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Velmi záslužnou a také originální aktivitou, na
níž se podílí Česká abilympijská asociace, je
zážitkový seminář „Společnou cestou“. Jde 
o netradiční osvětu pro zdravé lidi různého vě-
ku: žáci základní školy, studenti či třeba úřední-
ci mohou zakusit pocity člověka s tělesným či
zrakovým postižením. Vyzkoušejí si například
pohyb na vozíku nebo nalévání vody do hrníčku
s klapkami na očích.

Seminář vznikl předloni na podzim ve
Středisku integračních aktivit Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých ČR (dnešní
TyfloCentrum Pardubice). Zpočátku byl mono-

tematicky zaměřen, v současnosti se na něm
výrazně podílí také Asociace, která zajišťuje 
osvětu týkající se problematiky života na vozíku.
Seminář je vhodným způsobem, jak narušit in-
formační a psychické bariéry mezi zdravými 
a postiženými lidmi. Školy i různé úřady a insti-
tuce ve východních Čechách o něj mají velký
zájem: ke konci listopadu už jej absolvovalo
3000 osob.

Úspěšnost semináře a jeho celospolečenský
význam si uvědomuje i vedoucí odboru sociál-
ních věcí pardubického magistrátu, paní Ivana
Liedermanová. Proto jej navrhla na udělení

prestižní ceny MOSTY 2004. Soutěž vyhlásila
Národní rada zdravotně postižených ČR, která
zmíněnou cenu udělí za mimořádnou aktivitu
nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním
postižením. Stojí za zmínku, že seminář
„Společnou cestou“ rozhodně není bez šance
na úspěch.

Výsledky soutěže budou
slavnostně vyhlášeny 
a Mosty 2004 předány
ve čtvrtek 17. února  v pa-
láci Žofín.

(pel)

Publikace vyjde pravděpodobně
v roce 2005. Jak její název napo-
vídá, budou ji vlastně tvořit dvě
„knihy“, které budou mít své strán-
ky z jedné a druhé strany výtisku.

Černá kniha bariér představí
špatné projekty, nesprávné prove-
dení staveb a nedostatečnou kon-
trolu ze strany schvalovacích orgá-
nů státní správy. Poukáže také na
projekty, které dodržely právní
předpisy a normy, ale faktické pro-
vedení je nevhodné či pro lidi 
s omezenou schopností pohybu
nebo orientace vyloženě nebez-
pečné.

V Bílé knize budou zveřejněny
konkrétní objekty, při jejichž návr-
hu a realizaci bylo pamatováno na
všechny uživatele. Půjde tedy 
o stavby, u nichž se architekt, sta-
vitel i účastníci schvalovacího pro-
cesu důkladně zabývali i proble-
matikou bezbariérovosti a našli
velmi kvalitní řešení. Tyto názorné
příklady, že lze splnit nejen literu
zákona, ale i požadavek funkčnos-

ti a estetická kritéria, mohou 
posloužit jako vhodná inspirace
pro další architekty a stavitele.

Získávání potřebných údajů a in-
formací probíhá ve spolupráci 
s členskými organizacemi Národní
rady, tipy a postřehy však poskytu-
jí i jednotlivci. Podklady samozřej-
mě dodají také stavební úřady

(projekty staveb, stavební povole-
ní, kolaudace), což umožňuje zá-
kon 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.

Do chystané publikace můžete
přispět i vy, vážení čtenáři. Úřad
vlády ji začal připravovat letos na 
jaře, avšak zatím obdržel velmi má-
lo podnětů. Je to škoda. Vždyť 
v naší zemi působí řada humanitár-
ních organizací, které se proble-
matikou stavebních bariér zabývají
a na odborných konferencích se 
o ní živě diskutuje!

Pokud se chcete podílet na 
obsahu Černé a Bílé knihy bariér,

kontaktujte Jana 
Málka z Úřadu vlády
ČR na tel. čísle 224
002 247 nebo na 
e-mailové adrese
malek.jan@vlada.cz.   

(pel)
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Ve vánočním čase k sobě mají
lidé jaksi automaticky blíže. Jsou
k sobě navzájem ohleduplnější 
a často si také nezištně vzpome-
nou na zdravotně postižené spo-
luobčany. A nejsou to pouze již
několik let probíhající a oblíbené
adventní koncerty, jejichž výtěž-
ky putují do různých zařízení, ve
kterých o tyto lidi pečují.

Asi v každé domácnosti by-
chom našli různé drobné doplň-
ky od svíček (často i nevšedních
tvarů) přes keramiku a drhané či
vyšívané textilie až k obrázkům.
Takové předměty přispívají k po-
hodové atmosféře nejen nej-
krásnějších svátků v roce, ale
vlastně po celých dvanáct měsí-
ců. Nebývají to přitom zdaleka
pouze výrobky v desetitisícových
sériích se značkou nějaké zná-
mé a zavedené firmy. V nesčet-
ných případech pocházejí tyto
dekorativní předměty z chráně-
ných dílen z území celé naší 
republiky, ve kterých je vyrobily 
šikovné ruce zdravotně postiže-
ných. 

Jejich tvůrci je dělají přede-
vším s velkou dávkou lásky 
a snaží se, aby vypadaly co mož-
ná nejlépe. Samozřejmě bývají
často – hlavně zpočátku – po-
malejší, ale po nějakém čase se
kýžený výsledek dostaví. A to je
pro ně ta největší odměna. 

Je dobře, že současná legisla-
tiva umožňuje existenci praco-
višť pro zaměstnávání zdravotně
postižených osob. Mimocho-
dem, letos na podzim vstoupily 
v platnost také nový zákon o za-
městnanosti a prováděcí vyhláš-
ka k němu. 

Díky pracovnímu uplatnění 
a zájmu o jejich výrobky si totiž
zdravotně postižení lidé uvědo-
mují, že nejsou přece jen úplně
na okraji společnosti.                 

Miloš Kajzrlík

Drobnosti od srdce

V říjnu bylo vydáno aktualizované
Sociálně právní minimum pro
zdravotně postižené. Autor
JUDr. Jan Hutař do něj zařadil vý-
znamné změny v legislativě: nové
koeficienty platné pro výdělky čás-
tečných invalidních důchodců 
v roce 2005, změny v zákoně 
o sociální potřebnosti, důležité 
pasáže z nového zákona o za-
městnanosti a plný text prováděcí
vyhlášky. Publikace obsahuje 
i vzor správní žaloby jako opravné-

ho prostředku proti rozhodnutí ve
správním řízení a vzor přihlášky na
důchodové pojištění z důvodu pé-
če o osobu blízkou.

Brožuru získáte za 70korunový
příspěvek na její vydání. Seženete
ji v Centrech pro zdravotně po-
stižené a sídle Národní rady
zdravotně postižených ČR (Par-
tyzánská 1/7, 170 00 Praha 7).
Pro telefonické objednávky je 
určeno číslo 266 753 425.   

(pel)

Děti budou soutěžit znovu v Praze
4. česká abilympiáda pro děti 
a mládež se bude i v příštím ro-
ce konat v budovách Jedličko-
va ústavu a škol v Praze, a to 
v sobotu 14. května 2005. 

Přihlášku lze najít na internetové
adrese http://sweb.cz/abilympia-
da nebo si lze o ni napsat na 

adresu JÚŠ, V Pevnosti 4, 128 41
Praha 2. Uzávěrka přihlášek je
15. dubna 2005. 

Více informací naleznete v prv-
ním čísle Abilympijského zpravo-
daje ročníku 2005. 

Milena Zvěřinová, JÚŠ

Zapojte se do přípravy publikace 
o stavebních bariérách a jejich odstraňování!

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada zdravot-
ně postižených ČR připravují publikaci s názvem Černá a Bílá kniha
bariér. Jejím hlavním cílem je především zlepšit informovanost o pro-
blematice stavebních bariér a jejich odstraňování; měla by také bořit
bariéry anonymity kolem těch účastníků stavebních řízení, kteří se 
podílejí na vzniku nebo přetrvávání bariér omezujících mobilitu zdra-
votně postižených osob, a propagovat správné a citlivě řešené bez-
bariérové dopravní trasy a budovy.

Uzávěrky ročníku 2005

Asociace a TyfloCentrum Pardubice mají 
své želízko v ohni v celostátní soutěži

Také v příštím roce vyjde pět čísel Abilympij-
ského zpravodaje při zachování dosavadních
tematických okruhů: dvě v prvním pololetí před
národní abilympiádou, zbylá tři po ní. Stejný
zústane i termín uzávěrek jednotlivých čísel,
tedy poslední čtvrtky v příslušných měsících.
Čtenáři by měli zpravodaj ve svých poštovních
schránkách najít zhruba do tří týdnů.

