
Abilympiáda se uskuteční od
čtvrtka 17. do soboty 19. června 
v Salesiánském středisku mláde-
že; počítačové disciplíny se budou
konat v novém, bezbariérovém ob-
jektu firmy K2P (necelý kilometr

směrem do města). Jako každo-
ročně proběhne vše důležité 
během pátku a soboty. Zkrácení
termínu souvisí s rozhodnutím or-
ganizátorů vyhlásit výsledky jedno-
tlivých soutěžních disciplín v prů-

běhu pátečního a sobotního 
večerního kulturního komponova-
ného programu. (K tomuto kroku
je inspirovala loňská mezinárodní
abilympiáda v Indii.) V sobotu ve-
čer bude také celá akce slavnost-
ně zakončena. Účastníci tak bu-
dou moci odcestovat v neděli
hned po snídani. V pátek se oče-
kává vzácná návštěva – ministr in-
formatiky Vladimír Mlynář (jedna ze
tří osobností, které převzaly zášti-
tu), který by se měl zúčastnit znač-
né části programu.

Všichni účastníci abilympiády se
budou stravovat v jejím dějišti – vo-
zíčkáři v bistru v přízemí, ostatní 
v jídelně ve sníženém přízemí.
Bistro lze jinak využít k různým přá-
telským setkáním, pracovním jed-
náním apod. Po celou dobu bude
k dispozici dostatečné množství
přírodní i ochucené minerální vo-
dy, ale i jiných nápojů. Do prostor
mimo přízemí dopraví vozíčkáře 
a osoby s omezenou pohyblivostí
výtah. Pokud bude pěkné počasí,
bude ideálním místem k příjemné-
mu posezení dvůr se stoly a slu-
nečníky. Uvnitř celé budovy pla-
tí přísný zákaz kouření.

Pro většinu vozíčkářů bude uby-
tování zajištěno v nejvyšším patře
u salesiánů. Ostatní účastníci se
dočasně nastěhují do částečně
bezbariérově upraveného domova
mládeže, které se nachází v cent-
ru nedalekého sídliště asi dvacet
minut pěšky. Pro ně je velice důle-
žité následující upozornění: Ve
čtvrtek se tam mohou ubytovat
od 16. hodiny, v neděli musí
prostory opustit do10 hodin.

Nejen účastníky abilympiády, ale
také její návštěvníky bude zdarma
vozit autobus místního dopravního
podniku, který od roku 2001 pro-
paguje na své karosérii abilympij-
ské hnutí. Jeho trasa povede od
salesiánů přes domov mládeže 
a střed města zpět. 

Mnohá uvažovaná vystoupení 
v rámci doprovodného programu
nejsou stále stoprocentně jasná 
a ke změnám může dojít i těsně
před zahájením abilympiády. Proto
jen stručně: slovem bude provázet
Josef (Pepa) Melen, vystoupí na-
př. herečka Bára Štěpánová, za-
hraje country skupina, Jarmila
Pejpalová, která s abilympijským
hnutím úzce spolupracuje už ně-
kolik let, představí nové trendy 
aranžování květin atd. Chystá se
beseda o 6. mezinárodní abilympi-
ádě v Indii s jejími přímými účastní-
ky. Akcí odborného charakteru
bude čtvrteční konference o za-
městnávání osob se změněnou
pracovní schopností v budově
ČSOB Pojišťovny v centru města.
V pátečních odpoledních hodi-
nách se na radnici setkají zástupci
vedení města se členy abilympij-
ské delegace. 

Kromě zmíněné informační bro-

žury dostanou účastníci při pre-
zenci také stravenky a případné
další materiály. Brožura je mj. se-
známí s přesným časovým harmo-
nogramem, rozmístěním disciplín,
jídelním lístkem, jízdním řádem
speciální abilympijské autobusové
linky i s konečnou podobou do-
provodného programu. Krátce ta-
ké představí Pardubice, město,
které abilympiádu počínaje jejím
4. ročníkem v roce 1994 definitiv-
ně zařadilo k akcím prvořadého
významu. Většina uvedených úda-
jů bude také vyvěšena v informač-
ním centru abilympiády. 

Areál, kde se abilympiáda koná
již počtvrté, byl v období od II. svě-
tové války do roku 1950 ve vlast-
nictví katolického řádu salesiánů.
Poté v něm byla 46 let jediná zá-
kladní škola s rozšířenou výukou
jazyků na území Pardubic.
Salesiáni dostali objekt zpět roku
1990, o šest let později zahájili je-
ho rekonstrukci (včetně znovuob-
novení kaple).  

Organizátoři přejí všem účastní-
kům příjemný pobyt v Pardubicích,
spoustu krásných zážitků a soutě-
žícím hodně úspěchů v úsilí o co
nejlepší zvládnutí zadaného 
úkolu.                                            (mk)
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Dvě strany 
jedné mince

Pardubice se od loňského
června chlubí bezbariérovým
vlakovým nádražím. Provedená
rekonstrukce jedné z nejkrás-
nějších stanic v republice, do
níž byly zapracovány i připomín-
ky České abilympijské asocia-
ce, může sloužit jako vzor pro
obdobné plánované akce. 

K bezbariérovým úpravám se
postupně přistupuje i na někte-
rých dalších velkých železnič-
ních křižovatkách (Olomouc,
Hradec Králové), ale i na méně
významných stanicích (Chru-
dim, Starý Kolín). Jakýmsi praot-
cem v tomto směru je pražské
hlavní nádraží, kde vznikla bez-
bariérově upravená nástupiště
už před více lety při jeho rozší-
ření. Na takovýchto nádražích
by se tedy vozíčkáři, ale i obtíž-
ně se pohybující cestující 
a maminky s kočárky měly bez-
problémově dostat až k vlaku. 

Možnost dostat se bezproblé-
mově do vlaku  dříve existovala
ale jen na čtyřech velkých nád-
ražích, která disponovala zveda-
cími plošinami, jež vozíčkáře
přemístí do vagónu. Loni k nim
tedy přibylo pardubické. V tém-
že roce České dráhy objednaly
další čtyři desítky těchto plošin,
jimiž postupně vybaví hlavně
nádraží na tratích s největším
provozem.

Jiné je to na regionálních či
méně významných tratích. 
V tomto případě musí vozíčkář
většinou cestu vzdát, protože ta-
dy jezdí vlaky s vagony s úzkým
vstupem. A navíc: mnohé za-
stávky tvoří pouze plechová 
čekárna bez obsluhy a betonový
pás podél kolejí (příp. je obslu-
hují pouze ženy), nástup či vý-
stup je tedy náročný. 

Ač je to v zásadě oprávněný
požadavek, nemůžeme na
Českých drahách chtít, aby bez-
bariérově upravily všechny stani-
ce a zastávky a vybavily je 
zvedacími plošinami, protože ta-
ková investice by se pohybovala
v řádu stamiliónů. Mnohé rychlí-
ky a expresy už ve svém sloupci
v jízdním řádu ikonu vozíčkáře
mají, jsou v nich tedy oddíly –
jak většinou slýcháme z nádraž-
ního hlášení – pro přepravu in-
validů na vozíku, vozíčkáře ve
vlaku viděti je však stále nepříliš
častá situace.

K rozetnutí železničního gor-
dického uzlu by se muselo změ-
nit mnohé – počínaje zákony 
a konče myšlením lidí. V souvis-
losti s tím vyzdvihněme pardu-
bickou březnovou konferenci,
která se k problematice bezbari-
érovosti i „bezbariérovosti“
postavila přímo.       

Miloš Kajzrlík

- K veřejnému protestu vás zřej-
mě přiměly podmínky, za nichž
se denně staráte o svého syna.
Co všechno už máte za sebou 
a v jaké situaci jste nyní?

Již téměř dvacet let bojuji o to,
aby můj syn mohl vyrůstat i přes
své těžké mentální postižení 
v přirozeném prostředí, které jej
nejvíce stimuluje a kde může nej-
kvalitněji prožít svůj život. Jeho
mentální věk zůstává na úrovni jed-
noho roku a vzhledem k tomu, že
se samostatně a někdy velmi rych-
le pohybuje, je péče o něj dost ná-
ročná. Zůstává „dvacetiletým 

miminem“, manžel říká „maxi-
mem“, s fyzickou sílou dospělého
muže. Do svých sedmi let byl jen
doma v mé péči a během této do-
by jsem vystudovala speciální 
pedagogiku, především proto, 
abych mohla být s ním, kdyby pé-
če doma již nebyla možná.

Měl v té době nejméně deset 
epileptických záchvatů denně. 
V roce 1991 jsme oba nastoupili
do denního stacionáře, kde já do-
sud pracuji a on je uživatelem slu-
žeb. Nyní je mu dvacet let a v úno-
ru nastoupil do chráněného bydle-
ní, odkud do stacionáře dojíždí.

Na pracovních stážích 
v Rakousku, Německu a přede-
vším Dánsku jsem se přesvědčila,
že tento způsob péče je pro kvali-
tu života člověka s těžkým mentál-
ním postižením to nejlepší, co se
pro něj dá zajistit. Vzhledem k to-
mu, že nemá poruchu autistické-
ho spektra, velmi mu vyhovuje stří-
dání prostředí (domov, stacionář,

bydlení) a stále nové podněty obo-
hacují jeho život. Neztrácí kontakt
s rodinou, navazuje nové vztahy 

s asistenty v bydlení i ve stacioná-
ři. Uvědomuji si, že se mi podařilo
pro něj zajistit kvalitní péči, ale bo-
hužel jen na dost vratkých zákla-
dech.

