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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.

Přispějte na konto pro Šizuoku!
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)

V září se v západních Čechách uskuteční
festival zdravotně postižených hudebníků
Občanské sdružení Aragonit se
sídlem v Karlových Varech pořádá
ve dnech 15.-17. září již VI. ročník
mezinárodního festivalu „Souznění“. Opět půjde o společnou přehlídku zdravotně postižených
a profesionálních hudebníků, která se uskuteční v Karlových Varech, Chebu a Františkových
Lázních pod záštitou karlovarského primátora, hejtmana kraje
a chebského starosty.
Program zahrnuje celkem 6 koncertů určených pro lázeňské hosty i širokou veřejnost a též koncert
pro školy. Vystoupí na nich asi 15
interpretů z řad zdravotně postižených umělců a několik profesionálních souborů a jednotlivců
zejména z oblasti rockové, folkové
a country hudby. Jako doprovodné akce proběhnou výstavy zdravotně postižených výtvarníků.

Další informace o festivalu Souznění 2005 lze najít na stránkách
www.aragonit-kv.cz nebo je sdělí
Miroslav Hrbek na tel. číslech 603
717 399 a 354 423 096. (pel)
Se skupinou Jumping Drums si
loni s chutí zabubnovali i abilympionici.

13. národní abilympiáda ❍ 13. národní abilympiáda

Doprovodný program – nejen besedy, tanec a písničky
Česká abilympijská asociace připravila pro dva hlavní dny soutěžní
přehlídky schopností a dovedností zdravotně postižených – pátek
24. a sobotu 25. června – řadu zajímavých akcí v rámci doprovodného programu. V tomto článku uvádíme některé, kompletní program bude uveden např. také v předabilympijské brožuře, kterou
dostanou účastníci při prezenci.

Po pátečním zahájení je vyjednána exkurze do výrobny perníku
s možností sledovat jeho zdobení
a také případného nákupu originální památky na pobyt v Pardubicích. V průběhu pátečního odpoledne se budou u speciálního
baru míchat nápoje, které si bude
moci každý i koupit. O nelehké
práci hasičů se mnohé dozvědí
účastníci besedy, hasiči navíc při-

vezou svoji techniku. Chybět nebude taneční vystoupení studia
Hroch. Především pro abilympioniky se zájmem o sport bude určena beseda s úspěšným reprezentantem v alpském lyžování
Ondřejem Bankem. Svoje umění
předvedou děti ze Speciální školy
Svítání. Večer bude patřit hlavně
tanečním vystoupením, která patří
každoročně k nejsledovanějším.
Přestávky mezi nimi vyplní imitátor
a kouzelník.
V sobotu dopoledne se bude
konat veskrze zajímavá beseda
s lékařkou z Brna o „zázracích“
plastické chirurgie. Stejně přitažlivé bude dozajista také povídání
o zdravé výživě. Během odpoledne přiblíží formou besedy svou
činnost členové Horské služby,
představí se i policisté se svými
čtyřnohými pomocníky. Karikaturista Jan Honza Lušovský bude
kreslit vtipné obrázky.
Průběžně se jedná o dalším nevšedním bodu: vyprávění našeho
dobrodruha, který na replice lodi
slavného portugalského mořeplavce Fernao de Magalhaense obeplul v jeho stopách svět.
Hvězdou kulturního programu
bude skupina Jumping Drums, při

jejímž loňském vystoupení diváci
zaplnili dvůr salesiánského areálu
a hudebníky nechtěli dlouho pustit
z pomyslné scény. Skupina vznikla roku 2000, jejím duchovním
otcem je profesionální bubeník
a muzikoterapeut Ivo Batoušek.
V základní sestavě je většinou 4-6
bubeníků, mužů i žen. Koncerty,
na nichž hrají až na 60 různých bi-

cích nástrojů, se skládají z pestré
mozaiky stylů a hudebních forem
– rocku, klasické, taneční, ale
i muzikoterapeutické hudby atd.
Skupinu inspirují
hlavně japonští
bubeníci „kodo“,
brazilské sambové soubory a originální rytmy afrických kmenů.

KreslířJ. Lušovský je vždy obklopen
zvědavými diváky.

Do doprovodného programu
patří už několik let i expozice rehabilitačních a protetických pomůcek a prostředků. Letos proběhne
jako 1. ročník celostátní výstavy
ABI-REHA.
Firmy, které se jí zúčastní, se tak
budou moci zblízka setkat s těmi,
kteří potřebují jejich výrobky
a služby nebo se o ně zajímají.
(mk)
V historickém sálu radnice přijme
24. června primátor abilympijskou
delegaci.

