde je jeho místo a  pracuje 
s úsměvem. 

Říká se, že váš idealismus je nakaž-
livý a  taky hodně inspirativní. Neztra-
tila jste ho?

Říkají se o mně ale i jiné věci. (smích) 
Pravda, jsem větší pragmatik než dříve, 
ale pokud by ve mně idealismus nezů-
stal, pak bych nemohla dělat svou práci. 

Vše nelze Vyřešit jen dotacemi nebo 
penězi, které půjdou přímo potřebným 
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HANDICAP DíTěTE NEMá býT 
HANDICAPEM RODINy

Mezinárodní setkání odborníků přine-
se tentokrát osobní i  profesní zkušenosti 
z péče, terapie a vzdělávání osob s posti-
žením, navíc se ale zaměří i na úlohu rodi-
ny a přístupy, které jí mohou pomoci. Pod 
záštitou Evropského parlamentu, Evropské 
komise a  statutárního města Ostravy se 
bude diskutovat o  způsobech a  formách 
podpory rodin žijících s handicapem.

„Evropské dny handicapu jsou jednou 
z  nejvyhlášenějších akcí v  Ostravě. Laťku 
si udržují na místní poměry hodně vysoko 
už řadu let. Program, zejména ten odborný, 
s  účastí významných osobností a  expertů 
od nás i ze zahraničí, patří k vyzkoušeným 
modelům, jak zajímavým způsobem přiblí-
žit aktuální témata a  otázky současnosti,“ 
říká Michal Mariánek, náměstek primátora 
statutárního města Ostravy, generálního 
partnera EDH. 

„Možná se mnou nebudou všichni sou-
hlasit, ale v  České republice pomalu roste 
nová generace lidí, kteří cítí obrovskou 
zodpovědnost ke svému okolí. Podporu 
a pomoc jakkoli znevýhodněným a handi-
capovaným lidem považují za naprostou 
přirozenost. Uvědomují si, že bohatství 
nespočívá jen v  penězích, ale také v  tom, 
že někomu pomůžete řešit  jeho zdravotní 
potíže i nepatrné životní nesnáze. A v ro-
dinách je to určitě vidět nejzřetelněji,“ míní 
M. Mariánek. 

ŠKOLSKá ZAŘíZENí V HLAVNí 
ROLI

O své rodičovské i  odborné názory se 
podělí speciální pedagogové, psychologové 
a  také nejbližší příbuzní postižených dětí. 
Příběh psycholožky Hany Stachové upozorní 
na překážky, se kterými se současné rodiny 
potýkají v  České republice. Zuzana Kovacs 
z Polska poskytne hostům konference vhled 
do svého soukromí a Klára Vítková Rulíková 
vystoupí s příspěvkem mapujícím problémy 
rodin s handicapovanými vícerčaty.

Ve všech případech se rodina dříve či 
později „potká“ se vzdělávacím systémem. 
Podle Olgy Rosenbergerové, ředitelky os-
travské Asociace TRIGON, která Evropské 
dny handicapu pořádá, bývají očekávání 
obou stran rozdílná: „Ne všechny školy 
jsou připraveny přijmout a  vzdělávat děti 
se specifickými potřebami a  pracovat jak 
s nimi, tak s celou rodinou. Systém v Čes-
ké republice není v tomto ohledu nastaven 
ideálně. Proto nás bude velmi zajímat, jaké 
péče se dostává dětem i  jejich rodičům 
a sourozencům v okolních zemích.“

CO TEď A CO POTOM
Stranou samozřejmě nezůstane ani po-

hled na vývoj rodin s handicapovaným pří-
slušníkem za 25 let trvání Evropských dnů 
handicapu.

Rodině v  současném světě se bude 
podrobně věnovat Jana Jochová Trli-
cová, předsedkyně Aliance pro rodinu. 

