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Ani letos na abilympiádě nepoznáte nudu
Dny na přelomu jara a léta jsou
od roku 2001 v Pardubicích
vyhrazeny mimo jiné také národní abilympiádě. Pro letošní
13. ročník této soutěžní přehlídky dovedností a schopností
zdravotně postižených stanovil
její organizátor, Česká abilympijská asociace, termín konání
v době od čtvrtka 23. do neděle 26. června. Vše podstatné
(až na několik výjimek) se přitom odehraje během pátku
a soboty v prostorách Salesiánského střediska mládeže.
Pouze počítačové disciplíny
proběhnou v bezbariérovém,
moderně vybaveném sídle firmy K2P.
Stejnou pozornost jako soutěžním disciplínám věnují organizátoři
také volným chvílím účastníků abilympiády. Pro jejich aktivní prožití
připravují v rámci doprovodného

programu
různé
zajímavé
a přitažlivé akce. V době vydání tohoto čísla byla ovšem probíhající
jednání s potenciálními účinkujícími ve většině případů v počáteční

fázi, takže není vhodné o této nezbytné součásti abilympijského
dění podrobněji informovat. Dodat
lze snad jen jediné: abilympionici
se znovu dočkají tanečních, hudebních, pěveckých i jiných vystoupení.
Zájemci o soutěžení se musí
přihlásit do pátku 29. dubna na
adresu Česká abilympijská asociace, Rokycanova 2654, 530 02
Pardubice. Pro přihlášky prostřednictvím e-mailu platí adresa
abilinfo@abilympics.cz. Lze si vybrat pouze jednu hlavní a jednu
vedlejší disciplínu. Dotazy je možno směrovat na telefonní číslo
466 304 366, případně je posílat
na uvedenou adresu.
V průběhu dubna odešlou organizátoři abilympionikům, kteří už
alespoň jednou v Pardubicích byli, brožuru s obecnými pravidly,
pravidly všech soutěžních discip-

Přispějte na konto
pro Šizuoku!

lín, programem abilympiády a dalšími nezbytnými informacemi.
Totéž postupně přináší také webová adresa www.abilympics.cz,
včetně všech přihlášek. V následujícím čísle zpravodaje bude
13. ročníku národní abilympiády
věnován rozsáhlejší článek.
Je vaším kamarádem počítač
a myslíte si, že na něm hodně
dokážete? Chcete zjistit, na jaké
úrovni jsou vaše tvořivé schopnosti? Chybějí vám přátelé se životním
osudem podobným vašemu? Pak
musíte udělat poslední, rozhodující krok – v kalendáři si nepřehlédnutelně označit čtyři červnové dny
od 23. do 26. A veškeré vaše
pochybnosti mohou rázem zmizet
či vaše přání se lehce vyplnit.
Důležité doporučení na závěr:
Zapomeňte na tyto dny slovo
„nuda“, nebudete ho vůbec potřebovat!
(mk)

Dějištěm příští mezinárodní abilympiády bude v roce 2007 japonské město Šizuoka. V zemi vycházejícího slunce se představí i český reprezentační tým, který se pokusí navázat na naše
úspěchy dosažené v Hongkongu, Perthu, Praze a Novém Dillí.
Sehnat dostatek finančních prostředků na zajištění výpravy bude těžkým oříškem. Asociace proto chystá mediální kampaň
o abilympijském hnutí a zřídila také v eBance speciální konto pro
sponzorské dary od jednotlivců i podnikatelských subjektů. Má
číslo 219786028/2400, variabilní symbol je 2007. Předem děkujeme každému, kdo na konto přispěje!
O významné soutěžní přehlídce v Japonsku a našem týmu budeme průběžně informovat.
(pel)

Vyhlášené disciplíny

Co přináší nový zákon o zaměstnanosti
Loni 1. října vstoupil v platnost
nový zákon o zaměstnanosti,
který zahrnuje i významné změny týkající se zaměstnávání
zdravotně postižených občanů.
Této problematice je věnována
celá III. část zmíněného právního předpisu, tedy § 67-84.
Představme si nyní stručně
všechny nejdůležitější pojmy.
- Osoba se zdravotním postižením
Byl zrušen pojem „osoba se
změněnou pracovní schopností“.
Hned prvý paragraf zmíněné části
zaručuje zvýšenou ochranu na trhu práce fyzickým osobám se
zdravotním postižením. Jde o osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále
jen „osoby s těžším zdravotním
postižením“),
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně
znevýhodněnými (dále jen „osoby
zdravotně znevýhodněné“).
Významnou novinkou je pojem
„zdravotně znevýhodněná osoba“. Považuje se za ni člověk, který má takovou funkční poruchu
zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat
soustavné zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, ale jeho možnosti být nebo zůstat pracovně
začleněn, vykonávat dosavadní
povolání nebo využít dosavadní
kvalifikaci nebo kvalifikaci získat
jsou podstatně omezeny z důvodu

jeho dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto
zákona považuje nepříznivý stav,
který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok
a podstatně omezuje psychické,
fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost pracovního
uplatnění. Skutečnost zdravotního
postižení dokládá osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.
- Pracovní rehabilitace
Další výraznou změnou je, že
zákon umožňuje neziskovým organizacím nabízet a zajišťovat podporované zaměstnávání, a to jako
formu pracovní rehabilitace. Ta je
upravena v § 69-74. Zabezpečuje
ji úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se zdravotním
postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky
nebo může na základě písemné
dohody pověřit zabezpečením
pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Pracovní rehabilitace je v zákonu
definována jako souvislá činnost
zaměřená na získání a udržení
vhodného zaměstnání osoby se
zdravotním postižením, kterou na
základě její žádosti zabezpečují
úřady práce a hradí náklady s ní
spojené. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, dále teoretickou

Přijďte se na nás
podívat do Grandu!
Česká abilympijská asociace představí ve dnech 7. a 8. května svou
činnost v nákupním centru Grand v Pardubicích. V sobotu od 9 do 16
a v neděli od 10 do 16 hodin vás v 1. patře rádi seznámíme s tím,
co děláme.
Přímo naproti jezdícím schodům bude k vidění expozice výrobků
z abilympiád a kolekce fotografií z našich aktivit. Každý návštěvník bude mít příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži pocity vozíčkáře, který
potřebuje zdolat schod, nebo člověka pohybujícího se o francouzských berlích. Děti si
budou moci namalovat obrázek a za svou snahu dostanou malou odměnu.
Srdečně vás zveme!
(r)

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení
a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo
jiné výdělečné činnosti.
Je zapotřebí ještě dodat, že
úřad práce má v součinnosti
s osobou se zdravotním postižením sestavit takzvaný individuální
plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost,
schopnost vykonávat soustavné
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce.
Obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů
spojených s prováděním pracovní
rehabilitace a způsob jejich úhrady stanoví ministerstvo práce a sociálních věcí prováděcím předpisem (vyhláška č. 518/2004 Sb.).
- Příprava k práci
Příprava k práci je cílená činnost

směřující k zapracování osoby
s postižením na vhodné pracovní
místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon
zvoleného zaměstnání nebo jiné
výdělečné činnosti. Tato příprava
může dle nového zákona trvat nejdéle 24 měsíců a provádí se
a) na pracovištích zaměstnavatele individuálně přizpůsobených
zdravotnímu stavu osoby; příprava
k práci může být prováděna s podporou asistenta,
b) v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních
místech právnické nebo fyzické
osoby, nebo
c) ve vzdělávacích zařízeních
státu, územních samosprávných
celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení
a dalších právnických a fyzických
osob.
O přípravě k práci uzavírá úřad
práce s osobou se zdravotním postižením písemnou dohodu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Košíkářství
Výroba nábytku
Montáž počítače
Tvorba www stránek
Počítačová editace textu
Počítačová sazba a grafika
Řízení automobilu
Keramika
Malba na hedvábí
Šití dámského oděvu
Vyřezávání ovoce a zeleniny
Mechanická montáž
Elektronická montáž
Návrh plakátu
Technická ilustrace
Dřevořezba

17. Cukrářství
18. Studená kuchyně
19. Aranžování květin – západní
styl
20. Aranžování květin – ikebana
21. Aranžování suchých květin
22. Vyšívání
23. Háčkování
24. Pletení
25. Drhání
26. Batika
27. Zdobení kraslic
28. Paličkování
29. Malba na sklo
30. Výroba svíček
31. Studiová fotografie

(pokračování na str. 3)

Průběh soutěže organizátory potěšil
V červnu loňského roku vyhlásila Národní rada zdravotně postižených druhý ročník soutěže
Mosty. Jejím prostřednictvím
se snaží zviditelňovat projekty,
které přispívají k postupnému
zlepšování života zdravotně postižených lidí. Národní radu
vedlo k vyhlášení soutěže také
přesvědčení, že oceněné projekty podpoří vznik dalších záslužných aktivit.
Vyhlášení výsledků za rok 2004
spojené s předáním ocenění proběhlo ve čtvrtek 17. února v Praze.
Ceny – symbolické mosty – se
udělovaly ve třech kategoriích: pro
instituci veřejné správy, nestátní
subjekt a zvláštní cena. Správnost
rozhodnutí Národní rady zviditelnit
touto soutěží mezi širokou veřejností chvályhodné aktivity dokumentuje vysoký počet podaných
návrhů, bylo jich celkem 89.
Všechny bez výjimky měly dva
společné znaky: byly velmi záslužné a lidé by se o nich měli rozhodně dozvědět.
O třech vítězích rozhodovala

výběrová komise letos v lednu.
Vycházela z jednání nominační komise, která do užšího kola vybrala
v každé kategorii pětici nejlepších.
Z nich nakonec jako nejlepší skončily tyto návrhy:
- Instituce veřejné správy –
Úřad městské části Praha 10 za
příspěvek rodinám se zdravotně
postiženými dětmi na vzdělávání
s pomocí asistenta. Úřad svým přístupem potvrdil možnost řešení
této problematiky i bez dosud chybějícího zákona o sociálních službách.
- Nestátní subjekty – Philip Morris
ČR za dlouhodobý program Bez
bariér. V jeho rámci dochází jednak postupně ke zcela bezbariérovým úpravám divadel a dalších
kulturních zařízení, jednak každo-

ročně umožňuje navštívit karlovarský mezinárodní filmový festival
také těžce zdravotně postiženým.
- Zvláštní cena – Jiří Nohovec za
vybavení železničních nádraží více
než 40 mobilními plošinami, díky
nimž mohou jezdit vlakem i cestující s těžkým tělesným postižením.
Mezi pět nominovaných v kategorii institucí veřejné správy
se dostaly také Pardubice se
svojí digitální mapou bezbariérovosti města. Na jejím vzniku
se významně podílela také
Česká abilympijská asociace.
Její zástupci poskytli podklady
týkající se míry bezbariérovosti, kterou zjišťovali na přechodech, parkovištích nebo v budovách úřadů, kulturních,
sportovních apod. zařízení.
Město za tuto svoji aktivitu získalo jako výraz ocenění čestné
uznání.
Národní rada po zhodnocení
letošního ročníku soutěže došla k názoru, že o aktivity,
nápady, projekty apod., jak
zdravotně postiženým spolu-

občanům zlepšit podmínky jejich
nelehkého života, není určitě nouze. Proto je přesvědčena, že také
Mosty 2005 představí řadu nových a zajímavých projektů.
O pravidlech soutěže budeme naše čtenáře včas informovat.
(mk)
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Významná mediální kampaň byla
letos zaměřena na individuální dárcovství
V úterý 1. února 2005 začal 8. ročník celostátní kampaně „30 dní
pro neziskový sektor“. Jejím hlavním tématem bylo letos individuální dárcovství, které není v České republice na uspokojivé úrovni.
Probíhají sice různé veřejné sbírky a stále populárnějším se stává
zasílání dárcovských SMS (tzv. DMS), v hojné míře využívané i v nedávné podpoře obětem přívalové vlny tsunami v jihovýchodní Asii.
Velkou rezervu však český neziskový sektor má zejména v počtu
neanonymních individuálních dárců. Lidí, kteří pravidelně podporují konkrétní neziskovou organizaci a netají své jméno, je u nás v porovnání s ostatními evropskými zeměmi stále ještě málo.
Také v Pardubickém kraji působí
bylo seznámení a navázání užší
mnoho neziskových organizací.
spolupráce s krajskými radními
Ani ony nechtěly během kampaně
odpovědnými za neziskový sektor
zůstat pozadu a snažily se upoutat
a rozvoj lidských zdrojů.
V celém kraji neziskovky pořádana sebe pozornost. Významnou
ly různé akce určené pro novináře
akcí pro všechny neziskovky regia širokou veřejnost: například dny
onu byla 6. krajská konference
otevřených dveří, výstavy fotografií
NNO Pardubického kraje, která
či besedy. Česká abilympijská
se uskutečnila 3. února v městě
asociace nemohla zůstat pozadu
perníku. Jejím největším přínosem

