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Tisková zpráva 

Vyhlášení výsledků 

a předávání ocenění 

29. ročníku Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením 
za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení 

2. prosince 2022 od 15.00 hodin 

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 

 

 

 

 

********************* 

V rámci oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením uspořádal Vládní výbor 
pro osoby se zdravotním postižením 2. prosince 2022 od 15:00 hodin předávání ocenění 
autorkám a autorům publicistických děl 29. ročníku soutěže o Cenu VVOZP za publicistické 
práce zaměřené na téma zdravotního postižení.  

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil letos 29. ročník Ceny 
za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. 

Tuto Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Za dobu 
její existence prošlo soutěží cca 1660 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 
63 prací, které posuzovala nezávislá šestičlenná porota. 

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je to, jak může přihlášená práce oslovit 
širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup 
k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní 
a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením. 

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní. 

 

Tisková kategorie 

Do tiskové kategorie soutěže bylo přihlášeno 39 děl. Jednalo se o publikace a články jak 
z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením. 
 
I. cena: Petra Štarková, Albatros a Pasparta, NEJVĚTŠÍ NEMEHLO POD SLUNCEM 

Knihu s trefnými ilustracemi Michaely Večerkové pro čtenáře od 7 let vydala nakladatelství 
Albastros a Pasparta v ediční řadě Má to háček, která pomáhá dětem a rocičům s řešením 
životních problémů a složitých situací. Hrdinové knih této edice mají vždy nějaký problém 
nebo určitou diagnózu. Knížky tak mohou být povzbuzením všem malým čtenářům, kteří se 
potřebují s nějakým „háčkem“ vypořádat. Hlavní hrdinkou této knihy je druhačka Bára, která 
se potýká s vývojovou poruchou motorické koordinace, a i když v běžném životě „zakopne 
na rovné podlaze“, dokáže se silou vůle o prázdninách sama postarat o zraněného dědečka 
a všechna jeho zvířátka. Příběh je velmi inspirativní a zdůrazňuje význam zapojení se do 
běžného života, i když to mnohdy je více než těžké. 
 
II. cena: Radek Musílek, Můžeš 2/2022, DOBRODRUŽSTVÍ NA KOLEJÍCH 

Vtipná a výstižná reportáž reportéra na vozíku popisuje vlakový výlet do Varšavy, během 
něhož nebyla o zážitky rozhodně nouze. Radek Musílek je neúnavný propagátor začleňování 
lidí s handicapem do běžných kolektivů, ukazuje, že „to jde, když se chce“. 
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Odkaz na článek: https://www.muzes.cz/wp-content/uploads/2022/09/MUZES-02_2022-
STRANY-1.pdf#page=6 
 
III. cena: Tereza Kopecká, Tomáš Kopecký, Pasparta a Paseka, NAPROSTÁ ŠÍLENOST 

Kniha s podtitulem Anna na cestě z úzkosti velmi plasticky a čtenářsky zajímavě přibližuje 
trápení sedmnáctileté Anny, která trpí úzkostmi, kvůli kterým nedokáže vyjít z pokoje. 
Pomoci jí dokáže až přátelství se spolužákem, s nímž posléze absolvuje nečekanou 
prázdninovou výpravu, včetně různých příhod a dobrodružných zážitků, díky nimž se jí z její 
„ulity“ přece jen podaří se dostat. Kniha je zajímavá nejen svým obsahem, ale i formou 
komiksu, která je dnes blízká nejen mladým, takže dokáže zasáhnout poměrně široké 
spektrum čtenářů.  
 
Čestné uznání: Dana Mičolová, www.lidemezilidmi.cz, SOUBOR TŘÍ ROZHOVORŮ: 
MICHAL RASZKA - PSYCHIATR, KTERÝ SI PROŠEL ÚZKOSTMI;  
ZKUŠENOST KNĚZE S PSYCHICKY NEMOCNÝMI LIDMI;  
NEŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ, POCIT NÍZKÉHO SEBEVĚDOMÍ V DOSPĚLOSTI VYMĚNILA ZA 
TVŮRČÍ PSANÍ, KTERÉ NAPLŇUJE JEJÍ ŽIVOT 

Autorka Dana Mičolová je vnímavá k potřebám lidí s duševním nemocněním. Projevuje se to 
v její tvorbě, která je nejen plná pochopení a náznaků, jakými způsoby pomáhat, ale i v tom, 
že se věnuje oblasti, jež byla dosud většinovou společností poměrně dost opomíjená. 

Odkaz na článek Michal Raszka – psychiatr, který si prošel úzkostmi: 
http://www.lidemezilidmi.cz/michal-raszka-psychiatr-ktery-si-prosel-uzkostmi/ 

Odkaz na článek Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi: 
https://www.lidemezilidmi.cz/zkusenost-kneze-s-psychicky-nemocnymi-lidmi/ 

Odkaz na článek Nešťastné dětství, pocit nízkého sebevědomí v dospělosti vyměnila za 
tvůrčí psaní, které naplňuje její život: http://www.lidemezilidmi.cz/nestastne-detstvi-pocit-
nizkeho-sebevedomi-v-dospelosti-vymenila-za-tvurci-psani-ktere-naplnuje-jeji-zivot/ 

 

Rozhlasová kategorie 

Do rozhlasové kategorie bylo přihlášeno 6 pořadů Radia Proglas a 2 podcasty. 
 
