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Praha íneviditelntr|
Bílá hů|v ruce vyvoIává
u spousty lidí nepatřičný
soucit. většina osob se
zrakovým postižením
ovšem žije plnohodnotný
život. Občas však každý
potřebuje nějakou
pomůcku, která jej ještě
více vyIepší.

Městsl<á část Praha 1 pořádá řadu
akcí, ktených se účastní také nevidomí
a slabozrací. ,,vedení městské čósti
chce vyfuóřet příjemné prostředí všem
skupinóm obyvatel. A protože se našich
akcí účostní také děti ze školy Jaroslava
Ježka od Lorety, snqžíme se ve spolu-
prócí s nimi vyhledóvat a řešit problé-
my, které jim pohyb po městě'ztěžují,"
říká radní pro školsWí Eva Špačková,

V Krakovské ulict22 sidlí Nadační
fond Mathilda..Věnuje ie všestranné
po m oci n evid$ffi Fnl. §ěž né m životě§l§-i,:l :
j i c h vzd ě l ává ní,il:ťĚ§.t&d n i cw ím r ů z ný.,qh ; :, :l :

vedoucír4icviku vodicích psů lng. Hana
Jasenovcová.

Na schůzce v kanceláři nadace se
setkáváme s několika lidmi se zrako-
vým postižením. Zdeněk, ktený ještě
trochu vidí na jedno oko, velmi zdů-
razňuje nedocenitelnou pomoc svého
psího průvodce ve složitém provozu
městského centra, "Neivětším 

problé-

Nejen pro Elišku je problémem pohozenó
koloběžka

Ko m pe nza ční pom ů cko, kte ró u m ožň u j e
komunikovqt s řidičem

Zdeněk upozorňuje no důležitost digitólního oznqčníku zqstóvl<y

mem jsou pro nós koloběžl<y čí skútry.
Lidé je klidně nechóvají na přechodech
nebo nq chodníku tak, že je nelze bez
potíží obejít. Mne třeba varuje pes, ale
pokud jdete jen s bílou holí, nemóte
šqnci."

Eliška Čermáková pracuje v Mathil-
dě a jezdí do středu Prahy od Anděla.
PoWrzuje Zdeňkova slova a dodává:,,My,
kteří jezdíme tramvají, se poťykóme tře-
bo s pohybem po zastóvkóch. Lidé nós
nevidí, dnešní uspěchanó doba a uzo-
víróní se do sebe nóm komplikuje život.
Stačí, když třeba nefunguje digitólní
oznqčník zostóvky nebo mó řidič vypnuté
komunikační zařízení s naší kompenzač-
ní pomůckou."

Střet s neočekávanou překážkou
bezohledně ponechanou v cestě chod-
cům může mít neblahé následky. Jeden
z nevidomých nedávno například střet se
stojící koloběžkou odnesl zlomenou klíční
kostí, Eliška a Zdeněk se proto obracejí
na čtenáře s prosbou o pomoc: pokud
uvidíte na chodníku pohozené koloběžky,
odklid'te je na bezpečné místo. Problémy
jsou od toho, aby se překonávaly, shodují
se oba. Mnohé ovšem vůbec nemusí
vznikat. Proto je třeba přemýšlet, kam
umístit přenosné značky v ulicích, nebo
že na přechodech se neparkuje. Mnozí si
neuvědomujeme, jak složité je pro nevi-
domé a slabozraké překonávat překážlry,
které my ostatní vnímáme často jen
podvědomě. l
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