Jak vidí ti, kteří nevidí?
Odpovědi na tuto a mnohé další
otázky, které se bytostně dotýkají nevidomých i slabozrakých,
shrnuje útlá, 20stránková knížečka formátu A6 „Za zeptání
nic nedáte aneb Jak vidím svět,
když nevidím“. Nevidomá Pavla
Francová ji napsala ve formě jakýchsi dvou her.
První je vlastně autorčin monolog: svěřuje se v něm s pocity
a zážitky člověka, který de facto
od narození nevnímá barevný svět
a nemůže očima sledovat život
kolem sebe. Ve druhé
je jejím partnerem
„čtenář“ a pokládá jí
otázky, které většinovou populaci
napadnou při setkání s nevidomými nebo které se odváží, ale většinou neodváží vyslovit. Celý rozhovor je přitom veden tak, aby se ve
světě nevidomých orientoval především člověk, který o nich ví třeba pouze to, že používají bílou hůl.
Podobnému tématu se věnuje
také brožurka stejného formátu
s názvem „Nebojte se nevidomých! Od příležitostné pomoci

k dobrovolnictví“ od stejně zdravotně postiženého Miroslava
Michálka. Jak píše v úvodu, je jejím tématem několik kroků na cestě od stavu „nevidomému nepomohu, neboť nevím jak“ přes stav
„pomáhám na vlastní pěst a podle
svého, ať nevidící chce, nebo ne“
k situaci „pomáhám nevidomým
spolu s jinými v dohodnutých mezích a s potřebnými dovednostmi“. Pro přiblížení obsahu názvy
alespoň tří kapitol: Opravník omylů o nevidomých, Zásady komunikace a pomoci
nevidomým, Malý
test:
Co
je osobní asistence?.
Publikace vydal koncem loňského roku Okamžik – sdružení pro
podporu nejen nevidomých, které
sídlí na adrese Umělecká 5,
170 00 Praha 7. Jeho telefonní
a faxové číslo je 233 379 196,
e-mail info@okamzik.cz. Na uvedených kontaktech lze tituly objednat; možný je také osobní odběr. V obou případech jsou zdarma.
(mk)

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

Mediální kampaň vyvrcholila
koncertem v prostorách Španělského sálu Pražského hradu,
jehož hlavním interpretem byl populární houslista Pavel Šporcl.
Věřme, že neziskový sektor bude
v naší zemi stále více chápán jako
důležitá součást občanské společnosti a jako rovnocenný partner pro státní správu, samosprávu
i podnikatele. Lenka Jedličková

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
www.k2p.cz
info@k2p.cz
❒ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením
❒ mnohaletá 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

a k mediální kampani se připojila
pořízením rozhovoru s jejím regionálním koordinátorem Romanem
Málkem, který zařadila do svého
rozhlasového pořadu, natáčeného ve studiu Českého rozhlasu
Pardubice.

Ministr práce se jen usmíval
V minulém čísle jsme otiskli článek
o malé účasti poslanců, senátorů
a ministrů na brněnském veletrhu
Rehaprotex. Ke světlým výjimkám
patřil i ministr práce a sociálních

věcí Zdeněk Škromach, který na
tuto významnou akci zavítal 2. listopadu.
Na článek zareagovala čtenářka
Naďa Novotná, která nám v e-mai-

Divadlo trochu jinak
V Ostravě existuje nevelký a v kulturních kruzích málo známý, ale veskrze zajímavý amatérský divadelní soubor Panarama. Od různých divadel malých forem, ochotnických souborů apod. ho totiž odlišuje
jedna skutečně nepřehlédnutelná věc – svoje představení hraje metodou tzv. totální komunikace neboli ve znakové řeči pro neslyšící.
Jedna ze známých scén
méně známé pohádky
Sněhurka a sedm trpaslíků tak trochu jinak.

Vznik souboru se datuje na přelom roku 2000. Podnět k jeho
založení přišel od člověka s četnými zkušenostmi ze života mezi neslyšícími v různých evropských
státech. Členy jsou jak studenti
různých ostravských škol, tak samotní neslyšící se společným jmenovatelem: láskou k divadelnímu
umění.
V repertoáru má především
klasické pohádky. Většinu obecenstva tvoří děti se sluchovým
postižením, mezi diváky nezřídka
zasednou i jinak zdravotně postižené děti. Na představení chodí
také děti zdravé, studenti či
dospělí. Soubor sehrál např. skvělé představení pro děti s kombinovanými vadami. Ty se při něm staly
vlastně dalšími herci, když
s těmi na jevišti zpívaly písničky.
Pokud se týká letošního prvního
pololetí, v březnu soubor vystavoval různá dětská díla s doprovodem písní ve znakové řeči. Při příležitosti Mezinárodního dne dětí
sehraje svá vystoupení ve speciálních školách pro sluchově postižené děti a mládež ve Valašském Meziříčí, Olomouci, Opavě
a Ostravě.

Soubor chce svými představeními přinutit diváky,
aby lépe vnímali kulturu.
Pro sluchově postižené
představují
nenucený
způsob rozšiřování přirozené formy slovní zásoby
a snadnějšího pochopení mluveného jazyka. Díky pohádkám si
děti přestanou alespoň na chvíli
uvědomovat bariéru mezi světem
slyšících a neslyšících. Přínos to
má i pro samotné herce: jsou nesmírně potěšeni při spatření smějících se neslyšících dětí a při sledování následného hodnocení
jejich vystoupení. Tak se jim potvr-

zuje poslání, se kterým jezdí za
dětmi – bavit je, dokázat je rozesmát a přitom jim ukázat, že existují lidé, kteří jim nejen chtějí, ale
také umějí rozdávat radost.
„Pohádkový“ repertoár souboru
obsahuje prozatím čtyři oblíbená
díla s doplněnými názvy: Tři oříšky
pro popelku aneb Popelka 21.
století, Červená Karkulka tak trochu jinak, Sněhurka a sedm trpaslíků tak trochu jinak, Mrazík tak
trochu jinak.
A jak získal soubor svůj neobvyklý název Panarama? Jeho autorka
ho složila z prvních dvou
písmen křestních jmen hlavních
protagonistek (jednou z nich je
ona sama): PA – Pavlína, NA –
Naďa, RA – Radka, MA – Martina.
(mk)

✦ Mezinárodní společnost FOXCONN, přední světový výrobce výpočetní 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 vyrobených kusů.
✦ Počítače z Pardubic se vyváží do 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 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)

lu kromě jiného napsala: „Zdá se,
že ta vrba na Výstavišti je opravdu
jediná ochotna naslouchat občanům. Ale nesouhlasím s tvrzením,
že ministr Škromach obsluhoval
zvedací plošinu u zvláštního vlaku
a pomáhal tak vozíčkářům. Pokud
jste si to ověřili v ministrově kanceláři, tak tuto větu plně chápu.
Avšak skutečnost byla jiná.
Sami jsme se jízdy zvláštním
vlakem zúčastnili, a nic podobného jsme nezaznamenali. Pan
Škromach pouze nečinně přihlížel
a nedotkl se ani ovladače plošiny. Toto dokládám i fotografií.

Mimochodem, vozíčkář na fotce
v poslední době zhubl o 46 kg,
což je docela škoda, jinak by musel i pan ministr asi přidat ruku
k dílu.“
Děkujeme paní Novotné za nápravu redakčního omylu. A dodáváme, že nepravdivou informaci
o pomáhajícím ministrovi jsme převzali z týdeníku Železničář.
(pel)

Na spravedlnosti 121
530 02 Pardubice
info@technihor.cz;
technihor@iol.cz
www.technihor.cz
Tel., fax: 466 303 100,
466 304 811

Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat
Jedním z důležitých instrumentů pomoci zdravotně
postiženým lidem je pracovní rehabilitace. Pojem,
který je sice úřadům práce (ÚP) z jejich praxe už dlouho známý, ale který přesně definoval a zakotvil až
nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Zákon
platí už téměř půl roku. Jak je uplatňován v oblasti
pracovní rehabilitace, zjišťovaly některé pražské
agentury pro podporované zaměstnávání. Podívejme se na získané poznatky a pokusme se je
zobecnit.
Co stanovuje zákon o zaměstnanosti
§ 67
Odst. 1 Fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
Odst. 2 Osobami se zdravotním postižením jsou
fyzické osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně
invalidními (dále jen „osoby s těžším zdravotním
postižením“),
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení

uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoby zdravotně znevýhodněné“).
(…)
§ 69
Odst. 1 Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. (…)
Odst. 2 Pracovní rehabilitace je souvislá činnost
zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí
náklady s ní spojené. (…)
Odst. 4 Úřad práce v součinnosti s osobou se
zdravotním postižením sestaví individuální plán
pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní
způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce; přitom
vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7
odst. 5).
(…)
Jak vypadá praxe
Praxe se zatím úřad od úřadu liší, zřejmě v závislos-

ti na připravenosti, informovanosti a vstřícnosti jednotlivých pracovnic. Přesto je možné popsat několik
typických situací.
Když se potenciální uchazeč o služby ÚP dostaví se
žádostí o pracovní rehabilitaci, je obvykle slušně vyzván, aby se dostavil později, tedy za několik týdnů či
měsíc atd. Jako hlavní důvod byla původně uváděna
neexistence oficiálního formuláře žádosti, který by zájemce měl vyplnit. V současnosti již návrh formuláře
existuje, ale ještě není zaveden v příslušném softwarovém vybavení. Jde o tzv. OK systém, který by dle
pracovnic ÚP měl být funkční do konce května.
Jindy se žadatel dozví, že nejprve musí absolvovat
tzv. ergodiagnostiku (tedy posouzení zdravotního stavu a zbytkového potenciálu schopností), v Praze například na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN
na Albertově. Objednací lhůta v tomto zařízení je podle jedné naší zkušenosti zhruba jeden a půl měsíce,
zkušenosti jiných lidí jsou ještě horší. Už vůbec si netroufáme odhadnout, jak dlouho pak trvá čekání na
výsledky, protože u nikoho z pražských zájemců
o pracovní rehabilitaci k tomu zatím nedošlo. Navíc
lze předpokládat, že s nárůstem počtu odkázaných