Vzhledem k současnému špat-
nému stavu financování nezisko-
vek je jen otázkou času, kdy přijde
někdo z úředníků a řekne, že
chráněné bydlení je jen pro méně

postižené, že je ve stacionáři hod-
ně asistentů apod. Často k nám
do stacionáře přicházejí lidé, kteří

„ode dveří“ spočítají počet klientů
a pracovníků – a nikoho už nezají-
má stupeň postižení klientů a to,
že pro kvalitu péče je dostatečné
personální zabezpečení nezbyt-
ností. Tak stát namísto zlepšení 
ústavů sociální péče spíše sráží
kvalitnější neziskovou péči do 
šedého průměru. Přitom ze zkuše-
ností z Dánska víme, že péče v ro-
dině s následným odchodem v do-
spělosti do zařízení menšího typu
je pro stát levnější. Co se týká fi-
nancí, na hrazení péče o syna ve
stacionáři a v chráněném bydlení
padne téměř celý jeho důchod.
Na ošacení a placení pobytů v pří-
rodě, stravu o víkendech, hipote-
rapii atd. už mnoho nezbývá.

Podívám-li se na tentýž problém
očima člověka pracujícího ve 
stacionáři, vidím opět nejistotu. 
V období takzvaného finančního
provizoria, což je každoročně od
začátku roku nejméně do dubna,
se většinou šetří především na 
mzdách zaměstnanců. Není ani ji-
stota, že budou peníze pro všech-
ny zaměstnance. To u zaměstnan-
ce za nějaký čas obvykle vede ke
ztrátě motivace pro konkrétní 

Rodiče pečující o zdravotně postižené děti připravili závažnou petici
Protesty proti dosavadnímu způsobu, kterým stát financuje projekty

neziskových humanitárních organizací, nabývají na síle. Oč jde?
Zatímco aktivity poskytované státem jsou finančně pokrývány pravi-
delně a adekvátně, stejně potřebné aktivity, které pro postižené lidi 
zajišťují občanská sdružení, jsou kryty ze státních dotací 
nesystémově a nedostatečně. Konkrétně se jedná především 
o dlouholeté zvýhodňování ústavů a dalších zařízení poskytujících 
sociální péči před neziskovkami, které se snaží poskytovat progresiv-
ní sociální služby – například osobní asistenci či respitní péči.
Reforma sociálních služeb je v naší zemi odkládána už více než 
deset let.

V dubnu byla přibližně 150 neziskovým organizacím e-mailem roze-
slána petice s podpisovým formulářem, kterou sepsali rodiče zdravot-
ně postižených dětí. Kontaktní osobou petičního výboru je Víta
Procházková, matka 20letého postiženého syna. Položili jsme jí něko-
lik otázek.

(pokračování na str. 3)

Hodně příležitostí, jak předvést svoje dovednosti i prožít příjemné okamžiky
V předchozím číslo jsme přinesli úvodní informace týkající se 
12. ročníku národní abilympiády, soutěžní přehlídky pracovních
schopností a dovedností aktivních zdravotně postižených. Tento
článek s dalšími důležitými informacemi by si měli pozorně přečíst
především její účastníci, protože kromě postupně doplňovaných in-
ternetových stránek České abilympijské asociace www.abilym-
pics.cz bude vše podstatné obsahovat až brožura, kterou všichni
obdrží při prezenci.

Letošní abilympiáda skončí oficiálně už v sobotu 

Pro letošní abilympijský plakát vy-
brali organizátoři obrázek Martina
Poruby ze Zubří, který namaloval 
loni v disciplíně Návrh plakátu.

Loni se na abilympiádu přijel podí-
vat i oblíbený herec Jan Potměšil.

kresba: Marcela Vichrová



„Tento dům jsme budovali srd-
cem a s dobrým úmyslem,“ hlásá
tabulka na rekonstruovaném stat-
ku, kde nacházejí pevnou půdu
pod nohama mentálně a tělesně
postižení lidé z Týna nad Vltavou 
a okolí. 

Úzká silnice vedoucí do Domova
svaté Anežky v Čihovicích u Týna
nad Vltavou se klikatí měkkými 
liniemi vlídné jihočeské krajiny. 
V recepci domu u rybníka si ná-
vštěvníci mohou na fotografiích
prohlédnout „zmrtvýchvstání“ stat-
ku, v němž se teď farmaří, truhlaří,
tká, ... To všechno dělají lidé, kte-
ří by jinak byli odsouzení k bezna-
dějnému životu od jedné sociální
dávky ke druhé.

Velké děti 
„Nejsou ani nemocní, ani špatní,

jsou prostě jiní,“ říká absolventka
teologické fakulty Marie Kantoro-
vá, která do Anežky nastoupila po
mateřské dovolené. „Zpočátku
jsem se bála, s postiženými lidmi
jsem neměla téměř žádné zkuše-
nosti,“ přiznává Marie. „Překvapilo
mne, že jsem při prvním kontaktu
necítila téměř žádné zábrany ani
ze své, ani z jejich strany. Řada kli-
entů stacionáře má podobnou
mentalitu a reakce jako předškolá-
ci, takže tu uplatním zkušenosti 
z mateřské,“ usmívá se. Ztráty
způsobené postižením prý nahra-
zuje dětské nadšení a často zvlášt-
ní schopnosti. Potkáte tu vynikají-
cího klavíristu nebo chlapce, který

nejenže umí zpaměti celé
Broučky, ale při recitování mění
hlas jako herec. „Nejsou to zkrát-
ka žádní chudáci, není třeba je li-
tovat, spíš je třeba se vcítit do to-
ho, co potřebují.“

Granátové jablko
Klienti starší patnácti let sem do-

cházejí z Týna, lidé ze vzdálenější-
ho okolí jsou ubytovaní v malých 
úhledných pokojích v podkroví.
Program se mění každý den a kli-
enti postupně projdou všemi chrá-
něnými dílnami. Dnes se tu mode-
luje z hlíny. Uprostřed stolu stojí
keramické sošky vyrobené zdejší-
mi „dětmi“, jejichž věk však často
překročil plnoletost. Jsou mezi ni-
mi opravdu povedené věci, třeba
červené granátové jablko by v ob-
chodě určitě směle konkurovalo
výrobkům zdravých výtvarníků. 
U druhého stolu vznikají z hlíny
další kousky. Dlouhán Vítek má
před sebou otevřenou encyklope-
dii a podle ní do hliněné placičky
kreslí obrys vepříka, jeho soused
Martin se bez předlohy pustil do
křížku s divokým kancem. Ještě
vyrýt pořádné štětiny a výtvor mů-
že na vál, odkud po uschnutí po-
putuje do pece. „Ba ne, nejdřív se
musí omalovat,“ opravuje Vítek
horlivě Mariinu začátečnickou ne-
znalost.

Špatné životní náhody 
Robert, hezký pětadvacetiletý

mladík s hustou tmavou kšticí a ži-
výma zelenýma očima, do Anežky

chodí kaž-

dý den z Týna. Když před dvěma
lety přišel, téměř nemluvil, i nyní
mu řeč dělá potíže. Přesto se 
o všechny nápady chce podělit 
s ostatními a z úporného koktání si
už nic nedělá. Navíc se tu naučil
psát a trochu anglicky. 

Výuku má na starosti stejně sta-
rá Klára Hudečková-Cinková.
Dopoledne pracuje jako asistent-
ka ve stacionáři, odpoledne se vě-
nuje účetnictví. Odmalička chtěla
pracovat s lidmi a penězi. Vyučila
se prodavačkou a ve dvaceti le-
tech výhybku jejího života přehodil
úraz. Na otázku, co se jí vlastně
stalo, říká: „Byla to špatná životní
náhoda.“ Upoutala ji na vozík, ani
ruce jí neslouží, jak by měly, a tro-
chu zadrhává v řeči. Kláře se za-
lesknou oči: „Dodneška jsem se 
s tím nesmířila, ale tady si pomá-
háme navzájem. Když děti něco 
učíte, jste pro ně pánbůh. Mají ra-
dost, když mi něco upadne, že mi
můžou pomoci. Díky vlastnímu po-

stižení jsem jim tak mnohem blíž.“ 
Klára se narodila v Plzni, po 

úraze se v lázních seznámila s po-
dobně postiženým mužem, pro-
vdala se do České Třebové, vystu-
dovala Obchodní školu pro těles-
ně postižené v Janských Lázních,
tři týdny žije a pracuje v Týně nad
Vltavou a týden je pak s manže-
lem. Klobouk dolů při představě
drobné osůbky brázdící na vozíč-
ku republiku křížem krážem. Klára
se neustále přesvědčuje o tom, že
česká společnost se zatím jen na-
učila o postižených lidech mluvit,
ale na mnoha místech s nimi prak-
ticky vůbec nepočítá. Například
vozíčkáři si v České Třebové ne-
mohou vybrat peníze z bankoma-
tu, ačkoliv náměstí i budova banky
nedávno prošly nákladnou rekon-
strukcí, ale musejí kvůli tomu do
Svitav. Návštěva bezbariérového
WC v Týně zase na Kláru udělala

tak hluboký negativní dojem, že 
o něm napsala článek.

