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Den s handicapem - Den bez bariér 2005 – vyhodnocení akce

Tisková zpráva k 12.9.2005

Na  300  registrovaných  osob s postižením  navštívilo  o  víkendu  Den  s handicapem  –  Den  bez  bariér  v
Českém Krumlově,  který  ve spolupráci  s Městem Český Krumlov  a Českokrumlovským rozvojovým fondem
spol. s r.o. připravil Kiwanis klub Český Krumlov. Speciální program vyhledali a absolvovali vozíčkáři, tělesně
postižení, lidé s kombinovanými vadami, mentálně postižení, ale i nevidomí a neslyšící z celé republiky. 

Letošního  Dne s handicapem – Dne bez bariér  se poprvé zúčastnili  i hosté z Rakouska a Belgie. Zástupce
hornorakouského  Kiwanis  klubu  Mühlviertel  Wilhelm  Patri,  který  doprovázel  skupinu  neslyšících  hostů,
hodnotil akci jako velmi přínosnou a atraktivní i pro přeshraniční handicapované návštěvníky. V případě úspěšné
spolupráce obou klubů se v roce 2006 poprvé Den s handicapem oficiálně otevře i zahraničním turistům.

Největší zájem byl tradičně o speciální prohlídku krumlovského hradu a zámku a barokního divadla a také o
projížďky  na  raftech  a  upravených  vorech  po  Vltavě kolem  Českého  Krumlova.  Mnozí  si  nenechali  ujít
návštěvu  proslulého  Egon  Schiele  Art  Centra,  kde  je  zaujala  především  výstava  Františka  Skály  a  práce
estonských expresionistů. 

Unikátní keramický model města v Regionálním muzeu přitáhl především nevidomé.,,Podívat" se na geniální
architektonické  řešení  města  bylo  zajímavým  zakončením  speciální prohlídky města nazvané  ,,Dotkni  se
Českého Krumlova“. Právě hmatové vjemy a poutavé vyprávění kvalifikovaných průvodců pomohly nevidomým
poznat krásu historických domů a vdechnout celkovou atmosféru. Muzeum upoutalo i ostatní  zejména výstavou
fotografií Hanzelky a Zikmunda.

I přes neradostné prognózy metereologů se na Český Krumlov celé dva dny usmívalo sluníčko. Proto vládla
pohoda i na náměstí Svornosti, kde se ve stáncích prezentovaly společnosti a organizace které svou činností
přispívají k odstraňování bariér. V odpoledním programu se zde na pódiu střídala kvalitní hudební vystoupení se
zajímavými osobnostmi.  Přečteny byly i  zdravice účastníkům od sira Rogera Moora-nejznámějšího filmového
představitele Jamese Bonda a také od největší hvězdy NHL Jaromíra Jágra.

Několik zdravých návštěvníků si  v rámci programu  „Zkuste si to na chvíli“  mohlo na vlastní  kůži zkusit  jak
obtížné je invalidní vozík ovládat a ještě na tak obtížném terénu jakým českokrumlovské centrum bezesporu je.

Dobrá nálada vládla i večer na terase hotelu U Malého Vítka na koncertě přední hvězdy jazzového nebe Yvonne
Sanchez a  mladého  seskupení  Madfinger.  Velké  pochopení  pro  postižené  spoluobčany  projevili  také
návštěvníci českokrumlovského otáčivého hlediště, kteří se s dětmi vypravili na pohádkový muzikál Sněhurka
a sedm trpaslíků. Někteří ochotně uvolnili svá místa, aby si představení mohli vychutnat také vozíčkáři a další
handicapovaní  diváci.  Nadšený  herecký  projev,  obrovské  nasazení  všech  účinkujících  a  spontánní  reakce
dětských diváků byly nakonec odměnou pro všechny, kteří v sobotu pozdě večer do zámeckého parku zavítali.

Neděle byla v rámci Dne s handicapem – Dne bez bariér už poklidnější, avšak podařilo se to, co si organizátoři
této v republice zatím ojedinělé akce přáli: nenásilně propojit svět takzvaně zdravých lidí s postiženými. Zásluhu
na tom mělo pouliční Divadlo Kvelb, které nečekaně vtahovalo do hry lidi z náměstí. Do spontánního tance se
dali i zahraniční turisté, kteří tak nejlépe ocenili třicetičlenný East Bay Banjo Club z americké Kalifornie. 

Na Státním hradu a zámku a v barokním divadle bylo dokonce nutné přidat prohlídku navíc, aby se dostalo na
všechny registrované účastníky Dne s handicapem – Dne bez bariér. Jak mnozí z nich sami řekli, nikdy by se
na tato místa nevypravili, protože by zdejší „nástrahy“ bez pomoci nepřekonali. O to větší dík Kiwanis klubu patří
více  než  70  dobrovolným asistentům,  kteří  se  bez  nároku  na  jakoukoliv  odměnu  postiženým celý  víkend
věnovali.

Mimořádná  byla  v tomto  ohledu  spolupráce  s  Psychiatrickou  léčebnou  Červený Dvůr.  Celkem  32 jejích
pacientů se ve svém volnu zařadilo mezi asistenty, kteří pomáhali handicapovaným návštěvníkům akce a podle
slov ředitele léčebny, MUDr. Jiřího Dvořáčka v tomto případě fungovala spolupráce k oboustranné spokojenosti.

Velký dík patří rovněž všem spolupracovníkům,  partnerům,  sponzorům a  příznivcům akce, díky kterým se
daří i touto akcí podpořit zapojení našich handicapovaných spoluobčanů do „světa bez bariér“.
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