osob se objednací lhůta bude ještě prodlužovat.
(Poznámka na okraj: Je dosti znepokojivé, že některé
pražské ÚP dosud nemají uzavřenou smlouvu ani
s tímto, ani s jiným diagnostickým pracovištěm.)
Pomiňme skutečnost, že člověk se zdravotním postižením již zdravotní diagnostiku nutně podstoupil,
a to u posudkového lékaře, který ho shledal jako osobu se zdravotním postižením či zdravotně znevýhodněnou (v souladu s § 67 odst. 5, kde je stanoveno:
Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.). Musíme však alespoň uvažovat o tom, zda jsou všechna
diagnostická pracoviště připravena vykonávat specializovanou pracovní diagnostiku. Právě tu by úředník
z ÚP při svém posuzování možností pracovní rehabilitace nejvíc potřeboval.
Další postup při zajišťování pracovní rehabilitace je
zatím pouze hypotetický. Dle vyjádření některých pracovnic se ÚP budou v nejbližší době zabývat sběrem
žádostí a jejich vyhodnocováním. Předpokládá se, že
žádost, výsledky diagnostiky a další potřebné doklady
(pokračování na str. 5)
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Asistenční pes je velkým pomocníkem a výborným společníkem
Chtěla bych se s vámi podělit
o své zkušenosti ze soužití s asistenčním psem. Je mi 42 let
a mám roztroušenou mozkomíšní
sklerózu. V době, kdy jsem
o těchto psech poprvé četla
v Abilympijském zpravodaji, jsem
nedoufala, že bych jednoho také
mohla dostat. Ještě jsem nebyla

odkázána na vozík, chodila jsem
o francouzské holi. Často do mě
vráželi lidi, a když mi něco upadlo,
musela jsem někoho poprosit
o pomoc.
Článek ve zmíněných novinách
mě zaujal natolik, že jsem zavolala
do sdružení Pes pomůže. Jeho
předsedkyně Andrea Kaufmanová

byla moc milá a ochotná. Věděla,
že moje nemoc je progresivní,
a prohlásila, že psa mohu získat
už teď.
A tak jsem vyplnila připravený
dotazník, napsala do něj i svou
představu o tom, jak by mi pejsek
mohl pomáhat, a připojila specifikaci diagnózy od neurologa. Asi
po měsíci mi paní Kaufmanová
sdělila, že mají vhodného psa a že
nás přijedou i s cvičitelem navštívit
a vše upřesnit. A pak do mého života vstoupila žlutá fenka labradora – Bořka. Už při první návštěvě
se ke mně pěkně měla. Asi vycítila, že do ní vkládám velké naděje.
Následoval výcvik, který trval asi
4 měsíce, a kastrace, která mě
velice mrzela. Pan cvičitel mě však
uklidňoval, že tenhle zákrok je nezbytný, že se tak i snižuje riziko rakovinového onemocnění zvířete…
Měla jsem obavy z toho, jak zvládnu novou situaci: psa jsem nikdy
neměla a u známých mě psi nikdy moc neposlouchali. Ukázalo
se však, že jsem si dělala zbytečné starosti. Pan cvičitel u nás zůstal, dokud jsem se nenaučila, jak
Bořku „používat“, hlavně jak být
důsledná, když jí jednou dám povel. Nejtěžší pro mě bylo nepodléhat pokušení a nerozmazlovat ji.
Jejím krásným oddaným očím se
hrozně těžko odolává!
Jsou to už skoro tři roky, co mi
Bořka zpříjemňuje a ulehčuje život. Rychle porozuměla chodu domácnosti a našla si v ní své místo.
Naše soužití je bez problémů.
Krmím ji granulemi, moc jí chutnají. Když ji pošlu na zahradu vyvenčit, vrátí se bez průtahů hned
zpátky. Její zdravotní stav je garan-

tovaný sdružením, samozřejmě je
očkovaná. Za Bořku jsem nic neplatila a dokonce jsem zároveň
dostala na nějakou dobu krmení.
Bořka mi nosí věci, ušetří mi
hodně času a energie, a ještě to
dělá s nadšením. Venku má na sobě zvláštní postroj, na kterém je
vozíčkářský znak – a lidé nám
uhýbají z cesty. Nikdy už do mě
nikdo nevrazil! I při nástupu do autobusu jsou lidé trpělivější. Ve vozidle si Bořka lehne a bez hnutí
pozoruje cestující a dveře. Jakmile
dám nohu nebo hůlku do uličky,
hned vyskočí a ví, že půjdeme.
S Bořkou se seznamuji se spoustou lidí. Zastaví se a ptají – a já se
ráda pochlubím. Mohu s ní i do
nemocnice a bude mi také vyzvedávat nákupy v nově otevřeném
obchodě, u kterého jsou zase ty
zatracené schody.
Mým snem jsou projížďky na vozíku k lesu, ale chodníky jsou
u nás v tak dezolátním stavu, že se
přes ně s vozíkem vůbec nedostanu. Mým hlavním cílem proto je
oprava aspoň některých.
Za největší přínos považuji působení psa na mou psychiku. Když si
sednu, okamžitě přijde a lehne si
ke mně, hlavu si položí na moje
nohy nebo do klína. Moudře na
mě kouká, a když mu něco vysvětluji, tak mě jako projev pochopení
olíže. Když se mnou Bořka někam

nemůže (a to se nestává skoro vůbec), tváří se hrozně nešťastně…
Nedávno jsem měla záchvat,
upadla jsem do bezvědomí. Dle
vyprávění maminky, která zavolala
rychlou pomoc, mi Bořka celou
dobu lízala ruku a nechtěla mě
opustit. Nakonec ji zavřeli ve vedlejším pokoji, kde kňučela. Je
však dobře vychovaná, a tak se
ani nesnažila rozbít dveře.
Není nic krásnějšího, než mít
u sebe tak oddaného tvora, snad
leda být zdravý. Všem, kdo o pořízení pomáhajícího psa uvažují, ho
vřele doporučuji.
Mirka Krňávková,
Zvole u Zábřehu

Velká ulice 93, 503 41 Hradec Králové
info@techprofihk.cz www.techprofihk.cz
tel./fax: 495 215 081

- regulace otopných soustav - termostatické ventily
- rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
a plynu v bytových a nebytových objektech
- dodávky a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic
- servis bytových vodoměrů
- indikátory pro rozdělování topných nákladů
- odečítací a rozúčtovací služby nákladů
na teplo a vodu

Most do života pro mentálně postižené

Dne 7. února bylo v Pardubicích slavnostně otevřeno denní centrum Most do života, nové zařízení pro mentálně postižené. Najdete
jej na Dubině v ulici Erno Košťála (čp. 1015). Zřizovatelem centra
je stejnojmenné občanské sdružení. Klienti se tu mohou naučit dovednostem a schopnostem, které potřebují pro každodenní samostatný život.
Mentálně postižení lidé nemají po absolvování základní školní docházky
příliš možností, jak se dále vzdělávat, rozvíjet své dovednosti a celkově se
stávat nezávislými na původní rodině. Služby centra jsou proto zaměřeny
na vzdělávání a rozvoj rozumových schopností klientů, na nácvik každodenních činností v domácnosti (obsluha kuchyně, vaření, úklid), na
pracovní terapii (rukodělné práce, výroba dekorativních předmětů) a volnočasové aktivity. Pravidelnou náplní by se v budoucnu měla stát hipoterapie, počítá se také s víkendovými rehabilitačními a relaxačními akcemi.
Stěžejní ideou organizace Most do života je posilování soběstačnosti
klientů. Sdružení proto chce v městě vybudovat i chráněné bydlení pro
mentálně postižené.
Zájemci o činnost centra získají potřebné informace na telefonu
732 209 983. Pokud byste chtěli podpořit dobrou věc a přispět na centrum nebo budoucí chráněné bydlení,
Pozn. red.: Asistenčního psa může dostat každý člověk se sníženou sdělíme vám i číslo našeho bankovníhybností, nemusí jít o vozíčkáře. Důležité je, aby byl schopen ho ovlá- ho účtu.
dat a aby o psa měl kdo pečovat. Terapeutický pes je určen pro lidi Rádi vás uvítáme na uvedené adrese
s mentálním postižením nebo dlouhodobě nemocné.
a přímo v centru vás seznámíme
Výcvik psa trvá 4 a 8 měsíců, podle náročnosti cviků. Další infor- s tím, co děláme.
mace ochotně sdělí Andrea Kaufmanová, předsedkyně sdružení Pes
Lenka Jedličková,
pomůže.
členka správní rady

Co přináší nový zákon o zaměstnanosti
(dokončení ze str. 1)

- Chráněné pracovní místo
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním
postižením na základě písemné
dohody s úřadem práce. Musí
být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě; na jeho vytvoření může
poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek.
Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa může činit
maximálně osminásobek a pro
osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního
roku. Vytváří-li zaměstnavatel na
základě jedné dohody s úřadem
práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na
vytvoření jednoho chráněného
pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu
s těžším zdravotním postižením
maximálně čtrnáctinásobek výše
uvedené průměrné mzdy.
K žádosti o příspěvek je nutné
přiložit charakteristiku chráněných
pracovních míst a jejich počet, potvrzení o stavu závazků ve věcech
pojistného na sociální pojištění
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a doklad
o zřízení účtu u peněžního ústavu.
Úřad práce může uzavřít dohodu
o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa
i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost.
Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním
postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost, poskytnout i příspěvek na
částečnou úhradu provozních ná-

kladů na chráněné pracovní
místo obsazené osobou se zdravotním postižením; roční výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního
roku.
- Chráněná pracovní dílna
Chráněná pracovní dílna je
pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem
práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném
ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto
zaměstnanců. Chráněná pracovní
dílna musí být provozována po
dobu nejméně 2 let ode dne
sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli
příspěvek.
Příspěvek na vytvoření chráněné
pracovní dílny může maximálně činit osminásobek průměrné mzdy
v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na každé pracovní
místo v chráněné pracovní dílně
vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek
této mzdy na pracovní místo pro
osobu s těžším zdravotním postižením. Vytváří-li zaměstnavatel na
základě jedné dohody s úřadem
práce 10 a více pracovních míst
v chráněné pracovní dílně, může
příspěvek na vytvoření jednoho
pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu
s těžším zdravotním postižením
maximálně čtrnáctinásobek výše
uvedené průměrné mzdy.
Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout zaměstnavateli i příspěvek na
částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny.
Výše tohoto příspěvku může činit

maximálně čtyřnásobek průměrné
mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se
zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené
průměrné mzdy na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením. Pro
zjištění počtu zaměstnanců, kteří
jsou osobami se zdravotním postižením a osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný jejich
průměrný roční přepočtený počet.
Ministerstvo stanoví prováděcím
právním předpisem charakteristiku chráněného pracovního místa
a chráněné pracovní dílny, způsob
výpočtu ročního přepočteného
počtu zaměstnanců, kteří vykonávají práci v chráněné pracovní dílně, druhy nákladů, na které lze
poskytnout příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
chráněného pracovního místa
a chráněné pracovní dílny, a způsob poskytování příspěvku.
- Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového
počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu
zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce,
v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má
bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.
Výše příspěvku činí měsíčně
a) 0,66násobku průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předchozího kalendářního roku za
každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením,
b) 0,33násobku průměrné mě-