Koberečky
Další z devatenácti zaměstnanců

Anežky, Marie Vondrášková, se vy-
učila v oboru chemik a po absol-
vování kurzu zdravotní asistence
nastoupila do týnského stacioná-
ře. Donedávna stacionář vedla,
ale po příchodu Marie Kantorové
se může naplno věnovat tkalcov-
ské dílně, u jejíhož zrodu stála.
Kromě tkalce Jiřího Tůmy tu pra-
cují především lidé ze stacionáře.
Marie jen opatrně dohlíží na to,
aby si vybrali vhodný materiál a do-

držovali postup. „To už by nebyly
jejich koberečky, ale moje,“ dodá-
vá. Regál plný tkaných předložek
vypovídá o citu pro barvy i o velké
preciznosti.

Hrnky nejsou invalidní 
Z maličké tkalcovny jdeme do

suterénu. Třiadvacetiletá Jana
Říhová pracuje v keramické dílně
od samého začátku na částečný
úvazek. V Anežce se vyrábí kera-
mika litá do forem. Na té zůstávají
švy, které je třeba dokonale vyre-
tušovat, a tato precizní práce Janu
baví nejvíc. Předtím žila z podpory
v nezaměstnanosti, teď má 
možnost vidět za sebou spoustu
povedených věcí. Výrobky zdejší
chráněné dílny jsou srovnatelné 
s běžnou keramikou na trhu. Na
chodbě se ozývá povědomý chra-
plavý hlas, za chvíli se ve dveřích
objeví i známá tvář. Herec a pro-
ducent filmu Kameňák 2 Jiří
Pomeje přišel obhlédnout zdejší
nabídku. Upomínkové hrnečky 

přímo z místa, kde se film natáčel,
by přece byly dvojnásobně pamá-
tečné.

„V chráněné dílně pracují posti-
žení lidé, ale to neznamená, že vý-
robky smí být invalidní,“ vysvětluje
osmadvacetiletý ředitel Anežky
Jan Šesták. „V běžné keramické
dílně zaměstnanec musí vyretušo-
vat sto padesát hrnků za směnu, 
u nás jich udělá třeba třicet, ale je
to jeho norma, kterou by měl spl-
nit. Pokrok a úspěch jsou tu velmi
relativní. U některých klientů ve
stacionáři je úspěchem, když tře-
ba vymodelují šišatou mističku.

Postiženým zaměstnancům však
uděláte medvědí službu, pokud
jim nepovedenou věc pochválíte.
Jedním z největších problémů
hodnocení je nalezení hranice,
kde nedostatky zavinilo postižení 
a kde už začíná lajdáctví.“

Voňavý prasečák
Truhlárna sídlí v bývalém prase-

čáku a když se s přestavbou zača-
lo, prasata tu ještě byla. Dnes ve
vzduchu voní jen dřevo a všude
panuje dokonalý pořádek. Už je
po práci, zameteno, uklizeno, od-
řezky srovnané. Pořádkumilovnost
podporují i žertovné nápisy. Třeba:
„Honí tě vosy? Ne? Tak za sebou
zavři dveře!“ Klienti uklízejí sami 
a pracují rádi, stačí jen jít jim pří-
kladem. Truhlárna je zdejší nejús-
pěšnější dílnou, její výrobky 
mohou obdivovat návštěvníci bufe-
tu a společenské místnosti Střední
zdravotnické školy v Českých
Budějovicích. V současnosti se
zde vyrábí další nábytek do uče-
ben a kabinetů a pokračování spo-
lupráce se rýsuje i do budoucna. 

Zemědělská farma sídlí ve druhé
polovině statku. Ze stáje vykukují
černobílé holštýnské krávy, kromě
stohlavého stáda dojnic tu chovají
i sto kusů dalšího skotu. Novými
přírůstky jsou také dva hnědáci 
a poník, kteří by časem měli slou-
žit k hipoterapii. Zatím si ještě moc
nezvykli, hřebec stojící u okna po
nás občas zvědavě loupne okem 
a vrací se zpět do trucovitého po-
stoje čelem do rohu. Zaměstnanci
chráněné dílny, „farmáři“, mají
pestrou pracovní náplň. Zapojili se
do péče asi o dvanáct hektarů ve-
řejné zeleně v Týně, pomáhají 
u zvířat na farmě, účastní se úklidu
města. A nezapomínají ani na zá-
bavu – staví se tu máj, slaví
Velikonoce a dožínky, na návštěvu
chodí lidé z okolí.

Takhle jednoduše se naplňují 
životy radostí.                                  (r)

(Pozn. red.: Na internetu zařízení
informuje o svých aktivitách na ad-
rese http://web.telecom.cz/do-
movsvateanezky.)
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Pro tento díl našeho seriálu jsme vybrali článek Jany Šulistové, redaktorky časopisu Vlasta, který 
v něm byl otištěn v letošním čísle 7. Zavádí nás do příjemného prostředí a je to další příklad toho, že
všude žijí dobří lidé, kterým není lhostejný osud druhých.

Bývalý arcibiskupský dvůr byl v roce 1991 ve značně žalostném stavu. Týnského soukromého zemědělce Jiřího Netíka napadlo,
že by se tu dala zřídit farma, na níž by zdraví lidé mohli spolupracovat s postiženými. Doba těsně po revoluci byla ještě plná ide-
álů, ovšem i tehdy o nadšených projektech rozhodovaly peníze. A tak nápad na chvíli usnul. 
O pět let později se J. Netík ve funkci prezidenta Agrární komory České republiky setkal s tehdejším francouzským ministrem 
zahraničí. A naplnilo se známé heslo, že štěstí přeje připraveným. Ve Francii totiž podobných projektů úspěšně běží několik, po-
jišťovny tu mají dobře spočítáno, že se jim podpora  vyplatí. Věci dostaly nečekaně rychlý spád. Bylo třeba založit Občanské sdru-
žení Pomoc Týn nad Vltavou. Projektu zaměřenému na „mobilizaci lidských zdrojů“ Francouzi přispěli prostřednictvím polostátní
pojišťovny MSA (Zemědělská vzájemná pojišťovna) a požádali o grant Evropskou unii v rámci programu Phare. Jejich koordiná-
tor vytipoval dvě pokusná místa – Týn nad Vltavou a Neratov v Orlických horách. Ujala se obě. 
Projekt se dostal i do Národního plánu pro vyrovnání příležitostí občanů se zdravotním postižením a má tak možnost ucházet se
o státní dotace. Šedesát procent investic pochází z ministerstva zemědělství, zbytek dodali sponzoři.

Život naplněný radostí

Výroba koberečků v malé tkalcov-
ské dílně.

Hospodářská komora sdružovala podnika-
tele v České republice ihned v počátcích je-
jího založení. S nástupem komunismu byla
její tradice přerušena a činnost byla obno-
vena zákonem v roce1993 a dodnes hledá
odpovídající vztah k podnikatelům a podni-
katelé k ní. Domnívám se, že všechno je ve
vzájemné informovanosti. 
Základním posláním hospodářské komory
je hájit zájmy podnikatelů a napomáhat roz-
voji podnikatelského prostředí. K tomu, aby
mohla tuto činnost řádně realizovat, potře-
buje podporu podnikatelů, protože ti jako

členové rozhodují o tom, co má komora pro ně dělat. Podrobnější in-
formace o naší činnosti viz www.khkpce.cz. 
Rád bych se alespoň stručně zmínil o jedné z našich posledních slu-
žeb, a to o vytvoření čtyř informačních míst pro podnikatele v rámci
kraje (Česká Třebová, Chrudim, Pardubice a Vysoké Mýto), jejichž cí-
lem je informovat podnikatele o podmínkách podnikání v místě jejich
působení obecně a především o podmínkách souvisejících se vstu-
pem do EU a připravit je tak na přechod na jednotný trh. 

Ing. František Jarolím, ředitel

Olomoucká šance pro 
vzájemné poznávání Dny zdravotně postižených 2004

Součástí veletrhu bude v pořadí třetí konference po-
skytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. Na
zdravotně postižené i ostatní návštěvníky (protože jed-
ním z hlavních cílů výstavy je vytvořit šanci pro vzájem-
né setkávání se a poznávání) čeká kromě odborného
programu spousta zábavy, her, soutěží, včetně mnoha
novinek. 

Jednou z nejvýznamnějších bude I. ročník národní-
ho projektu Handicapiáda. Projekt si klade za cíl při-
vést v rámci prodejní Výstavy výtvarných prací zdravot-
ně postižených do prostor výstaviště výtvarníky a díky
akci Dny sportu také sportovce, vlastně všechny, kte-
ří něco umí, rádi se baví a chtějí aktivním a zajímavým
způsobem strávit volný čas. Projekt totiž nabídne
i přehlídku volnočasových aktivit, pěvecká, divadelní 
a taneční vystoupení zdravotně postižených na téma
„Podívejte, co umíme a jak žijeme“, módní přehlídku
Móda pro handicapované, kavárnu zdraví, interneto-

vou kavárnu, poradnu pro život s postižením
Paragrafik a tradiční prezentace aktivit zájmových
sdružení a olomoucké městské policie.

V nabídce výstavy, jejíž brány budou otevřeny denně
od 10 do 18 hodin, nechybí ani bezplatné poraden-
ství, možnost kontrolních testování, měření a vyšetře-
ní zdravotního stavu, které budou zájemcům po celou
dobu výstavy nabízet lékaři z Fakultní nemocnice
Olomouc  společně s dalšími odborníky.

