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Abilympiáda 2004: nadvláda severní Moravy a Slezska pokračuje
Výborné soutěžní výkony i pestrý doprovodný program

bezesporu oblíbená herečka a televizní moderátorka Bára Štěpánová. Odpoledne rozdávala autogramy, večer se představila nejen
jako zpěvačka a vypravěčka,
dekorovala také nejlepší soutěžící
ze sobotních disciplín.

Po oba dny vystavovalo několik
chráněných dílen svoje drobné
užitné a upomínkové předměty,
které vyrobili jejich klienti; někteří
z nich se objevili i mezi soutěžícími. Zájem byl také o expozice
kompenzačních pomůcek. (mk)

Více než stovka aktivních zdravotně postižených lidí (převažovali mentálně postižení) se ve dnech 18. a 19. června představila
v Pardubicích ve 24 soutěžních disciplínách 12. ročníku národní abilympiády. Tuto významnou přehlídku pracovních znalostí, schopností
a dovedností zorganizovala Česká abilympijská asociace za výrazného finančního i materiálního přispění množství sponzorů a partnerů
z řad podnikatelských subjektů, měst či obcí, škol atd. Centrem abilympijského dění se stalo opět Salesiánské středisko mládeže: kromě
tří soutěží se v jeho prostorách konaly všechny ostatní.
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Hudebníci zahráli ve strhujícím
netuší, že mu jeho plakát na téma
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(pokračování na str. 2)
Košíkářství
1. Eva Wallová (Přímětice, okr. Znojmo, ChD Znojmo)
2. Jaroslav Aleš (Roudnice nad Labem, SONS Litoměřice)
Počítačová editace textu
1. Anna Kneysová (Dřešín, okr. Strakonice)
2. Miluše Nechvátalová (Brno, sdružení Filia)
3. Vítězslav Dráb (Miličín, okr. Benešov)
Řízení automobilu
1. Pavel Brychca (Příbram)
2. Miroslav Mocek (Praha)
3. Vítězslav Dráb (Miličín)
Miroslav Bradáč (Štětí)
Keramika
1. Zdeněk Honomichl (Ústí nad Labem, sdružení
Fokus)
2. Radek Bečka (Opava, Charita Opava)
3. Helena Nejedlá (Krnov, Slezská diakonie Benjamin)
Malba na hedvábí
1. Irena Dančiová (Široká Niva, okr. Bruntál, Slezská
diakonie Benjamin)
2. Dana Dohnalová (Krnov, Slezská diakonie
Benjamin)
3. Šárka Smetanová (Sedlice, okr. Strakonice, sdružení Cestou vůle)
Šití dámského oděvu
1. Hana Salátová (Únanov, okr. Znojmo, ChD Znojmo)
2. Libuše Juhaňáková (Jaroslavice, ChD Znojmo)
3. Martina Vojtková (Staré Město, okr. Uherské
Hradiště, Charita Uherské Hradiště)

Přehled výsledků všech disciplín
Vyřezávání ovoce a zeleniny
1. Miriam Handlová (Olomouc)
2. Pavla Indrová (Přerov)
3. Petr Doležal (Ústí nad Labem, sdružení Fokus)
Mechanická montáž
1. Slavomír Koloničný (Havířov)
2. Pavel Palas (Staré Hradiště, okr. Pardubice)
3. Vlastimil Flégl (Červená Třemešná, okr Jičín)
Elektronická montáž
1. Slavomír Koloničný (Havířov)
2. Jan Wenemoser (Ledeč nad Sázavou)
3. Radim Divák (Havířov)
Návrh plakátu
1. Miroslav Bradáč (Štětí)
2. Milan Linhart (Ostrava, SONS Ostrava)
3. Věroslav Hejkrlík (Olomouc)
Cukrářství
1. Pavla Indrová (Přerov)
2. Marie Krejčiříková (Přerov)
Miroslav Zaoral (Přerov)
3. Jaroslav Novák (Praha, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým)
Studená kuchyně
1. Daněla Pastorková (Dolní Těrlicko, okr. Karviná,
STP Havířov)
2. Věnceslava Kubešová (Ústí nad Labem, sdružení
Fokus)
3. Jana Vojtková (Opava, Charita Opava)

Aranžování květin – západní styl
1. Miroslava Vnoučková (Chyše, okr. Karlovy Vary)
2. Jarmila Onderková (Praha)
3. Josef Zachar (Měnín, okr. Brno-venkov, ÚSP
Kociánka)
Aranžování květin – ikebana
1. Jarmila Onderková (Praha)
2. Ivona Manoušková (Brno, sdružení Filia)
Ludmila Měšťanová (Příbram)
3. Milena Samková (Pardubice)
Aranžování suchých květin
1. Pavlína Dikanová (Příbram)
2. Martina Lišková (Praha)
3. Leona Kulatá (Šternberk, ÚSP Vincentinum)
Vyšívání
1. Valéria Sentivanová (Hrabyně, okr. Opava)
2. Ladislava Bednářová (Polná, okr. Jihlava)
3. Vladimíra Bulínová (Suchohrdly, okr. Znojmo, ChD
Znojmo)
Háčkování
1. Věra Ruličková (Havířov, STP Havířov)
2. Gertruda Mocková (Havířov, STP Havířov)
3. Anna Müllerová (Strýčkovice, okr. Domažlice,
Sdruž. postižených civiliz. chorobami Koloveč)
Pletení
1. Jiřina Ivorová (Přerov)
2. Anna Formánková (Havířov, STP Havířov)
3. Ivona Manoušková (Brno, sdružení Filia)

Drhání
1. Jana Pospíšilová (Šlapanice, okr. Brno-venkov,
sdružení Filia)
2. Věra Bozděchová (Křenovy, okr. Domažlice)
3. Luďka Philippi (Brno)
Alena Stanická (Opava, Charita Opava)
Batika
1. Radek Dohnal (Osoblaha, okr. Bruntál, Slezská
diakonie Benjamin)
2. Luďka Philippi (Brno)
3. Jaroslava Pilná (Kosmonosy, okr. Mladá Boleslav)
Zdobení kraslic
1. Miriam Handlová
(Olomouc)
2. Danuše Trtíková
(Zašová, okr. Vsetín)
3. Milan Smondek (Hrabyně)
Malba na sklo
1. Vladimíra Bulínová (Suchohrdly, ChD Znojmo)
2. Helena Nejedlá (Krnov, Slezská diakonie
Benjamin)
3. Milan Ševčík (Prostějov)
Výroba svíček
1. Milan Ševčík (Prostějov)
2. Věra Neshybová (Suchohrdly, ChD Znojmo)
3. Kateřina Šimečková (Brno, sdružení Filia)
Studiová fotografie
1. Pavel Palas (Staré Hradiště)
2. Pavel Michalík (Praha)
3. Jaroslav Ličman (Mladá Boleslav, Centrum pro
mentální mládež)
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CANDY, spol. s r. o.
Hradčanská 403
530 06 Pardubice
Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
Internet: www.candy.cz; www.candies.cz
E-mail: candy@candy.cz

➨ Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných krmiv z kuřecího masa Nutram a K-9 s dietními
účinky pro kočky a psy.
➨ Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostředí, zátěž, fyziologický cyklus, požadovanou
kondici a osrstění zvířete podle podmínek chovu a požadavků
klienta.
➨ Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšleno, vyzkoušeno
a vyráběno v Čechách.
➨ První snack splňující veškeré požadavky na zdravou výživu
psích kamarádů.
➨ Ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku..
➨ CANDY dodává nejen do všech členských států Evropské unie,
ale také do Kanady.
➨ Velký zájem obchodníků a úspěch u odborníků na světovém veletrhu INTERZOO 2004 v Norimberku.
➨ CANDY dalo nový směr výrobě pamlsků – pomáhá psům i lidem
zdravě mlsat.
➨ Odhodlání bez kompromisů naplnit velmi náročné vlastní zadání, vysoká odbornost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost požadavků náročných českých
zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády.
➨ Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb
a krmiv, nezbytná součást sortimentu veterinárních ošetřoven.