síční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou jinou zaměstnanou osobu se
zdravotním postižením.
Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě žádosti zaměstnavatele. Součástí žádosti je
doložení celkového průměrného
přepočteného počtu všech zaměstnanců, zaměstnanců, kteří
jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou
osobami s těžším zdravotním postižením.
Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, je
rozhodný průměrný přepočtený
počet zaměstnanců za kalendářní
čtvrtletí.
Způsob výpočtu průměrného
přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
za kalendářní čtvrtletí stanoví ministerstvo prováděcím právním
předpisem.
- Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce
Zaměstnavatelé jsou oprávněni
požadovat od úřadu práce
a) informace a poradenství
v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
b) součinnost při vyhrazování
pracovních míst zvláště vhodných
pro osoby se zdravotním postižením,
c) spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením,
d) spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních
míst a pracovních podmínek pro
osoby se zdravotním postižením.
Zaměstnavatelé jsou povinni
a) u míst oznamovaných úřadu
práce označit, zda se jedná o pra-

covní místa vyhrazená pro osoby
se zdravotním postižením,
b) informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním
postižením,
c) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem
závodní preventivní péče možnost
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním
pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením,
d) spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
e) vést evidenci zaměstnávaných
osob se zdravotním postižením;
evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla
uznána osobou se zdravotním postižením,
f) vést evidenci pracovních míst
vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.
- Povinný podíl zaměstnanců se
zdravotním postižením
Zaměstnavatelé s více než 25
zaměstnanci v pracovním poměru
jsou povinni zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu těchto osob na
celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl
činí 4 %.
Tuto povinnost zaměstnavatelé
plní
a) zaměstnáváním v pracovním
poměru,
b) odebíráním výrobků nebo
služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků
chráněných dílen provozovaných
občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní

právnickou osobou nebo obecně
prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům
nebo odebíráním výrobků nebo
služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými
a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek
těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací
způsobů uvedených v písmenech
a) až c).
Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo
jsou zřízeni státem, nemohou plnit
povinný podíl odvodem do státního rozpočtu.
Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu
zaměstnanců, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný
roční přepočtený počet zaměstnanců. Způsob jeho výpočtu a výpočtu plnění povinného podílu
stanovuje ministerstvo prováděcím právním předpisem (vyhláška
č. 518/2004 Sb.).
Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by
zaměstnavatel měl zaměstnat,
2,5násobek průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním
postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího
roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož
územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.
Nesplní-li zaměstnavatel povinný
podíl, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím podle
prováděcího předpisu.
(pel)
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Česká firma specializující
se na rotační tváření plastů

Firma CODE spol. s r.o. se zabývá projektovou dokumentací bytové výstavby, chráněných domů pro postižené, projekcí bazénů, inženýrskou činností při výstavbě atd.
Na Vrtálně 84
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 390, 466 612 411
fax: 466 612 428

Tibor Horňák
Semtín P 10
533 53 Pardubice
telefon.:
466 824 161, 7, 8

Váhy Horňák Pardubice

Pražská tř. 184
500 04 Hradec Králové
tel: 495 535 484
fax: 495 535 455
e-mail: stavofinal@iol.cz

Firma JAS, komunikační systémy, s.r.o., která sídlí
v Pardubicích v ulici Jiráskova 169, působí na trhu již od
roku 1991 a dovoluje si Vás oslovit s nabídkou telekomunikačních a komunikačních systémů.
S rostoucími požadavky zákazníků na komplexnost dodávek jsme rozšířili své aktivity a v současné době nabízíme:
● vyhotovení projektové dokumentace,
● slaboproudé rozvody,
● strukturované kabeláže CAT3 - CAT5,
● telefonní ústředny (analogové, ISDN),
● GSM brány,
● kamerové systémy (CCTV, POS),
● rozhlasové systémy,
● interkomové systémy,
● docházkové systémy,
● jednotný čas,
● zabezpečovací systémy (EZS, EPS).
Abychom mohli poskytovat servisní a poradenské služby na nejvyšší úrovni, vytvořili jsme specializované divize, ve kterých působí pro dané aplikace školení odborníci, kteří vám navrhnou výše uvedené systémy dle vašich požadavků a potřeb
za velmi příznivé ceny.
Vlastní montážní středisko provádí instalace a programování všech nabízených
technologií včetně kabelážních systémů. Poté přebírá dohled nad instalovaným zařízením servisní středisko skládající se z týmu specialistů. Ti provádí buď tzv. dálkový dohled a servis přes terminál z pardubické centrály, nebo vyjíždí k servisnímu
zásahu přímo k uživateli. Při smluvní údržbě a servisu komunikačních zařízení garantujeme časový limit pro úpravy konfigurací SW, preventivní kontroly HW a SW
a opravy zařízení.
Podrobnější informace vám rádi poskytneme na tel. č. 466 052 510, 511. Dále si

Prvý bankomat
pro nevidomé
Od 1. března v naší zemi slouží
zrakově postiženým lidem první
bankomat s hlasovým ovládáním.
Nachází se v pobočce České spořitelny v Jugoslávské ulici v Praze.
„Je to dobrá věc. Chceme být také samostatní,“ řekl Viktor Dudr,
viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
který si bankomat hned vyzkoušel.
Počet mluvících bankomatů
se brzy rozšíří hlavně do míst, kde
již fungují zvukové orientační majáčky. Jde například o některé
bankovní domy. Zrakově postižený člověk má u sebe speciální
„vysílačku“, která sama spustí majáček. Ten pak člověku ohlásí,
kde se nalézá, a popíše mu cestu
ke speciálně upravenému bankomatu.
Samotná obsluha přístroje se téměř neliší od běžného výběru
peněz. Klient jen místo zraku používá sluch.
(pel)

č. p. 475
533 03 Dašice v Čechách
telefon: 466 951 026, 466 951 057
fax: 466 951 181

Jana Palacha 1753
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306

Nový název nezmění charakter výstavy
V tradičním termínu, ve druhé
polovině dubna – konkrétně od
úterý 19. do pátku 22. – probíhá na Výstavišti v Praze-Holešovicích pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR další
ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica,
Pragolabora, Pragofarma, Pragooptik. Už podeváté je jeho

nedílnou součástí hojně navštěvovaná specializovaná výstava pro zdravotně postižené.
V jejím případě ovšem jedna
drobná změna nastala. Organizátoři se totiž rozhodli upravit
název letošního ročníku na
Non-handicap. Vše ostatní se
ale nikterak nevymyká dřívějším zvyklostem.
Dějištěm výstavy jsou tedy
Křižíkovy pavilony C, D a E. V pozici oficiálního partnera vystupuje
Svaz českých a moravských výrobních družstev. Odbornou spoluprací ji opětovně zaštiťuje
Sdružení zdravotně postižených
v České republice a občanské
sdružení Orfeus, které je zároveň
odborným garantem bohatého doprovodného programu.
Mezi vystavenými exponáty jsou
přístroje a pomůcky pro osoby
s tělesným, zrakovým, sluchovým
a mentálním postižením i postižením v důsledku interních chorob.
Návštěvníci si mohou také prohlédnout vybavení bezbariérových
staveb nebo se seznámit s činností různých nadací, odborných

spolků, sdružení, zdravotnických,
rehabilitačních i jiných odborných
organizací a zdravotních pojišťoven. Dozvědí se také množství
podnětných informací z oblasti
propagace, osvěty, pečovatelských a domácích služeb, ale
i volného času.
Mezi akcemi doprovodného
programu nechybějí besedy či
přednášky na témata, která se bytostně dotýkají života zdravotně
postižených. Stačí připomenout
alespoň aktuální legislativní otázky, dopady sociální ekonomiky,
přínos komplexní rehabilitace či
osobní asistenci.
Od úterý do čtvrtku si návštěvníci mohou jednotlivé expozice prohlédnout zdarma od 10 do 17
hodin, závěrečný den o dvě hodiny méně.
(mk)

Historie slepeckého muzejnictví je stará osm desítek let
Sídlo bývalé – Praha
Nevidomí a slabozrací občané mají
v naší republice už velmi dlouho jako
jediní zdravotně postižení svoji vlastní
muzejní expozici. Informace o jejich
výstavnických aktivitách jsou přitom
natolik zajímavé a bohaté, že si zaslouží několikadílný seriál. Začneme
ho v Praze, kde se dějiny našeho slepeckého muzejnictví začaly psát.
Za jakýsi počátek všeho následujícího
lze považovat rok 1925. Tehdy otevřelo
v budově na Pohořelci nedaleko Pražského hradu ředitelství ústavu pro nevidomé
stálou výstavu historických i v té době běžně používaných učebních pomůcek, ručních prací žáků ústavu atd. A právě tato
výstava předznamenala úmysl založit později samostatné slepecké muzeum.
Po sedmi letech od této události došlo
k založení Společnosti slepeckého musea
v Praze, která převzala po redakci časopisu Úchylná mládež péči o postupně vznikající sbírkový fond. Značnou část v něm
tvořily předměty z pozůstalosti Karla

Emanuela Macana, jenž v Praze založil
knihovnu a tiskárnu pro nevidomé.
Vzhledem k postupnému rozšiřování sbírky se členové Společnosti rozhodli představit ji kromě samotných nevidomých
také široké veřejnosti. Proto požádali
o spolupráci spolek Český slepecký tisk,
s nímž uspořádali od května do června
1935 výstavu slepeckého tisku a různých
pomůcek pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí. (Výchova a vzdělávání zrakově postižených osob se nazývá cizím
slovem tyflopedie; setkáme se s ním ně-

kolikrát v dalších dílech.) Výstavě, kterou
organizátoři hodnotili jako velmi zdařilou,
patří až do současné doby díky jejímu
rozsahu a zaměření velmi významné postavení v hierarchii činnosti nevidomých
a slabozrakých. Měla navíc mezinárodní
charakter: exponáty poskytli také jednotlivci i spolky např. z Jugoslávie, Polska,
Velké Británie, Španělska, Norska,
Kanady, Japonska, Číny a dalších států.
Dalším důležitým datem je 14. červen
1947. V tomto roce otevřel spolek Český
slepecký tisk při příležitosti konání své
32. valné hromady v Krakovské ulici v samém centru města (nyní je zde sídlo
Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých) Zemanovo slepecké muzeum. Prostřednictvím jeho exponátů se
mohlo stále více nevidomých i ostatní veřejnosti seznamovat se vzdělávacími možnostmi zrakově postižených v různých
částech světa.
Místnost s exponáty výstavy slepeckého
tisku.