I. cena: Šárka Jurásková, Eliška Poláčková, www.mujrozhlas.cz, PODCAST POTMĚ, 
MINISÉRIE LÁSKA NA PRVNÍ DOTEK (upoutávka pořadu + 4 díly) 

Jde o podcast projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu pro mujRozhlas.cz, který vznikl 
v roce 2020 v době, kdy se kvůli pandemii nemohly konat dárcovské akce pro Světlušku. 
Koncept podcastu staví na rozhovorech, které vedou známé osobnosti se zajímavými lidmi 
z řad lidí se zrakovým postižením na různá témata. Na úspěšné díly z předchozích dvou let 
navázala letos na přání posluchačů čtyřdílná minisérie Láska na první dotek, která 
v intimních a otevřených rozhovorech přibližuje témata rodičovství, partnerství, manželství, 
přátelství a sourozeneckého vztahu. 

Každý ze čtyř dílů přináší spoustu postřehů z běžného života lidí se zrakovým postižením 
a upoutává pozornost posluchačů od začátku do konce. Moderátory minisérie byli Ester 
Janečková, sourozenci a youtubeři Katka Kvapilíková a Jirka Král, Dva tátové Michal a David 
Vaníčkovi a herečka a spisovatelka Vlastina Svátková. 

Odkazy: 

Upoutávka pořadu: https://www.mujrozhlas.cz/potme/prichazi-treti-serie-podcastu-potme 

https://www.muzes.cz/wp-content/uploads/2022/09/MUZES-02_2022-STRANY-1.pdf#page=6
https://www.muzes.cz/wp-content/uploads/2022/09/MUZES-02_2022-STRANY-1.pdf#page=6
http://www.lidemezilidmi.cz/michal-raszka-psychiatr-ktery-si-prosel-uzkostmi/
https://www.lidemezilidmi.cz/zkusenost-kneze-s-psychicky-nemocnymi-lidmi/
http://www.lidemezilidmi.cz/nestastne-detstvi-pocit-nizkeho-sebevedomi-v-dospelosti-vymenila-za-tvurci-psani-ktere-naplnuje-jeji-zivot/
http://www.lidemezilidmi.cz/nestastne-detstvi-pocit-nizkeho-sebevedomi-v-dospelosti-vymenila-za-tvurci-psani-ktere-naplnuje-jeji-zivot/
https://www.mujrozhlas.cz/potme/prichazi-treti-serie-podcastu-potme
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1. díl Když se narodil Maxík, začala metelice, která se doteď nezastavila: 
https://www.mujrozhlas.cz/potme/kdyz-se-narodil-maxik-zacala-metelice-ktera-se-doted-
nezastavila 

2. díl Brácha mi občas schválně posouval misku s chipsy jinam: 
https://www.mujrozhlas.cz/potme/bracha-mi-obcas-schvalne-posouval-misku-s-chipsy-jinam 

3. díl Miminko jsme vážili v pekáči na mluvící kuchyňské váze: 

https://www.mujrozhlas.cz/potme/miminko-jsme-vazili-v-pekaci-na-mluvici-kuchynske-vaze 

4. díl Mirek splňuje úplně všechno, co jsem si kdy představovala: 

https://www.mujrozhlas.cz/potme/mirek-splnuje-uplne-vsechno-co-jsem-si-kdy-predstavovala 
 
II. cena: Jana Kuklová, Radio Proglas, BRANKÁŘKA JANA STÁRKOVÁ VYPRÁVÍ 
O FLORBALU PRO VOZÍČKÁŘE 

Autorka pořadu zpovídá Janu Stárkovou, členku českého národního reprezentačního týmu 
Power chair hockey, jak se hraje florbal na elektrickém vozíku. Ze živého rozhovoru se 
posluchači dozvídají, jaké možnosti sportovního vyžití mají lidé s těžkým tělesným 
postižením i to, jaké nečekané komplikace může přinášet život na vozíku. 

Odkaz na pořad: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-11-04-20-15-00/ 
 
III. cena: Radka Rozkovcová, Radio Proglas, KIKIRIKI GAMES 

V rozhovoru s IT specialistou Milošem Kuklou, nevidomou Janou Kuklovou a nevidomým 
Karlem Giebischem představuje autorka nově založené herní studio Kikiriki Games, které 
vyvinulo první českou audiostřílečku pro mobilní telefon nazvanou To The Dragon Cave, 
věnovanou především, ale nejenom, nevidomým hráčům. Rozhovor se věnuje zejména hře 
samotné, ale otvírá i téma zaměstnávání osob se zrakovým handicapem. 