PPD Chemicals s. r. o.
Smilova 703
530 02 Pardubice
tel.: 466 511 668, 466 511 883, 466 511 966,
466 511 977, 466 535 747
fax: 466 530 422
e-mail: zderadicka@ppd-chemicals.cz
web: www. ppd-chemicals.cz
Velkoobchod chemikáliemi pro:
- potravinářství
- kosmetiku a farmacii
- strojírenství
- plastikářství
- galvaniku
- výrobu barev a laků
- textilní a kožedělný průmysl
- zemědělství
- sklářství a výrobu porcelánu
- čistírny a prádelny
- úpravy vody
- tiskárny a papírenský průmysl
- stavebnictví

Vydejte se do Přerova
na oblastní abilympiádu!
Již 6. regionální přehlídka schopností a dovedností zdravotně
postižených lidí se koná od 15. do 17. října v tamní Střední integrované
škole technické. Pořádá ji přerovská odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých. Soutěže a doprovodné akce budou probíhat
v sobotu, výsledky budou oficiálně vyhodnoceny v neděli dopoledne.

Boženy Němcové 2625
530 02 Pardubice
telefony: 466 335 226, 466 335 227,
466 310 330
telefon jednatel: 466 335 225
fax: 466 310 228
e-mail: office@centrum-pce.cz
web: www.centrum-pce.cz

Vyhlášené soutěžní disciplíny
dopolední
odpolední
- studená kuchyně
- cukrářství
- keramika
- ovocné a zeleninové ozdoby
- mechanická montáž
- kresba na plátno
- řízení automobilu
- háčkování
- květinové aranžmá
- psaní na stroji
- vyšívání
- aranžmá stolu
- pletení
- výroba plakátu

✓ DODÁVKY KOMPLETNÍ PROJEKTOVÉ

DOKUMENTACE VŠECH STUPŇŮ
✓ FUNKCE GENERÁL. PROJEKTANTA
✓ INŽENÝRSKÁ ČINNOST
✓ REPROGRAFICKÉ PRÁCE

Zájemci si mohou vybrat maximálně dvě disciplíny, jednu dopoledne
a jednu odpoledne. Účastnický poplatek pro soutěžícího je 350 Kč, stejnou částku zaplatí i jeho průvodce. Každý další průvodce uhradí 850 Kč.
Přihlásit se můžete do 27. srpna na adrese Pavla Indrová, Kozlovská
17, 750 00 Přerov, telefon 603 225 487.
(pel)

Publicisté mohou i letos soutěžit
o Ceny Vládního výboru
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany v červenci vyhlásil
soutěž o Ceny za publicistiku zaměřenou na život zdravotně postižených lidí. Budou uděleny za díla
vysílaná v televizi či rozhlase nebo
písemná veřejně publikovaná, která zmíněnou problematiku nejlépe
popularizují.
Do 11. ročníku soutěže se lze
přihlásit do 30. září. Podrobné informace jsou zveřejněny na webo-

vých stránkách wtd.vlada.cz/pages/rvk_vvzpo.htm. Na dotazy
odpoví Jaroslava Selicharová, tajemnice VVZPO, na telefonním
čísle 224 002 705.
(pel)

Česká firma specializující se na rotační tváření plastů
CZ PLAST s.r.o.
Kostěnice 173
530 02 Pardubice
czplast@czplast.cz
www.czplast.cz

Orlický konzum
Husova 149
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel./fax: 494 321 288
E-mail: valc@orlkonzum.cz

Zážitek jako cesta k lepšímu porozumění zdravotně postiženým lidem
(dokončení ze str. 1)

do hrníčku vodu bez pomoci zraku. Žáci základní školy doprovodí
kamaráda, který nevidí, po školní
chodbě nebo se pokusí napsat
dopis beze zraku. Děti v mateřské školce si s klapkami na očích
kutálí ozvučeným míčem. Jde o to,
aby si na chvíli vystačily bez očí
a aby to pro ně byla legrace –
naším cílem samozřejmě není vystrašit je.
❇ Kdo už seminář absolvoval?
Zážitkovým seminářem v nejrozsáhlejší variantě prošli všichni
úředníci odboru sociálních věcí
Magistrátu města Pardubice. Jak
jsem již uvedla, naše osvěta má

různé podoby. A tak odhaduji, že
jsme ji zajistili asi pro 2500 lidí
včetně dětí.
Doufáme, že seminář bude i nadále úspěšný. Dali jsme mu podobu projektu a pokusíme se pro něj
vytvořit dobré finanční zázemí.
Chceme totiž, aby se stal běžnou
součástí vzdělávání obyvatel našeho města.
❇ Jaká je situace v jiných městech?
Tam, kde působí nějaká aktivní
organizace zdravotně postiže-

Už jste si někdy zahráli, aniž
byste viděli na figurky?

ných, se osvěta provádí. Každý ji
však děláme jinak. Ne nadarmo se
říká, že když dva dělají totéž, není
to vždycky totéž. My považujeme
za nejdůležitější zážitek. Ukazuje
se, že to je dobrý nápad.
❇ Je váš seminář snadno „přenositelný“ jinam, nebo je úzce
spojen s příznivými podmínkami
v Pardubicích?
Domnívám se, že najde uplatnění všude, kde žijí lidé s postižením.
Snad mohu i za spoluautory, tedy
Ivanu Liedermanovou a Jaromíra
Krpálka, říci, že kdyby o seminář
někdo projevil zájem, tak ho s radostí předáme dál. Kvalitní osvěty
není nikdy dost.
(pel)

Tel.: 466 951 581
Mobil: 777 750 869
Fax: 466 951 414

Účastníci semináře
si vyzkoušejí různé
domácí práce.