Olomoucké Dny zdravotně postižených jsou ojedi-
nělou šancí k podpoře integrace postižených do
zdravé společnosti. Kromě nových informací, které vý-
stava pokaždé přináší, jde jejím pořadatelům o zlep-
šení vzájemné komunikace a pochopení, o bourání
skutečných i pomyslných bariér mezi oběma strana-
mi. I proto je už od roku 2002 vstup na výstavu zcela
bezplatný.     

Zuzana Studená, Výstaviště Flora Olomouc

Na zajímavou prezentaci aktivit osob se zdravotním postižením zve
Výstaviště Flora Olomouc. Jeho prostory budou ve dnech 24. až  26.
června patřit výstavě Dny zdravotně postižených – Vivat Vita 2004. 
V rámci veletrhu novinek a zajímavostí z oblasti pomůcek, potřeb 
a služeb pro zdravotně postižené se v Olomouci představí desítky vy-
stavovatelů – výrobců a prodejců z celé ČR, prezentovat se budou rov-
něž humanitární organizace a občanská sdružení.

Seriál o místech, kde je v popředí zájmu trpělivost, porozumění a pochopení

WWW.DIGISVET.CZ

- PROFESIONÁLNÍ
WWW PREZENTACE

- INTERNETOVÉ OBCHODY  -
WEBHOSTINGDigitální svět s.r.o.

ul. Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 614 994
e-mail: info@digisvet.cz

Česká firma specializující se na rotační tváření plastů

CZ PLAST s.r.o.                                                                 Tel.: 466 951 581
Kostěnice 173                                                                 Mobil: 777 750 869 
530 02 Pardubice                                                              Fax: 466 951 414

czplast@czplast.cz
www.czplast.cz

Ředitelství Brno            tel.: 541 425 111
Český technol. park      fax: 541 240 081
Listova budova                www.tranza.cz
Technická 23        tranza.brno@tranza.cz
616 00 Brno

Tranza Chrudim                    
Průmyslová 890
537 01 Chrudim
tel.: 469 699 811

tranza.chrudim@tranza.cz         

Tranza Břeclav                     
tř. 1. máje 7 

690 02 Břeclav 
tel.: 519 364 511

tranza.breclav@tranza.cz  

❖          ❖          ❖ 

Krajská hospodářská komora je tu pro podnikatele



● Proč jste se rozhodli uspo-
řádat tuto konferenci?

Byl to společný nápad členů ko-
mise pro bezbariérovost a já jsem
byla v roli koordinátora a realizáto-
ra. Důvodem pro pořádání konfe-
rence byla snaha důkladně infor-
movat a motivovat odborníky 
zejména ze stavebních úřadů k to-
mu, aby bezbariérovost byla zcela
samozřejmou součástí jejich kaž-
dodenní práce.

● Konference byla určena ze-
jména zástupcům stavebních
úřadů. Kolik se jich nakonec
dostavilo a jaké poznatky si
mohli odnést?

Mezi více než 60 účastníky kon-
ference převládali zástupci sta-
vebních úřadů a dopravních odbo-
rů: tvořili víc než 80 % přítomných.
Největší zájem byl o příklady reali-
zace bezbariérovosti v praxi, ze-
jména v příspěvku Ireny Šestákové
z Fakulty architektury ČVUT a ve
vystoupení její kolegyně z dráž-
ďanské univerzity. Ukázky z kon-
cepce bezbariérovosti kolegů 
z Olomouce vyvolaly mnoho otá-
zek a současně jsou pro mě důvo-
dem k návštěvě tohoto města.

Mimochodem, již čtvrtým rokem je
tam realizován projekt „Bezbarié-
rová Olomouc“.

● Co pro vás bylo na konfe-
renci nejzajímavější?

Nechci hledat nějaké nejlepší
vystoupení. Nejvíce mě zaujala
pracovní atmosféra konference 
a konfrontace suchých čísel, zá-
konů a vyhlášek se skutečným 
odstraňováním stavebních a do-
pravních bariér. Z konference jed-
noznačně vyplynulo, že nelze hle-
dat důvody, proč to nejde, že je
zapotřebí hledat způsoby, jak bari-
éry odstraňovat. Výborná byla pre-
zentace konkrétních dobrých 
a špatných příkladů z Pardubic 
a Olomouce a také společné vy-
stoupení Viktora Dudra a Petra
Lněničky ze Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých,
kteří se zaměřili na zrakově posti-
žené lidi.

● Splnila březnová akce vaše 
očekávání?

Určitě. Už jenom tím, že spojila
na jeden den takovou skupinu mo-
tivovaných účastníků a ukázala, že
bezbariérovost je problém, který
není pouze rezortní, ale týká se

mnoha oblastí veřejného života.
Všechny obce mají možnost změ-
nit bariérovost na bezbariérovost a
Pardubice jim chtěly ukázat cestu.

● Konference tematicky sou-
visela s činností komise pro
bezbariérovost, která působí
při odboru sociálních věcí. Kdo
je v ní zastoupen a jak pracuje?

Komise pracuje na zcela dobro-
volné bázi a s podporou vedení
města. Schází se jednou měsíčně
a zabývá se komplexně problema-
tikou odstraňování bariér ve měs-
tě. Jejími členy jsou zástupci od-
borů magistrátu (tedy bytového,
správy obecního majetku, dopra-
vy, stavebního, sociálních věcí),
organizací zdravotně postižených,
Dopravní fakulty Univerzity Pardu-
bice, Městského informačního
střediska… K základním činnos-
tem komise patří stanovování prio-
rit při odstraňování bariér, analýza
současného stavu budov a komu-
nikací a příprava koncepce bezba-
riérovosti Pardubic.

● Jak hodnotíte současnou
úroveň bezbariérovosti v měst-
ské hromadné dopravě a u ve-
řejných objektů v Pardubicích?
Kam se vozíčkář bez problémů
dostane a kam zatím ne?

Městskou hromadnou dopravu
bohužel nemůžeme hodnotit jako
bezbariérovou, i když někdy se to
nezasvěcenému může tak jevit.
Pro vozíčkáře však zajišťuje
Dopravní podnik města Pardubic
speciální přepravu ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společnos-
tí SPID handicap. Zdaleka ne

všechny veřejné budovy jsou bez-
bariérové. Dnes se vozíčkář do-
stane sám do divadla, na parník,
do zámku, na zimní stadion, do
většiny budov Magistrátu města

Pardubic, na vlakové nádraží.
Bohužel se nedostane do mnoha
obchodů a restaurací, do někte-
rých škol či přes některé komuni-
kace.

● Jak si podle vás stojí
Pardubice v porovnání s ostat-
ními velkými českými městy,
pokud jde o jejich vstřícnost 
k těžce zdravotně postiženým
lidem? O čem svědčí jejich dru-
hé místo v soutěži „Obec zdra-
votně postiženým“, kterou loni
vyhlásil Svaz měst a obcí?

Domnívám se, že patříme spíše
k těm „na špici“, kteří pochopili,
že každá moderní obec musí mys-
let na všechny své občany bez vý-
jimky, tedy i na těžce zdravotně
postižené. Není to žádná zásluha,
ale povinnost, kterou obec má – 
a někdy si to ještě třeba plně neu-
vědomuje. V Pardubicích pracují
velmi aktivně organizace zdravot-
ně postižených, které se staly 
rovnocennými partnery úřadům 
v odstraňování bariér.

Druhé místo ve zmíněné soutěži
jen potvrdilo, že Pardubice vykro-
čily tím správným směrem. Jsme
za startovní čarou a cíl je v nedo-
hlednu. Příkladem pro další práci
je Olomouc, která v této soutěži
zvítězila.

● Jak se vám spolupracuje 
s Českou abilympijskou asocia-
cí, respektive s jejím konzultač-
ním střediskem pro odstraňo-
vání bariér a s jejím zástupcem
v komisi pro bezbariérovost?

Asociace je při odstraňování ba-
riér průkopníkem a v komisi pro

bezbariérovost pat-
ří k těm nejaktivněj-
ším. Jsem ráda, že
máme ve městě tak
profesionální ob-
čanské sdružení.
● Magistrát
chystá mapu bez-
bariérových Par-
dubic. Kdy bude
k dostání?
Tuto mapu připra-
vuje odbor dopra-
vy. V současné 
době práce na ní
vrcholí: řeší se ze-

jména technické otázky spojené 
s jejím vydáním. Věřím, že pokud
vše půjde tak, jak má, vydáme ma-
pu ještě letos.                     

(pel)

Turisté našli správnou cestou

a každodenní dost náročnou prá-
ci, ke ztrátě sil a nakonec starost 
o základní existenční jistoty může
vést až k ukončení pracovního po-
měru.

Manžel je předsedou občanské-
ho sdružení, které provozuje dílnu
pro lidi s mentálním postižením.
Mám tak možnost sledovat, jak je
těžké zabezpečit finance na pro-
voz a především na mzdy pracov-
níků. Dílna začala fungovat v září
2003, ale první peníze dostala od
krajského zastupitelstva až v pro-
sinci. Manžel proto byl celou dobu
bez platu za svou práci a na rozje-
tí dílny, odvody na sociální a zdra-
votní pojištění jsme si museli pení-
ze půjčit. Přestože byl jeho projekt
ministerstvem vyhodnocen jako
projekt nejvyšší kvality, měl od mi-
nisterstva práce a sociálních věcí
a od kraje jen asi polovinu před-
pokládaných nákladů.