Odkaz na pořad: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-05-03-20-15-
00/?play=1 

 

Televizní kategorie 

V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 16 pořadů České televize i několika spolků. 
 
I. cena: Alexandra Vebrová, Alena Derzsiová, Česká televize, KLÍČ Č. 6/2022, 
Opatrovníci 

Pořad ukazuje na dvou konkrétních případech rodin s těžce postiženými dvojčaty a trojčaty, 
jaké úřední a praktické překážky musí v okamžiku dosažení plnoletosti svých potomků 
s handicapem překonávat rodiče, kteří byli až dosud jejich opatrovníky. Rady a informace, 
jak postupovat a kam se obrátit v případě, že se rodiče chtějí o své blízké i nadále starat 
a mít právo za ně rozhodovat, poskytuje pořad na základě rozhovorů s právníkem 
i odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. 
Přesto, že pořad obsahuje spoustu užitečných rad a informací, působí díky svým 
protagonistkám velmi emotivně a empaticky. Obdivuhodná je statečnost a vytrvalost obou 
maminek. 

Odkaz na pořad: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/222562221700006/ 
 
II. cena: Jan Wirth, Alan Lederer, Česká televize, TELEVIZNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH 
Č. 8/2022, Neslyšící komunita na Ukrajině v dnešních dnech 

Válečný konflikt na Ukrajině zasáhl do životů všech demokraticky a pacifisticky smýšlejících 
obyvatel naší planety. Ze zpráv se téměř denně dozvídáme o probíhajících bojích, o vážnosti 
situace a také o konkrétních příbězích lidí, kteří museli opustit svou rodnou zemi. Jen 
málokdo si však v této souvislosti dokáže představit, jak těžká musí být situace ve válkou 

https://www.mujrozhlas.cz/potme/kdyz-se-narodil-maxik-zacala-metelice-ktera-se-doted-nezastavila
https://www.mujrozhlas.cz/potme/kdyz-se-narodil-maxik-zacala-metelice-ktera-se-doted-nezastavila
https://www.mujrozhlas.cz/potme/bracha-mi-obcas-schvalne-posouval-misku-s-chipsy-jinam
https://www.mujrozhlas.cz/potme/miminko-jsme-vazili-v-pekaci-na-mluvici-kuchynske-vaze
https://www.mujrozhlas.cz/potme/mirek-splnuje-uplne-vsechno-co-jsem-si-kdy-predstavovala
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-11-04-20-15-00/
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-05-03-20-15-00/?play=1
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-05-03-20-15-00/?play=1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/222562221700006/
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zkoušené zemi pro osoby se zdravotním postižením. V tomto případě se jedná o obyvatele 
Ukrajiny z neslyšící komunity, kterým se díky pomoci zástupců několika našich organizací, 
jednotlivců i odborníků podařilo zvládnout nesnadnou cestu do bezpečí. Ocenění pořadu je 
zároveň poděkováním všem obětavým lidem, kteří se o to zasloužili. 

Odkaz na pořad: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-
neslysicich/222562221800008/ 
 
III. cena: Silvie Kleková, Česká televize, pořad Reportéři ČT, DVOJBOJ 

Rodiče onkologicky nemocných dětí musí řešit nejen péči o své děti, ale také další složitý 
úkol, jak si zajistit dostatek peněz, když jim péče o vážně nemocné děti nedovoluje chodit do 
práce. V takových případech mají nárok na sociální dávky, konkrétně příspěvek na péči, 
ovšem přesvědčit úřady, že nemocné dítě splňuje potřebná kritéria, bývá často velmi 
obtížné. Někdy to trvá tak dlouho, že dítě zemře dřív, než pomoc státu dorazí. Mnohé rodiny 
proto nacházejí pomoc u neziskových organizací, které pacientům a jejich blízkým dávají 
novou naději. V tomto konkrétním případě se jedná o Alianci pro individualizovanou podporu. 

Odkaz na pořad: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-
ct/221452801240037/cast/879829/ 
 
Čestné uznání: Naděje pro děti úplňku, z.s., www.detiuplnku.cz, Z AFRIKY DO 
PANELÁKU NA KLADNO: VERONICAH POMÁHÁ DĚTEM S AUTISMEM Z KENI  

Svůj osobní příběh vypráví v dokumentu paní Veronicah W. Kinyanjui, matka tří dětí, která se 
z rodné Keni přestěhovala s rodinou na sídliště v Kladně. Veronicah, ač má sama dvě děti 
s autismem, o které se denně stará, nezapomíná ani na rodiny se stejně postiženými dětmi 
v rodné zemi. Svým optimismem pomáhá překonat předsudky vůči lidem s autismem 
a mentálním postižením. Zároveň dodává naději a sílu rodičům se stejným osudem, u nás 
i v Africe, že v tom nejsou sami. Ukazuje také, že pomáhat lidem s těžkým postižením může 
každý z nás. 

Odkaz na pořad: https://detiuplnku.cz/cs/blog/2021/11/19/z-afriky-na-kladno/ 
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/222562221800008/
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