Foto: Evžen Báchor

Nová soutěž vyzdvihuje firmy, které dokáží zajistit práci lidem se zdravotním postižením
K závažným problémům naší společnosti patří hrozivá nezaměstnanost lidí se zdravotním postižením. Najít
práci je pro vozíčkáře či nevidomého člověka často nemožné. Existuje několik instrumentů pomoci, které
jsou zakotveny v zákoně o zaměstnanosti: například chráněná dílna, finanční příspěvky či pracovní rehabilitace. Podporované zaměstnávání v něm však chybí. Přitom jde o moderní a efektivní způsob, jak zajistit
lidem s postižením uplatnění na otevřeném trhu práce.
V Česku nyní působí už více než 30 agentur podporovaného zaměstnávání, které pomáhají různým skupinám lidí ohrožovaných dlouhodobou nezaměstnaností. Dalšímu rozvoji agentur brání nejen absence kvalitních prováděcích předpisů a nedostatek financí na jejich provoz, ale také malá informovanost veřejnosti,
zejména firem a podnikatelů.
Podporované zaměstnávání v naší zemi nejvíc prosazuje sdružení Rytmus, které loni vyhlásilo originální
soutěž STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2004. V následujícím rozhovoru ji čtenářům představí Milada
Vondráčková, mluvčí organizace.
bylo hodně obtížné už samotné
nované firmy se zabývaly různými
❒ Soutěž má za sebou první
ročník. Proč jste ji vlastně přivedstanovení soutěžních kritérií.
činnostmi a nedá se říci, že by
li na svět?
Nominace hodnotili tito odborníci:
některá převažovala. Ostatně zaUž dlouho jsme přesvědčeni, že
Pavla Baxová, ředitelka našeho
městnanci s postižením v nich vesuvádění příkladů dobré praxe v zasdružení, a Tomáš Brožek z perměs vykonávali pomocné práce,
městnávání osob s postižením můsonální společnosti Adecco ČR za
které jsou všude stejné či velmi
že motivovat firmy víc než jen
vyhlašovatele soutěže, Marie Zepodobné.
striktní, zákonem nařízená sankmanová z Úřadu práce hl. m.
Nominací bylo celkem 64 a jece. Proto jsme uvítali možnost přiPrahy, Milena Johnová, jednatelka
jich rozložení podle krajů bylo velpravit soutěž v rámci projektu
České unie pro podporované zami nerovnoměrné. Nejčastěji se
„Šíření dobré praxe v podporovaměstnávání, Ladislav Hadáček,
mezi nimi vyskytovaly pražské firném zaměstnávání“, který byl
ředitel české pobočky celosvětomy, v těsném závěsu byl počet
součástí evropské iniciativy Equal.
vě úspěšného personálního sernominací z Ústeckého a OloChtěli jsme jednak ocenit sociálveru Jobpilot – Monster, a Jaromír
mouckého kraje. Z některých kraní odpovědnost těch zaměstnavaDrábek, prezident Hospodářské
jů (Karlovarský, Plzeňský, Vysočitelů, kteří dokáží k oboustranné
komory ČR.
na) nám však nepřišla žádná nomispokojenosti zaměstnat člověka
nace… Tuto nerovnoměrnost lze
❒ Jak vypadala skladba nomis postižením v běžném pracovním
nací?
částečně vysvětlit tím, že nejvíce
prostředí, jednak ukázat ostatním
Nejvíce byly nominovány firmy, od
zaměstnavatelů do soutěže přihláfirmám, že se dá jít touto cestou.
malých provozoven až po velké
sily agentury pro podporované
Tato naše očekávání soutěž nanadnárodní zaměstnavatele typu
zaměstnávání, které jsou v Praze,
plnila.
oceněných restaurací Mc Dona Olomoucku a Ústecku tradičně
nald`s nebo nákupních řetězců.
nejaktivnější. Hodně nominací ta❒ Kdo posuzoval nominované
zaměstnavatele?
Jen 8x byly navrženy neziskovky,
ké zaslali samotní zaměstnanci
Podotýkám, že hodnotitelská ko15 nominací tvořily ostatní subjeks postižením, kteří navrhovali své
mise měla opravdu těžký úkol.
ty – hlavně školy (od mateřinky až
zaměstnavatele. Jen velmi zřídka
Vzhledem k tomu, že podobná
po univerzitu), městské a obecní
se objevila nominace od úřadu
soutěž v zahraničí neexistuje a neúřady, zdravotnická zařízení a inpráce, který by přitom měl být
měli jsme tedy z čeho vycházet,
stituce jako Česká pošta. Nomio zaměstnavatelích lidí se zdravot-

ním postižením nejvíce informován.
❒ Kdo zvítězil a co rozhodlo?
Vítězná firma Severografia provádí
tiskové a knihařské práce,
zabývá se výrobou časopisů, brožur, letáků apod. Zaměstnává
zhruba 100 lidí, z toho pět osob
s postižením v řádném pracovním
poměru na dobu neurčitou. Tito
lidé nastoupili před třemi lety, vesměs jako pomocní dělníci. Ke
spokojenosti zaměstnavatele nejen dodnes pracují, ale postupně
se také zaučují na složitější činnosti. Podmínky jim byly upraveny