Akciová společnost Explosia zabývající se výrobou výbušnin a munice má ve svém oboru velmi dlouhou tradici. Společnost byla založena již v roce 1920 pod názvem
Československá akciová továrna na látky výbušné, na Explosii byla přejmenována roku
1934. Po znárodnění československého průmyslu vznikl spojením závodů Explosia,
Synthesia, UMA a řady menších podniků národní podnik Synthesia. Počátkem devadesátých let byla Synthesia rozdělena na odštěpné závody, jedním z nich byla rovněž Explosia,
která se tak vrátila ke svému historickému názvu.
Jako samostatná firma se Explosia vyčlenila ze Synthesie v červnu roku 2002, nyní je
stoprocentně vlastněna státem. Má významné postavení v regionu díky více než 600 zaměstnanců.
Explosia a.s. je stabilizovanou firmou vyrábějící průmyslové trhaviny a střeliviny pro vojenské i civilní použití. Jedná se především o výrobky pro důlní a povrchové
dobývání, výrobu střelivin pro loveckou a sportovní střelbu a výrobu prachů pro speciální
aplikace. Mezi její produkty dále patří velkorážová munice, speciální chemikálie a černé
prachy. Vlastní oprávnění k vývozu vojenského materiálu. Exportuje do více než 20 zemí
světa.
Nedílnou součástí Explosie je i Výzkumný ústav průmyslové chemie (vznikl v roce 1954)
zabývající se malosériovými výrobami speciálních pyrotechnických výrobků a výzkumem
v oblasti speciálních a energetických materiálů.
Explosia a.s. nabízí široký sortiment služeb v oblasti trhacích prací, poradenskou činnost
a technický servis.
Společnost je certifikována dle ISO a AQAP.

Explosia a s.
532 17 Pardubice-Semtín

Tel.: 466 821 111
Fax: 466 822 966

E-mail: explosia@explosia.cz
Internet: www.explosia.cz
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Pro snazší život s červenobílou holí
Od roku 2001 může kdokoli z nás potkat lidi s červenobílou
holí. Je to nezbytný životní průvodce hluchoslepých, jimž
slouží k bezpečnějšímu pohybu mimo domov – na veřejných
prostranstvích, přechodech pro chodce, chodnících apod.
Už druhým rokem připomíná existenci takových osob dobročinná sbírka Červenobílé dny, kterou pořádá občanské
sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé.
Letošním hlavním sbírkovým dnem bylo pondělí 19. dubna, kdy
se ve 49 českých a moravských městech objevilo 595 dvojic
a trojic dobrovolníků. Kolemjdoucím prodávali dvacetikorunové
vtipné komiksové pohlednice. V rámci sbírky se také v neděli
25. dubna uskutečnila v pražském Divadle v Dlouhé Červenobílá
benefice, představení s největší hvězdou Jiřím Suchým, který se
se všemi ostatními vystupujícími vzdal honoráře.
Ke konci června bylo na sbírkové konto s číslem
51-1610030447/0100 připsáno přes 750 tisíc korun. Na uvedené číslo je možné peníze poukazovat až do 26. září.
Jiří Suchý a hluchoslepý Láďa Berky společně zpívají a znakují Pramínek vlasů.

Z výtěžku sbírky se budou financovat individuální terénní služby
pro hluchoslepé jako doprovod k lékaři, tlumočení, kursy prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí nebo výuka komunikace. Peníze se dále použijí na zajištění edukačně-rehabilitačních pobytů a na vydávání bulletinu Doteky. Nově se
z nich budou částečné hradit asistentské služby. Pořadatel sbírky
doufá, že přispěje také ke splnění dlouhodobého cíle, k zajištění
možnosti pracovního uplatnění pro hluchoslepé na běžném pracovním trhu nebo v chráněných dílnách.
O aktivitách sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé se
lze dočíst také na internetu, a to na adrese www.lorm.cz. Je tam
také umístěna elektronická verze pohlednice sbírky Červenobílé
dny. Stránky mají dobrou uživatelskou přístupnost i pro hluchoslepé a zrakově postižené, přičemž slabozrací si mohou zvolit velikost písma.
Kontakty na občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé: Poradenské centrum, Zborovská 62, 150 00 Praha 5,
telefon/fax: 257 325 478, e-mail: info@lorm.cz.
(mk)

Sportování v příjemném prostředí
Prostranství před letohrádkem
Hvězda v Praze na Bílé Hoře bude v sobotu 11. září od 12 hodin
místem setkání sportovně založených vozíčkářů, ale také zdravých lidí. V tomto prostředí
plném zeleně totiž Pražská organizace vozíčkářů uspořádá již po
dvaadvacáté oblíbenou akci
Hvězda 2004.
Pravidla připravených sportovních disciplín jsou uzpůsobeny ta-

ké účastníkům s velmi těžkým tělesným postižením. Do každé soutěže se může přihlásit kdokoliv
s tím, že musí zaplatit startovné 50
korun. Na své si přijdou jak příznivci rychlého pohybu, tak i soutěžící s pevnou rukou a bystrým
okem: připraveny budou běhy
a jízdy na 1500 a 3000 metrů, slalomy, hod na cíl, kuželky, pétanque a další zajímavé disciplíny.

Bezpečné ulice pro děti

Nová soutěž,
která podporuje dobrou věc
Občanské sdružení Rytmus a personální společnost Adecco vyhlásily 15. července celostátní soutěž STEJNÁ
ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2004. Až do konce října může kdokoliv nominovat firmu, která úspěšně zaměstnává člověka se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí a v běžném pracovněprávním vztahu.
Další informace lze získat na stránkách www.stejnasance.cz nebo na telefonech sdružení 224 255 819 a 224
251 610.
(pel)

Rekordní účast přispěla k úspěšnému průběhu
V sobotu 22. května se sjely do Jedličkova ústavu a škol vedle
památného Vyšehradu zdravotně postižené děti se svými rodiči,
přáteli, učiteli, vychovateli nebo spolužáky. Účelem jejich cesty byla účast na 3. české abilympiádě pro děti a mládež. Náš přední
ústav pečující o zdravotně postiženou mladou generaci připravuje
samostatnou dětskou abilympiádu z pověření České abilympijské
asociace od roku 2002.
(I. kategorie – od 6 do 12 let,
II. kategorie – od 13 do 18 let), ve
zbývajících se o co nejlepší výkony snažily buď jen mladší děti, nebo naopak pouze starší.
Letošní počet soutěžících (o 37 více než
Obětavý tým organizátorů připrav loňském roce!) nasadil
vil pro 108 mladých abilympioniků
všem laťku hodně
14 soutěžních disciplín. Jedinou
vysoko.
novou byly Hry na počítači, která
Šikovnost mnohých
se v soutěžním programu objevila
abilympioniků, kteří díky
na základě přání jak dětí, tak i jení zvládli požadovaný
jich rodičů či učitelů. V devíti se
úkol v kratším čase, než
soutěžilo ve dvou kategoriích
jaký měli podle pravidel k dispozici, překvapila nejen organizátory.
Hry na počítači přilákaly osm soutěNašli se samozřejmě i takoví, ke
žících různého věku.