Jsem tedy se svou rodinou té-
měř existenčně závislá na chodu
tří neziskových organizací. A jsem
už po dvaceti letech boje a péče
o syna hrozně unavená. Jako spe-
ciální pedagog se občas mohu
podívat do ústavů sociální péče 
a jsem přesvědčena, že syn by
tam vzhledem ke svému postižení
byl zařazen na takzvané zdravotní

oddělení, případně by prožil život 
v síťové posteli… Mám obavy, co
bude se synem, až tu nebudu.

- Proč podle vás stát měří dvo-
jím metrem a zvýhodňuje při po-
skytování dotací státní subjekty?

Mám pocit, že většina politiků to
vnímá asi takto: Státní = naše, ne-
státní = soukromé. Zřejmě si neu-
vědomují, že jde o NEZISKOVÉ
organizace. Neberou na zřetel, že
neziskovky jen chtějí dělat svou
práci co nejkvalitněji a že většinou
vhodně doplňují služby, které za-
jišťují státní organizace. Neuvědo-
mují si, že klientela neziskovek 
zabývajících se péčí o lidi s posti-
žením se skládá většinou z lidí,
kteří si nemohou přivydělat, kteří
žijí na hranici sociálního minima,
kteří jsou nezaměstnaní, kteří ne-
mají energii, čas a sílu věnovat se
podnikání a získávání financí.

Nejsem si jistá, že s penězi na
sociální pomoc je dobře hospoda-
řeno. Je mi líto těch, kterým ne-
zbylo nic jiného, než se stát klien-
ty ústavů sociální péče. Myslím si,
že velká zařízení, například ústavy,
dětské domovy či domovy dů-
chodců, by měla postupně zani-
kat. Měla by být podporována 
péče v rodinách, respitní péče 
a malá zařízení rodinného typu. 
S úctou bych vzpomněla pana
Chába, který, ač byl ředitelem

ÚSP, tento moderní trend pocho-
pil a snažil se jej prosazovat.

V Dánsku mají uzákoněn pojem
kvality života, který zaručuje kaž-
dému člověku právo na intenzivní
sociální vztah alespoň s jednou 
osobou, právo na respekt a úctu 
k vlastní osobě, právo na kulturní 
a estetické zážitky. I jedinec s těž-
kým mentálním postižením je
schopen toto vše velmi intenzivně
prožívat. Lze však tyto požadavky
přirozené pro každého člověka za-
jistit ve velké státní instituci?

Při způsobu financování, který 
v petici navrhujeme, je téměř 
jistota, že to, co je kvalitní ve 
státním a neziskovém sektoru,
přetrvá v konkurenci s nekvalitními
projekty.

- Jak posuzujete ústavní stíž-
nost, kterou letos v únoru podala
paní Skálová spolu s Národní ra-
dou zdravotně postižených 
a která se týká v podstatě stejné
věci?

Paní Skálová mě vlastně inspiro-
vala. My chceme poukázat na jiný
aspekt téhož problému: na to, že
nerovnost podpory lidí s postiže-
ním zasahuje nejen jednotlivce,
ale také neziskové organizace 
a ty, kteří využívají jejich služby.

- Jaké jsou dosavadní ohlasy
na vaši petici? Kolik podpisů jste
již získali?

Zatím nemáme podpisy spočítá-
ny a vzhledem k tomu, že jsem pe-
tici rozesílala e-mailem, to ani není
možné. Ale téměř denně mám ně-
jaké ohlasy. Chceme akci ukončit
na konci května, tak se necháme
překvapit.

- Co si od petice slibujete?
Myslím si, že zatím je hlavně po-

třeba dát o sobě vědět. Vím, že to,

jak péče o lidi s postižením vypadá
v Dánsku, si  vybojovali sami posti-
žení a jejich blízcí. Pokud 
budeme mlčet, nikdo se nás 
nezastane.

V posledních dnech jsem v tele-
vizi a rádiu slyšela, že se o indivi-
duálním příspěvku pro lidi s posti-
žením uvažuje od roku 2006.
Ovšem pokud tato věc nebude 

uzákoněna, nic se nezmění. Vždyť
něco podobného se mělo zavádět
již v roce 1998, ale po volbách 
a změně sil v Poslanecké sněmov-
ně k tomu nakonec nedošlo.
Proto si myslím, že politiky je 
zapotřebí stále přesvědčovat 
o nutnosti změnit dosavadní
systém sociálních služeb.               

(pel)
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Rodiče pečující o zdravotně postižené děti připravili závažnou petici
(dokončení ze str. 1)

Petici zveřejňujeme v plném znění a dodáváme, že podpisové archy lze získat na níže uvedené 
adrese do konce května.

My, rodiče, zákonní zástupci a přátelé lidí se zdravotním postižením a zdravotně postižení, kteří
jsme uživateli služeb neziskového sektoru, protestujeme proti způsobu financování projektů nezis-
kového sektoru. Cítíme se diskriminováni, my nebo naše děti, oproti lidem se stejným stupněm handicapu,
kteří jsou klienty státních institucí. Množství finančních prostředků přidělované státem na provoz a zřizování
ÚSP a jiných státních subjektů určených na péči o lidi se zdravotním postižením je vyšší než dotace státu po-
skytované tzv. „neziskovkám“.

Také nikdy není jistota, v jaké výši a jestli vůbec budou tyto dotace přiděleny. Tato nejistota v nás právem
každý rok budí obavy, zda bude péče o nás, případně naše blízké, v nestátních zařízeních možná, nebo zda
se vlivem nedostatečného finančního zabezpečení nezhorší její kvalita.

Nárok na přidělení financí státním zařízením je zcela samozřejmě a automaticky plněn a přitom
státní instituce zdaleka neplní standardy péče, které byly vypracovány na zakázku MPSV, a nepo-
skytují takovou kvalitu služeb, jakou požadujeme. Proč je přidělení finančních prostředků na péči o ty,
kteří jsou v neziskovkách, odkázáno na rozhodnutí úředníků MPSV nebo krajských a městských zastupitel-
stev? Proč na ně my, nebo naši blízcí s postižením, nemáme také zákonný nárok? Jsme také obča-
ny České republiky.

Proto se obracíme na příslušné státní orgány, aby rozhodly o spravedlivějším způsobu financování péče 
o lidi s handicapem, a to formou stanovení dávek, které by byly odstupňovány dle stupně postižení 
a které bychom dle svého rozhodnutí předisponovali poskytovateli péče, jež nám nejlépe vyhovuje.

Petiční výbor: Víta Procházková, Vladimír Tesárek, Jitka Tesárková, Taťána Dobšáková, Zdenka Burešová.
Kontaktní osoba: Víta Procházková, Hlinky 138, 603 00 Brno, telefon: 543 239 014, 604 450 839, 
e-mail: vita.proch@centrum.cz.

Noviny informují o připravova-
ných i přijatých změnách v legisla-
tivě, představují důležité pozmě-
ňovací návrhy vypracované 
experty Národní rady, upozorňují
na závažné legislativní problémy 
a přinášejí také argumenty a sta-
noviska zákonodárců a zástupců
výkonné moci. Tříčlenná redakce
usiluje o srozumitelnou a přitom
fundovanou osvětu, jež by mohla
vést k růstu právního vědomí čte-
nářů a také k probuzení jejich ob-
čanské spoluzodpovědnosti za
dění ve společnosti. 

Snaží se také „posunout věci do-
předu“, tedy přispět ke kvalitnější
legislativě a tím k důstojnějšímu 
a spokojenějšímu životu zdravotně

postižených obyvatel naší země.
Na stránkách posledního, dub-

nového čísla Skoku se objevil na-
příklad článek o krajských plá-
nech vyrovnávání příležitostí pro
občany s postižením, o chybějící
politické podpoře pro reformu so-
ciálních služeb, o nutnosti změn 
v psychiatrické péči nebo o ne-
průhledném způsobu poskytování
státních dotací neziskovým organi-
zacím.

Noviny, které dostávají všichni
zájemci bezplatně, si lze objednat
na adrese NRZP, Partyzánská
1/7, 170 00 Praha 7, telefon:
266 753 422, e-mail: nrzp@vol-
ny.cz.                                            

(pel)

Speciální noviny, které rozhodně  
nemalují věci na růžovo

V naší zemi existují jediné speciální noviny zaměřené na legislativu pro
zdravotně postižené lidi. Vydává je Národní rada zdravotně postižených
ČR, mají název Skok do reality a vycházejí 5x ročně.

Významná konference ukázala cesty k odstranění bariér ve stavbách i v dopravě
Město perníku bylo ve čtvrtek 18. března dějištěm celostátní kon-
ference nazvané „Společně k bezbariérovosti“. Připravila ji komise
pro bezbariérovost, která působí při odboru sociálních věcí
Magistrátu města Pardubic, a konala se v Hudebním sálu radnice.
Hlavní iniciátorkou této akce byla Ivana Liedermanová, vedoucí
zmíněného odboru, které jsme položili několik otázek.

Nový rok je už sice dávno za námi,
přesto si ho v tomto článku musí-
me připomenout. Důvodem k to-
mu je příkladná aktivita vedení i řa-
dových členů Klubu českých turis-
tů, kteří se rozhodli usnadnit život
nevidomým dětem a osobám 
s těžkým zrakovým či kombinova-
ným postižením.