Po roce 1948 měla nastupující vládnoucí garnitura pramalý zájem o bližší prezentaci vzdělávání osob se zrakovým postižením a přestala proto další rozvoj muzea
prakticky podporovat. To ovšem nikterak
nezastavilo aktivitu nevidomých a slabozrakých při dalším shromažďování sbírkových předmětů. Často to ale znamenalo
vyrovnat se s velmi ztíženými i nedůstojnými podmínkami: exponáty se uchovávaly
např. ve sklepních a půdních prostorách
domů či v bytech. Tato obětavá práce
spojená s nezměrným úsilím se každopádně několikanásobně vyplatila. Jen tak
se totiž podařilo pro pozdější Slepecké
muzeum v Brně zachránit množství vysoce
hodnotných exponátů z prvorepublikového muzea.
Ve druhé části se přesuneme do Brna,
kde muselo dojít k řadě událostí, než se
prezentace různých pomůcek pro nevidomé osoby, jejich ručních prací a mnoha
dalších velmi zajímavých věcí stala součástí Technického muzea.
(mk)

Pohled do expozice, která byla umístěna

v Krakovské ulici do r. 1947. Na obrázku
je světnička K. E. Macana.
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Příběh muže, který musel přežít rakovinu,
aby dokázal šestkrát vyhrát Tour de France

Zajímavost z tisku
Cestování mají v oblibě nejen zdravotně postižení lidé, ale také zástupci živočišné říše. Velikým cestovatelem je i přes nepohyblivé zadní nožky
psík se jménem Willy, který žije se svou majitelkou v kalifornském Long
Beach. K pohybu mu slouží speciální zařízení na kolečkách.
Je častým hostem v dětských nemocnicích a zotavovnách, kde svou
přítomností povzbuzuje nemocné a tělesně postižené děti. Nedávno mohl díky svému „vozíku“ navštívit dokonce i Japonsko.
(zdroj Pardubické noviny)

Tomu, kdo hledá inspiraci pro boj
s každodenními trampotami, by
v záplavě titulů neměly uniknout
autobiografické knihy „Návrat
do života“ a „Každá vteřina se
počítá“. Na jejich stránkách se
odvíjí příběh slavného cyklisty
Lance Armstronga, mladého Ame-

ričana, který dokázal překonat těžkou nemoc a vrátit se do světa
vrcholového sportu.
Knihy dávají nahlédnout nejen
do světa profesionální cyklistiky,
ale i do intimního života muže nečekaně překvapeného smrtelnou
chorobou. Zejména pasáže za-

chycující jednak zdolávání alpských vrcholů v sedle kola, jednak
průběh chemoterapie a obavy ze
smrti se čtou jedním dechem.
Obě knížky vydalo nakladatelství
Triton a seženete je u všech dobrých knihkupců.
(pel)

Na počátku května se v Praze bude konat
11. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

V Paláci Akropolis na Žižkově
se ve dnech 2.-7. května uskuteční jarní část festivalu.
Jedinečnou kulturní přehlídku
amatérských souborů i jednotlivců, která boří zbytečné bariéry
mezi veřejností a zdravotně postiženými lidmi, pořádá sdružení SUKUS ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a Centrem nezávislé kultury Palác Akropolis.
Festival se bude konat za podpory
Hlavního města Prahy, Městské
části Praha 3 a Ministerstva kultury ČR. Záštitu nad ním převzali senátorka Daniela Filipiová, Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a Nadace Charty 77 –
konto Bariéry.
Na všechna dopolední předsta-

vení je vstup zdarma, zdravotně
postižení návštěvníci mají bezplatný vstup i na večerní představení.
Na výstavě ve foyeru představí
svou činnost Divadlo Neslyším
z Brna.

3. 5. úterý
9.00 – CVRČEK A MRAVENCI
Speciální školy, Praha 10
9.15 – TANEČKY
Speciální a pomocná škola,
Praha 4 – Hodkovičky

2. 5. pondělí
10.00 – A JE TO!!!
Úsměvná pohádka pro malé
i velké milovníky stejnojmenného
seriálu o dvou vynalézavých, ale
nešikovných kutilech. Představení
brněnského Divadla Neslyším je
dobrým ponaučením pro děti bez
ohledu na jejich věk či postižení
a může jim pomoci překonávat
překážky v nečekaných situacích.
foto: Pavel Rydl

9.30 – BALÓNKY
Pomocná škola, Praha 6
10.00 – Československá lidová píseň v tvorbě skladatelů
20. století
Pěvecký sbor Akademického
gymnázia, Praha 1
10.30 – SRDÉČKO V PASTI
Gymnázium Josefská, Praha 1
11.00 – PEKAŘ SNÍLEK
Zvláštní škola a Pomocná škola
Lužiny, Praha 5

Kdo si koupí tašku, automaticky přispěje
kupovali za symbolických minimálně dvacet korun kousky obří vánočky. Díky této akci bude možno
v rámci Fondu osobní asistence
po dobu jednoho roku financovat
tři osobní asistenty zdravotně postižených spoluobčanů.
Zatím posledním podpořeným
společným projektem je projekt
nazvaný Auta bez bariér. V první
polovině ledna se tak dočkaly svitavské středisko sociálních služeb
Salvia, středisko České maltézské
pomoci v Českých Budějovicích,
sdružení Jasněnka z Uničova
a Mezinárodní centrum Universum
v Liberci opožděného vánočního
dárku – čtyř bezbariérových vozů.
Organizátoři projektu rozhodně
nepočítají s tím, že tato čtyři vozidla budou jediná. Každoročně
hodlají předávat dva vozy různým
zařízením po celé republice, která
se starají o lidi s nějakým zdravotním handicapem.

5. 5. čtvrtek
10.00 DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ WORKSHOP

PROGRAM FESTIVALU

Festivalového workshopu se pravidelně
účastní i lidé se zdravotním postižením.
foto: Pavel Rydl

Před více než dvěma roky vznikl zásluhou společnosti Globus
a Nadace Charty 77 – Konta Bariéry fond s názvem Globus, který
slouží jako mnoho jemu podobných k podpoře různých projektů
ulehčujících nelehký život zdravotně postižených. Fond Globus
získává potřebné finanční prostředky na tyto projekty z prodeje
„charitativních“ nákupních tašek zákazníkům sítě hypermarketů
Globus, kterých je na území republiky již jedenáct. Přesněji řečeno: z každé takové tašky putuje na konto fondu jedna koruna. Je
třeba dodat, že při financování jednotlivých projektů směřují peněžní částky přednostně do regionů, ve kterých se těchto tašek
prodalo nejvíce.
spojených s vybudováním bezbariZa dosavadní dobu existence
érových prostor komunitního
fondu se jeho zakladatelům podacentra na Černém Mostě.
řilo nashromáždit přes 3,5 milionu
Pardubický SPID handicap získal
korun. Z této částky již podpořili
příspěvek na zakoupení nového
šest projektů. Prvním obdarovaspeciálně upraveného vozidla pro
ným subjektem bylo občanské
přepravu vozíčkářů. Centru zdrasdružení na pomoc zdravotně povotně postižených Jihočeského
stiženým Lipka Prostějov, které tak
kraje v Čes-kých Budějovicích
mohlo uskutečnit bezbariérovou
umožnil poskytnutý obnos jeho vyúpravu a rekonstrukci výtahu
bavení kompenzačními a rehabiliv jednom ze svých objektů.
tačními pomůckami. V průběhu
Sdružení na pomoc dětem s hanprojektu s názvem Vánočkování
dicapy Motýlek Praha fond pomo2004 si návštěvníci hypermarketů
hl při dokončení stavebních úprav

11.00 – SNĚHURKA
Speciální školy, Ořechov u Brna

Zakladatelé fondu vyjadřují s jeho průběhem spokojenost. Aby
jim vydržela i nadále, to záleží na
zákaznících hypermarketů Globus. Když si jich bude stále více
odnášet nákup v „charitativních“
taškách, budou se moci vyplnit
sny také více našim zdravotně postiženým spoluobčanům.
(mk)
Novotou zařící bezbariérové vozy
čekají na své nové majitele.

4. 5. středa
9.00 – DAN-SUPERMAN – báseň
Gymnázium
Sladkovského,
Praha 3
9.15 – LISKULKA – pohádka
Speciální základní škola Jedličkova ústavu, Praha 2
9.45 – INDIÁNSKÁ POVĚST –
divadlo
ÚSP, Praha 6
10.15 – MODLITBA ZA VODU
Speciální školy Don Bosco,
Praha 8
10.30 – OBRAZY ŽIVOTA
Palata – Domov pro zrakově
postižené, Praha 5

6. 5. pátek
9.00 – OOKA A JESTŘÁB
Rehabilitační a rekvalifikační
středisko pro nevidomé Dědina,
Praha 6
9.30 – MEDVĚDÍ POHÁDKY,
OSLÍČKU, OTŘES SE!
Dramatický soubor Základní
školy Nedašovská, Praha 5
10.00 – SPOLEČNĚ 2005
Skupina StefiDance při Squash
centru Praha
10.30 – MAŽORETKY
Dětský domov, Praha 9 – Klánovice
10.45 – TVÁŘ?
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
7. 5. sobota
19.30 – MANON
Premiéra Nezvalovy Manon
Lescaut k 65. výročí premiérového uvedení v divadle E. F. Buriana.
Divadlo nazKOuŠku, Praha
Krásná a vzrušující zároveň…
Manon, krásná, sladká, něžná,
nevinná. Bídná Manon, Manon
hříšnice. To vše je ta známá, pokaždé jiná Manon – Manon
Prevostova, ale hlavně Manon Nezvalova. Zaslouží si být tak
souzena a zatracena? Není náhodou něco z Manon v každém
z nás?
(pel)

Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat
(dokončení ze str. 2)

shromáždí určený pracovník, který je připraví pro posouzení odbornou pracovní skupinou. (Dle § 7 odst.
5, kde je uvedeno: Úřady práce vytvářejí za účelem
posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace
osob se zdravotním postižením odborné pracovní
skupiny, složené zejména ze zástupců organizací
zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.).
Většina ÚP již tyto skupiny sestavila. Jejich složení
se úřad od úřadu liší, ale už podle uvedené citace je
zřejmé, že ač je zdůrazněna odbornost této pracovní
skupiny, její členové nejspíš nejsou odborníci právě
na pracovní rehabilitaci. Navíc jejich časové možnosti
budou jistě omezené: v nejlepším případě se sejdou
tak jedenkrát měsíčně. Přitom právě z jejich vyjádření
bude ÚP vycházet při sestavování individuálního plánu
pracovní rehabilitace (nebo také ne, v případě že ji
odborná skupina nedoporučí). Je tedy evidentní, že
jejich práce bude i velmi náročná na čas!
ÚP také upozorňují, že při sestavování individuálních
plánů pracovní rehabilitace budou nuceny vycházet
nejen z potřeb uchazeče, možností místního trhu práce a doporučení odborné skupiny, ale také z vlastních

finančních možností, které – alespoň v současnosti –
jsou dosti omezené. Na tento problém narazíme zřejmě častěji. ÚP například už teď považují služby agentur podporovaného zaměstnávání (jako poskytovatele
kompletní pracovní rehabilitace) za příliš drahé – zejména vzhledem k tomu, že část těchto služeb nebo
služby obdobné jsou jejich zaměstnanci údajně
schopni poskytovat (a prý již dlouho poskytují) sami.
Pokud tyto služby (například poradenství, příprava na
práci apod.) nebudou ÚP zajišťovat samy, budou
na ně uzavírat jednotlivé dohody, jejichž závazná podoba v současné době není dotvořena.
Jen zákon nestačí, chybí kvalitní metodika
Máme dojem, že ÚP se dostaly do velmi těžké pozice. Nový zákon v části věnované zaměstnání lidí
se zdravotním postižením posílil jejich úlohu, ale ministerstvo práce a sociálních věcí je zřejmě zatím
nevybavilo jasnou metodikou.
Nedostatečná informovanost (ne-li naprosté zmatení!) úřadů práce se projevuje například v jejich přístupu k poskytování služeb zaměstnanosti lidem s těžším
postižením, kteří pobírají plný invalidní důchod podle
§ 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Podle § 25 odst. 2 zákona