O dvacetiletém vzdělávání a práci s dětmi 
s  Aspergerovým syndromem v  Polské re-
publice pohovoří Ilona Rzemieniuk, ředitel-
ka Nie-Grzeczne Dzieci, společné budování 
rodiny ve Francii popíší Mélanie Delacre 
Le Gall, ředitelka IME/SESSAD Plourin les 
Morlaix, a Régine Le Sann, vedoucí oddě-
lení Služby speciálního vzdělávání a  péče 
o domácnost.

Příklady služeb podpory rodiny v  Se-
verním Německu uvedou psycholog 
a pastor Enno Ehlers s pedagogem Pohlem 
Detlefem.

KONfERENCí TO NEKONČí
Diskuze o rodině a handicapu bude po-

kračovat na neformální úrovni ještě druhý 
den po konferenci. Workshop v prostorách 
Asociace TRIGON dá 4. října dvacítce čes-
kých a zahraničních účastníků Evropských 
dnů handicapu možnost prodiskutovat 
konkrétní přístupy k  postiženým dětem 
a osobám, které o ně pečují.

„Jsem přesvědčena, že stejně jako se 
my můžeme inspirovat v  Německu nebo 
Francii, mohou specialisté z  těchto zemí 
získat dostatek poznatků od nás. Vzájem-
né obohacení je největší devízou Evrop-
ských dnů handicapu. Už pětadvacet let 
se ukazuje, že právě výměna konkrétních 
zkušeností, přátelské, vstřícné prostředí 
a vzájemná důvěra jsou tím, co každoročně 
do Ostravy láká evropské špičky v oboru,“ 
uzavírá Olga Rosenbergerová.

JANA JOCHOVá TRLICOVá, 
PŘEDSEDKyNě ALIANCE PRO 
RODINu

Co podle vás nejvíc trápí současné 
české rodiny?

Rodina je dnes oslabována zevnitř 
i  zvenku, takže se dá jen těžko stručně 
pojmenovat, co konkrétně rodiny trápí nej-
víc. Proto bych mluvila spíš o  tom, co ro-
diny ohrožuje, způsobuje jejich nestabilitu, 

jejich časté rozpadání. Ta vnitřní ohrožení 
spočívají v  lidských slabostech, nedosta-
tečné přípravě na rodinný život, v nedo-
statku vzorů, které by byly vhodné k  ná-
sledování a v čím dál větší lidské neochotě 
přečkat první problémy, které se v  mladé 
rodině dříve nebo později objeví. 

Vnějších faktorů je také mnoho – my 
stále tvrdíme, že rodina, zvláště s více dět-
mi, je ekonomicky státem naprosto 

nedoceněná. V chudších regionech se rodi-
ny s dětmi, i když rodiče pracují nebo mají 
vůli pracovat, pohybují často na hranici 
ekonomické chudoby. Pro lidi z  nízkopří-
jmových skupin je založení rodiny ekono-
mickou sebevraždou. Naše sdružení se ale 
víc než na ekonomickou stránku věci za-
měřuje na ideové ohrožení rodiny, a i tady 
máme mnoho věcí, které se na problémech 
rodin podílejí. Například dnes už tak tro-

Poslední průzkumy ukazují, že nějakou formou postižení trpí každý desátý Čech. Podle Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky počet osob se znevýhodněním roste, v naprosté většině případů o ně pečují rodinní přísluš-
níci. Konference XXV. ročníku Evropských dnů handicapu, která se uskuteční 3. října v Imperial Hotelu Ostrava, 
obsáhne téma Rodina a handicap v plné šíři.

pomoc leží předeVším 
na rodinách

3 otázky pro…
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chu neumíme, bojíme se říct, kdo tu rodinu 
vlastně tvoří. Rodinné propletence jsou čím 
dál složitější. Zatímco předešlé generace si 
byly naprosto jisté, že základem rodiny jsou 
rodiče a jejich děti, dnes vzhledem k rozpa-
du rodin se začíná i samotný pojem rodina 
relativizovat. V  médiích se neustále mluví 
o tom, jak je na tom rodina špatně a místo 
příkladů k následování se ukazují spíš od-
strašující případy. 