Termíny jednotlivých uzávěrek:
● číslo 1 – 24. únor         ● číslo 3 – 30. červen
● číslo 2 – 28. duben            ● číslo 4 – 29. září  

● číslo 5 – 24. listopad                     
(r)

Založili jsme speciální konto 
pro příští mezinárodní abilympiádu!

V Japonsku se v roce 2007 uskuteční 7. meziná-
rodní abilympiáda: jejím dějištěm bude Šizuoka. 
V zemi vycházejícího slunce se představí i náš re-
prezentační tým. Asociace už začala pracovat na 
finančním zajištění výpravy a připravuje informační
kampaň o abilympijském hnutí. Založila také 

v eBance speciální konto pro sponzorské dary od
jednotlivců i podnikatelských subjektů: má číslo
219786028/2400, variabilní symbol 2007. Prvým
přispěvatelem je pardubické amatérské divadlo Exil.

Účast našich soutěžících v Japonsku není samo-
zřejmostí, pomozte dobré věci!                              (pel)

Na umístění v Černé knize dozajista aspiruje tento 
údajně bezbariérový přístup do nejmenovaného 
obchodu v centru Pardubic.

V našem druhém nej-
větším městě Brně 
existuje pouze něko-
lik bankomatů, je-
jichž služeb mohou
bez potíží využívat 
také vozíčkáři: jako
například tento před
jedním supermarke-
tem. 

Nalaďte si ve čtvrtek 
večer v rádiu pořad

HandyCamping!
Jde o specializovaný pořad (nejen)
pro zdravotně postižené občany, kte-
rý přistupuje ke všem tématům bez 
obalu: ať už jde o jejich  pracovní 
uplatnění, legislativu a praktické rady,
či o běžné každodenní radosti a sta-
rosti. Pořad vysílá Český rozhlas 1 –
Radiožurnál obvykle ve čtvrtek po 
20. hodině. Další informace o něm
získáte na stránkách www.rozhlas.cz.  

(pel)

Vyšla publikace s mnoha 
důležitými informacemi 

pro zdravotně postižené lidi



Každoročně je po celou do-
bu veletrhu několik exponátů
na základě rozhodnutí odbor-
né hodnotitelské komise sou-
těže o Zlatý REHAPROTEX ozna-
čeno tímto významným oceněním.
Letos ho porotci udělili čtyřem po-
můckám z dvanácti přihlášených

Ze zahraničních získal jedno 
z ocenění rakouský ústní ovladač
počítače – myš ovládaná pohyby
úst a klikáním pomocí nasávání 
a vyfukování vzduchu. Je to vyni-
kající věc pro lidi např. s celkovým
ochrnutím, svalovou dystrofií nebo
roztroušenou sklerózou či po am-
putaci.

Druhým rakouským vyznamena-
ným výrobkem byly závodní mo-
noski (lyže pro vozíčkáře). Jejich
největší předností je bezpečná la-
minátová vypolstrovaná skořepina
se stavitelnou zádovou opěrou 
a břišním pásem, který má uchy-
cení formou kloubu. Tlumič, který
umožňuje přenos těžiště lyžaře, je
nastavitelný v závislosti na okolním
terénu a váze uživatele. 

Posledním zahraničním exponá-
tem s oceněním byl závěs pro ná-
cvik chůze při rehabilitaci od švéd-
ského výrobce. Díky kombinaci
zvedací kazety a kolejnicového
systému na něm lze trénink prová-
dět po dráze určené kolejnicí, pa-
cient je přitom podle potřeby 
nadlehčován zvedací kazetou,
která mu dává jistotu záchrany.
Tento představitel další generace
postrojů se doporučuje používat 
v kombinaci s jinými pomůckami –
chodítky, podpažními berlemi 
apod.

Celokovová čalouněná pojízdná
dětská sedačka se čtyřmi otočný-
mi kolečky (dvě s brzdami) repre-
zentovala mezi držiteli ceny jako
jediná domácí produkci. Tato po-

můcka slouží k zajištění správ-
ného sezení pro děti ve věku
zhruba od 2,5 let až do do-
spělosti s následky dětské

mozkové obrny, hlavně pro kvad-
ruspastiky, diparetiky (lidé s posti-
žením dolní poloviny těla) a hemi-
paretiky (s ochrnutím levé, nebo
pravé poloviny těla). Vhodná je ta-
ké pro malé pacienty s poruchou
statiky páteře při léčbě např. 
metodou korzetoterapie (konzer-
vativní léčení vad páteře) a s po-
úrazovými stavy.

Ministr práce a sociálních věcí
Zdeněk Škromach se v rámci ve-
letrhu REHAPROTEX zúčastnil

několika seminářů a diskusí, na 
nichž se mluvilo mj. také o podpo-
ře zdravotně postižených a sociál-
ní politice. Oba zdravotnické vele-
trhy zhodnotil těmito slovy: „Cílem
veletrhů MEFA a REHAPROTEX
by měla být spokojenost a zvýšení
kvality života jak lidí se zdravotním
postižením, tak pacientů. Jsem
rád, že můj resort nachází společ-
nou řeč s Národní radou zdravot-
ně postižených a téměř po deseti
letech byla nalezena společná řeč
při tvorbě zákona o sociálních

službách. Veletrhy také vytvářejí
prostor pro hospodářské aktivity 
a řeší oblast zaměstnanosti. Zdra-
votnické veletrhy nabídly výrobky,
které pomáhají začlenit lidi s han-
dicapem do normálního života, do
pracovního procesu. Brněnské
veletrhy se staly tradicí a je vidět,
že se stále zlepšují.“      (mk)

Ve čtvrtek 4. listopadu jsem si na
Rehaprotexu vyzkoušel mnoho
pomůcek, třeba přístroj MOTO-
med pro rehabilitaci a posilování
končetin, který je pro ochrnutého
člověka nezbytný, a přitom ho žád-
ná zdravotní pojišťovna nehradí!
Nebo mechanický vozík, se kte-
rým se i těžce pohybově postižený
člověk dokáže sám postavit, plně
hrazený pojišťovnou. A také elek-
trický vozík za půl milionu, co
zvládne i schody – a žádná pojiš-
ťovna ho nemá v katalogu!

Osobními setkáními i „švestko-
vou vodou“ jsme upevnili vztahy 
s našimi stálými partnery a naváza-
li nové kontakty. Diskutovali jsme
také o speciálním mikrobusu pro
ležící, který u nás nikdo neprovo-
zuje a který by vozil nejvíc postiže-
né lidi, odsouzené nyní jen k pře-
žívání ve svém bydlišti. Jeho cena
je pro stát zcela směšná, ale pro
naše sdružení nedostupná.

Velmi nízká účast vysokých poli-
tiků a zástupců důležitých minis-
terstev a z ní vyplývající nemožnost
sdělit jim naše problémy jsou jas-
ným důkazem, že házejí (dle mého
názoru dlouhodobě!) zdravotně

postižené lidi přes palubu.
Jak má například zcela nehybný

člověk vyřešit prudce rostoucí roz-
díl mezi svým příjmem a nejnutněj-
šími výdaji? Čtyři stovky nedávno
přislíbené vládou k průměrnému
plnému invalidnímu důchodu ve
výši 7 000 korun na to nestačí. 
I zdravý jedinec těžko vyjde s mé-
ně než 12 000 korunami měsíčně.
Jak může postižený vyžít za polo-
vic?!

Jedinou kompetentní bytostí,
kterou jsme nakonec na Výstavišti
našli a která nám ochotně naslou-
chala, byla vrba před jednou z hal.
Navrhuji zapojit do ní horkou tele-

fonní linku k ministrovi práce a so-
ciálních věcí, aby se mu příště
kdokoli mohl svěřit s tím, co ho
trápí… Ostatně, fungování jeho
ministerstva i leckterých politiků
se životu vrby podobá. V klidu na-
slouchají, na odpověď ani nezašu-
mí a vysávají z úrodné půdy živiny
svými mohutnými kořeny, které se
stále rozrůstají a tloustnou.Nechají
se objímat a opečovávat, o okolí
se nezajímají a jen si v klidu uvnitř
trouchniví.

Jak jsme si ověřili, ministr
Zdeněk Škromach se na Reha-
protexu objevil 2. listopadu.
Přímo na Výstavišti vyčkal příjez-
du zvláštního vlaku, aby přivítal
zdravotně postižené děti a mlá-
dež. Dokonce obsluhoval zveda-
cí plošinu a pomáhal tak vozíč-
kářům dostat se ven z vagónu.
Potom se zúčastnil tiskové kon-
ference v salonním vozu 
a prohlédl si několik expozic na
veletrhu… Vozíčkář nevyčuhující
z davu návštěvníků si však 
o tom, že pana ministra osloví
někde v hale a svěří se mu se
svými problémy, mohl nechat jen
zdát. Vrba venku pro něj určitě
byla mnohem dosažitelnější.