kterým se v průběhu soutěže otočilo štěstí zády. Ale ani za takové
nepříjemné situace svoje vystoupení nevzdali a pokračovali v úsilí
splnit požadované. O výborné
úrovni soutěžících svědčí také to,
že ani jeden z našich čtyř dětských účastníků 6. mezinárodní
abilympiády neobsadil ve své disciplíně nejvyšší příčku.
K organizátorům se zachovali velice vstřícně sponzoři.
Nejenže se postarali
o materiální zabezpečení
disciplín, ale jejich dárky
převzal při závěrečném vyhlašování výsledků každý
soutěžící. Protože organizátoři dětské abilympiády
se řídí heslem „V naší soutěži není žádných poražených“, pozvali ke stupňům vítězů
bez ohledu na umístění všechny.
Celoživotní památkou na abilympijské vystoupení byly také pěkné
medaile.
Podíl na pohodově prožitém dni
měla také dvojice mladých zpěváků z Plzně. Ta zpříjemnila chvíle
čekání na vyhlašování vítězů a při
jejích písničkách se zaplněné
nádvoří starého areálu Jedličkova
ústavu roztancovalo.
Kromě dlouhé řady sponzorů si
velké poděkování zaslouží také
členové organizačního týmu, rozhodčí, asistenti soutěžících
i všichni ostatní, kteří se na příjemné atmosféře sobotního abilympijského dětského dne podíleli.
(mk)

Pod tímto heslem budou v týdnu od 16. do 22. září probíhat v řadě
měst programy v rámci Evropského týdne mobility. Ve středu
22. září tuto osvětovou a propagační akci (v naší republice se konala poprvé před dvěma roky) jako její vrchol uzavře Evropský den
bez aut. Aktivity pořádané v tento den upozorňují na problematiku
automobilové dopravy, informují o možnostech udržitelné dopravy
(veřejné silniční i železniční, cyklistické apod.), zároveň také povzbuzují občany a občanská sdružení k aktivnímu přístupu k jejich
městům.
Jedním z měst, kde se Evropský
dětem možnost zdolat na vozíku
den bez aut uskuteční, je
simulované překážky, s nimiž se
mohou v silničním provozu vozíčChrudim. Toto východočeské
město ho realizuje jako součást
káři setkat. Místní odbočka
Projektu Chrudim – Zdravé měsSjednocené organizace nevidoto. Dějištěm akcí bude v době od
mých a slabozrakých představí
10 do 17 hodin Městský park, dvě
svou činnost, chůzi s vodicím
z nich připravují organizace zdrapsem, zdolávání překážek se
votně postižených.
simulačními klapkami apod.
Česká abilympijská asociace nabídne na dopravním hřišti nejenom
(mk)

Všichni závodníci získají drobné
upomínkové ceny. Pořadatelé zajistí také občerstvení. Vozíčkáři
s bydlištěm v Praze budou zdarma
přepraveni na místo akce i zpět
domů.
Podrobné informace včetně přihlášky přináší internetová adresa
www.pov.cz. V případě žádosti
o zaslání přihlášky poštou je třeba
psát na adresu: Pražská organizace
vozíčkářů,
Benediktská
688/6, 110 00 Praha 1. Zájemci
o účast získají informace také
u J. Frankové na telefonním čísle
224 826 078, příp. na e-mailové
adrese pov@gts.cz.
(mk)

Nejlepší v jednotlivých disciplínách:
Lego, I. kategorie (celkem 5)
2. Jiří Hrabák (Velvary)
1. Pavel Stránský (Velvary, okr. Kladno)
3. Jan Weber (Modlany, okr. Teplice)
2. Ondřej Semrád (Jihlava)
Studená kuchyně, I. kategorie (celkem 4)
3. Daniel Markvard (Praha)
1. Lucie Petráková (Jihlava)
Puzzle, I. kategorie (celkem 5)
2. Jaroslav Kubíček (Hrob, okr. Teplice)
1. Martin Blahut (Jihlava)
3. Lucie Beranová (Hradec Králové)
2. Jitka Duličková (Hradec Králové)
Studená kuchyně, II. kategorie (celkem 7)
3. Jan Brychta (Jihlava)
1. Zuzana Malá (Hostouň, okr. Domažlice)
Puzzle, II. kategorie (celkem 7)
2. Štefan Rác (Kladno)
1. Lukáš Schauer (Dolní Čermná, okr. Ústí nad Orlicí)
3. Pavel Semian (Teplice)
2. Marcela Nováčková (Ostrava)
Cukrářství, II. kategorie (celkem 5)
3. Jakub Hajn (Choceň)
1. Veronika Pajerová (Bílina)
Keramika, I. kategorie (celkem 5)
2. Klára Dubřická (Kladno)
1. Otto Chmel (Hradec Králové)
3. Radek Heryán (Dvůr Králové nad Labem)
2. Martin Schauer (Ústí nad Orlicí)
Vyšívání, I. kategorie
3. Martin Drbohlav (Nový Bydžov)
1. Adéla Kubíčková (Hradec Králové)
Keramika, II. kategorie (celkem 9)
2. Lucie Ulrichová (Hradec Králové)
1. Markéta Zemanová (Zbůch, okr. Plzeň-sever)
Vyšívání, II. kategorie (celkem 5)
2. Kristýna Beranová (Liberec)
1. Anna Chládková (Dolní Dobrouč, okr. Ústí nad
3. Radim Bandy (Lanškroun)
Orlicí)
čestné uznání – Barbora Tilzová (Teplice)
2. Kateřina Šůlová (Zbiroh, okr. Rokycany)
Modelování, I. kategorie
3. Alena Poslušná (Třebusice, okr. Kladno)
1. Barbora Stejskalová (Jihlava)
Tkaní (hrábě), I. kategorie
Modelování, II. kategorie (celkem 6)
1. Marek Suchý (Kladno)
1. Jakub Dvořák (Velký Borek, okr. Mělník)
Tkaní (hrábě), II. kategorie
2. Helena Vlachová (Liberec)
čestné uznání – Alena Vopatová (Plzeň)
3. Michael Palán (Brandýsek, okr. Kladno)
Malování, I. kategorie (celkem 8)
čestné uznání – Lukáš Drkula (Teplice)
1. Radka Nosková (Liberec)
Práce se dřevem, I. kategorie
2. Karolína Maříková (Kladno)
1. neuděleno
3. Jakub Jakoubek (Česká Třebová)
2. Vojtěch Liška (Staňkov, okr. Domažlice)
čestné uznání – Monika Matějková (Řetová, okr. Ústí
Práce se dřevem, II. kategorie
nad Orlicí)
1. Michal Čech
Malování, II. kategorie (celkem 8)
2. Vít Feller (Černošice, okr. Praha-západ)
1. Michal Potůček (Hradec Králové)
Počítačová editace textu, II. kategorie (celkem 5)
2. Lucie Tekelová (Hradec Králové)
1. Tomáš Kroupa (Praha)
3. Ondřej Holeček (Kladno)
2. Martin Svoboda (Bílina)
Aranžování květin, II. kategorie (celkem 4)
3. Jakub Wais (Říčany, okr. Praha-východ)
1. Michal Kolena (Zbůch)
Hry na počítači, I. kategorie (celkem 3)
2. Andrea Ulrichová (Hradec Králové)
1. + čestné uznání - Natálie Proková (Humpolec)
3. Martin Zubařík (Zbůch)
2. Martin Šnajdr (Třemošná, okr. Plzeň-sever)
Košíkářství, II. kategorie (celkem 5)
3. Jakub Malafa (Třemošná)
1. Alice Štefanová (Nehvizdy, okr. Praha-východ)
Hry na počítači, II. kategorie (celkem 5)
2. Karel Dominik (Benátky)
1. Martin Homiak (Kladno)
3. Martina Čapková (Úvaly, okr. Praha-východ)
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Pro zdravotně postižené existují různé soutěže, v nichž mohou
prokázat své dovednosti. Vždy se v nich ale soutěží v jednom
oboru lidské činnosti. V 1. ročníku soutěže Cena Vlastimila Císaře
si mohou zdravotně postižení vybrat ze čtyř značně rozdílných kategorií – literární, uměleckých ručních prací, informačních technologií a pomůcek pro zdravotně postižené.