Klub českých turistů vítá pří-
chod nového roku po celé
republice tradičně také
různě dlouhými pochody,
jichž se účastní i široká ve-
řejnost. Z řady letošních po-
chodů jich 46 proběhlo 
v rámci projektu Novoroční čtyřlís-
tek ve spolupráci s Nadačním 
fondem Českého rozhlasu. První
kilometry v roce 2004 na nich ab-
solvovaly téměř tři a půl tisíce tu-
ristů. Názvem Novoroční čtyřlístek
vyjádřili organizátoři čtveřici do-
brých skutků pro správný vstup do
tohoto roku: jít na Nový rok na vý-
let, pozvat na něj někoho ze svého 
okolí, poznat kus přírody a přispět
potřebným.

Na všech těchto pochodech se
– na rozdíl od většiny ostatních –
od účastníků nevybíralo startovné.
Všichni turisté místo toho vhazova-
li do pokladniček minimálně 
dvacetikorunový dobrovolný přís-
pěvek. Po zdolání příslušných kilo-

metrů je za to čekala drobná 
odměna ve formě kalendáříku 
a odznaku s logem akce.

Průběh i výsledek zkušebního
nultého ročníku představitele
Klubu českých turistů i Nadačního
fondu Českého rozhlasu příjemně
překvapil. Na kontě dlouhodobé-
ho sbírkového projektu Světluška

přibylo zásluhou turistů skoro
sto tisíc korun. Peníze po-

mohly sedmi zrakově ne-
bo i těžce kombinovaně

postiženým žadatelům.
Díky nim si může např. oso-

ba obsluhující telefonní ústřed-
nu zakoupit elektronický zápisník
s hlasovým výstupem pro snadněj-
ší výkon svého povolání, účastnice
Mezinárodních prázdnin pro hlu-
choslepé ve Švédsku může finan-
covat účastnický poplatek osobní
asistentky nebo je možno provést
bezbariérové úpravy domu pro
těžce postiženou mladou vozíč-
kářku.

Klub českých turistů na své prv-
ní letošní trase nezabloudil a s nej-
větší pravděpodobností se posta-
ral o vznik nové, záslužné tradice.
O tom svědčí i dohoda spoluorga-
nizátorů akce uspořádat v roce
2005 první oficiální ročník
Novoročního čtyřlístku.

(mk)



Tisíce návštěvníků, které během čtyř
dubnových dnů, od úterý 20. do pátku
24., zavítaly do Křižíkova pavilonu 2E na
Výstavišti v Praze-Holešovicích, si na zde
probíhající výstavě HANDICAP 2004 pro-
hlédly řadu zajímavých expozic nebo se
mohly zúčastnit besed věnovaných problémům,
které ztěžují zdravotně postiženým život.
Vystavovatelé od nás i ze zahraničí představili 
novinky z oblasti pomůcek pro různě zdravotně 
postižené, rehabilitační techniky, možností bezbari-
érových úprav staveb i obytných prostor atd.
Se svou činností návštěvníky seznámily různé 
organizace neziskového sektoru. Některé jejich vý-
robky si bylo možno také zakoupit. Návštěvníci vý-
stavy se často zastavovali také u stolků, kde si moh-
li vzít náš zpravodaj nebo noviny Skok do reality.

Z hlediska počtu účastníků zů-
stala na úrovni minulého ročníku,
prezentovalo se jich znovu kolem
130. V jedné ne nevýznamné sku-
tečnosti se ovšem odlišovala. Díky
aktivitě organizátorů a propagaci
konference se zvýšil její meziná-
rodní charakter. Své zástupce na
ní kromě nás mělo dalších šest ev-
ropských států – Belgie, Finsko,
Francie, Slovensko, Švédsko 
a Velká Británie. Někteří z nich ta-
ké vystoupili se svými zajímavými
příspěvky. Celý průběh byl simul-
tánně tlumočen do znakové řeči.

Konference se v prvé řadě zabý-
vala významem internetu pro zdra-
votně postižené. Přednášející se
shodli na tom, že informační a ko-
munikační technologie se nesku-
tečně rozvíjejí, což skýtá lidem se

zdravotním postižením obrovské
příležitosti. Na druhou stranu to
před ně ale staví nové překážky.
Patří k nim třeba vyšší poplatky za

připojení u zrakově nebo těžce tě-
lesně postižených, kteří vzhledem
k tomuto handicapu podstatně po-
maleji a obtížněji ovládají počítač.

Proto je pochopitelný požadavek
osob se zdravotním postižením,
zpřístupnit vznikající informační
společnost všem například zave-
dením zvláštního tarifu zohledňují-
cího zdravotní handicap, který by
značně napomohl k dalšímu rozší-
ření elektronické komunikace me-
zi tyto osoby.

Jak zmínil ve svém vystoupení
Václav Krása, předseda Národní
rady zdravotně postižených ČR, 
v připravovaném návrhu zákona 
o elektronických komunikacích se
však uvažuje s poskytováním slevy
z důvodu zdravotního postižení
pouze chudým zdravotně postiže-
ným. Jeho navrhovatelé totiž argu-
mentují tím, že i mezi osobami se
zdravotním postižením jsou úspěš-
ní a bohatí. (sic!) 

Podle názoru V. Krásy by se mě-
lo spíše pamatovat na to, že pro
takové lidi představuje internet
často rozhodující zdroj informací:
může jim pomoci při studiu nebo

při hledání smysluplného zaměst-
nání.  

O tom, že efektivně dokážou
používat internet ke komunikaci 
s okolím i velmi těžce tělesně po-
stižení, přesvědčil účastníky kon-
ference prostřednictvím své pre-
zentace Tony Verelst,  vozíčkář 
z Belgie. 

Odpolední část probíhala ve
dvou sekcích. Sekce zabývající se
internetem a zaměstnáním ukáza-
la, že kromě počítačové gramot-
nosti potřebují zdravotně postižení
k úspěšnému zapojení se do trhu
práce nezbytně také možnosti tr-
vale čerpat ze všech zdrojů infor-
mací ty nejdůležitější pro svou prá-
ci i soukromý život a prosadit se
díky svým znalostem a dovednos-
tem. Z probíraných témat lze zmí-

nit např. postavení zdra-
votně postižených žen
na trhu práce, Národní
program počítačové gra-
motnosti nebo projekt
Zelený pták naděje.

Tématem druhé sekce byla tvor-
ba přístupného webu. O jejich zá-
sadách promluvil další zahraniční
vozíčkář mezi přednášejícími,
Shadi Abou-Zahra z organizace
vyvíjející společné protokoly pro
plné využití internetového potenci-
álu. Neméně zajímavý byl příspě-
vek o nových pravidlech pro užívá-
ní webu nevidomými.

Pro sedmý ročník projektu
Březen – měsíc internetu vybrali
jeho organizátoři moto Internet le-
žící, spící…? Po jeho ukončení lze
s klidným svědomím prohlásit, že
internet v našich zeměpisných šíř-
kách určitě tvrdě nespí, ale v urči-
tých oblastech by se měl a mohl
pořádně probudit, pokud by se
zvýšila jeho podpora.              (mk) 
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Požadavek účastníků konference: Chceme informační společnost přístupnou pro každého
Místo knihy je březen už několik let zasvěcen internetu. Tomu od-
povídá i množství akcí po celé republice. Jednou z nejvýznamněj-
ších je konference INSPO – Internet a informační systémy pro oso-
by se specifickými potřebami. Letos se uskutečnila v sobotu 13.
března, a to na tradičním místě – v pražském Kongresovém centru. Belgický vozíčkář T. Verelst ve svém

vystoupení dokázal, že výpočetní
technika velmi usnadňuje osobám 
s těžkým zdravotním postižením 
komunikaci.

Třináctiměsíční projekt, sou-
část 5. rámcového programu
Evropské komise, začal loni
v únoru a skončil letos v břez-
nu. Probíhal v pěti zemích
střední a východní Evropy –

kromě naší republiky se na něm podílelo Bulharsko,
Polsko, Rumunsko a Řecko. V České republice pro-
vedla výzkum společnost SC&C.

Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit stav
přístupnosti veřejných budov pro osoby se
sníženou pohyblivostí a zmapovat existují-
cí bariéry na cestě z bytu do cíle mimo 
domov. Dále identifikovat problémy při re-
alizaci bezbariérové přístupnosti a poskytnout infor-
mace a doporučení lidem, kteří se problematikou
zdravotně postižených občanů zabývají. Výzkum byl
zaměřen především na zhodnocení situace ve měs-
tech, nezapomněl ani na zjišťování postojů blízkého 
okolí i širší veřejnosti ke zdravotně postiženým a jejich
onemocnění. V rámci výzkumu bylo provedeno dotaz-
níkové šetření u pohybově postižených občanů a také
hloubkové rozhovory s odborníky, kteří se aktivně po-
dílejí na realizaci bezbariérových přístupů – zástupci
státní správy a samosprávy, představiteli organizací

zdravotně postižených, lékaři, architekty i výrobci 
zařízení pro bezbariérové úpravy objektů. 

Seminář neshrnul pouze výsledky zjištěné v naší re-
publice a z nich vyplývající doporučení. Zajímavé 
poznatky přineslo také srovnání situace v přístupnosti
domů a veřejných budov a aktivity občanů se zdravot-
ním postižením (včetně jejich snah o nápravu součas-
ného stavu) u nás a v ostatních čtyřech zúčastněných
zemích. 

Mezi 34 účastníky semináře měly zastou-
pení organizace zdravotně postižených,
státní správy, vlády, vysokých škol a dal-
ších organizací, které se uvedenou 
problematikou zabývají. Za všechny jme-

nujme alespoň Českou abilympijskou asociaci, ma-
gistráty měst Zlín a Liberec, Krajský úřad
Karlovarského kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR nebo Fakultu architektury ČVUT Praha.