Najdou si významní politici za
rok cestičku do Brna ve větším
počtu? A dají zdravotně postiže-
ným lidem najevo, že jim chtějí
naslouchat a pomáhat?                

(pel)
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Umíte si představit, že za pět deset let přijedete
na léčení nebo na dovolenou do Janských Lázní
a střed tohoto krkonošského lázeňského města
specializujícího se na léčbu následků obrny a po-
úrazových stavů pohybového ústrojí bude vypa-
dat zcela jinak? Z lázeňských domů se dostane-
te na kolonádu, před níž bude stát řada drobných
obchůdků, aniž byste museli vyjít ven. Nebo na
stráni u evangelického kostela si budete moci
posedět v kavárně tvarem připomínající létající
talíř. Takhle nějak se mohli ve druhé polovině mě-
síce května cítit zdejší pacienti i návštěvníci, 
kteří si v prostoru kolonády prohlédli velice zají-
mavou výstavu nazvanou Budoucí Janské Lázně 
z pohledu studentů architektury. Výstava před-
stavila vítězné návrhy prací účastníků 9. ročníku
studentské architektonické soutěže 2003/2004
na téma Ytong – základní kámen nové horské
promenády v Janských Lázních. (Ytong je plyno-
silikát s vápenným pojivem z lehkého betonu.) 

Této jednokolové anonymní soutěže se mohli 
zúčastnit pouze studenti (příp. sdružení do pracov-
ních skupin) architektury a pozemního stavitelství z vy-
sokých technických a uměleckých škol a univerzit 
z celé republiky bez diplomu v uvedených oborech. 
V osmičlenné porotě zasedli zástupci Správy
Krkonošského národního parku, České komory ar-

chitektů, nezávislých architektů, sdělovacích pro-
středků a starosta města Janské Lázně.

Úkolem studentů bylo pokusit se ve svých pracích
navrhnout architektonické řešení jedné ze čtyř vybra-
ných lokalit centrální části města. Zpracování muselo
přitom odpovídat jeho platnému územnímu plánu 
a koncepci územního plánování v Krkonoších. 

Do soutěže přihlásilo svoje návrhy celkem 58 stu-
dentů. Architektonické úpravy se ve dvou případech
týkaly lázeňského území města. Proto bylo důležitou
součástí jednotlivých soutěžních návrhů bezbariérové
řešení nových objektů s ohledem na tělesně postiže-
né pacienty. Mezi těmito objekty neměli studenti za-

pomenout také na nové, zcela bezbariérově řešené
lázeňské vily pro ubytování pacientů. Navržený pro-
stor pro převážně lázeňskou klientelu při jejich pro-
cházkách po promenádě měla tvořit malá kolonáda 
s výstavní síní (nebo galerií) a fontánou, internetová
kavárna, cukrárna, lázeňský klub, malé specializova-
né prodejny, provozovny různých služeb apod. S ma-
lou kolonádou měli studenti počítat jako s oživujícím
prvkem a místem odpočinku. Lokality měly celkově
charakterizovat pohoda, klid, voda, světlo a zeleň.

Pro bezbariérové lázeňské vily se měly využít volné
plochy území. Jejich počet ani počet pokojů v nich
pravidla soutěže pevně nestanovila. Mělo se v nich
ale pamatovat na společenskou místnost, prostor pro
ošetřovatelskou službu (příp. pro jednoduchou reha-
bilitaci), byt správce a krytá parkovací stání pro auta.
V pokojích měla být maximálně dvě lůžka a hygienic-
ké zařízení uzpůsobené ubytování imobilních osob.

Do závěrečného posuzování porota vybrala sedm
projektů, vesměs od studentů Fakulty architektury
Vysokého učení technického v Brně a Fakulty staveb-
ní pražského Českého vysokého učení technického.
Ve své zprávě mimo jiné uvedla, že pouze minimum
návrhů bylo přesvědčivě vystavěno na globálním urba-
nistickém názoru, rozboru vztahů místa, analýze pří-

rodních a civilizačních fenoménů, citlivém výkladu
smyslu stavění domů, tedy na komplexním myšlení.
Za hlavní viníky tohoto nedostatku jmenovala odpo-
vědné pedagogy a konzultanty projektů. 

Vyhlašovatel soutěže, firma Xella Porobeton CZ (vý-
robce kompletního stavebního systému z pórobeto-
nu), spolupracuje s ing. arch. Pavlem Jiroudkem 
z Regionprojektu Ústí nad Labem, který pro ni vypra-
covává zadání. Jednotlivé lokality se vybírají tak, aby
se pokud možno střídaly jednotlivé regiony v Čechách
a na Moravě. Zadání musí být zajímavé pro studenty 
a lokality nesmí postrádat náboj. Před tímto ročníkem
soutěže oslovil její organizátor Správu Krkonošského
národního parku, zda by se u nich nenabízelo řešení
nějakého zajímavého problému. Mimo jiné bylo dopo-
ručeno řešení právě tohoto propojení sportovní a lá-
zeňské zóny v Janských Lázních.

A na závěr se nabízí otázka, zda bude některý z ná-
vrhů realizován. Tyto studentské návrhy jsou pouze
studiemi budoucích architektů, mohou proto sloužit
jenom jako podklad pro budoucí řešení. Město
Janské Lázně, které soutěž velice vstřícně uvítalo, tak
zdarma získalo 58 návrhů, jak dané území vyřešit.
Možná se najde investor, který podpoří vytvoření pro-
jektu na podkladě některého z návrhů.   

(mk)

Futuristická vize, nebo reálná budoucnost?

Daňové poradenství – zpracovávání přiznání ke všem druhům daní 
spolu s kontrolou podkladů pro přiznání a odkladem podání, stanovisek 
k dílčím daňovým problémům, daňové kontroly dle požadavku klientů, za-
stupování klientů v daňovém řízení před finančním úřadem. 
Účetní poradenství – zpracovávání účetní evidence klientů včetně mezd 
a účetní závěrky, metodický a kontrolní dohled nad vedením účetní evi-
dence, sestavování konsolidovaných účetních závěrek. 
Související služby – zpracovávání finančních analýz společností, zavá-
dění účetního softwaru včetně nadstavbových aplikací řízení výroby 
a manažerských přehledů, zakládání společností v tuzemsku i zahraničí, 
poradenství ve věci fúzí a transformace společností a v oblasti pojištění
podnikatelských rizik a oceňování podniků. 

planetlink k.s., 
odštěpný závod
17. listopadu 216
530 02 Pardubice 

tel., fax: 466 611 204
mobil: 603 804 686

pardubice@planetlink.cz
www.planetlink.cz

Na veletrh Rehaprotex a zároveň probíhající výstavu Pro Váš úsměv se
v listopadu vydali zdravotně postižení lidé z nejrůznějších míst naší ze-
mě. Byl mezi nimi i vozíčkář Josef Fučík, který působí ve sdružení
„Život bez bariér, pro vzdělávání, sport a odstranění bariér postiže-
ných z Nové Paky“. Zveřejňujeme jeho postřehy a originální nápad, 
k němuž ho svou přezíravostí inspirovali naši významní politici a vyso-
ce postavení úředníci. 

Veletržní ocenění získaly tři zahraniční 
a jedna tuzemská novinka

O čtyřdenní zdravotnické veletrhy MEFA a REHAPROTEX projevilo na brněnském výstavišti zájem
zhruba 20 tisíc návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Čekaly na ně expozice 620 firem z 25
zemí tří kontinentů, přičemž zahraničních vystavovatelů bylo 250. Poprvé se prezentovaly např. Čína,
Irsko, Kanada a Slovinsko. 

Ministři, poslanci a senátoři v Brně 
až na výjimky chyběli, proč asi?

Jeden z vítězných návrhů nové architektonické podoby 
části lázní.             Snímek: Fotostudio Kubát Přeštice

Praktická ukázka činnosti oceně-
ného ovladače počítače.

V rámci abilympiády 2005 uspořádá společnost Parexpo po osmi 
letech v Pardubicích znovu výstavní akci, na níž budou moci výrobci 
a prodejci pomůcek pro zdravotně postižené představit svůj sortiment.
Zájemci o účast na této výstavě nechť se kontaktují od ledna 2005 na
spojení uvedená v otištěné pozvánce.                                                  (r)

Obchod
- velkoobchodní a maloobchodní prodej 
- konzultační a poradenská činnost 
- prodej kompresorů 
- dmychadla, vývěvy
- dodávky technologických celků na klíč 
- úpravy kvality tlakového vzduchu 
- prodej pneumatického nářadí

Servis
- prodej spotřebních náhradních dílů 
- záruční a pozáruční servis kompresorů 
- malé a střední opravy u zákazníka 
- generální opravy kompresorů 
- montáže rozvodu tlakového vzduchu 
- smluvní periodický servis do 24 hodin
- pohotovostní služba pro smluvní partnery

Revize
- zajištění revizní činnosti na tlakových 

nádobách
- revize vzdušníků silničních vozidel
- revize lahví pro dopravu plynů
- revize kotlů, prohlídky kotelen
- revize plynových zařízení
- defektoskopie nádrží, konstrukcí ocelo-

vých, betonových
- odstranění zjištěných závad
- zpracování provozní dokumentace, pro-

vozních řádů apod.