o zaměstnanosti se sice nemohou stát uchazečem
o zaměstnání, ale nic nebrání tomu, aby se stali zájemcem o zaměstnání. Přitom dle § 22 odst. 1 téhož
zákona zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba,
která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za
tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území
ČR. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Protože však ÚP podle zákona přispívá
zaměstnavatelům na společensky účelné pracovní
místo a na veřejně prospěšné práce pouze pro uchazeče, jediným „lákadlem“ pro zaměstnání zájemců je
fakt, že si je zaměstnavatel může započítat do plnění
povinného podílu.
Pro ilustraci uvádíme výroky pracovnice jednoho
pražského ÚP tak, jak je zaznamenala jedna naše pracovní konzultantka: Na dotaz, jaký je postup, chce-li
se člověk s PID a) registrovat jako „zájemce o pracovní rehabilitaci“, mi paní X nejprve tvrdila, že
člověk s tímto typem důchodu vůbec pracovat nemůže – to jsem jí vyvrátila. Potom prohlásila, že
pokud to jde, zřejmě se tím nezabývá úřad práce.
Ujistila jsem ji, že tuto záležitost má určitě na starosti úřad práce. Opět mi tvrdila, že člověk s PID

a) nemůže pracovat vůbec, a ještě připojila, že člověk s PID b) má možnost práce omezenou… Znovu
jsem to uvedla na pravou míru. Ona konstatovala,
že máme zřejmě každá jiné informace.
Jméno úřednice ani bližší identifikaci ÚP čtenářům
nesdělíme. Je totiž pravděpodobné, že za ostudnou
neinformovanost nemůže jen ona sama, respektive
úřad. Úřady práce to prostě nemají lehké. Ještě
o něco těžší pozici mají agentury podporovaného zaměstnávání, které loni v říjnu zákon o zaměstnanosti
přivítaly v domnění, že podporované zaměstnávání konečně přestane být službou odvislou od nejistých
grantů, dotací a darů, a stane se systémově financovanou službou zaměstnanosti. Agentury jsou nyní
zcela závislé na tom, jak s novým zákonem budou pracovat jednotlivé ÚP.
Rozhodně bude ku prospěchu věci, když se stále víc lidí se zdravotním postižením pokusí využít
svého práva na pracovní rehabilitaci. Úřady práce tak budou nuceny tuto situaci řešit.
Poznatky získané v Praze tedy nejsou příliš povzbudivé. Pokud mají mimopražské agentury podporovaného zaměstnávání jiné, slibnější zkušenosti, budeme
rádi, když je zveřejní třeba v příštím čísle těchto novin.
Milada Vondráčková, sdružení Rytmus
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Do roku 2011 zbývá sice ještě
šest let, přesto je už nyní jasné,
že také 8. mezinárodní abilympiáda proběhne na asijském kontinentu. O pořadatelství vrcholného soutěžního setkání aktivních
a šikovných zdravotně postižených lidí se ucházely pouze země z tohoto světadílu; bylo jich
celkem pět. … (1. tajenka) obsadil na posledních dvou abilympiádách podle počtu získaných
medailí vždy čtvrté místo.
Naopak … (2. tajenka) se po
umístění v závěru medailového
pořadí v Praze dostalo na následujícím ročníku mezi pět nejúspěšnějších zemí.

Výlet (nejen) pro vozíčkáře
V současné době už paní Zima horské oblasti pomalu opouští. Pěší turisté se tak budou moci znovu vydat do řady krásných míst, kam se za
její vlády těžko dostávali. Tento článek zve zdravotně postižené turisty
i jejich přátele na dvě krátké procházky do srdce Národního parku
Šumava, do království tajuplných a nádherných slatí.
V centrální části Šumavy se nachází mnoho vrchovištních rašelinišť, kde
jsou prameniště četných potoků, které se vyznačují charakteristickou zlatohnědou barvou. Tu jim dávají právě části odumřelého mechu – rašeliníku – vyplavované ven vodou. Velmi dobře přístupné pro každého jsou dvě
slatě nacházející se na přítocích Teplé Vltavy nedaleko od Kvildy. V obou
případech se výletníci vracejí do výchozího místa, na parkoviště. Trasy vedou mírně zvlněným až zvlněným terénem po pískových cestách, hrubším
asfaltu a v závěru po dřevěných povalových chodnících.
Na malém parkovišti u silnice mezi obcemi Horská Kvilda a Kvilda začíná výlet na Jezerní slať (už v roce 1933 byla vyhlášena jako přírodní památka). Trasa vede zprvu po mírně klesající pískové cestě, která po 250
metrech zavede turisty na dva metry široký pohodlný povalový chodník.
Po něm se dostanou do samého středu rašeliniště, kde stojí také vyhlídková věž. Ovšem i ze stezky se na konci chodníku otevře mezi klečí
úchvatný pohled na horské vrchoviště. O vzniku slati a životě v ní informují
tabule, které jsou umístěny na začátku trasy. S místní květenou seznámí
barevné popisky rostlin přímo na místě jejich výskytu, ve slati, které jsou
dobře viditelné z povalového chodníku. Pro bližší informace doporučujeme návštěvu Informačního střediska ve Kvildě, kde je mj. bezbariérové
WC a kde lze shlédnout krátký film nejen o rašeliništích, ale i o dalších
přírodních fenoménech Šumavy.
Sedm kilometrů od Kvildy leží osada Borová Lada, v jejíž blízkosti, v tzv.
Svinné Ladě, se nachází Chalupská slať, pravý klenot mezi šumavskými
slatěmi. Na začátku se jde asi 200 metrů po cestě s hrubším asfaltem.
Posléze se turisté přes dobře udržovaný travnatý pás dostanou na povalový chodník. Šířka chodníku, který je umístěn zhruba
30 centimetrů nad slatí, je 120 centimetrů. Protože není
osazen zábradlím, je třeba se po něm pohybovat se zvýšenou opatrností. Výhodou je jeho téměř dokonale rovný
povrch. Po asi 300 metrech výletníci dorazí k vyhlídkové plošině na jedinečnou přírodní scenérii největšího rašelinného
jezírka v České republice o rozloze 1,2 hektaru. Jeho krásu
dotváří i plovoucí travnaté ostrůvky ojediněle se zakrslou břízou pýřitou. I zde je stezka vybavena informačními panely
a barevnými popiskami zejména zrajících bobulovin: borůvky, brusinky, vlochyně i vzácnější klikvy žoraviny, tzv. mechovky. Zvídaví turisté se vše nejen o rašeliništích dozví
v Informačním středisku Svinná Lada, které je postaveno na
dohled od začátku vycházky do slati.
Miloš Kajzrlík, Josef Štemberk (Národní park Šumava)

ima@ima.cz

IMA s.r.o.
Bartolomějská 87
530 00 Pardubice
tel.: 466 501 562
fax: 466 513 457
www.ima.cz-

- identifikační systémy
- nové technologie
- expertizy a konzultace
- mezinárodní standardy
- dlouhodobé zkušenosti

Vodorovně: A. 1. tajenka; papoušek. – B. Nepárové veslo;
zkratka autonomní oblasti; ugrofinský pád. – C. Opuchlina; obec na
Kutnohorsku. – D. Zbytečná; staré zájmeno; infekční činitel. –
E. Závěr modlitby; jméno televizní
postavy; bio. – F. Nečistota; místo
v dole; sušené listy kasie. –
G. 2. tajenka; slavnostní oblečení. – H. Ženské jméno; popěvek;
kolos. – I. Vidiny; zeměměřičský
odborník.

Pro chvíle oddechu

Svisle: 1. Ukazovací zájmeno;
osahání;
shluk
rostlin.
–
2. Víkendové obydlí; český spisovatel. – 3. Polní míra; dravý pták;
spojka. – 4. Tibetský skot; podpis
anonyma; porušit jízdou pneumatiku. – 5. Přípona ženských příjmení (na začátku se spojovníkem);
evropský ostrov. – 6. Německy
„kdo“; příslušník staroslovanského
kmene; mys. – 7. Ženské jméno;

továrna na zápalky. – 8. Zolův román; předložka; komický nápad.
– 9. Město v Čadu; provinění;
anglická spojka. – 10. Skočec;
ostrov ve Středozemním moři. –
11. Starořímský pozdrav; ranní vláha; iniciály klavíristy Firkušného.
Pomůcka:
Vranice.

Ati,

oar,

senes,
(mk)

Stačí jediná adresa – bez bariér
Již několikrát jsme psali o internetovém portálu Helpnet
(www.helpnet.cz), který šetří čas všem, co hledají na internetu informace o zdravotním postižení. Tentokrát se zastavíme u sekce
Bez bariér, abychom zjistili, co se za tímto názvem skrývá.
čovými pomůckami pro zdravotně
Třebaže základ sekce pomohlo
postižené uživatele.
vytvořit občanské sdružení Bez
Současných 13 anotací upozorbariér, které na svém webu
www.bezbarier.cz shromažďuje inňuje na příspěvky o počítačích
formace o bezbariérovém přístupu
se speciální úpravou pro těžce
do veřejných objektů ve městech,
zrakově postižené uživatele, o pomůckách systému Windows či
portál Helpnet se zabývá odstraňováním bariér i v jiných oblastech
o klávesnici pro alternativní komua v širším smyslu. Například v sanikaci, ale také na web sdružení
mostatné rubrice Bezbariérové
Petit, které nabízí speciální klávespočítače odkazuje na internetové
nice, velkoplošná tlačítka a další
zdroje, které seznamují s počítapomůcky, které dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů.
Turisty přivádí k rašeliMezi 21 anotacemi v rubrice
ništím povalové chodBezbariérový web najdeme odkaníky.
zy na Pravidla pro tvorbu přístupného webu, která připravilo
Ministerstvo informatiky ČR, na
projekt Sjednocené organizace
slabozrakých a nevidomých Blind
Friendly Web či na různé stránky
sloužící k ověřování přístupnosti
stránek pro uživatele s postižením.
V rubrice S vozíkem na cestách
se nacházejí odkazy na stránky,
které informují o vhodných trasách
pro vozíčkáře na Šumavě, v Jizer-

ských horách a na Vysočině. Že
na odstraňování bariér dosti pamatují knihovny, dokazuje 9 anotací
v rubrice Knihovny proti bariérám.
Upozorňují například na služby veřejných knihoven čtenářům se
zdravotním postižením.
V rubrice Doprava bez bariér
jsou odkazy na informace Českých drah o přepravě nevidomých
nebo cestujících s těžkým postižením pohybového ústrojí, nebo na
projekt ALDIO Ostravské organizace vozíčkářů nabízející alternativní dopravu imobilních osob.
Rubrice Bezbariérová architektura dominují odkazy na web senátorky Daniely Filipiové a rubrika
Bezbariérová místa v ČR informuje
o stránkách, které se zabývají touto problematikou v různých městech či regionech. Nejrozsáhlejší
z nich je v úvodu zmíněný web
www.bezbarier.cz, který popisuje
bezbariérové objekty v 52 městech České republiky. Adresy více
než 1000 pošt s přístupem pro
imobilní osoby obsahuje databáze
na webu České pošty.
Jaroslav Winter,
BMI sdružení

Hradecká 1151/2
500 03 Hradec Králové
Tel, fax: 495 515 395
E-mail: mepo@telecom.cz
Web: www.mepohk.cz

✘ Obchodní činnost – export, import:
plastové potrubní systémy – voda, topení,
kanalizace, hydroizolační materiály,
radiátory.
✘ Zakázková strojírenská výroba:
konstrukční a stavební materiály, kovové
výrobky ( palety, nábytkové kování).
✘ Hotelové ubytování T-hotel Centrál:
objekt v centru Dvora Králové nad Labem
– možnost ubytování a stravování cca
od 1. srpna 2005.