Vzhledem k důležitosti projednávané problematiky
připravujeme do dalších čísel našeho zpravodaje ně-
kolik článků na toto téma. V prvním se budeme zabý-
vat podrobnějšími výsledky projektu PUB+.

S výsledky projektu se lze seznámit také na interne-
tu, a to na adrese www.scac.cz/PUB/index.html. 

(mk)

Seminář na ostře sledované téma

Z doprovodných akcí letošní abi-
lympiády určitě stojí za zmínku
konference zaměřená na zaměst-
návání zdravotně postižených lidí.
Je sice určena hlavně zástupcům
úřadů práce, ale jistě na ní zazní
mnoho informací a názorů zajíma-
vých nejen pro odborníky.

Konference se uskuteční ve čtvr-
tek 17. června v hlavní budově
ČSOB Pojišťovny na Masarykově
náměstí; začne dopoledne v 9.30
hod. Pořádá ji Česká abilympijská
asociace a její program zahrnuje

například příspěvky Evropská unie
a zaměstnávání lidí s postižením,
Význam podporovaného zaměst-
návání a Česká unie poskytovatelů
PZ, Zaměstnavatelé a uživatelé
služeb PZ, Legislativa upravující
zaměstnávání lidí se změněnou
pracovní schopností, Přechodné
zaměstnávání.

Postřehy a názory z pardubické
konference najdete v příštím čísle
našeho zpravodaje.

(pel)

Během abilympiády bude v centru pozornosti 
i hrozivá nezaměstnanost zdravotně postižených

ADONIX
Bratranců Veverkových 645

530 02 Pardubice
telefon: 466 615 586

Firma byla založena v roce 1992, avšak teprve od roku 1998 podniká v oblasti me-
zinárodní přepravy zboží.
Specializuje se na přepravu v tzv. teplotním režimu, tedy na přepravu zboží, které
vyžaduje stálou teplotu buď pod bodem mrazu nebo naopak. K tomu vlastní 18 ná-
věsů s chladicími agregáty, které v případě potřeby produkují i teplo.
Firma v současnosti zaměstnává 27 osob.    (r)

O problematice bezbariérovosti se v březnu rozsáhle hovořilo nejen na pardubické celostátní konferenci
(více v rozhovoru na str. 3), ale také poslední den měsíce na prezentačním semináři v Praze. Účastníci se
na něm seznámili s mezinárodním výzkumným projektem PUB+ hodnotícím přístupnost veřejných budov
pro osoby se sníženou pohyblivostí (Accessibility to public utility buildings for urban citizens with mobility
impairments) a s jeho vyhodnocením.

DAKAM spol. s r. o.
Křičenského 381
533 03 Dašice

telefon: 466 950 024
fax: 466 951 070

e-mail: dakamm@tiscali.cz

V minulém čísle jsme upozornili
čtenáře hledající na internetu in-
formace o zdravotním postižení
na adresu www.helpnet.cz, kde
je přehledně roztřídili a všem tak
ušetřili čas tvůrci portálu
Helpnet.cz. Tentokrát se zaměří-
me na roztroušenou sklerózu. 

Této nemoci je věnována samo-
statná podrubrika v rámci rubriky
Vnitřní nemoci. 

Hned v úvodu se uvádí, že 
v České republice je asi 10.000 li-
dí s roztroušenou sklerózou. Jsou
poměrně dobře organizováni, ze-
jména v desítkách klubů Roska.
Jako nejdůležitější zdroje informa-
cí doporučuje Helpnet čtyři weby
– první vytváří Unie Roska, druhý
pacientka Hana Sibřinová, třetí pa-

cient Jan Matuška a nejsystema-
tičtější popis roztroušené sklerózy
se nachází podle Helpnetu na we-
bu nadačního fondu Impuls. 

Ostatní informace o roztroušené
skleróze jsou rozčleněny do šesti
podrubrik. Jedenáct anotací s od-
kazy v první podrubrice Co je roz-
troušená skleróza upozorňuje na
důležité materiály, které lze o ne-
moci nalézt na tuzemských we-
bech. Nejnovější z nich odkazuje
na katalog knih určených pro paci-
enty a laickou veřejnost, který
podle členění portálu začala zpra-
covávat Národní lékařská knihov-
na, či na desítky převzatých člán-
ků o roztroušené skleróze, které
soustředil web Unie Roska.  

Podrubrika Jak žít s RS přináší
šest anotací s odkazy na příspěv-

ky, které z různých pohledů radí,
jak se vyrovnávat s roztroušenou
sklerózou. Příběhy s RS přibližují
tuto nemoc prostřednictvím osob-
ních zážitků autorů. 

Další podrubrika upozorňuje na
dvě živá diskusní fóra, na kterých
mohou jejich účastníci získat ne-
jen důležité vědomosti, ale často
také psychickou podporu od 
ostatních diskutujících. Z nich
Ereska.cz – forum obsahovala 
v době psaní článku  úctyhodných
2.870 příspěvků. Podrubrika
Poradenství odkazuje na web Unie
Roska a Nejdůleži-tější odkazy při-
bližují weby, které by zájemci 
o problematiku roztroušené skle-
rózy neměli vynechat.                     

Ing. Jaroslav Winter

Stačí jediná adresa – roztroušená skleróza

tř. Míru 450
530 02 Pardubice

telefon: 466 612 527

❑ Speciální pojezdové obruče
a rukavice pro vozíčkáře

❑ Hrazeno VZP

www.ageus.info

Pro léto připravila agentura
CzechTourism zajímavou akci 
s názvem „Krásná země aneb pu-
tování napříč Českou republikou“. 

Zájemci si stejně jako loni budou
moci vybrat kterýkoli z celkem 20
úseků  a cestovat nádhernou kraji-
nou. K cyklistům se poprvé 
mohou připojit i vozíčkáři, a to na
vytipovaných úsecích. Další infor-
mace lze získat na stránkách
www.krasnazeme.cz nebo na tel.
čísle 221 580 610.                      

(pel)

Nová příležitost pro 
turisty na vozíku



tř. 17 listopadu 235
532 26 Pardubice

telefon: 466 531 840
fax: 466 531 868

❒ firma zaměstnávající více než 50 % osob se 
změněnou pracovní schopností

❒ více než dvanáctiletá praxe se zaměstnáváním
zdravotně postižených lidí

❒ nabídka služeb a zboží formou náhradního 
plnění

❒ pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
❒ dodávky a servis výpočetní techniky
❒ školení a vzdělávání v oblasti informačních 

technologií
❒ správa a digitalizace archivů
❒ zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Opatovice nad La-
bem, jednu z nejsever-
nějších obcí Pardubic-
kého kraje, si v 11. sto-
letí vybrali benediktini

jako místo pro svůj klášter, který
zde založil roku 1086 král Vratislav
II. Jeho vysvěcení proběhlo za pří-
tomnosti krále Vladislava II. V obci
začíná svůj tok skoro 38 kilometrů
dlouhý Opatovický kanál, význam-
ná technická památka z konce 
15. století. Nedaleko stojí od roku
1960 jedna z dvojice velkých te-
pelných elektráren v okolí
Pardubic.
Hrochův Týnec, který
se stal městem v roce
1853, leží asi deset ki-
lometrů na východ od
Chrudimi. Kdy bylo město přesně
založeno, se neví. V první písem-
né zprávě z roku 1293 se ale mlu-
ví o osadě s názvem Týnec. 
V průběhu třicetileté války byla
tehdejší obec několikrát vypálena.

Horní Jelení, obec na
Pardubicku, je obklo-
pena rozsáhlými lesy.
Obec s místní domi-
nantou – kostelem

Nejsvětější Trojice z období 1600
až 1602, upraveným v polovině
19. století, vznikla v předhusit-
ských dobách. Po povýšení na
město v roce 1912 získala sou-
časný znak. 
Bítovany tvoří nejsevernější místo
mikroregionu Ležáky, který se roz-
kládá na jihovýchod od města
Chrudim. Obec se poprvé uvádí
roku 1350 v souvislosti s vynětím
zdejšího kostela sv. Bartoloměje 
z pražské arcidiecéze a jeho pře-
dáním biskupství v Litomyšli.
Prvními držiteli místního rytířského
statku byli od roku 1361 Vladyko-
vé z Bietowan. V katastru obce se
nachází břeh křídového moře, jed-
na z geologických zvláštností. 
Slepotice, obec ležící jihovýchod-
ně od Pardubic, zmiňuje v roce
1350 farní soupis. První zmínka je
ale datována rokem 1318 ve spoji-
tosti s vladyckým rodem ze
Slepotic. Pískovcové náhrobky je-
ho příslušníků jsou umístěny na
vnějšku severní zdi kostela Pový-
šení sv. Kříže, za jehož nejcenněj-
ší inventář se považuje dřevěná
polychromová socha Kalvárie. 
Dolní Roveň je osm kilometrů

dlouhá obec asi 15 kilometrů na
východ od Pardubic; protéká jí po-
tok Lodrantka. Její vznik se před-
pokládá v polovině 13. století.
Nejvýznamnějším místním rodá-
kem je František Udržal, předseda
vlády v letech 1929 až 1932.
Ostřešany, obec na poloviční
cestě mezi městy Pardubice 
a Chrudim, uvádí na základě zmín-
ky v místní kronice poprvé písem-
ně poslední vůle otce prvního 
českého arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic. Tento šlechtic se jme-
noval Arnošt ze Staré a uvedenou
vůli sepsal 23. prosince 1340. 
Prachovice se rozkládají na jiho-
západ od Chrudimi pod jedním 
z nejvyšších bodů Železných hor,
606 metrů vysokou Bučinou.
Prvně jsou písemně připomínány 
v roce 1398. V obci byla po roce
1949 postavena velká cementár-
na, která zpracovává místní vyso-
ce kvalitní silursko-devonský 
vápenec. Jako lékař zde působil
Ladislav Pecháček, autor námětů