Soutěž devatera řemesel
Soutěž vyhlásily občanské sdružení Orfeus a nestátní zdravotnické zařízení Medicur. Jejím prostřednictvím chtějí zdravotně
postižené spoluobčany především
motivovat k aktivnímu životu, ale
také podpořit integrační přístupy
společnosti vůči osobám se zdravotním postižením. Soutěž má zároveň připomenout významného
činovníka v hnutí za práva zdravotně postižených a mohla i měla by
objevovat nové talenty.
Do literární kategorie mohou
soutěžící přihlásit např. povídku,
fejeton, úvahu nebo báseň.
Kategorii uměleckých ručních
prací tvoří malířství, řezbářství, keramika a vyšívání. Kategorie informačních technologií představuje
jednak vytvoření softwarového
programu s libovolným zaměřením
(freeware), druhou možností je
jedna digitální fotografie. V kategorii pomůcek pro zdravotně
postižené se bude hodnotit nejvtipnější nápad vhodný k realizaci.

Adresa pro zaslání (osobní doručení) přihlášených děl je CDS
ORFEUS, ul. Sdružení 39,
140 00 Praha 4. Pro e-mailovou
komunikaci jsou určeny adresy
reditel@orfeus-cr.cz nebo pejcoch@orfeus-cr.cz. Nejpozdější
termín pro doručení klasickou
poštou je pátek 15. října (rozhodující je razítko), pro osobní
předání středa 20. října a pro
e-mailovou zásilku pátek 22. října.
Přihláška musí obsahovat jméno
a příjmení, rok narození a úplnou
adresu.
Všichni vítězové získají peněžitou odměnu, pro soutěžící na dalších dvou místech budou připraveny věcné ceny. Vyhlašovatelé
mají právo soutěž zrušit, příp.
v některé kategorii neudělit cenu.
Podrobné propozice soutěže
jsou zveřejněny na internetové adrese www.orfeus-cr.cz. Tamtéž
budou k dispozici jejich případná
upřesnění a po ukončení soutěže
i výsledky.
(mk)

Účinný pomocník v nesnázích
Pro rodiče dětí se zdravotním postižením znamená péče o jejich
potomka také častější návštěvy
v lékařských ordinacích. Vyrovnat se přitom s jejich zdravotním
handicapem pro ně nebývá vždy
jednoduché. Často postrádají
nejpotřebnější informace rázu
zdravotnického, sociálně-právního či pedagogického. V Pardubicích lze takové informace získat
ve 40stránkové brožuře formátu
A5 od autorského kolektivu složeného z ředitelky zařízení dětské péče a rehabilitace, poradkyně rané péče, primáře dětského
oddělení nemocnice a ředitele
okresní správy sociálního zabezpečení.
Čtenáři se dozvědí např. o významu komplexní péče o děti se
zdravotním postižením, o rané,
preventivní, léčebné, rehabilitační
a lázeňské péči, podmínkách
k získání
průkazů TP, ZTP
a ZTP-P atd. V brožuře jsou uvedena i telefonní čísla na speciali-

zované odborné ambulance
dětského oddělení i na jiné odborné lékaře s dětskou specializací
v nemocnici, na odborné lékaře
se specializovanou ambulancí mimo nemocnici, na rehabilitační
pracoviště, na zdravotní pojišťovny, na odbory na magistrátu, úřadech městských částí a krajském
úřadu, které vyřizují záležitosti související se zdravotním postižením.
Autoři do obsahu zařadili také adresář různých klubů, občanských
sdružení a poraden.
Brožuru získají rodiče zdarma na
dětském oddělení nemocnice,
u dětských obvodních lékařů,
neurologů, dětských očních lékařů, na okresní správě sociálního
zabezpečení, na magistrátu nebo
na krajském úřadu. Vzhledem
k důležitosti údajů by neměla chybět v žádné rodině, která pečuje
o zdravotně postižené dítě.
Knížka by mohla zároveň inspirovat lékaře a další odborníky z území celé republiky pohybující se
v oblasti péče o zdravotně postiženou mladou generaci k vydání
podobné publikace.
(mk)

Výsledky výzkumného projektu
PUB+ v naší republice

Jedinečná kolekce historických
plakátů ve středu Prahy

Jak se běží beze zraku
nebo třeba na vozíku
Sdružení Okamžik vydalo letos na
jaře knížku „Každý běží svou míli“.
Jde o velmi zajímavý sborník drobných próz a básní, jejichž
autory jsou lidé se zdravotním postižením. Čtivá, většinou autobiograficky laděná dílka podávají
nenucená svědectví o tom, jak se
zdolávají překážky, když k nim
osud navíc přidělil třeba svalovou
dystrofii nebo ztrátu zraku.
Knížka obsahuje práce, které
k uveřejnění doporučili členové
poroty soutěže „Společný svět“.
Tu loni sdružení Okamžik vyhlásilo
u příležitosti Evropského roku
osob se zdravotním postižením...
Na více než sto stránkách lze najít i některé mimosoutěžní texty od
stejných autorů a povídku vozíčkáře Jana Nouzy, známého spisovatele a publicisty, která dala knížce
název. Všichni zúčastnění navíc
odpověděli na několik anketních
otázek, takže čtenář se dozví
leccos z jejich soukromí.
Brožuru úsměvnými kresbičkami
obohatila nevidomá Pavla Francová. Určitě potěší každého, kdo
hledá inspiraci, jak lépe zvládat
běh svým vlastním životem. Knížka
stojí 98 Kč a lze ji sehnat ve větších knihkupectvích. Můžete si ji
také objednat na adrese Okamžik,
Umělecká 5, 170 00 Praha 7.
(pel)

Povídání s Karlem Čapkem
(Věra Vojáčková, nar. 1972)
Napsal jsi, Karle Čapku,
že kašel, koně a lásku nelze skrýt.
Jak snadno
mohla bych
tvůj krátký seznam
rozšířit.
S vozíkem ukryji se leda v davu.
A mé tělo –
to není model pro parádu.
Učím se s tím žít,
nejde totiž
tyhle malé boty
odložit.
Jsou jediné, co mám,
a tak
v nich
směle,
s drzostí mě vlastní,
klopýtám.