Pokud hovoříme o  tématu Rodina 
a  handicap - jak se v  posledních letech 
mění atmosféra, priority a sociální posta-
vení rodin pečujících o osobu s postiže-
ním?

Před několika lety jsem pomáhala 
vzniku dokumentárního filmu Zachraňte 
Edwardse, což je film o  rodině, která se 

již v  těhotenství dozví, že jejich dítě bude 
mít poměrně vzácný Edwardsův syndrom, 
přesto nepodlehne tlaku okolí na potrat 
a  rozhodne se o  něj postarat. Jejich dítě 
se podle lékařů mělo dožít maximálně 
jednoho roku, Juliánka nakonec žila v  mi-
lujícím prostředí své rodiny celých osm let, 
zemřela teprve loni. Za dobu jejího života 
přesvědčil její příběh mnoho dalších rodin, 
že nezáleží na postižení, ale na lásce, kterou 
jsou ochotny dát. 

Také někteří lékaři na základě odvahy 
a  vytrvalosti rodičů změnili svůj přístup 
a  rodinu všemožně podporovali i  výzku-
mem tohoto vzácného syndromu. Hranice 
lékařské vědy se tak díky odvaze, síle a lás-
ce jedné rodiny posunuly dál. I tímto způ-
sobem se atmosféra opravdu mění a  dá 

změnit. To je jedna linie – dávat na veřej-
nost příběhy rodin, které to dokázaly, a to 
se snad aspoň trochu někdy daří. Ale pak 
je potřebné najít a přesvědčit politiky, kteří 
tvoří zákony, aby naslouchali těmto lidem 
a netvořili zákony a vyhlášky tak často od-
tržené od reálného života – tady bych řekla, 
že je stále mnoho problémů, které je potře-
ba řešit, aby stát takovým rodinám život 
usnadnil, nikoli komplikoval. 

Čím lze takovým rodinám prospět, 
pomoci?

Myslím, že sdružení jako je to vaše či 
naše musí spolupracovat, a  to nejvíce na 
změně veřejného klimatu. Abychom se stali 
státem, kde se bude dobře žít rodinám, ať 
už s handicapem nebo bez něj. Ale kde při-
rozená rodina bude na prvním místě zájmu.

HANA STACHOVá, 
PSyCHOLOžKA A MATKA 
DíTěTE S DySfáZIí

Poskytuje podle vás společnost rodi-
nám s handicapovanými dětmi dostateč-
nou podporu?

Je velmi těžké krátce odpovědět, neboť 
velmi záleží na spoustě faktorů – například 
správné diagnóze, době jejího určení a také 
typu postižení. Podíváte-li se například 
na televizní pořad Děti úplňku, vypoví-
dající o  těžkých autistech, získáte jen je-
den z mnoha pohledů na podporu a práci 
s  handicapovanými dětmi. Úplně odlišné 
situace budou zažívat rodiny pečující o děti 
s LMR (mentální retardací). 

Dnes diagnóz přibývá, přibývá také 
nesprávných závěrů. Společnost se může 
snažit… Ovšem je otázkou, koho v  tomto 

případě máme pod slovem „společnost“ na 
mysli. Mají to být jen učitelé, sociální pra-
covníci, lékaři? Pokud jde o  podporu, na 
kterou se ptáte, míním, že dlouhé čekací 
doby u odborníků, nedostatek kvalifikova-
ných specialistů se zkušenostmi a empatií 
se za ni považovat právě nedá.

Co vnímáte na životě rodiny s handi-
capovaným členem jako nejsložitější?

Velmi těžké je samozřejmě vyrovnat 
se s  vědomím, že do rodiny přichází dítě 
s  handicapem. Hned za tím následuje ne-
snadné rozdělení péče o  dítě. Je častým 
jevem, že otcové situaci nezvládají a rodinu 
opouštějí. Matka zůstává sama – na nové, 
obtížné situace, sourozence i  hledání in-
formací, na koho se obrátit. A  to mluvím 
jenom o  těch nejvýraznějších aspektech 
života rodiny s handicapem.