Ideální vůz pro rušný městský provoz

Nápad, který nesmí zůstat jen na papíře
Vozidlo je speciální varianta původního projektu Teenager. (Jeho
stěžejní myšlenkou bylo navrhnout
malý a cenově dostupný automobil s nízkou hmotností a motorem,
díky jehož parametrům ho mohou
řídit již mladí lidé od 15 let na řidičský průkaz typu A.) Vzhledem
k vybavení, způsobu ovládání, pohonu a především velikosti představuje ideální přesunový prostředek pro kratší jízdy městskými
komunikacemi, např. za nákupy
apod. Navíc u něj prakticky neexistují problémy s parkováním a plně
vyhovuje přísným emisním limitům.
Variopleg na první pohled připomíná auto značky Smart, lidově
známé jako „pojízdná nákupní taška“, které je dlouhé jen dva a půl
metru. Navržený vůz je však ještě
kratší – do dvou metrů délky mu
chybí pět centimetrů. Široký je

160 a vysoký 164 Už od útlého mládí zajímaly nyní dvacetiletého studenta Jaroslava Větvičku automobily. S přibývajícím vě- Tento cíl byl vytvořit
je projekt ve fázi shánění finančcentimetrů. Zmíně- kem se ve své zálibě postupně specializoval na designerství. Nešlo mu přitom pouze o to, aby vůz pěkně model automobilu
ních prostředků pro realizaci.“
nou neexistenci pro- vypadal zvenku i zevnitř, ale aby také jeho vybavení poskytovalo plnohodnotnou a relativně rovnocennou 1:1, a třeba z části
blémů se splněním mobilitu i vozíčkářům. Na automobilové designerství se dokonce soustředil natolik, že při studiu gymnázia funkční prototyp,
Dovolte mi ještě druhou otázpřísných emisních li- navštěvoval „pohostinsky“ přednášky Václava Krále, našeho nejznámějšího návrháře karoserií, na Českém na kterém by se
ku. Je Variopleg vaše jediná aktimitů řeší pohon dvou- vysokém učení technickém. Bylo proto jen otázkou času, kdy v jeho mysli uzraje nápad, jehož realizace daly v praxi vyzkouvita ve vztahu ke zdravotně postiválcovým motorem by určitě mnohé vozíčkáře plně zaujala. A tak se zrodil Variopleg – tedy automobil pro různé plegiky.
ženým?
šet všechny jeho
s nízkým obsahem
„Ne, v atelieru designu výrobků
výhody oproti stáprojekty – představil na různých
pleg navržen tak, že se k místu
vajícím automobilům (např. užitné
500 ccm. V návrhu se objevují dvě
na Vysoké škole uměleckoprůmyautomobilových i jiných výstavách.
řidiče najíždí zadními sklopenými
verze. Zaprvé dvouválec s výkovlastnosti, umožnění mobility těslové ve Zlíně, kterou studuji, jsme
Na rozjetí výroby mu chybí to nejdveřmi, tj. vlastně po nájezdní plonem 16 koní a maximální rychlostí
lesně postižepodstatnější: peníze a vhodný výšině. Dveře jsou samozřejmě audo 50 km/h nebo s výkonem 25
ným nebo dobré
robní partner.
tomaticky ovládané. Uchycení
koní a rychlostí do 80 km/h. V buparkování). Když
vozíku k podlaze speciálními držádoucnu je zamýšlena i varianta
jsem se setkal
ky ve formě lišt brání jeho nežáAle o problémech s financováelektromotoru napájeného vodíkos porozuměním
doucímu pohybu při jízdě. Případním, úspěších na výstavách,
vými články. Pohotovostní hmotu rodičů a sponmožných zájemcích o sériovou
ná omezená pohyblivost horních
nost je v obou případech tatáž,
zorů a samozřejvýrobu i o dalších souvislostech
končetin je pro snazší řízení koma to zhruba 380 kilogramů. Pokud
mě s podporou
nechme vyprávět samotného
penzována použitím joysticku.
by se Variopleg vyráběl sériově,
mého profesora
Řadu příznivců by si určitě získal
J. Větvičku:
pohybovala by se jeho cena kolem
pana Krále, zataké tzv. systém Carbag, tj. mož„Když jsem před čtyřmi lety začal
250 tisíc korun.
čala realizacepřemýšlením, skicováním, hledánost opatřit auto vnějšími vaky,
Vozidlo se na první pohled liší od
makety 1:1. PoNASTUPOVÁNÍ
ním tvaru na modelu 1:5 a následkteré by se nafoukly ještě před
všech typů aut chybějícími bočníté byl model
DO VOZU.
ně vizualizací, chtěl jsem si také
případným nárazem poté, co by
mi dveřmi. Aby
představen na
stanovit jasný a realizovatelný cíl.
situaci vyhodnotila centrální vyvozíčkář nemuse celý semestr věnovali designu
několika autosalonech a výstahodnocovací a aktivační jednotka
sel při nastupopro nevidomé. Pracoval jsem
vách. Tím skončila jedna etapa
NAVRŽENÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ
a senzory umístěné na různých
vání přesedána kořenkách, které by byly od seprojektu Teenagera a já jsem měl
POMOCÍ JOYSTICKU.
místech
karoserie.
vat z vozíku na
be hmatem dobře rozeznatelné
rozhodnout, jestli budu dále poAutomobil Variopleg existuje zaa umožňovaly by tak nevidomým
kračovat ve vysněném cíli realizosedadlo v autě
tím jako projekt v počítačové a paa zbavil se tak
bezproblémovou obsluhu. Cíl byl
vat funkční prototyp 1:1. Rozhodl
pírové podobě. Kromě toho však
mnohdy náročvytvořit takový tvar, který by byl zajsem se, že prototyp by měl v prvmladý designer vyrobil v domácích
né
operace
ní řadě umožnit mobilitu vozíčkájímavý a neokoukaný i pro normálOVLÁDÁNÍ SKLOPNÉ PLOŠINY
podmínkách model ve skutečné
s uložením vořům a dal by se také ,,přestavět“
ní restaurace.“
(ZADNÍCH DVEŘÍ) NA DÁLKU.
velikosti, který už – stejně jako
zíku, je Variona normální dvoumístný vůz. Nyní
(mk)
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Mgr. Oldřich Špecián,
vedoucí všech ročníků
české abilympiády
pro děti a mládež
pořádaných v JÚŠ,
tragicky zemřel
5. dubna.
Oldo,
vzpomínáme a děkujeme.

SKOK DO REALITY důkladně informuje
o legislativě pro zdravotně postižené lidi
Národní rada zdravotně postižených ČR vydává 5x ročně Skok do
reality. Tyto speciální noviny upo-

zorňují na aktuální změny v legislativě, představují důležité návrhy
vypracované zástupci humanitárních organizací, objasňují závažné
právní problémy a zveřejňují také
stanoviska politiků a odborníků.
Redakce se snaží o srozumitelnou
a zároveň zasvěcenou osvětu, jež
by mohla vést k růstu právního
povědomí čtenářů a k probuzení
jejich občanské spoluzodpovědnosti za dění ve společnosti.
Noviny jsou rozesílány všem zájemcům bezplatně. Lze si je
objednat na adrese NRZP,
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha
7, telefon: 266 753 420, e-mail:
m.vizek@nrzp.cz.
(pel)

Švermova 541, 537 01 Chrudim

tel., fax: 469 694 018

V Jedličkově ústavu pro tělesně postižené hl. města Prahy
jsem začala pracovat v září
2003. Na pražském Vyšehradě
je prostě nádherně. Slýchávala
jsem o energetických zónách,
o nadměrné koncentraci pozitivních sil a čehosi až tajemně
působícího na člověka. Bylo mi
dáno tady zkoumat jiné věci.
Nicméně blahodárný pocit harmonie mě neopustil.
Ještě jsem se v nové
práci ani neohřála a už
jsem byla oslovena jedním z kolegů vychovatelů, jestli
bych … a tak dále, znáte to. Něco se vám takzvaně připlete do
cesty, instinktivně cítíte, že by to
mohlo být dobré a kývnete, i když
v podstatě ještě nevíte na co. Já
jsem tenkrát kývla na to, stát se
jedním z organizátorů abilympijské
soutěže.
Abilympiáda, to je něco jako
olympiáda, ne? Sondovala jsem
v řadách dětí i kolegů a všichni
vesměs říkali totéž: „Jó, to je dobrý, už jsem si to taky zkusil(a),
klidně do toho jdi!“ Na první přípravné schůzce jsem seděla
a hleděla a stejně nic moc nevěděla. Budu prý mít za úkol: za prvé
…, za druhé …, za třetí …

Zpočátku jsem v tom měla takový
zmatek, že už si ho raději ani nepamatuji. Přebrala jsem sběr a evidenci všech přihlášek. No, jen si
to představte! Čtrnáct disciplín,
některé ve dvou kategoriích, desítky nových jmen, kontaktů, adres,
telefonů atd., atd. Říkala jsem si,
tolik lidí snad ani nepřijede.
Přijelo!
V den abilympiády se sjelo tolik
lidí, že se na dvoře Staré budovy

ly, jak jim záleželo na tom, co dělaly. Jak se jim to líbilo. Jak se tam
o nás staraly hodné paní v občerstvení, jak tam zpívali písničky dva
mladí lidé z Plzně, jak jsme se olizovali u vystavených soutěžních
dobrot, obdivovali malované obrázky, vymodelované výrobky z keramické hlíny, fandili všem bez
rozdílu, fotili a natáčeli na video,
jak jsme se potkávali a povídali si
a poznávali se.
Naposledy jsem jako kuřátka všechny svolala
k zaslouženým odměnám. Soutěžící děti si od prvního
do posledního místa odnášely ceny. A úsměv. A slzičky. Někdy. Ze
samé radosti a toho zvláštního napětí krevního oběhu něco VYHRÁT. Že se na mě lidi koukají divně? Električák? Mechaničák?
Nástavce? Že nemluvím, nepíšu,
nenosím baťoh na zádech? TADY
A TEĎ jsem VYHRÁL, a to je, pánové, něco!
Jsem vděčná, že se nám také
všechno nepovedlo. Chybami se
člověk učí dojít dál a udělat to příště líp. To jsme věděli hned po
skončení a v duchu se těšili na
příští rok. Kde je voda ve Vltavě od
té doby! Utekla a je pryč. Je nový
rok a my máme za sebou už pár
přípravných schůzek realizačního
týmu. Radíme se a těšíme. Já doufám, že zase uvidím loňské děti
a že přijede soutěžit i spousta nových. Rozdali jsme kontakty na
všechny světové strany a čekáme
první přihlášky. Tak lidičkové!
Přijeďte ukázat, co umíte! Na
Vyšehradě a takhle v květnu zvlášť
čtrnáctého bude moc pěkně.
A není nadto mít na co vzpomínat.
Ahoj všem!
Martina Halászová,
členka realizačního týmu

Abilympiáda? A proč ne?