(z knížky „Každý běží svou mílii“)

MANA SDRUŽENÍ
František Březina
U Stadionu 9
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 513 623
e-mail: mana@pard-net.cz
➤ barvy
➤ hydroizolace
➤ tmely
➤ omítky
➤ sanace
➤ zateplování

S velmi zajímavým nápadem
přišla v roce 2002 pražská
agentura ProVás. Její ředitel
Vojtěch Sedláček se rozhodl,
že bude prodávat kopie historických plakátů, které mají
uměleckou hodnotu nebo jsou
zajímavým dobovým svědectvím.
Sídlo agentury je zároveň jakousi malou prodejní galerií: stěny
jsou doslova posety různými plakáty a návštěvník si kterýkoliv
z nich může zakoupit. K vidění
jsou kopie plakátů secesních či ve
stylu art deco, velmi zajímavé jsou
repliky střeleckých terčů z prvé

Doprovodný program: zábava i poučení
Hojně navštěvovanou a pravidelnou součástí veletrhu Rehaprotex,
který se bude letos konat od úterý 2. do pátku 5. listopadu v pavilonech A1, A2 a A3 brněnského výstaviště, je prezentace nevládních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš
úsměv. Její organizátor, Liga za práva vozíčkářů, připravuje znovu
bohatou a rozmanitou nabídku doprovodných akcí. Vzhledem
k termínu veletrhu se budou postupně doplňovat a upravovat. Na internetu je přehled akcí umístěn na adresách www.ligavozic.cz
a www.bvv.cz.
Výběr z programu (stav ke konci
- Sportovní akce – ukázky sportu
července):
pro zdravotně postižené; jízda
- Poradenská služba - právní pozručnosti v automobilu s ručním říradna pro neziskové organizace,
zením; možnost vyzkoušet si chůzi
audit; poradna k řešení bezbariéposlepu na překážkové dráze.
rovosti v jednotlivých městech; po- Dětský program – dvě dětská
radna pro život s postižením
představení; dětský koutek.
Paragrafík.
Až na výstaviště se dostanou
- Vzdělávací programy – předv zahajovací den veletrhu zdarma
nášky, semináře, prezentace
zvláštním vlakem zdravotně postiorganizací, diskuse, celostátní setžené děti, mládež a jejich doprokání, konference na aktuální témavod. Vlak, který vypraví České
ta určené především pracovníkům
dráhy a Unie železničních zaměstneziskového sektoru, lidem se
nanců, vyjede v 6 hodin z nádraží
zdravotním
postižením,
ale
Praha-Holešovice, dále zastaví
i ostatním zájemcům z řad veřejv 6.25 v Kolíně, v 7.15 hodin
nosti; konference Společně proti
v Pardubicích a v 8 hodin v České
bariérám.
Třebové. Zpět z výstaviště odjede
- Panelová diskuse o systémové
v 15.30 hodin, v České Třebové
změně sociálních služeb.
zastaví v 17.30, v Pardubicích
- Prezentace činnosti jednotliv 18.15, v Kolíně v 19 hodin, do
vých chráněných dílen, ukázky
Prahy-Holešovic dorazí v 19.30
výrobků a jejich vzniku přímo na
hodin. Všechny časy jsou orienploše pavilonu.
tační.
- Představení hmatového modeProtože v posledních letech přelování.
výšil zájem svézt se tímto vlakem
- Hipoterapie a canisterapie –
jeho kapacitní možnosti, je třeba
živá zvířata v akci.
přihlásit se včas buď u Edity
- Vodicí psi pro nevidomé a psi
Ďurďové z Ligy za práva vozíčkářů
jako osobní asistenti.
– mobil 775 152 006, e-mail edi- Pódiová vystoupení zdravotně
ta@ligavozic.cz, případně u Jaropostižených i nepostižených
slava Čajky (zástupce organizátorů
umělců.
vlaku) – mobil 603 787 406,
- Fotografická soutěž Život nejen
e-mail jaryn.cajka@t-email.cz.
na kolech – pravidla otisklo letošní
druhé číslo časopisu Vozíčkář.
Adresa pro informace o dopro- Internetovna – možnost využívávodném programu: Liga za práva
ní internetu zdravotně postiženými
vozíčkářů (E. Ďurďová), Kounicopři hledání zaměstnání; seznámení
va 42, 602 00 Brno, telefon + fax:
se speciálními pomůckami k počí541 249 175-6.
tači.
(mk)

poloviny 19. století. Vystavená
kolekce zahrnuje i zdařilé české
filmové plakáty.
Nepřehlédnutelné jsou plakáty
z bolševické éry, zejména z 50.
let, pojaté zcela v duchu socialistického realismu. Dělníci dopadající nebezpečnou škodnou, Stalin
coby vůdce kynoucí jásajícím davům, Lenin vyzývající k boji proti
alkoholismu… Dobová propaganda, nad jejíž naivitou a kýčovitostí
se dnes člověk pousměje, se
dobře prodává. Tyto plakáty mají
úspěch zejména u mladších lidí
a cizinců, kteří si je většinou kupují z recese.
Originály agentura získává od
různých dárců nebo je od někoho
odkoupí. Opravdovým klenotem
v nabízené kolekci je plakát zvoucí na pařížskou výstavu díla malíře
Toulouse Lautreca, stvořitele
vůbec prvého plakátu. Vyhledávanou raritou je nejstarší zobrazená
pneumatika na plakátu: jde
o Continental Pneumatic z roku
1900.

Agentura ProVás, jejímž hlavním
posláním je vytvářet pracovní příležitosti pro zdravotně postižené lidi, se plakáty zabývá i jinak. Má
v Praze vlastní plakátovací plochy
a sloupy, které nabízí k využití pro
kulturní účely. Stojí za zmínku, že
agentura už několik let vychází
vstříc České abilympijské asociaci. Zajišťuje pro ni v hlavním městě bezplatný výlep plakátů, které
zvou veřejnost na národní abilympiádu.
Sbírku plakátů si od pondělí do
pátku mohou prohlédnout i vozíčkáři. Agentura ProVás se nachází
v Rybné ulici č. 21, nedaleko obchodního domu Kotva.
Další informace získáte na telefonu 224 811 570 nebo na stránkách www.plakatovani.cz. Dotazy
můžete také posílat e-mailem na
adresu provas@vol.cz.
(pel)