Co doporučujete rodičům dětí se 
specifickými potřebami k  udržení psy-
chické pohody všech členů domácnosti?

Doporučení je jedna věc, realita často 
jiná. Ideál neexistuje, každý to cítí jinak, ale 
obecně by mělo platit pravidlo rozdělení 
péče o handicapovaného člena mezi celou 
rodinu. Samozřejmě v rámci možností tak, 
aby každému zůstal zachován prostor pro 
seberealizaci, kontakt s  ostatními rodiči, 
ale i přáteli. 

Důležité je najít oporu v příbuzenstvu. 
To také znamená mít možnost si od dítěte 
s handicapem občas odpočinout. Ideál-
ní stav je přenechat péči o  postižené dítě 
někomu, komu důvěřuji a mohu se na něj 
spolehnout. Mám na mysli denní nebo po-
bytová zařízení. Ale musím připomenout, 
že vždy záleží na diagnóze a míře postižení.

EVA SROKOVá, SPECIáLNí 
PEDAGOžKA A býVALá 
ŘEDITELKA ZŠ KPT. VAJDy, 
OSTRAVA-ZábŘEH

Jsou české školy skutečně připraveny 
vzdělávat děti s handicapem?

České školy nejsou v  současné době 
připraveny vzdělávat a vychovávat děti se 
všemi handicapy. Konkrétně děti s mentál-
ním handicapem vyžadují nejen speciální 
vzdělávání, ale také zcela individuální pří-
stupy. Často se zapomíná, že škola má po-
silovat sebevědomí dítěte a naučit prožívat 
radost z toho, co dokáže. 

Obávám se, že v  běžné škole se vý-
chovný aspekt vytrácí. Další problém vidím 

ve vzdělávání dětí s průměrným a nadprů-
měrným intelektem. V podmínkách inkluze 
nemá učitel ani s podporou asistentů mož-
nost zvládat veškeré odlišnosti žáků, které 
ve třídě má.

Jaké služby vyhledávají rodiče dětí se 
specifickými potřebami nejčastěji?

Rodiče dětí se specifickými potřebami 
vyhledávají nejčastěji podporu školských 
poradenských pracovišť PPP a SPC. V prů-
běhu předškolní i školní docházky tyto děti 
vyžadují péči logopeda, speciálního peda-
goga, psychologa a  často také dětského 
psychiatra. Většinu péče a služeb v oblasti 
péče o děti se speciálními potřebami zajiš-
ťují právě SPC.

Proč považujete spolupráci rodičů 
dětí s handicapem a školy za důležitou až 
stěžejní?

Pro zdárný vývoj dítěte s handicapem 
je stěžejní spolupráce rodiny a školy. Ve své 
pedagogické praxi jsem vždy kladla vel-
ký důraz na představu a očekávání rodičů 
a také na vysvětlování, co škola může po-
skytnout. Musím říci, že některá očekávání 
rodičů totiž překračují možnosti handica-
povaných dětí.

S rodiči je nutné často a  ohleduplně 
jednat a seznamovat je s každým jen zdán-
livě malým pokrokem. Vždyť jsou to právě 
oni, kteří zodpovídají za své děti.
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jarmark se přestěhoVal pod střechu

Fotbal slibuje Velký sportoVní zážitek

soutěžící Vědí o eVropské unii hodně

naproti má tVáře měsíce charitatiVního kalendáře

„Loňský ročník Jarmarku poznamenal celodenní déšť, takže 
si ho neužili ani vystavovatelé, ani návštěvníci. Proto jsme letos 
přivítali nabídku starostky městského obvodu Moravská Ostrava 
a  Přívoz. Výrobky chráněných dílen, sociálních podniků a  dětí se 
znevýhodněním budou tentokrát k zakoupení ve dvoraně úřadu na 
náměstí Dr. Edvarda Beneše,“ těší se organizátorka Eva Vozníčková 
z Asociace TRIGON.