Lonkova 510
530 09 Pardubice

telefon, fax: 466 412 642
telefon: 466 415 338 

e-mail: jirout.k@c-box.cz
web: www.c-box.cz/jirout.k



Městská knihovna v Chrudimi je veřejná knihovna s regionální funkcí,
která zajišťuje pro své čtenáře a návštěvníky všestranné služby.
Pro veřejnost je k dispozici:
➼ půjčovna pro dospělé čtenáře s čítárnou
➼ hudební oddělení
➼ dětské oddělení
➼ oddělení informačních služeb a regionální literatury

Městská knihovna Chrudim
Filištínská 36
537 49 Chrudim
www.knihovna-cr.cz

Pardubický učitel Josef Sýkora už
asi 10 let shromažďuje s dětmi
poštovní známky, aby pomáhal
chudým a potřebným lidem v Indii.
Podnětem k tomu byla výzva
Charity. Nejprve známky sbíral
spolu se žáky Základní školy 
v Ohrazenicích, v současnosti se
žáky Základní školy v ul. Npor.
Eliáše. Děti to docela baví 
a mnohdy do této aktivity zapojily 
i své rodiče. Sbírají se nejen sa-
mostatné nové a staré známky,
ale i dopisy a pohlednice se
známkami.

Nashromážděné poštovní ceni-
ny jsou předávány do středisek
Charity; mimochodem, ročně jich

je asi sto tisíc. V poslední době je
známek trochu méně, protože 
klasickou poštu stále výrazněji na-
hrazuji moderní komunikační pro-
středky.

Známky jsou potom předávány
do domovů důchodců: ti je odle-
pují, třídí a zažehlují do fólií.
Připravují je tak k prodeji na za-
hraničních burzách, především 
v Londýně. Výtěžek dražeb je 
odesílán přímo do křesťanských
misií v Indii, kde vybrané peníze
pomáhají lidem žijícím v chudobě
a nouzi.

K této záslužné aktivitě se ny-
ní můžete přidat i vy, milí čte-
náři. Dovolujeme si vás vyzvat,
abyste nám známky posílali do
redakce, případně i s pohledni-
cemi či dopisními obálkami!
Předáme je panu Sýkorovi.
Podpoříte dobrou věc!   (pel)

Již několikrát jsme psali o in-
ternetovém portálu Helpnet
(www.helpnet.cz), který šetří
čas všem, co hledají na inter-
netu informace o zdravotním
postižení. Tentokrát se zaměří-
me na sekci Vnitřní nemoci 
a rubriku Stomie.

Hned v úvodu se dozvíme, že 
o problémech lidí s trvale vyvede-
ným dutým orgánem na povrch tě-
la se na veřejnosti moc nemluví.
Přitom u nás žije asi sedm tisíc
stomiků. Nejčastěji bývá u nich vy-
vedeno tlusté střevo, tenké střevo
nebo močové cesty. Tím dochází
ke změně základních fyziologic-
kých funkcí, k neovládatelnému
vyprazdňování stolice, střevního
obsahu nebo moči nepřirozenou
cestou s nutností používání sto-
mických pomůcek. Důsledkem je
výrazné zhoršení celkové kvality 
života. 

Kde na internetu získají stomici
informace, které by jim pomohly 
se s tímto zhoršením kvality života
lépe vyrovnávat? Na rozdíl od ně-
kterých jiných druhů zdravotního
postižení pro ně na českém inter-
netu mnoho informačních zdrojů
není. Většinu podstatných infor-
mací najdou na dvou  stránkách:
České ILCO – sdružení stomiků 
v České republice (www.ilco.cz) 
a na webu Stomikův soukromý
klub (http://stomik.webz.cz).

Přesto však Helpnet uvádí v pod-
rubrice Základní informace anota-
ce s odkazy na důležité příspěvky
také na dalších webech; celkem
podrubrika obsahuje osm odkazů.
Stejný počet odkazů je i v podrub-
rice Život se stomií, kde se zájem-
ce může poučit o stravě, pitném
režimu, vztahu mezi stomikem 
a lékařem a dalších problémech,
které pacienta po provedení vývo-
du čekají. 

Vaše příběhy se jmenuje další
podrubrika, která přináší osobní
příběhy pacientů, jejichž zkuše-
nosti a postřehy mohou pomoci
dalším lidem se stejným osudem.
Rubrika Důležité odkazy upozor-
ňuje na již zmíněné stránky České
ILCO a Stomikův soukromý klub,
ale rovněž na diskusní fórum 
o stomii na webu Doktorka.cz či
na adresáře Klubů stomiků. Těch
jsou již dvě desítky po celé repub-
lice a každý si zde může najít ten,
který je nejblíže jeho bydlišti. 

Pomůcky pro stomiky jsou po-
slední, ale nikoli nejméně důleži-
tou podrubrikou. Odkazy směřují
na informace o předepisování po-
můcek, na limity jejich spotřeby,
přehled firem dodávajících stomic-
ké pomůcky či přímo na webové
stránky některých dodavatelů 
pomůcek.  

Jaroslav Winter, 
BMI sdružení

Vizí podporovaného zaměstnávání
v roce 2010 jako běžně využívané
a dostupné služby, financované 
z veřejných rozpočtů a poskytova-
né profesionálními týmy, byla 
v Praze zakončena První národní
konference o podporovaném za-
městnávání. Ve dnech 8. a 9. li-
stopadu ji pořádalo sdružení
Rytmus a Česká unie pro podpo-
rované zaměstnávání.

Konference byla jedním z důleži-
tých výstupů projektu Evropské 
iniciativy EQUAL, který realizuje
tzv. rozvojové partnerství složené
z 28 partnerských organizací.
Celý projekt byl financován z pro-
středků programu EQUAL a čes-
kého státního rozpočtu.

Na 150 účastníků konference,
odborníků z oblasti zaměstnávání
lidí znevýhodněných na otevře-
ném trhu práce z České republiky
a několika evropských institucí,
diskutovalo po dva dny o podpo-
rovaném zaměstnávání například 
z pohledu zaměstnavatelů, z per-
spektivy evropské politiky zaměst-
nanosti a z hlediska dalšího rozvo-

je podporovaného zaměstnávání 
v naší zemi.

Podrobné informace o podporo-
vaném zaměstnávání, které je 
účinným nástrojem pomoci 
i pro zdravotně postižené lidi 
bez práce, lze najít na interneto-
vých stránkách www.rytmus.org 
a www.unie-pz.cz.                   (pel)
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Soubor CandoCo vznikl v roce
1991, jedním z jeho zakladatelů je
vozíčkářka Celeste Dandeker. 
V jeho představeních společně vy-
stupují zdraví a tělesně postižení
tanečníci z různých zemí světa.

Soubor patří ke špičkám soudo-
bého tanečního divadla. Velkou
pozornost ovšem věnuje také
vzdělávacím aktivitám a výcviku 
v oblasti integrovaného tance, ja-
ko jsou např. celosvětově pořáda-

né workshopy.
Někteří jejich ab-
solventi se po-
sléze stali i členy
souboru, který
za dobu své exi-
stence již získal
četná významná
ocenění (např.
Melbourne Fes-
tival Award ne-
bo Sainsbury’s
Arts in Education
Award). 

Umělecká ředitelka Celeste
Dandeker působila v letech 1968-
1973 v divadle London Contem-
porary Dance Theatre, pro jehož
studentská představení navrhova-
la jako studentka kostýmy. V dal-
ších letech spolupracovala také 
s jinými divadly. V roce 1990 se
podílela na tanečním filmu The Fall
(Pád), o dva roky později na před-
stavení Once Upon a Time in
England (Kdysi v Anglii) pro taneč-
ní přehlídku Spring Loaded. Za je-
jí aktivity v oblasti tanečního umění
jí v roce 1997 udělila královna Řád
britského impéria.

Jednou z tančících vozíčkářek
byla Suzanne Cowan. Tanec pro
ni představuje celoživotní vášeň 
a se stejným zaujetím se této záli-

bě věnuje i po 
úrazu páteře
před deseti lety.
Do roku 2000 
účinkovala v no-
vozélandské ta-
neční skupině
zdravotně posti-
žených umělců
Touch Com-
pass. Vystudovala také žurnalisti-
ku a pracuje pro televizi jako nezá-
vislá režisérka. 