Existují nejen bariéry architektonické, ale také v myšlení lidí

V minulém čísle jsme v základních rysech informovali o výzkumném projektu PUB+, který zjišťoval názory osob se sníženou schopností pohybu na stav (ne)přístupnosti veřejných budov – škol,
knihoven, úřadů, obchodů, sportovních a kulturních center atd. Tento článek se výzkumem zabývá podrobněji, vychází přitom z podkladů společnosti SC&C, která u nás projekt realizovala.
Dotazníkové šetření obsahovalo také otázky na kvalitu života, využívání služeb, životní podmínky, cestování mimo domov a přístup občanů s pohybovým omezením k internetu.
odpovědi na otázku, zda si zdravotně poti. Při rozhodování o realizaci bezbariérové
rozdíl. V odpovědích na dotaz na nejčasvysvědčení. V ciDotazování probíhalo v Praze, Brně,
stižení přejí chodit ven častěji. Kladně odtovaných právpřístupnosti často hrají významnou roli netější bariéry ve veřejných budovách se
Ostravě a Plzni. Na otázky odpovědělo
ochota, negativní postoje, strach, předpovědělo pouze 36 procent respondentů.
ních předpisech
156 zdravotně postižených občanů a 71
objevily především chybějící rampy a židle
Podle stejného výzkumu v Bulharsku,
sudky apod., tedy bariéry vnitřní. Jejich
(lavičky), nevhodné toalety a kluzké podladoporučují resjejich spolubydlících. Průměrný věk resPolsku, Rumunsku a Řecku by tam rádo
pondenti provést několik zásadních změn.
odstranění je v zásadě mnohem těžší i delpondentů byl 40 let. Mezi oslovenými byli
hy. Ač se vším nelze vyjádřit spokojenost,
chodilo častěji ven minimálně 70 procent
ší než u bariér stavebních. Musí se vlastně
je podle názoru respondentů situace
Prováděcí vyhláška např. umožňuje podle
vozíčkáři a osoby s pohybovými problémy,
dotázaných občanů s omezenou pohyblivyjádření expertů její obcházení. Jinými
prolomit jakýsi začarovaný kruh: lidem
v přístupnosti budov od roku 1989 mnokteré používají i nepoužívají pomůcky (berčasto nepřipadá problematika bezbariérovostí. Klademe si otázku, proč čeští občaslovy: nedodržení předpisu lze obhájit tzv.
le, hole apod.).
hem lepší.
né s pohybovým postižením nechtějí
vosti natolik vážná, bezbariérové přístupy
Druhá dotazovaná oblast se týkala
zvláštními podmínkami, jejichž definice
V případě architektonických bariér tazavycházet ven – nemohou se nikam dostat,
je velmi nejasná. Vyhláška není navíc
považují za zbytečné, protože do jejich
tele zajímaly překážky, s nimiž se musí
nejzávažnějších problémů při zajišťování
objektu žádní zdravotně postižení nechonebo jim chybí síla prolomit bariéru okolí?
bezbariérové přístupnosti. Novelizovaný
prakticky vymahatelná čili v ní nejsou statělesně postižení vyrovnávat už při samotZa zamyšlení stojí také údaj, že více než
noveny žádné sankce pro případ jejího
dí. Lze naopak najít také případy, kdy obstavební zákon postrádá ustanovení o záném pohybu v bytech a domech. Ti jako
jekt má sice třeba bezbariérovou toaletu,
60 procent dotázaných neví nic o české
nedodržení.
časté nedostatky vidí chybějící či nedostakonné povinnosti přestavět staré budovy
legislativě řešící bezbariérovou přístupta se ovšem časem změní např. na sklad
na bezbariérové. Pokud navíc mají statut
Velmi problematickou oblastí je i proces
tečné úpravy výtahů, schodů, zábradlí,
nost. O podobných předpisech v evropkonečného schvalování staveb z hlediska
čisticích prostředků nebo úklidovou kohistorických a památkových objektů, musí
zavírání oken nebo dveří. V dopravě resmoru. Do řady nesprávných postojů spoských státech nikdy neslyšely tři čtvrtiny
bezbariérovosti. Podle oslovených by se
výsledná rekonstrukce vycházet z kompondenti nejčastěji využívají autobus nebo
respondentů. Více informací o této legislečnosti patří také navrhování nevhodných
měl zlepšit celý kontrolní proces i postup
promisu mezi památkáři a zdravotně postitramvaj (potom auto), ale celkově považují
lativě mají členové různých organizací
přístupů do budov zadními vchody, garáposuzování a schvalování přístupnosti stasituaci ve veřejné dopravě za značně križenými. Taková dohoda znamená většizdravotně postižených. Ti také častěji
žemi nebo špinavými nákladními výtahy.
nou složitá jednání. Přesto přese všechno
veb. Složitost uvedené problematiky ovlivtickou. Největší bariéru pro ně představují
podávají stížnosti na nedostatečnou příňuje také neúplná znalost potřebných
Pravdou zůstává, že někdy je to jediný
dostala stávající legislativa ohledně přínevhodné schody. Uvedli také častou neprávních předpisů úředníky stavebních
možný přístup, ale jak se ve výzkumu
stupnost budov.
možnost dostat se z nástupiště nebo
stupnosti budov – citovaný zákon a provávyjádřil jeden dotázaný lékař: „... pro poNásledující článek se zaměří na porovděcí vyhláška o obecných technických
úřadů, architekty apod.
z chodníku do vozidel, která nejsou nízkonání výsledků výzkumného projektu PUB+
Jedním z největších problémů je bez
hybově omezeného člověka to znamená
podlažní. Ale i u nízkopodlažních vozidel
požadavcích zabezpečujících užívání stazvýraznění komplexu.“
v České republice a ve čtyřech zmíněných
nastává problém: mezi nástupištěm
veb osobami s omezenou schopností
ohledu na sledované okruhy (samozřejmě
zemích střední a jižní Evropy.
(mk)
pohybu a orientace – dobré až vyhovující
kromě nedostatku peněz) postoj veřejnosBezpochyby zajímavé zjištění přinesly
a vstupními dveřmi bývá značný výškový
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Provozní doba:
Po - Pá: 8 - 18
So: 8 - 11
❒ Humánní léčiva, zdravotnický materiál, individuálně připravované léky, vitamíny, homeopatika firem Boiron, Dr. Peithner, Hell a Weleda.
❒ Speciální nabídka - multifunkční měřicí jednotka Corazon na měření výšky, váhy, krevního tlaku, tepu a klasifikace hmotnosti podle BMI,
která na závěr vytiskne písemný protokol se všemi údaji. Poplatek za
použití činí 10 Kč.

Montplast
Kostěnice – obec východně od Pardubic
s první písemnou zmínkou v roce 1398;
obecní kronika uvádí jako původ názvu německé slovo Gast čili host; kaple Matky
Boží z roku 1909.
Mikulovice – obec na hlavní silnici mezi
Pardubicemi a Chrudimí; na vyvýšenině kostel sv. Václava patrně z druhé poloviny
15. století.
Chrast – město (od roku 1853) na úpatí
Českomoravské vrchoviny jihovýchodně od
Chrudimi; založena ve druhé polovině
13. století; areál barokního zámku a kostel
Nejsvětější Trojice.
Hlinsko – druhé největší město okresu
Chrudim (kolem 11 tisíc obyvatel) na rozmezí CHKO Žďárské vrchy a Železné hory; první zmínka v 11. století; unikátní seskupení
roubených staveb lidových řemeslníků
Betlém.
Dolní Roveň – osmikilometrová obec na
potoku Lodrantka 15 kilometrů na východ
od Pardubic; předpokládaný vznik v polovině 13. století; rodiště předsedy vlády v letech 1929 až 1932 Františka Udržala.
Chvojenec – jedno z nejstarších sídel na
cestě z Hradce Králové do Svitav severový-