Kdo na Jarmark v úterý 3. října zavítá, může si vybrat textilní 
hračku, některý z  dekorativních nebo užitných předmětů, sezná-
mit se s  moderními kompenzačními a  stimulačními pomůckami, 
vyzkoušet řadu soutěží a her. Jarmark bude otevřen od 10 do 18 
hodin, výtěžek z prodeje poputuje na rozvoj služeb a péči o handi-
capované děti i dospělé.

Už poosmé se chystají do Ostravy hráči a  trenéři sjednocené 
kopané. Mezinárodního turnaje se ve čtvrtek 5. října zúčastní Slová-
ci, Maďaři, Poláci a samozřejmě Češi. 

„Týmy vytvořené z fotbalistů s handicapem a zdravých lidí, to 
je samo o sobě úžasná věc. Stejně tak boj v každém zápase, ať jde 
o jakékoliv pořadí. Takovou vášeň a nasazení mnohdy nevidíme ani 
v české lize,“ říká organizátor turnaje Svatopluk Aniol, ředitel Čtyř-

lístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě.
Fotbal a  jiné sportovní aktivity dokáží pozitivně ovlivnit život 

handicapovaným. „Kde život ubral lidem v rozumových schopnos-
tech, přidal na nadšení ze společných aktivit. Mají rádi přátelství 
a potlesk. Pro ně neznamená úspěch vítězství, ale samotná účast 
na turnaji a ocenění, a to i těch, kteří skončili v závěru výsledkové 
tabulky,“ dodává S. Aniol.

Tečku za letošními EDH udělá křest. Na čtvrteční podvečer 
5. října se nejvíc těší lidé z Mléčného baru NAPROTI. Během prázd-
nin se totiž potkali s týmem ostravské PR agentury a nafotili cha-
ritativní kalendář Sladké mámení. Ke všem se přidala známá česká 
cukrářka se svými recepty, které NAPROTI věnovala. Věří, že se ně-
které z nich objeví příští rok v nabídce mléčného baru.

„Všichni jsme si práci v ateliéru náramně užili a nemůžeme se 
dočkat, až o kalendáře pro rok 2018 projeví zájem nejen naši zá-
kazníci,“ řekl šéf výroby Daniel Kovárik. Vybraná finanční částka 
totiž poputuje zpět to sociálního podniku a jeho zaměstnanci už 
dnes vědí, že jim to za i před pultem díky ní bude hodně slušet – 
šít se bude nové firemní oblečení.

Desátý ročník soutěže Co víš o EU? bude nový a jiný. „Vědo-
mostní část bude hravější, výtvarná netradiční. Na závěr zasadí-
me strom přátelství a  všichni účastníci i  hosté vypustí spoustu 
balónků na znamení naší dlouhé spolupráce,“ prozrazuje zástup-
kyně ředitele ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě Hana Václavíková. Dodává, 
že celou soutěží se budou prolínat vztahy a život v rodině. Ve vý-
tvarné části se budou děti připravovat na malou rodinnou oslavu 
s kašírovaným dortem.

„Máme informace, že soutěžící se intenzivně připravují od 
začátku školního roku. Nechtějí nic ponechat náhodě. Ve čtvrtek 
5. října přivítáme u nás ve škole 11 týmů z Polska, Slovenska a Čes-
ké republiky. Soutěží vždy s takovou radostí, že i jejich handicapy 
ustoupí do pozadí,“ říká H. Václavíková. 
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křišťáloVý kamínek přeVezmou 
čtyři osobnosti

držitelé křišťáloVých kamínků 

Slavnostní večer EDH je společenská událost, na níž potkáte 
vážené a ctěné osobnosti. Potlesk zní sálem pro lidi, kteří pomáhají 
a podporují druhé. Často naprosto nezištně. 

Jejich soustředění a lehká nedočkavost jsou pochopitelné. Na 
pomyslném červeném koberci, v záplavě květin a odlesku křišťálů 
zažívá každý bez rozdílu pocit radosti.

Ano, Ostrava je také městem handicapu a letos přibudou ke 47 
držitelům ocenění další čtyři. 

