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Mezinárodní veletrhy    
zdravotnické techniky, 
rehabilitace a zdraví 
MEDICAL FAIR Brno 

a REHAPROTEX 
rozděleny 

na dva samostatné 
 

 

REHAPROTEX letos nebude 
Výstava kompenzační techniky RE-

HAPROTEX Brno se každoročně konala 
jako součást veletrhu MEDICAL FAIR 
Brno. Letos tomu tak poprvé nebude. 
Rehaprotex se osamostatňuje a letos se 
konat nebude. Zájemci o výstavu kom-
penzačních pomůcek a neziskových orga-
nizací si proto původní letošní termín 
musejí škrtnout a svou návštěvu si naplá-
novat až na květen roku 2013. 

Ve spolupráci s odbornými svazy           
a vystavovateli nalezli pořadatelé z Ve-
letrhů Brno nové řešení konceptu veletr-
hu, které odpovídá mj. podmínkám na 
trhu se zdravotnickou technikou a rehabi-
litačními a kompenzačními pomůckami. 
Základním „kamenem“ této struktury je 
rozdělení veletrhu na dva tematicky          
a časově samostatné celky. 

Zdravotnický veletrh MEDICAL 
FAIR Brno Central Europe s aktuálně 
rozšířenou nomenklaturou se bude konat 
na brněnském výstavišti od 16. do 19. 
října 2012 jako součást týdne zdravotnic-
tví „KONGRES MEDICAL SUMMIT 
BRNO“ a bude pořádán každoročně          
v říjnu. 

REHAPROTEX jen co dva    
roky 

Veletrh REHAPROTEX, který před-
stavuje široký sortiment kompenzačních, 
protetických, ortopedických a rehabilitač-
ních pomůcek, prezentaci poskytovatelů 
sociálních služeb, neziskových nestátních 
organizací a chráněných dílen, bude do-
plněn o nová aktuální témata, souvise-
jící např. s prostředky péče o pacienty 
ve stáří. Jako největší středoevropská 
přehlídka tohoto druhu bude REHAPRO-
TEX osamostatněn. Do veletržního ka-
lendáře akciové společnosti Veletrhy 
Brno tedy přibude termín 14.–17. května 
2013 pro nový premiérový veletrh RE-
HAPROTEX. Ten se bude do budoucna 
konat v pravidelném dvouletém cyklu     
a právě v květnovém termínu. 
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Europa Oriental? To tedy na nás sedí 
 
Když jsem před čtrnácti lety poprvé navštívila ten 

ohromný Londýn, byla jsem, jakožto mladá „intelektuálka“, 
pobouřena ze slovního obratu „aha Česko, tak to jste z vý-
chodní Evropy!?“ Ne, ze střední! Ach jo. Dalo mi pár let 
zkušeností, cestování a hodin strávených nad řádkou knih, 
než mi došlo, že v očích takového Angličana je naše zem 
opravdu ukryta tam kdesi na „východě“. Vlastně už na začát-
ku cesty do Orientu. Potom už ani nepřekvapí, že ve španěl-
štině slovo „oriental“ znamená „východní“. 

Měla jsem možnost navštívit  letos dvě prestižní  akce po- 
řádané v naší zemi – hudební festival Colours of Ostrava a Superbike World Cham-
pionship v Brně. Všude jsem měla oči otevřené a všude jsem se nestačila divit. Do-
šla jsem ke smutnému závěru, že pod nálepkou „bezbariérový“ se u nás skrývá co-
koliv.  

Od té doby jsem dosti skeptická ke všem nadneseným PR projevům, barevným 
manuálům a průvodcům. Tam, kde je problém zajistit třeba jen slušný betonový 
povrch, aby ani chodící nedošli k úrazu, tam kde jezdí sportovní motoristická elita   
z celého světa, ale vozíčkář skoro nedohlédne na závodní trať, se nedá mluvit  
o „světovosti“, viz příslušné články v tomto čísle Vozky.  

Nevím, jak dlouho bude ještě ta česká cesta k toleranci a blahobytu trvat. Jedno 
je ale jisté, nejsme ani v půlce. V zemi, kde politiky ve vazbě drží snad téměř  
v okovech a kde většinu populace pobouří rozsudek norského soudu ohledně trestu 
pro vraha Breivika („je to nehoráznost, kdeže je trest smrti?“) nebo modernosti jeho 
cely, se dá mluvit o hluboké nevyspělosti. Civilizovaná společnost se pozná nejen 
podle toho, jak se chová k „normálním“ občanům, ale také ke „svým“ zločincům, 
menšinám, dětem (počet dětí umístěných v dětských domovech v ČR otřásá nejed-
nou mezinárodní statistikou), seniorům a lidem s postižením.  

Proč je v Norsku blahobyt? A proč je výhra se tam narodit, žít a dokonce tam být 
i vězněn? V centru samotného Osla (a stejné to bude v celé Skandinávii) je bezbari-
érovost vyřešena již před mnoha lety mj. vlastní infrastrukturou pro vozíčkáře. Za-
hrnuje speciální trasy, tunely, podjezdy apod. Nikdo nečeká na nízkopodlažní auto-
bus hodinu a nikdo se nemusí hlásit u ČD předem a objednávat si „nakládku“, 
pokud chce někam vyrazit.  

Ve Finsku jsou všechny vlaky nízkopodlažní, prostorné a přejezd z peronu do vla-
ku ani nepoznáte, tak dokonale ho někdo vymyslel, naplánoval a to hlavní – zreali-
zoval! Stejně  dobře a kvalitně  pro všechny  své občany,  bez rozdílu věku,  rozsahu 

pohybu nebo třeba i sexuální či 
náboženské orientace.  

A aby toho nebylo málo. Ne-
jen v sociálně smýšlející Skandi-
návii se umí o své lidi postarat. 
Také v krásném bezstarostném 
středomoří se myslí moderně, to-
lerantně a bezbariérově. Vozíč-
káře potkáte na benátském ná-
městí sv. Marka obklopeného 
spletí uliček (jak se tam jen do-
stal?), na chodbách římského ko-
losea, v kostelech, restauracích, 
na španělských nebo, jak píše 
pan Pospíšil v tomto čísle Voz-
ky, na tureckých plážích.  

Jak dlouho nám ještě bude 
stačit dělat věci jen napůl, jak  
s oblibou říkám, tzv. „po pol-
sku?“ 

Hana Klusová 

Bezbariérový přístup na pláž u města 
Marbella (správní centrum Malaga),  
jižní Španělsko 