Také vozíčkář David Lock (člen
souboru tři roky), který měl před
jedenácti lety úraz páteře, považu-
je tanec za svou největší celoživot-
ní lásku. Roku 1998 získal – ještě
jako student Reading University –
první pobytové stipendium v tomto
souboru. Svou premiéru prožil 
v představení I Hastened Through
My Death Scene To Catch Your
Last Act (Spěšně jsem sehrál svou
smrtelnou scénu, abych stihl tvé

poslední jednání), které bylo sou-
částí mezinárodního turné soubo-
ru. Toto představení se konalo ta-
ké v červnu 2001 v Divadle Archa
v rámci festivalu Tanec Praha. 
K jeho vytrvalosti přispěl také film
o souboru CandoCo nazvaný
Outside In (Naruby). Tento taneč-
ník je úspěšný také jako výtvarník.

Australan Marc Brew, který je od
dvou let paraplegik, vystudoval
střední uměleckou školu a baletní
školu. Jeho působišti po ukončení
studia se staly the Australian Ballet
a the State Theatre Ballet Compa-

ny of South Africa. Byl velvyslan-
cem australského Národního 
týdne mládí, aktivního přístupu 
a přístupu pro všechny schopnos-
ti. Díky grantu mohl v roce 2001
odcestovat do Londýna na letní ta-
neční školu souboru CandoCo,
jehož členem je od loňského ro-
ku. Tehdy také dostal ocenění za
svoje taneční a choreografické 
umění. 

Náměstkyně ředitelky Sue Smith
na vozíku není, ale ovládá britskou
znakovou řeč na úrovni 2. Ve pro-
spěch zdravotně postižených se
angažuje také jako členka britské
nadace Pilates Foundation UK,
která se zaměřuje na zdravotnictví. 

V České republice vystoupil sou-
bor CandoCo poprvé v roce
2001. V únoru 2003 uspořádal 
v Praze workshop pro 20 tělesně
postižených i zdravých účastníků 
s důrazem na integraci v pracovní
skupině.                                       (mk)

Povídání o lidech, kteří mohou být ostatním zdravotně postiženým příkladem
Špičkový soubor ukazuje světu tanec v nevšedním pojetí

Do soutěže zaslalo své práce 36
autorů z mnoha míst naší republiky
a desetičlenná skupina zrakově
postižených z Bratislavy. Věkový
rozdíl mezi nejmladším a nejstar-
ším účastníkem byl úctyhodný:
dosahoval téměř osm desítek let.
Nejmladšímu výtvarníkovi bylo
teprve osm, nejstarší soutěžící 
oslavila před pár měsíci 85. naro-
zeniny. Mezi autory převažovali
zrakově postižení (ze čtrnácti pět
nevidomých, ve slovenské skupi-
ně byli tři). Více bylo také soutěží-

cích s dětskou mozkovou obrnou
a duševním onemocněním. 

Výtvory posuzovala pětičlenná
odborná porota, v níž zasedli dva
akademičtí malíři, výtvarný kritik,
arteterapeut a výtvarník. Původně
měla vyhlásit pořadí soutěžících,
nakonec se ale rozhodla předat
hodnotné ceny 16 účastníkům
bez rozdílu pořadí. Tento krok vy-
světlil přítomný člen poroty slovy:
„Je vůbec možné poměřovat tak
rozdílná díla? Rozdílná nejen ná-
mětem a výtvarnou technikou, ale
i životními zkušenostmi, fyzickým
omezením, druhem a stupněm po-
stižení? Co víme o autorech? V ja-

kých pracují podmínkách? Jaké
obtíže museli překonat? Co pro ně
účast v soutěži znamená? Jsou vů-
bec ty došlé kresby, obrazy, kolá-
že, plastiky a reliéfy uměním? A co
je to umění? – Dokonalá forma,
bezchybně zvládnutá technika ne-
bo osobní výpověď, svědectví 
podané jakýmikoli prostředky? 
,Výtvarné umění nejsou závody’,
prohlásil už před dvaceti lety grafik
a kreslíř Jiří Lindovský. ,Netroufám
si udělit první, druhou, třetí – žád-
nou cenu.’“

Návštěvníci divadelních předsta-
vení si mohli výstavu prohlédnout
během dvanácti dnů – od 15. do
26. listopadu. Široká veřejnost se
mohla s výtvory, z nichž čišela
bezprostřednost a opravdovost 
a které se vyjadřovaly vlastní řečí,
seznámit ve dnech 16. a 19. listo-
padu. Poté se výstava přestěhova-
la do základní školy v Praze-
Břevnově, kde byla otevřena 
začátkem prosince.                  (mk)

Malá výstava – velké poznání

Stačí jediná adresa – stomie 

Tento díl našeho seriálu nevěnujeme pouze jedinému člověku, ale hned několika, jejichž umění navíc
obdivuje prakticky celý svět. Představíme britský integrovaný taneční soubor CandoCo, o jehož pří-
nosu pro světové umění napsal přední britský list The Guardian: „Taneční skupina CandoCo před 
několika lety znovuobjevila hranice tance tím, že dokázala nezávislost virtuozity na tělesných schop-
nostech. Jejich představení jsou plná dráždivé vznešenosti a šokující fyzické bravury.“

V pondělí 15. listopadu se uskutečnila v podzemní bezbariérové gale-
rii Divadla Bez zábradlí v centru Prahy malá slavnost. Za účasti zá-
stupkyně Ministerstva kultury ČR a starostky městské části Praha 7 se
zde konala vernisáž výstavy celostátní výtvarné soutěže zdravotně 
postižených Navzájem spojená s vyhlášením výsledků. K příjemné at-
mosféře podzimního odpoledne přispěl svým hudebním vystoupením
absolvent konzervatoře pro zrakově postižené. Výstavu, kterou oficiál-
ně zahájila přítomná starostka, uspořádal Okamžik – sdružení pro
podporu nejen nevidomých.

Poštovní známky pomáhají lidem v Indii

PAVEL ZDENĚK 
zámečnictví

Na Staré poště 508
530 03 Pardubice

telefon: 466 304 074

Mezi sponzory soutěžních přehlídek aktivních zdravotně po-
stižených lidí se již několik let řadí také větší i menší města a ob-
ce, a to především z Pardubického kraje. Většina z nich je přitom
podporuje pravidelně již více roků. Letos to byly následující:

Jankovice, Valy, Veselí, Kostěnice, Ostřešany, Dolní Ředice,
Moravany, Rohovládova Bělá, Brloh, Sezemice, Srnojedy, Horní
Jelení, Staré Ždánice, Staré Hradiště, Dašice, Ráby, Opatovice nad
Labem, Srch, Chvojenec, Dolní Roveň, Kladruby nad Labem,
Slepotice, Slatiňany, Skuteč, Nasavrky, Hlinsko, Rabštejnská Lhota,
Chrast, Mikulovice, Kočí, Rozhovice, Hrochův Týnec, Prachovice,
Bítovany, Vysoké Mýto, Svitavy (Pardubický kraj), Třebechovice pod
Orebem, Smiřice, Náchod, Dobruška, Týniště nad Orlicí (Hradecký
kraj), Poděbrady (Středočeský kraj) a Havlíčkův Brod (kraj Vysočina).

AQUASTAV s.r.o. PARDUBICE
Lány na Důlku 14
533 31 Pardubice 

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

ADONIX
Bratranců Veverkových 645

530 02 Pardubice
telefon: 466 615 586

Svoji ulici vytvořil ze šamotové hlíny technikou hmatového modelování 
pětadvacetiletý nevidomý amatérský umělec z Ostravy. Této keramické
technice se věnuje už jednu dekádu.

Významnou konferenci 
ukončila smělá vize



Vítězové soutěže budou pozváni
na konferenci INSPO 2005 –
Internet a informační systémy pro
osoby se specifickými potřebami,
která se uskuteční v sobotu 
12. března 2005 v Kongresovém
centru Praha. Zde jim budou pře-
dány ceny a nejlepší autoři budou
moci prezentovat svoji tvorbu. 

Soutěžní práce může mít rozsah

maximálně 600 slov. Autoři by v ní
měli vyjádřit na základě vlastní
zkušenosti, jak jim internet pomá-
há vypořádat se se zdravotním
handicapem. Při hodnocení se
bude přihlížet jak k literární úrovni
textu, tak k zajímavosti tématu. 

První cenou v soutěži bude mo-
bilní telefon, další dva autoři získa-
jí Wordmaster, elektronický pře-
kladač anglických a německých
dokumentů od společnosti
Microton, pět soutěžících se mů-
že těšit na Lexii, anglicko-český
překladový slovník vestavěný do
internetového prohlížeče. Další
ceny budou oznámeny dodatečně
(například knihy z nakladatelství
Galén). Podrobnosti o soutěži
jsou uvedeny na www.helpnet.cz
v rubrice Kalendář akcí. 