Je to tak, Evropské dny handicapu a vše kolem nich je zajímavé 
a v mnohém inspirativní...

2016
Kateřina Thorová, psycholožka, Národ-
ní ústav pro autismus, Praha
Dagmar Zápotočná, ředitelka, Inte-
grační centrum SASOV, Jihlava
Zdeňka Šupíková, dobrovolnice, Klub 
Parkinson-Help Ostrava
Tomáš Pětník, dobrovolník, Centrum 
Kociánka, Brno

2015
Tomáš Dvořák, Ostravská organizace 
vozíčkářů, Ostrava
Zdeňka Faltýnková, fyzioterapeutka 
a ergoterapeutka, CZEPA, Praha
Jan Vavřička, pedagog, SŠ, ZŠ a MŠ 
Frýdek-Místek
Roman Lupoměský, koordinátor, Nesly-
šící s nadějí, Praha

2014
Jarmila Smolková, pedagožka, ZŠ, 
Rokytnice
Marie Helebrandová, pedagožka 
a ergoterapeutka, Lidová konzervatoř 
a Múzická škola Ostrava
Milan Linhart, předseda odboru zrakově 
postižených, Klub českých turistů, Ostrava
Roman Pišný, sportovní redaktor, Jindři-
chův Hradec

2013
Anna Koleková, členka Klubu Parkin-
son-Help Ostrava
Libuše Gajdová, muzikoterapeutka, 
Domov Na Liščině, Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava
Heřman Volf, sportovec, Praha
Libuše Ludíková, děkanka Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2012
Jana Tichá, vychovatelka a osobní asis-
tentka, ZŠ pro tělesně postižené Opava
Eva Stošková, předsedkyně ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami v Ost-
ravě-Radvanicích
Irena Kučerková, předsedkyně Svazu 
invalidů v Kopřivnici
Milena Černá, ředitelka Výboru dobré 
vůle Nadace Olgy Havlové, Praha
Helena Janírková, praktická lékařka pro 
dospělé, Valašská Bystřice
Radovan Gruber, student, Lidová kon-
zervatoř a Múzická škola Ostrava
Stanislav Šmeidler, restaurátor, Fulnek

2011
Václav Benedík, dobrovolník, Čtyřlís-
tek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava
Věra Barová, klientka, Zámek Nová Horka
Lubomír Řehůřek, ředitel, REEHAP s.r.o., 
Brno
Eva Liberdová, sociální pracovnice, Cen-
trum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
Ostrava
Jindřich Jonák, cestovatel a provozova-
tel portálu Vysočinou na vozíku, Jihlava
Klauni z Balonkova, Havířov

2010
Petr Koutný, trenér florbalového týmu 
vozíčkářů, ABAK – počítadlo, Ostrava
Jan Kubík, klient, Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava 
Bohumil Vaněk, učitel, ZŠ pro sluchově 
postižené a MŠ pro sluchově postižené, 
Ostrava-Poruba
Věra Strnadová, čestná členka Asociace 
organizací neslyšících, nedoslýchavých 
a jejich přátel, Praha

2009
Miroslava Jelínková, předsedkyně 
občanského sdružení Autistik, Praha
Patricie Balážová, klientka, Domov Ba-
revný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava
Armelle Thomas, expertka Asociace 
AFPE, Francie 
Pavel Zvolánek, předseda Komise pro 
handicapované děti a mládež rady města 
Ostravy

2008
Pavla Čichoňová, pěvkyně a studentka 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Táňa Jónášová, klientka Centra pracovní 
výchovy a členka kulturního souboru 
Notička, Ostrava
Irina Chmelová, přednostka Kliniky 
léčebné rehabilitace při Fakultní nemocnici 
Ostrava
Vlasta Polová, vedoucí Denního a tý-
denního pobytu pro děti a mládež, Čtyř-
lístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava 
Gérard Haon, ředitel, Les Genêts d‘Or, 
Francie
Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, 
Ostrava-Zábřeh

