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Ditě byly dva roky, když ochrnula. 
Stala se závislou na vozíku, na 
svých nejbližších, na okolí, 
ale… Mladá dívka z Náchoda 

vystudovala podnikatelskou školu, nynější 
Academii Mercurii a dnes pracuje. 
Kvadruplegička Dita Horochovská je lektorka 
projektu Duhový most.

❱ Polovina nebe dává šanci…
Občanské sdružení Polovina nebe, jež 

pomáhá především handicapovaným, rozjelo 
úžasný projekt Duhový most. Není to úkaz 
v nebeských výšinách, ale plně v reálu. Slouží 
těm, kteří nemají možnost ovládat počítač 
klávesnicí a myší, ale jen vlastním hlasem. 
A hlavně – počítač pro ně představuje spojení 
se světem. 

Moudré programy pro počítače, které poté 
reagují na hlas „svého pána“, sestrojil tým 
libereckého profesora inženýra Jana Nouzy, 
jenž na jejich dalším vývoji úzce spolupracuje 
s ředitelem společnosti Newton Technologies 
Petrem Herianem. K nim se přidali lékaři, 
nadšenci, mecenáši a vlastně všichni ochotní 

nějak handicapovaným pomoci. Tím de facto 
vznikla Polovina nebe, která se rozhodla 
rychle jednat! Především díky ní a následně 
i finanční pomoci města Prahy a EU mají
dnes handicapovaní možnost učit se na 
takovém skutečném počítači samostatně 
telefonovat, psát e-maily, dopisy, pracovat 
s texty, studovat, číst si, hrát hry… Možná 
dokonce získat zaměstnání!   

❱ Kurzy jsou otevřené
Kurzy na vzorovém bezbariérovém 

pracovišti v Praze, jež využívá hlasové 
technologie, povede právě Dita: „Naučím 
účastníky počítačových kurzů pomocí 
programů MyVoice, MyDictate 
a NewtonDictate ovládat počítač hlasem,“ 
říká 22letá usměvavá dívka, která se díky 
tomuto počítačovému „výdobytku“ chystá 
dál studovat vysokou školu. Opět bez větší 
pomoci ostatních! Kurzy budou spuštěny 
zkušebně už 4. října 2010 a naostro se 
rozjedou od ledna 2011. Každý trvá tři 
měsíce: jeden měsíc probíhá školení  
a dva zabere trénink. 

Co Polovina nebe ve „své Duze“ 
vidí především? Šanci, aby se lidé se 
zdravotním handicapem mohli rovnoprávně 
vzdělávat a zapojit do veřejného života, aby 
snáze našli lepší uplatnění na trhu práce 
a zároveň si zlepšili celkovou kvalitu svého 
žití… To není právě málo! Chcete takový 
počítač vidět v akci? Žádný problém,  
www.polovinanebe.cz to všem umožní. ■
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Hlas místo rukou!
Možná cynicky, ale výstižně zní titulek v souvislosti  
s popisem ovládání počítače lidským hlasem. Toho, který 
pomáhá handicapovaným v komunikaci s okolním světem. 
Dává šanci plněji žít, studovat a pracovat lidem, jimž 
nemoc, úraz nebo sama příroda odepřela možnost pohybu.

Lektorka Dita 
Horochovská 

předvádí, jak se 
ovládá počítač 

hlasem

Občanské 
sdružení 
Polovina 
nebe se snaží 
pomáhat, co 
to jde!