Fügnerova 27
533 51 Pardubice
tel.: 466 531 616
fax: 466 531 617
mobil: 724 341 638
hana.blazkova@blavo.cz
www.blavo.cz

Jsme česká obchodní firma zaměřená hlavně na oblast speciální organické chemie. Námi nabízené produkty mají široké použití v oblasti
chemického a farmaceutického průmyslu, gumárenství, galvanochemie,
kosmetiky, výroby plastů, PU atd.
Ve spolupráci s našimi partnery
poskytujeme i technický servis a pomoc při vývoji nových produktů.
Těšíme se na dlouhodobou spolupráci.
(PR)

4. česká abilympiáda pro děti a mládež do 18 let se koná v budovách Jedličkova ústavu a škol v sobotu 14. května. Přihlášky je
potřeba doručit poštou nejpozději 29. dubna, na později došlé
nebudeme brát zřetel. Více informací lze najít na webových stránkách
http://sweb.cz/abilympiada nebo ve vydané brožuře, o kterou si lze
napsat na adresu: JÚŠ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 nebo ji telefonicky objednat na čísle 261 225 261.
V době konání abilympiády budou na Vyšehradě probíhat také Trhy
chráněných dílen s nabídkou mnoha ručně vyráběných výrobků
chráněných dílen z celé ČR. Můžete se přihlásit k účasti i na nich na
adrese naší nadace: Nadace JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, telefon: 241 406 886.

Jedličkova ústavu, kde se konalo
zahájení, tvořily jen průchozí uličky, jimž k provozu chyběly semafory. Prostě jako v pátek na výpadovce. A bylo krásně! Náročnou
organizaci zvládlo i sluníčko
a vládlo tak i celému průběhu.
„Martino, budeš to konferovat, já
jsem to dělal loni, tak si to letos
vem‘ ,“ řekl vedoucí realizačního
týmu pan Špecián. A co řekl pan
Špecián, bylo téměř zákonem,
takže bez diskuse a hups! Už jsem
stála s mikrofonem a všem lidičkám koukala do tváří. To bylo na
startu, pak se mi všichni rozutekli
do dílen k malování, ke klávesnicím hrát hry nebo editovat text,
zdobit dorty, tvořit zázraky na talířích studené kuchyně, aranžovat
květiny, plést košíky, vyšívat, tkát
na hrábích, pracovat se dřevem,
keramickou hlínou, modelínou,
skládat puzzle a lego a já nevím
co ještě! Malí, velcí, chodící, na
vozíčku jezdící, kluci, holky,
pomocníci asistenti a také doprovod, rodiče a my. My, co jsme to
připravili.
Co se mi líbilo nejvíc? Víte, to
byste tam museli být a už byste to
věděli taky. Ale řeknu vám to. Mně
se nejvíc líbilo, jak to děti prožíva-

Paní hraběnka se nerozpakuje přiletět třeba přes půlku světa

Prospěšné partnerství se zrodilo na koncertě
Na počátku mnohých dlouholetých přátelských vztahů bývá pouhá náhoda. To samé lze prohlásit
o partnerství, o němž pojednává následující text. Jakousi zvláštností tohoto partnerství či přátelství je
skutečnost, že na jeho jedné straně stojí příslušnice starého šlechtického rodu a na té druhé lidé, kteří se jí mohou při nejlepší vůli jen velmi těžko podívat do tváře. Jsou totiž nevidomí nebo slabozrací. Zbývá tedy obě strany představit: hraběnka Mathilda Nostitzová, na svůj věk velice vitální,
a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
pracovala mj. jako novinářka v jedM. Nostitzová (vpravo) velmi pomohla při vybudování Střediska pro
nom z předních deníků. Poznala
výcvik vodicích psů.
se tam také se svým budoucím
imponovalo, že ji Sjednocená ormanželem, italským šlechticem,
ganizace neoslovila kvůli peněkterý svůj život zasvětil diplomacii.
zům. Ale že se na ni obrátila vzhleZa dobu jeho práce pro italské midem k jejím četným kontaktům,
nisterstvo zahraničí vystřídala řadu
kterých získala díky svému „přelézemí v Evropě i jinde na obou potavému“ způsobu života víc než
lokoulích: Sovětský svaz (vůbec
dost. Sama Sjednocená organizaprvní velvyslanecký post!), Velkou
ce nevidomých a slabozrakých
Británii, Japonsko, Spojené státy,
Její zástupci a paní hraběnka
o ní vždy mluví jako o partnerovi,
Rakousko, Norsko, poslední zemí
byli v roce 1993 v Praze nezávisle
a ne sponzorovi.
byl sultanát Omán na Arabském
na sobě na koncertě vážné hudby.
M. Nostitzová pochází z rodové
poloostrově. A právě v tom tkví taSlovo dalo slovo a došlo k dohodě
větve z Plané u Mariánských
jemství hraběnčiných kontaktů.
o další spolupráci. Z ní měli už po
Lázní. Únorové události roku
Nyní žijí v zámečku v italských
velice krátké době značný pro1948 donutily celou rodinu emiAlpách, sama hraběnka si ale po
spěch oba partneři. Paní hraběngrovat do tehdejší Německé spollistopadu 1989 pronajala v Praze
ce totiž od samého počátku
kové republiky. Tady nějakou dobu
byt, kde také často přebývá.

První společnou akcí obou rovdobré známé i v mnohých Rotary
nocenných partnerů byl tradiční
klubech v USA, Holandsku,
slavnostní koncert vážné hudby
Japonsku i jiných částech světa,
pod záštitou prezidenta republiky,
získala jejich prostřednictvím pro
na kterém hrají také nevidomí sópotřeby nevidomých mikrobus.
listé, jehož dějištěm je vždy počátZ poslední doby stojí za zmínku jekem prosince Španělský sál
jí podíl na probíhajících jednáních
Pražského hradu. Tento koncert
s automobilkou Volkswagen
od té doby nikdy nevynechá.
ohledně získání dalších vozidel
Významně se podílela na výstavbě
nebo na březnovém koncertu zraStřediska pro výcvik vodicích psů
kově postižených hudebníků na
v Praze. Před začátkem jeho
jevišti Národního divadla.
budování poskytla zástupcům
Kapitolu samu pro sebe tvoří její
nevidomých a slabozrakých neaktivní účast na dobročinné sbírce
ocenitelnou službu: díky jejím znáBílá pastelka, která probíhá od romostem mohPaní hraběnka s manželem
li
navštívit
(vpravo) na prosincovém konpodobná zařícertu vážné hudby.
zení v Evropě
a seznámit se
tam se špatnými i dobrými příklady
při výstavbě.
Protože má

ku 2000 v řadě našich měst vždy
15. října (výjimečně o den dva dříve či později), což je Mezinárodní
den bílé hole. Sbírka se nejen
vždy uskutečňuje pod její záštitou,
zároveň se sama z vlastního rozhodnutí vydává v často nevlídném
podzimním počasí na Václavské
náměstí, kde kolemjdoucím nabízí
pastelky. Pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých
není přitom vůbec důležitá výše vybrané částky. Mnohem více si
paní hraběnky váží kvůli její přítomnosti.
Není asi lepšího vyjádření skutečně blízkého vztahu hraběnky
Mathildy Nostitzové k nevidomým
a slabozrakým, než její ochota vážit cestu letadlem či autem do
Prahy především v časech manželových diplomatických povinností,
jen aby pobyla alespoň krátký čas
se svými přáteli.
(mk)
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Hlaváčová & partneři, spol. s r.o.
Smilova 777
530 02 Pardubice

tel.: 466 612 141, 466 612 460
mobil: 777 077 569
e-mail: info@hlavacova-partneri.cz

❖ Služba v oblasti nemovitostí, stavební právo
v praxi, oceňování nemovitostí, finanční poradenství ve
vztahu k nemovitostem.
❖ Kompletní nabídka nemovitostí je na vývěskách, v sídle realitní kanceláře a na stránkách www.hlavacova-partneri.cz a www.ideal-reality.cz.

Štolbova 726
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 614 346

Představení partnerských měst a obcí
Horní Jelení, které obklopují
rozsáhlé lesy, leží v severní
části Pardubického kraje.
Počátky existence obce
spadají do dob před nástupem husitství. Nejvýznamnější památkou je kostel Nejsvětější
Trojice z počátku 17. století, který byl

upraven o 150 let později. V souvislosti
s povýšením obce na město získala roku
1912 nynější znak.
Smiřice, město v Královéhradeckém kraji se třemi tisíci
obyvatel, se rozkládají na
pravém břehu Labe 15 kilometrů severně od krajské
metropole. Statut města mají již od roku
1649. První zmínka je datována rokem
1275. Mezi významné majitele města patřily v jeho počátcích šlechtické rody Smiřických a Trčků. V zámku je v kapli
Zjevení Páně z přelomu 17. a 18. století
umístěn obraz Klanění Tří králů, jehož autorem je význačný malíř Petr Brandl.
Dolní Roveň je osm kilometrů
dlouhá obec v Pardubickém
kraji 15 kilometrů na východ
od Pardubic, protéká jí potok
Lodrantka. Za dobu jejího předpokládaného vzniku se považuje polovina 13. století. Nejvýznamnějším rodákem je František Udržal, předseda vlády v letech 1929
až 1932.

Slatiňany, čtyřtisícové město
v Pardubickém kraji na jih
od Chrudimi, se nacházejí
na úpatí Železných hor.
Dominantou města je areál renesančního
zámku z konce 16. století s velkým anglickým parkem, který byl založen počátkem 19. století a který se pyšní druhou
nejbohatší sbírkou dřevin v regionu východních Čech. Do areálu patří i hřebčín,
který se zaměřuje na chov starokladrubského vraníka, nejstaršího českého plemene, a poslední rasy divoce žijícího
koně - koně Przewalského.
Chvojenec, ležící na severu
Pardubického kraje, patří
k nejstarším obcím na silnici
mezi Hradcem Králové a Svitavami, dřívější tzv. korunovační cestě.
Historické dokumenty ji poprvé připomínají v roce 1356 jako sídlo s tvrzí.

BERGER -HUCK s.r.o.

■ VÝROBA SPORTOVNÍCH SÍTÍ
■ VÝROBA ŽÍNĚNEK A DOSKOČIŠŤ
■ SPORTOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
■ SPORTOVNÍ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE
■ VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
■ BEZPEČNOSTNÍ A PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ
533 74 Horní Jelení, Jižní ul. 554
e-mail: info@berger-huck.cz
tel.: 466 673 306
URL: www.berger-huck.cz
fax: 466 673 305
www.huck.cz

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

Autopůjčovna
pobočky Hradec Králové, Pardubice, Praha, Brno

LINCOLN-car
s.r.o.
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

Vývoj a výroba průmyslové elektroniky
Návrhy a dodávky plošných spojů
AWOS s.r.o.,
Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
+420 466 670 553, +420 466 670 538
www.awos.cz

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
provozovna: Strachotín 13

Stavební podnik Přelouč s.r.o.
ulice: Pardubická 1400
místo: Přelouč
PSČ: 535 01
kraj: Pardubický
tel.:
466 953 471
fax:
466 953 474
e-mail: stavebni.podnik@quick.cz
kontakt: jednatel ve funkci ředitele
Václav Luňák
IČ:
47473053
DIČ: 250-47473053

Komplexní dodávky v oblasti pozemního stavitelství – stavíme
bytové domy, průmyslové i zemědělské objekty, a to
z klasických zdících materiálů i ocelové haly.
Provádíme opravy a rekonstrukce objektů, zateplování
fasád, podlah a stropů.
Vyrábíme a dodáváme betonové směsi, prefabrikované
dílce pro montáž oplocení (desky a sloupky), skruže,
zahradní i silniční obrubníky, kanálky.
Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2001.
Všechny dodávky jsou předávány ve vysoké kvalitě
a s dlouhými záručními lhůtami na provedené práce.
(PR)

tel./fax: 469 695 869
mobil: 604 236 049
e-mail: amako.hm@amako.cz
http://www.amako.cz