Soutěžní práci opatřenou poš-
tovní i elektronickou adresou je
třeba poslat v elektronické podo-

bě nejpozději do 10. února 2005
na adresu info@helpnet.cz.
Přihlášením do soutěže vyjadřuje
autor souhlas s tím, že jeho práce
může být bezplatně zveřejněna ve
sborníku konference INSPO, po-
případě v médiích, kterým budou
nejlepší příspěvky poskytnuty. 

Kontakt: Jaroslav Winter, BMI
sdružení, winter@brezen.cz, tele-
fon: 234 602 267.                  

(wr)

Becky Thompsonová v roce 1981
po autonehodě částečně ochrnu-
la. Už šest let má v domácnosti
velmi nezvyklou pomocnici, která jí
pomáhá s běžnými úkony: jde 
o vycvičenou malpu kapucínskou.
„Kristi je vždycky připravená mi
pomoci. Zvedne telefon, přinese
knihu nebo něco k jídlu či pití, 
učeše mě, pustí mi hudbu nebo 
video," vypočítává žena.

Opičky cvičí bostonská organi-
zace Helping Hands již od roku
1979. Dokonce otevřela první 
„opičí univerzitu“, kde má být roč-
ně vyškoleno asi 20 malp.
Odborníci si je vybrali kvůli vysoké
inteligenci, bystrosti a schopnosti
rychle si zvyknout na nového maji-
tele. Malpy se na „univerzitu“ do-
stávají po 5 až 6 letech přípravy,
kdy vyrůstají v rodinách dobrovol-
níků.

„Studijní program“ trvá jeden až
dva roky. Na opice nejprve čekají

jednoduché úkoly: například uklá-
dat míčky do košíku. Následně se
učí porozumět povelům laserové-
ho paprsku. Jejich budoucí majite-
lé jim totiž budou paprskem uka-
zovat na věci, které si budou přát
donést. Po několika měsících již
malpy dovedou otevřít lednici ne-
bo uložit cédéčko do přehrávače.

„S malpou se velice rychle sžije-
te. Je těžké se s ní rozloučit. Při

loučení jsem však hrdá, protože
vím, že někomu usnadní život, že
někoho udělá šťastným,“ říká
Megan Talbertová, která opice na
„univerzitě“ cvičí.

Malpy kapucínské se dožívají asi
40 let. Na svou opičku ve
Spojených státech čeká asi 200 li-
dí. Podrobnější informace lze najít
v angličtině na stránkách www.hel-
pinghandsmonkeys.org.         (pel)

S velmi zajímavou soutěží přišlo
občanské sdružení POHODA, za-
jišťující „normální“ život lidem 
s mentálním a kombinovaným po-
stižením. Od 1. srpna až do půlky
června příštího roku může hravě
založený jedinec jakéhokoli věku
sbírat nepoškozené prázdné šnečí
ulity. Doma je následně musí očis-
tit třeba savem nebo několikrát vy-
vařit v horké vodě, aby je coby
soutěžní výkon mohl zanést do
střediska zmíněného sdružení.
Vítězná osoba i kolektiv budou ofi-
ciálně vyhlášeni a odměněni na
Šnekiádě, která se uskuteční 
v červnu 2005 v Praze.

Nashromážděné
ulity budou po-
malovány a jinak
ozdobeny. Sdru-
žení je pak 
nabídne svým

přispěvatelům za symbolickou
částku 20 korun za jeden exem-
plář. Získané peníze budou použi-
ty na úhradu služeb, které Pohoda

poskytuje. Jde zejména o komu-
nitní chráněné a podporované
bydlení, osobní asistenci, krizovou
a respitní péči a speciální denní
programy.

Je zapotřebí, aby si soutěžící
předem domluvil den a čas, kdy
může nasbírané ulity odevzdat!
Kontaktní adresa: sdružení
Pohoda, Středisko denních pro-
gramů, Záhřebská 15, Praha 2,
telefon 222 519 468 nebo 777
913 453.             (pel)
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Neodmyslitelnou součástí pro-
jektu Arena je sbírka Přilož ruku 
k dílu, která byla vyhlášena 5. září
2003, tedy v den slavnostního za-
hájení stavby. Její výtěžek je určen
především tělesně postiženým
sportovcům Libereckého kraje.
Sbírka spočívá v prodeji kachlů za
minimální cenu 300 korun. Každý,
kdo si kachel koupí, se tedy stane
automaticky dárcem. Zároveň do
něho bude moci otisknout svoji
pravou ruku a připojit k ní podpis.
Z takto označených kachlů vznik-
ne posléze Zeď dobré vůle.
Liberec tak získá jistou napodobe-
ninu chodníku slávy v Hollywoodu,
na němž mají významné osobnos-
ti kinematografie svoji bronzovou
hvězdu.

Ke dni 15. listopadu přispělo
1209 dárců na sbírkové konto cel-

kovou částkou ve výši zhruba 350
tisíc korun. Organizátor sbírky z ní
dosud uvolnil necelých 250 tisíc
korun. Částku rozdělil mezi šest
subjektů, které pořádají různé ak-
tivity pro zdravotně postižené ob-
čany. Pokud by se kdokoli ze čte-
nářů chtěl také stát „majitelem“
kachle, nechť se ozve na telefonní
číslo 488 048 142.

Kachel s pořadovým číslem 1
patří symbolicky libereckému pri-
mátorovi Jiřímu Kittnerovi. Mezi vý-
znamnými dárci lze nalézt řadu
známých jmen z oblasti sportu 
a kultury, a to nejenom z naší ze-
mě. Náš nejpopulárnější zimní
sport reprezentují mj. Karel Gut,
bývalý předseda Českého svazu
ledního hokeje, bývalý trenér ná-
rodního týmu Slavomír Lener nebo
hráči týmu nejvyšší ruské soutěže
Metallurg Magnitogorsk Valerij
Karpov, Roman Málek či trenér
Marek Sýkora. Z lyžařských osob-
ností to jsou mj. předseda organi-
začního výboru Mistrovství světa 

v klasickém lyžování 2009 Roman
Kumpošt, bývalý československý
reprezentant ve skoku na lyžích
Ján Tánczos či vynikající mladý fin-
ský skokan Janne Ahonen. Jeho
odpověď na žádost o příspěvek
stojí za zmínku: „Byl jsem požá-
dán, abych se zúčastnil této 
dobročinné akce. Když mi organi-
zátoři řekli, nač jsou prostředky
použity a jakým krásným zázemím
budou Liberečané disponovat,
rád jsem se k akci připojil. U nás
ve Finsku vyrůstají podobné spor-
tovní komplexy. Díky nim má 
mládež kde sportovat, bavit se,
kulturní život celé společnosti je
prezentován na jiné úrovni.
Fandím vám a přeji libereckému
sportovišti, ať se zdárně dokončí.“

Svůj kachel budou mít na zdi ta-
ké četní zpěváci jako Daniel
Nekonečný, Leoš Mareš, Lou
Fanánek Hagen, Aleš Brychta, le-
gendární skupina Pražský Výběr –
tedy Michael Kocáb, Vilém Čok,
Michal Pavlíček a Klaudius
Kryšpín – nebo Pavlína Filipovská.
Většina dárců jsou ale samozřej-

mě obyvatelé Liberce a okolních
měst a obcí (Tanvald, Smržovka,
Jablonec nad Nisou a další). 

Průběh projektu této dobročinné
akce je možno sledovat také na in-
ternetové adrese www.arena-libe-
rec.cz, která přináší podrobné in-
formace o veškerém dění kolem
stavby. Každý bude moci v sekci
Přilož ruku k dílu zjistit přesné 
umístění svého kachle i kachlů 
ostatních. Stejnou možnost nabíd-
ne i počítač umístěný přímo u zdi.
Kachle budou  archivovány také 
v elektronické verzi. 

Komplex s dominantní halou pro
6 900 diváků bude sloužit široké
veřejnosti celého Libereckého

kraje. Stane se také místem koná-
ní významných výstav, kongresů,
autosalonů i dalších akcí. V areálu
bude dále např. atletický stadion,
hřiště na baseball, kopanou 
a americký fotbal, plocha na vr-
hačské atletické disciplíny, bobo-
vá dráha nebo hřiště pro rozvoj
dovedností a motoriky. Harmono-
gram výstavby stanoví jako termín
dokončení srpen příštího roku.

(mk)

V září loňského roku začala v sídelním městě Libereckého kraje 
výstavba multifunkčního komplexu Arena Liberec. Po jejím dokon-
čení získají vozíčkáři zcela bezbariérové komfortní prostředí plně 
vyhovující požadavkům třetího tisíciletí. Jako diváci budou mít 
ve 4. nadzemním podlaží (na horní galerii) k dispozici 35 míst.
Navíc budou moci v hale pořádat různá sportovní utkání nebo sou-
středění.