filmů o „básnících“ i dal-
ších českých, vesměs
úspěšných filmů.
Staré Hradiště, průmy-

slová obec prakticky navazující na
Pardubice, patří k zakládajícím
členům Sdružení obcí pod
Kunětickou horou. Ve druhé polo-
vině 12. století byla v majetku 
opatovického kláštera. Jedním 
z významných držitelů byl také za-
kladatel hradu Kunětická Hora
Diviš Bořek z Miletínka.
Kladruby nad Labem leží na pra-
vém břehu řeky Labe v západní
části Pardubického kraje. Rané 
osídlení zdejšího kraje potvrdily 
archeologické nálezy z roku 1897
–   pohanské pohřebiště s popel-
nicemi lužického typu. Obec je 
písemně připomínána v polovině
14. století, ovšem nedoložená
zmínka o ní pochází z konce 13.
století. Nynější národní hřebčín ta-
dy existuje od roku 1560, oficiál-
ně ho ale založil roku 1579 císař
Rudolf II. Hřebčín, do roku 1918
majetek císařsko-královského
dvora, se specializuje na chov sta-
rokladrubského koně, potomka
starošpanělského (an-
daluského) koně.
Dašice, město na dol-
ním toku řeky Loučná,
vzniklo kolem roku

1318. Díky datu jeho založení se
jedná o jedno z nejstarších sídel 
v okolí Pardubic. Náměstí dominu-
je barokní chrám Narození 
P. Marie z roku 1548. V dřívějších
dobách tam pro různé podvodníky
a nepoctivce chystali exemplární
potrestání. Nehodní pekaři skon-
čili na váhách s košem, nevěstky 
a zloděje stavěli na pranýř s kru-
hem, neposlušní a výtržníci se do-
stali do klády. 

Staré Ždánice, obec
severozápadně od
Pardubic, se po svém
založení ve 14. století
vladyky ze Ždánic staly

jejich rodovým sídlem. Současný
obecní znak je jejich rodovým zna-
kem. Místní dominantou je kostel
sv. Václava, který pochází z roku
1336.
Smiřice, zhruba třítisí-
cové město na pravém
labském břehu, leží 15
kilometrů na sever od
Hradce Králové. Jejich
existence je poprvé
připomenuta v roce 1275. Ve
svých počátcích patřily význam-
ným šlechtickým rodům Smiřic-

kých a Trčků. V polovině 17. stole-
tí, roku 1649, jim byl přiznán statut
města. Vzácnou památkou zámec-
ké kaple Zjevení Páně z let 1699-
1711 je obraz význačného malíře
Petra Brandla Klanění Tří králů.
Ráby, obec nedaleko Pardubic 
a člen Sdružení obcí pod
Kunětickou horou, byly založeny
jako experimentální kolonizační
vesnice až v roce 1777. Stalo se
tak po rozdělení pozemků popluž-
ního dvora Podhůří mezi poddané,
což navrhl František Antonín
Raab.
Moravany, obec a re-
gionální železniční kři-
žovatka na hlavní trati 
z Prahy přes  Českou
Třebovou na Moravu,
prvně zmiňuje doku-
ment z roku 1244. Habart 
z Lomnice, jeden z jejich pozděj-
ších majitelů, otiskl svou pečeť na
stížnost proti upálení Mistra Jana
Husa. Místem procházela
Trstenická stezka, po níž 
k nám putovali slovanští věrozvěs-
tové Cyril a Metoděj. Před více
než sto lety v obci vznikla naše
první spolková mlékárna.

Představení partnerských měst a obcí

Výlet (nejen) pro vozíčkáře
Druhá pozvánka na toulky krásnou šumavskou přírodou zavádí výlet-
níky do západní části tohoto rozlehlého pohoří. Sedm kilometrů dlou-
há trasa je provede jedním z divů šumavské přírody – údolím divoké-
ho koryta jedinečné horské řeky Vydra. Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o okruhovou trasu, je třeba přemístit auto do cílového místa.

Neustále mírně klesající cesta
po naučné stezce Povydří (cyklis-
tům je na ni zakázán přístup) se
doporučuje absolvovat v popsa-
ném směru, protože opačně je
pro vozíčkáře velice náročná. 

Vychází z parkoviště naproti au-
tokempu Antýgl mezi horskými 
osadami Modrava a Srní, zhruba
25 kilometrů na jih od města
Sušice. Opravená cesta s písko-

vým povrchem se klikatí podél ře-
ky s obrovskými balvany v korytě.
Mnohde v nich vyhloubil písek 
unášený proudem vody tzv. obří
hrnce. Prožitky z výletu umocňuje
množství výhledů na divoké scené-
rie řeky. Asi po čtyřech kilomet-

rech se objeví Turnerova chata,
která je vhodným místem k odpo-
činku i k případnému občerstvení.
Cílové místo, rekreační středisko
Čeňkova Pila, leží na soutoku
Vydry a Křemelné, kde se rodí zla-
tonosná řeka Otava. Čeňkova Pila
se také nazývá zdejší vodní elekt-
rárna, která je v provozu od roku
1912. Návštěvníci si mohou ob-
jednat prohlídku.

Podrobné informace o přírodě,
zajímavostech, památkách, ubyto-
vání, stravování atd. na území
Národního parku Šumava přináší
internetová adresa www.npsuma-
va.cz.                                         

(mk) 

◆ Rekreační středisko Lučkovice, jižní Čechy, mezi Miroticemi a Blatnou
Termín: 21. – 28. června
Předpokládaná cena pobytu: 2000 Kč
◆ Dům Exodus, Třemošná u Plzně
Termín: 31. červenec – 7. srpen
Předpokládaná cena pobytu: 2500 Kč
◆ Hotel Junior, Poděbrady
Termín: 19. – 24. září
Předpokládaná cena pobytu: 3500 Kč

Pořádá Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Všechny objekty jsou
bezbariérové. Ceny zahrnují ubytování i stravu formou plné penze.

Další informace lze získat na adrese Jitka Hauerová, Bílinská 3, 190 00
Praha 9, telefon 286 888 371, mobil 723 527 760.                               (pel)

Rekreační pobyty pro zdravotně postižené

Knihovna je od roku 1960 umístěna ve dvou rohových památ-
kově chráněných pozdně gotických domech v centru histo-
rické části města, které byly v minulých letech několikrát 
rekonstruovány. Nejrozsáhlejší stavební úpravy vč. instalace
výtahu pro vozíčkáře se uskutečnily v letech 1998 až 2000. 

Nyní mají čtenáři k dispozici rozšířený volný výběr knih, 
internetová a on-line místa i jiné novinky. Kromě toho si
zde mohou prohlédnout např. také zachovalé hradební
zdi nebo nejstarší valounkovou dlažbu ve městě.

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
tel.: 466 531 240

www.knihovna-pardubice.cz

příspěvková organizace
Pardubického kraje

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366

www.k2p.cz
info@k2p.cz
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AQUASTAV s.r.o.
PARDUBICE 

➞ stavební a technologické 
dodávky

➞ inženýrská činnost

Lány na Důlku 14
533 31 Pardubice 

telefon, fax: 466 970 307
e-mail: aquastavpce@tiscali.cz

❍     ❍     ❍     ❍     ❍
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Autopůjčovna
pobočky Hradec Králové, Pardubice, Praha, Brno

NON STOP
☎ 602 444 443

Bezplatná tel. linka 800 20 30 40
http:/www.lincoln-car.cz

e-mail: lincoln@lincoln-car.cz
wap.lincoln-car.cz

LINCOLN-car
s.r.o.

Br. Veverkových 816
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 611 139
mobil: 777 100 388

web: www.krajskenoviny.cz
e-mail: redakce@krajskenoviny.cz

obchod@krajskenoviny.cz

Pardubický zámek má počátky na konci 13. století a prošel několika přestavbami. Nejvýraznější uskutečnili na konci 15. a začátku 16. století páni 
z Pernštejna, kteří vytvořili přechodný typ mezi hradem a zámkem. Přestavěli celý areál hradu na palác, který vyhovoval nárokům pronikající renesance, a ko-
lem paláce a dvora vybudovali nové mohutné opevnění. Roku 1560 koupil zámek od Pernštejnů král a aristokratické sídlo podléhalo stále více komerčním 
zájmům velkostatku. V paláci se přesto dochovaly cenné zbytky raně renesančních nástěnných maleb, kazetové stropy a další architektonické prvky. 
Dnes je zámek sídlem Východočeského muzea a je přístupný po celý rok denně mimo pondělí. Kromě příležitostných výstav jsou zde sbírky českého ateli-
érového skla 20. století, zbraní, numismatická expozice „Peníze v Čechách 1520-1620“ a expozice pohlednic Orbis pictus. Možná je také prohlídka 
rytířských sálů. Kromě sbírky pohlednic je do uvedených expozic a prostor bezbariérový přístup. 
Podrobnější informace: telefon: 466 799 240, fax: 466 513 056, e-mail: vcm@vcm.cz, web: www.vcm.cz.