2007
Petr Dzido, šéfredaktor časopisu Vozka 
pro vozíčkáře, Ostrava
Petr Baďura, žák pěvecké třídy, Lidová 
konzervatoř a Múzická škola Ostrava
Jarmila Kunderová, sportovkyně a kli-
entka, Čtyřlístek – centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava 
Jaroslava Wenigerová, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje 
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18. září – 31. října

VýstaVa 
i malá rodina umí Velké Věci 

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže se specifickými pro-
blémy. Autoři vítězných obrázků budou oceněni na slavnostním 
večeru Křišťálový kamínek.
Místo konání: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-

voz (foyer), náměstí Dr. Edvarda Beneše, Ostrava

úterý 3. října

konFerence 
rodina a handicap

Mezinárodní konference je zaměřená na aktuální otázky rodin 
žijících s  handicapem. Cílem je pojmenovat současné problémy 
a zároveň přiblížit odborné i laické veřejnosti proměny i vývoj těch-
to rodin v horizontu 25 let trvání Evropských dnů handicapu. Stra-
nou zájmu nezůstanou otázky, co potřebují od společnosti, státu, 
měst a  obcí. Debatovat se bude také na téma, jakým způsobem 
nejlépe podpořit jejich kvalitní růst jako prevenci selhání rodinného 
prostředí. 
Místo konání:  Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Ostrava
Čas:  9.00–15.10

jarmark

Prodejní výstava nevládních organizací, škol a sociálních pod-
niků, prodej výrobků a prezentace činnosti dětí, mládeže i dospě-
lých se znevýhodněním. 

Ve spolupráci s  Eurocentrem Ostrava, Europe Direct Ostrava 
a EURES je připraven doprovodný program plný zajímavých sou-
těží a her.
Místo konání:  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz (dvorana), náměstí Dr. Edvarda Beneše, 
Ostrava

Čas: 10.00–18.00

středa 4. října

Workshop 
rodina a handicap

Workshop pro 20 českých a zahraničních účastníků tematicky 
navazuje na konferenci.
Místo konání:  Asociace TRIGON, ul. Skautská, Ostrava-Poruba
Čas:  10.00–12.00

slaVnostní Večer 
křišťáloVý kamínek 2017

Asociace TRIGON předá ocenění Křišťálový kamínek za mi-
mořádné aktivity osobnostem s  handicapem a  těm, kteří lidem 
s postižením pomáhají a věnují jim svůj čas i nad rámec pracovních 
povinností. 

Křišťálové kamínky budou uděleny ve dvou kategoriích, 
a  to  za  dlouhodobou práci a  mimořádné výsledky ve prospěch 
osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu osobám se 
zdravotním postižením. Letos bude předáno speciální ocenění pro 
rodinu žijící s handicapem.

V kulturní části večera vystoupí zpěváci, hudebníci a taneční-
ci TRIGON Bandu, Bílé holubice a Lidové konzervatoře a Múzické 
školy Ostrava.
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava
Čas:  18.00–20.00

čtvrtek 5. října

FotbaloVý turnaj 
8. ročník eVropského poháru 
Ve sjednocené kopané

8. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. Mužstva 
tvoří hráči s mentálním postižením a tzv. partneři. Utkání se účastní 
týmy z evropských zemí – ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko. 
Místo konání: Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava
Čas:  9.00–15.30

soutěž 
co Víš o eu?

Jubilejní 10. ročník mezinárodní vědomostní soutěže zaměře-
né na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením 
a  mládeží z  různých zemí, respektování odlišné kultury a  zvyků, 
stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro in-
tegraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.
Místo konání:  Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas:  9.00–12.00

bonbonek na záVěr edh 2017 
křest charitatiVního kalendáře 
2018

Zaměstnance sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI a  vy-
hlášenou cukrářku a autorku knížek Helenčino pečení spojila nejen 
vášeň pro dezerty, dorty a cukroví. Vznikl kalendář Sladké mámení, 
který pomůže právě NAPROTI. 
Místo konání:  Mléčný bar NAPROTI, ul. Kostelní, Ostrava
Čas:  17.30–18.30

program