Přírůstkem do rodiny arén bude víceúčelový komplex nových možností
Liberecká obdoba filmového chodníku slávy

Napište o svých zkušenostech a zážitcích do soutěže o ceny
Internet a můj handicap

Pro chvíle oddechu
„Zatímco slepota odděluje člověka od věcí, hlu-
chota … (dokončení v tajence),“ takto charakteri-
zoval na jedné konferenci o vztahu zdravotně 
postižených a výpočetní techniky rozdíl mezi nevi-
domými a neslyšícími Jaroslav Hrubý, bývalý ve-
doucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany.
Vodorovně: A. Pokrok; předložka. – B. Část pluhu;
elektricky nabitá částice; jídelní miska. – C. Český
básník; ryba s načervenalým masem; mongolský kul-
tovní objekt. – D. Naše město; zkratka Ostravsko-
karvinských dolů; Afroasiat. – E. Upravovat vlasy; 
2. část tajenky. - F. Také (zastarale); arabské muž-
ské jméno; příslušník sdružení z Foglarových knih. –
G. Zhoubná nemoc; strž; purpur. – H. Měna států
Evropské unie; bitva; pádová otázka. – I. 1. část ta-
jenky; opadání.
Svisle: 1. Předložka; čidla zraku; sečná zbraň. – 
2. Pysky; sada; obydlí včel (zastarale). – 3. Označení
našich aerolinek; rybářská síť; SPZ okresu
Rokycany. – 4. Kelt; na které místo; hrob.  – 
5. Španělsky „řeka“; jméno spisovatele Pavla; ta 
i ona. – 6. Jméno planetky; okolo; kulovitá baktérie.
– 7. Značka cínu; část; německý souhlas. – 
8. Zápor; pozdrav (zastarale); slepičí slabika. – 
9. Západočeské město; souhvězdí; tropický savec.
– 10. Listnatý strom; zkratka tiskové agentury bývalé
NDR; citoslovce pochopení. – 11. Nejvyšší karta;
mlátit; chůze.
Pomůcka: ADN, Eos, Vont.                                      (mk)

Šnečí domečky pomohou zajistit 
důstojné bydlení 

pro lidi s mentálním postižením

Přinést autentické svědectví o tom, co znamená internet pro lidi se
zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život.
Takový je cíl literární soutěže Internet a můj handicap, kterou vy-
hlásily Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými
potřebami (AISO), BMI sdružení a Křižovatka.

Ve Spojených státech ulehčují život osobám
s omezenou pohyblivostí vycvičené opice

Digitální svět s.r.o.
ul. Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 994
e-mail: info@digisvet.cz
WWW.DIGISVET.CZ

- PROFESIONÁLNÍ
WWW PREZENTACE

- INTERNETOVÉ OBCHODY  
- WEBHOSTING

Budoucí Zeď dobré vůle.

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

Cesta 
na Kraví horu

Knihovna města Hradce Králové
Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové

telefon: 495 514 521
fax: 495 514 523

internet: www.knihovnahk.cz
e-mail: knihovna@knihovnahk.cz

Veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje knihovní, in-
formační  a kulturně-vzdělávací služby. Na území města má 16 poboček,
některé s bezbariérovým přístupem.
Člení se na šest oddělení: ústřední půjčovnu, čítárnu, studovnu, infor-
mační středisko vč. internetového terminálu pro nevidomé, hudební od-
dělení a zvukovou knihovnu pro nevidomé. Ta vznikla v roce 1990, slouží
pro celou oblast východních Čech, její fond obsahuje 2000 především
beletristických zvukových knih pro dospělé i pro mládež.                        (PR)

Ta cesta je tam už dlouho. Tedy ta
nová cesta, co si ji udělal Eurotel,
aby mohl k vysílači. Tou starou
pěšinou, co se vine přes kameny
středem lesa, jsem šla už dávno,
snad ještě jako dítě. Nebo dospí-
vající. Ale tahle široká a rovná
cesta mě pořád lákala. Zkoušela
jsem už dříve zdolat prudké stou-
pání, ale s kočárkem před sebou
to bylo příliš riskantní. 

Až letos. To zase měl už Vojta
kolečko, ale schovali jsme ho na
kraj lesa. A jak jsem šikovná, ty
nejprudší části, kdy vozík chtěl
přepadávat dozadu, jsem poma-
ličku vyšla. A než jsme se nadáli,
stáli jsme u rozhledny. Je tam 
i pěkný dřevěný přístřešek a stará
známá cestička k nakupeným ka-
menům. S holí v jedné a s malou
Vojtíkovou dlaní v druhé ruce
jsme vylezli na všechny prapodiv-
né skalní útvary a cítili trochu 
závrať, trochu strach a hodně do-
brodružství. Dech se tajil při před-
stavě, jak my dva si pomůžeme,
kdyby se nám něco stalo, ale ta
radost z výšky, z objevování dáv-
no zasutých matných vzpomínek
byla úžasná. 

Dobyli jsme vrchol Kraví hory 
a měli pocit, že teď už zvládneme
úplně všechno, dokonce i prudký
sešup dolů. Ten bývá často ná-
ročnější než stoupání, ale euforie
dala nohám křídla a my svorně si
pomáhajíc sešli. Snad abychom
příště zkusili tu klikatou cestu me-
zi kameny. Hlavně, že víme, jak
ten kopec, co na něj celé dny
koukáme, vlastně nahoře vypadá.
To by člověk měl vědět, i kdyby
musel čekat, až tam postaví vysí-
lač, a únavou pak spát třeba 
celý den.

Ludmila Macková, 
Nové Hrady

(autorka je tělesně postižená)



Relé SCHRACK RT 424 012, 024 (2x8A) 12, 24 VDC
Relé SCHRACK RT 314 012, 024 (1x16A) 12, 24 VDC
Relé SCHRACK RT 314, 424 730 (1x16A, 2x8A) 230 V 
Baterie lithiové VARTA CR 2032

Velkoobchod, maloobchod, zásilková služba
Bulharská 961, 530 03 Pardubice

tel.: 466 611 112, 466 657 688,  fax: 466 657 323
eltip@eltip.cz     www.eltip.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

Účelem projektu PUB+ nebylo pouze zjišťování
názorů osob se sníženou pohyblivostí na stav pří-
stupnosti veřejných budov. Jeho součást tvořily
také otázky na kvalitu života zdravotně postiže-
ných. Společnost SC&C (která výzkum prováděla
ve čtyřech velkých městech České republiky) se
respondentů ptala, se kterými oblastmi života
jsou spokojeni nejvíce a ve kterých naopak poci-
ťují nejvíce problémů. Zjištěné výsledky ukazuje
graf, který pro lepší pochopení následujícího tex-
tu přetiskujeme.

Respondenti se vyjadřovali k vybraným položkám:
mezilidské vztahy, rodina, partnerský či manželský
vztah, zdravotní stav, finanční a materiální situace, pří-
jem, osobní svoboda, víra, začlenění do společnosti,
využití volného času, zaměstnání, možnost volného
pohybu (tj. bezbariérové prostředí), možnost využívat
počítač včetně přístupu k internetu, bezpečnostní 
situace v ČR, právní stav v ČR, životní prostředí a po-
litická situace v České republice. U každé položky ur-
čili, jak je pro ně důležitá a jak jsou s touto oblastí 
života spokojeni. 

Do 1. skupiny, což je oblast vysoké důležitosti a vy-
soké spokojenosti (v grafu označená Podporuj!) se na
základě vyjádření respondentů dostaly rodina, part-
nerský či manželský vztah, osobní svoboda a mezilid-
ské vztahy. Podle pojmenování skupiny by se tedy
měly tyto čtyři oblasti podporovat a rozvíjet. Důvod je
jasný: průzkum prokázal, že zdravotně postižení 
je považují za silné stránky života, s nimiž se jim lépe
překonávají každodenní těžkosti. Z grafu přitom vyplý-
vá, že vůbec největší důležitost přikládají dotazovaní
rodině.

2. skupina (Soustřeď se!), skupina vysoké důleži-
tosti, ale nízké spokojenosti obsahuje možnost volné-
ho pohybu, příjem, finanční a materiální situaci, 
bezpečnostní situaci a zdravotní stav. (Zařazení po-
sledního tematického okruhu do této skupiny organi-
zátoři průzkumu očekávali). Jako problémové slabé
stránky života se musí všechny uvedené okruhy sou-
středěně řešit a zlepšit tak, aby s nimi byli lidé více
spokojeni.

V levém dolním kvadrantu grafu s názvem Sleduj! je
3. skupina zahrnující oblasti nízké důležitosti i spoko-

jenosti. Toto označení dali respondenti pouze třem –
životnímu prostředí, právnímu stavu a politické situaci.
V takovém výsledku vidí organizátoři průzkumu určitou
skepsi dotazovaných. Řečeno jinak: lidé nevěří 
v obrat k lepšímu a myslí si, že s tím nemohou nic dě-
lat. Ke zlepšení situace musí přispět svými kroky pře-
devším stát. Jinak by mohlo dojít k přesunu těchto 
položek do skupiny číslo 2, tedy mezi slabé stránky ži-
vota zdravotně postižených občanů. 