Provozovna:
Veselí u Přelouče 11
535 01 Přelouč
Tel.: 466 972 737
Mobil: 606 430 429

AQUASTAV s.r.o. PARDUBICE
Lány na Důlku 14
533 31 Pardubice
telefon, fax: 466 970 307
e-mail: aquastavpce@tiscali.cz

Představení partnerských měst a obcí
chodním směrem od Pardubic; první zmínka v roce 1356.
Brloh – malá obec pod severozápadními výběžky Železných hor nedaleko od Přelouče;
v lomu v údolí u obce zachovány zbytky příbojového břehu moře z období křídy.
Kočí – obec na východ od Chrudimi;
založeno kolem roku 1260 německým obyvatelstvem; dřevěný kostel sv. Bartoloměje
z 15. století s přístupem po osmnáctimetrovém dřevěném mostě z roku 1721– významná památka lidové architektury; .
Slatiňany – čtyřtisícové město jižně od
Chrudimi pod Železnými horami; renesanční zámek z konce 16. století s velkým
anglickým parkem z počátku 19. století
s druhou nejbohatší sbírkou dřevin na území
východních Čech; v hřebčíně chov starokladrubského vraníka (nejstaršího českého
plemene) a koně Przewalského, poslední
rasy divoce žijícího koně.
Poděbrady – středočeské lázeňské město
na léčbu chorob srdce na toku řeky Labe;
prvopočátky historie už v období pravěku;
první zmínka roku 1223; v roce 1905

v hloubce přes 97 metrů navrtán vydatný
pramen uhličité minerální vody; patrně rodiště českého krále Jiřího z Poděbrad.
Dolní Ředice – obec východně od
Pardubic nedaleko města Holice; člen
Regionálního svazku obcí Holicka; vznik
v roce 1336.
Náchod – třetí největší město Královéhradeckého kraje (zhruba 21,5 tisíce obyvatel)
na řece Metuji; založen před rokem 1254;
archeology prokázáno pravěké osídlení
a odkryto mladohradištní slovanské sídliště
z 12. století; rozlehlý renesační zámek z let
1566 až 1614; v okolí roku 1866 boje prusko-rakouské války.
Rohovládova Bělá – přirozené centrum
obcí v severozápadní části okresu Pardubice; založena Rohovládem z Bukůvků; prvně
písemně zmíněna roku 1282; kostel
sv. Petra a Pavla – původně kaple sv. Jiří.
Rabštejnská Lhota – obec jihozápadně od
Chrudimi; osídlení doloženo v pohanských
dobách; křemencové skalky, pozůstatek
pobřeží druhohorního moře – pozoruhodná
geologická lokalita Železných hor.

Prostějov – více než 50tisícové město
v Olomouckém kraji; historicky poprvé doložen roku 1141; městem od roku 1390; na
66 metrů vysoké radniční věži umístěn orloj;
rodiště stavitele chrámu sv. Barbory v Kutné
Hoře Matyáše (Matěje) Rejska nebo Jana
Blahoslava, biskupa Jednoty bratrské.
Nasavrky – obec v severovýchodní části
Chráněné krajinné oblasti Železné hory;
první zmínka v roce 1318; roku 1360 povýšeny Karlem IV. na městečko; od roku 1774
sad jedlých kaštanů Kaštanka.
Dobruška – město se sedmi tisíci obyvatel
v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov
nad Kněžnou; přirozené centrum oblasti
Orlických hor; počátky osídlení ve středověku; prvně písemně doložena roku 1320;
barokní děkanský kostel sv. Václava; vlastenec a vzdělaný kupec František Vladislav
Hek – literární F. L. Věk ze stejnojmenného
románu Aloise Jiráska.
Skuteč – město v Železných horách jihovýchodně od Chrudimi; písemná zmínka doložena k roku 1289; gotický špitální kostel
Božího Těla z roku 1391; kostel Nanebevzetí Panny Marie s kopií Brandlova obrazu
z Vysokého Mýta.
Svitavy – 18tisícové město ve východní části Pardubického kraje;
založeny v polovině 12. století premonstráty z Litomyšle; nejstarší
zmínka v dokumentu ze 6. listopadu 1265; původně románský,
nyní raně barokní kostel sv. Jiljí
z doby kolem roku 1167.

Hůrka 1803
530 02 Pardubice
Tel.: 466 260 811
Fax: 466 260 812
E-mail: info@smp-pce.cz
Web: www.smp-pce.cz

Poděbradská 293
530 09 Pardubice
Tel.: 466 888 111
Fax: 466 888 160
Web: www.globus.cz

Mezinárodní společnost FOXCONN, přední světový výrobce výpočetní a telekomunikační techniky, byla založena v roce 1974 na Tchajwanu. V současné době má téměř 30 poboček po celém světě
a zaměstnává celkově přes 60.000 lidí.
✦ V Pardubicích působí od roku 2000, kdy odkoupila bývalý areál
zkrachovalé HTT Tesla. Výroba osobních počítačů byla započata v září
2000 a za necelých šest měsíců se podařilo vybudovat další výrobní
halu.
✦ V současné době sjede z výrobních linek několik tisíc osobních
počítačů denně. Brzy by proto měla být pokořena hranice 7 milionů vyrobených kusů.
✦ Počítače z Pardubic jsou vyváženy do celé Evropy, Afriky a zemí
Středního východu.
✦

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 kolem 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
ateliérového 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.

✦ FOXCONN CZ se za čtyři roky svého působení v Pardubicích stal
významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující
o handicapované občany a organizace pro výchovu a vzdělávání
mládeže.
✦ FOXCONN CZ v současné době zaměstnává již přes 2500 lidí. Do
budoucna počítá s dalším rozšiřováním své výroby a s tím spojeným náborem nových pracovníků.
✦ FOXCONN CZ Vám nabízí uplatnění v mezinárodním prostředí velké
dynamické společnosti, kontakt s nejmodernějšími technologiemi,
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
(PR)
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Autopůjčovna
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LINCOLN-car
s.r.o.

OP

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

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

CHEMONTÁŽ
Fáblovka 69
533 52 Staré Hradiště
Digitální svět s.r.o.
ul. Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 994
e-mail: info@digisvet.cz

Tel.: 466 415 475, 466 415 552
Fax: 466 415 297
E-mail: chemont@pce.cz

ADONIX
Bratranců Veverkových 645
530 02 Pardubice
telefon: 466 615 586

WWW.DIGISVET.CZ
- PROFESIONÁLNÍ
WWW PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

Krajská knihovna v Pardubicích
příspěvková organizace
Pardubického kraje
Knihovna je od roku 1960 umístěna ve dvou rohových
památkově chráněných pozdně gotických domech
v centru historické části města, které byly v minulých letech několikrát rekonstruovány. Nejrozsáhlejší stavební
úpravy včetně 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 také zachovalé hradební zdi
nebo nejstarší valounkovou dlažbu ve městě.

Dašická 911
537 60 Chrudim
Telefon: 469 620 571
Telefon + fax: 469 622 791

Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
tel.: 466 531 240
www.knihovna-pardubice.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
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
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
www.k2p.cz
info@k2p.cz