Označení Udržuj! patří skupině hodnot nízké důleži-
tosti a vysoké spokojenosti. Do této 4. skupiny jsou
zařazeny možnost využívání počítače včetně interne-
tu, možnost zaměstnání, využití volného času, začle-
nění do společnosti a víra. Aby se jejich důležitost 
zvýšila a staly se tak silnými stránkami života zdravot-
ně postižených, musí se stále udržovat a posilovat.

Výsledky výzkumného projektu PUB+ za Českou re-
publiku obdržela Evropská komise a také řada čes-
kých národních institucí – např. Úřad vlády,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj či Národní
rada zdravotně postižených.                                (mk)

S bezbariérovou mapou městem pohodlněji

Nezanedbatelný podíl na jejím
zpracovávání má Česká abilympij-
ská asociace, která ve městě síd-
lí. Její členové zjišťovali v průběhu
uvedeného roku, jak dalece vyho-
vují přechody pro chodce, zastáv-
ky městské hromadné dopravy 
a parkoviště ustanovením staveb-
ního zákona a příslušné prováděcí
vyhlášky. Letos se v rámci dvou
projektů připojili také studenti
Dopravní fakulty Jana Pernera
místní univerzity. Veškeré podkla-
dy se posléze předávaly na odbor
dopravy magistrátu.

Mapa je nyní k dispozici zatím
pouze na www.mesto-pardubi-
ce.cz/mesto/mapy_mesta/bez-
barierove_prechody.  Na mapě
jsou předně vyznačeny přechody
se správnou výškou schodu (roz-
dílu mezi chodníkem a vozovkou)
do 2 centimetrů, u nevyhovujících
„bezbariérových“ přechodů je 
v mapě vyznačena zjištěná výška
schodu. Zvýrazněny jsou také pře-
chody se zvukovou
signalizací nebo
vodicím pásem 
pro nevidomé. 
V případě parkovišť 
s označenými mís-
ty pro zdravotně
postižené je uve-
den počet míst se
symbolem vozíčká-
ře. Zatím poslední-
mi označenými
místy v mapě jsou
bezbariérové za-
stávky. Magistrát
počítá také s tiště-
nou verzí mapy.

Členové České

abilympijské asociace procházeli
městem také v letošním roce.
Tentokrát se zaměřili na přístup-
nost veřejných budov. Na základě
toho se již mapa postupně doplňu-
je dalšími údaji: žlutě jsou v ní zvý-
razňovány budovy s bezbariéro-
vým přístupem, k tomu je  připojen
podrobnější popis o přístupnosti
budovy a interiéru. Při otevření
přehledné mapy je možné si klik-
nutím na příslušnou cestu 
otevřít jízdní řády a nalézt garanto-
vané spoje s nízkopodlažními au-
tobusy. 

V souvislosti s bezbariérovými 
úpravami navštívili úředníci pardu-
bického magistrátu Olomouc, kde
již několik let probíhá projekt
Bezbariérová Olomouc. Získané
poznatky využívají v pokračujícím
zpřístupňování hlavního města
českého abilympijského hnutí.  

(mk)

Jedním z mála měst u nás, kde se mohou v zásadě bez problémů
orientovat vozíčkáři, nevidomí a slabozrací či osoby s omezenou
schopností pohybu, jsou Pardubice. Je to díky bezbariérové mapě,
která se postupně vytváří od roku 2003.

Výsledky výzkumného projektu PUB+ v širších souvislostech
Rodina a partnerství jsou v životě zdravotně postižených největší hodnotou

➽ Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků založeného roku 1952.
➽ Obory podnikání: 

- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů, nátěrových hmot, kompozitů, lepidel a dalších surovin, 
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním zařízení, 
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie, 
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým vybavením, 
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů týkajících se formulace a vývoje specifických produktů,
- poskytování konzultací, kontaktů a tržních informací zákazníkům.

➽ Bohatá publikační činnost vědeckých pracovníků společnosti v odborných časopisech. 
➽ Firemní prezentace na řadě vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí. 
➽ Aktivní spolupráce s tuzemskými zákazníky a partnery (např. Univerzita Pardubice, Ústav chemické tech-

nologie Praha, Ústav makromolekulární chemie České akademie věd Praha atd.) i s firmami ze států
Evropské unie, USA a Japonska při řešení společných vědecko-výzkumných projektů.

➽ Vysoké schopnosti v transferu technologií do provozního měřítka. 
➽ Od roku 2000 certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

S. K. Neumanna 1316, 
532 07 Pardubice

tel: 466 067 111
fax: 466 067 260

synpo@synpo.cz
www.synpo.cz

Provozovna:
Veselí u Přelouče 11 

535 01 Přelouč
Tel.: 466 972 737 

Mobil: 606 430 429

Montplast

ELEKTROPOMŮCKY
Raisova 232

530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782

elpom@elpom.cz
www.elpom.cz

výroba ochranných pomůcek pro
vysoké a velmi vysoké napětí

Výřez z mapy zachycuje centrum
města.

LINCOLN-car
s.r.o.

Distribuce sortimentu ENIKA, KOVOHUTĚ, SUNON, WAGO, WEIDMÜLLER

ELTIP s.r.o.,elektrosoučástky

7805 TO220
7812 TO220
PC847 (K847P)
ULN 2803

4,90
4,90
17,80
9,90

ICL 232
6 N 137
NE 555
ULN 2003

19,80
15,50
3,50
5,80

45,-
45,-
89,-
19,50

Pro dodržení cen z tohoto inzerátu uvádějte
na objednávkách kód SPEC. NAB. 01/2004 Ceny bez DPH

Přeloučská 252
530 06 Pardubice

tel.: 466 970 166
fax: 466 970 194

e-mail: agro.trade@worldonline.cz

Stavebnice ELIOT a 001 - 320, seznam s popisem na WWW.ELTIP.CZ

~



klempířské stroje a stožáry veřejného osvětlení 
MOSTR Prachovice

tel. + fax: 466 950 866
mostr@mostr.cz     www.mostr.cz

OP   
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Společnost ALBA plus, která byla založena roku 1997, se specializuje na výrobu hořčice bez chemické konzer-
vace ve třech druzích – plnotučné, kremžské a orientální. Firma disponuje moderní technologií, která splňuje 
mezinárodní standardy pro výrobu potravin. 
Před šesti lety se společnost stala výhradním tuzemským dodavatelem hořčice značky Hellmanns. Na základě
stále se rozšiřující spolupráce s touto nadnárodní společností vyrábí od roku 2003 plnotučnou a kremžskou hoř-
čici s její značkou.
Kromě odběratelů v České republice exportuje hořčici také na Slovensko a do USA. Při své činnosti má firma na
paměti především zajištění kvality.

Hořčice, která obsahuje silice, kyseliny, glukosinoláty a aromatické kořeniny, nemá výživnou hodnotu. Přesto by
neměla chybět v žádné kuchyni – přidává se totiž např. do kečupů, majonéz, omáček atd. Její výrazná chuť má
povzbuzující účinek na trávicí ústrojí. 
Potraviny okořeněné hořčicí jsou lahodnější a silně dráždí chuť a čich. Značně také podporuje zvýšení žaludeční
sekrece nebo činnost slinných žláz. Díky tomu, že přispívá také k rozšíření cév, podporuje srdeční činnost. 

✦ Mezinárodní společnost FOXCONN, přední světový výrobce výpo-
četní a telekomunikační techniky, byla založena v roce 1974 na Tchaj-
wanu. 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 vy-
robených kusů.

✦ Počítače z Pardubic jsou vyváženy do celé Evropy, Afriky a zemí
Středního východu.
✦ 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 ná-
borem nových pracovníků.
✦ FOXCONN CZ Vám nabízí uplatnění v mezinárodním prostředí velké
dynamické společnosti, kontakt s nejmodernějšími technologiemi,
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.                                     (PR)

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

❒ firma zaměstnávající více než 50 % osob se ZPS

❒ více než dvanáctiletá praxe se zaměstnáváním zdravotně postiže-
ných 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

Jana Palacha 515
530 02 Pardubice

Telefon:
Vedení společnosti: 

466 335 440, 466 510 184
Výrobní útvar : 466 798 861

Fax: 466 335 440 
E–mail: albaplus@albaplus.cz

Internet: www.albaplus.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, fyziolo-
gický 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 sorti-
mentu veterinárních ošetřoven.

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 

Sv. Anežky České 32
530 02 Pardubice

tel.: 466 530 804         fax: 466 535 568
sodomek@sorke.cz             www.sorke.cz

J. Palacha 324
53 02 Pardubice

telefon: 466 330 288

projekty,
montáže 
dodávky

průmyslo-
vých, země-

dělských 
a občan-

ských 
staveb 