nance“. My dodáváme, že to je zásluhou přístupu firmy k nim.
Hlavně proto byla Severografia,
která sídlí v Mostu, vyhodnocena
jako vítěz soutěže.
❒ Soutěž určitě přinesla vašemu sdružení mnoho cenných
poznatků. Které z nich si zaslouží aspoň zmínku?
Pro mě osobně bylo velmi zajímavé zkoumat, jaký mají firmy důvod
pro to, aby zaměstnaly člověka
s postižením. Ta motivace je velmi
různorodá, od chuti „udělat dobrý
skutek“ až po potřebu získat slevu
na daních. Důležitým poznatkem

podle potřeby (pro práci vsedě,
pro odpočinek během pracovní
doby) a byla určena jedna pracovnice, která pomáhá například se
zaškolením. Ředitel společnosti
Petr Horák řekl, že „v současné
době jde o plnohodnotné zaměst-

Ředitel vítězné firmy Severografia
Pavel Horák a Pavla Baxová, ředitelka sdružení Rytmus, které soutěž vyhlásilo.

je zjištění, že když už firma člověka s postižením zaměstná, obvykle to nepovažuje za nic tak zvlášt-

ního. Možná jde hlavně o tu první
zkušenost, o prvý kontakt s někým, kdo třeba nevidí nebo sedí
na vozíku.
Ráda bych vyzvedla jeden příklad, který považuji za inspirativní.
Městský úřad Znojmo spolu
s Městskou policií Znojmo vytvořily nová pracovní místa na bezpečnostním kamerovém systému.
Vycházely z toho, že kamery nemusí sledovat strážník, jehož výcvik a zkušenosti lze uplatnit jinde,
ale právě osoby se zdravotním
postižením. Tento postup vyjde
policii i město levněji. S větším počtem zaměstnanců je také možné
zajistit efektivnější využití kamerového systému. Znojemský nápad
je určitě přenositelný do dalších
měst.
❒ Bude soutěž pokračovat?
Pokud ano, v jaké podobě?
Rozhodli jsme se, že ji připravíme
znovu. Ve II. kole již zmíněné evropské iniciativy Equal jsme získali finanční prostředky na projekt
„Podporované zaměstnávání pro
sociálně odpovědné firmy“. Projekt je zaměřen regionálně, a protože hodláme soutěž koncipovat
jako jeho součást, vyhlásíme regionální kola. Spoluprací s partnery
v jednotlivých krajích chceme zvýšit prestiž této akce. Budeme také
upřesňovat hodnotící kritéria.
Vzhledem k organizační náročnosti však vyhlásíme 2. ročník
soutěže zřejmě až na konci letošního roku.
(pel)
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STROJCENTRUM s.r.o.
Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové
telefon: 495 214 227
mobil: 777 188 664, 777 332 266

Agrostav Pardubice, a. s.
ul. B. Němcové 2625
530 02 Pardubice

Společnost se zabývá:
- půjčováním stavebních strojů a dopravního značení,
- prodejem stavební mechanizace
a strojů a následně jejich servisem,
- servisem strojů.

Týden jako stvořený pro dětské radovánky
Už v létě roku 1992 začal pořádat pražský CID – Centrum integrace
dětí a mládeže ozdravné tábory pro děti v obci Lipová-lázně v objektu
Lipanka. Díky bezbariérovým úpravám v něm mohou pobývat také vozíčkáři s osobními asistenty. V letním prázdninovém období tam vedle
integrovaných táborů probíhají i ozdravné pobyty rodičů s malými
a zdravotně postiženými dětmi.
Letos jsou pro tyto děti připraveny tři týdenní turnusy: 16.-23. července, 23.-30. července a 30.července-6. srpna. Mohou se těšit na dny
plné zábavy, her i různých překvapení.
Na všechny uvedené termíny jsou doposud volná místa. Pokud chtějí
rodiče svým zdravotně postiženým potomkům umožnit pobyt v překrásné
přírodní scenérii Hrubého Jeseníku, neměli by dlouho váhat a informovat
se na číslech telefonů 224 817 724 nebo 775 937 707, příp. napsat
e-mail na adresu cidptraha8@centrum.cz.
(mk)

tel.: 466 335 027
e-mail: herger@agrostav-pce.cz

Stavební,
obchodní
a realitní
kancelář
U Husova sboru 1918
530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 614 140,
soreal@cmail.cz, www.sorealsro.cz
- Zprostředkování koupě, prodeje
a pronájmu nemovitostí.
- Průzkumné projekční a stavební práce, výkon stavebního dozoru apod.
- Výstavba rodinných domků.

Inspirátor nejen abilympioniků
Neúnavně aktivní singapurský
kvadruplegik Johnny Ang není našim čtenářům neznámý. Po nešťastném skoku do moře v roce
1959 zůstal ochrnutý od krku dolů. A přece zvládl tyčinkou v ústech elektrický psací stroj a později počítač. Korespondenčním
kurzem vystudoval žurnalistiku, byl
šéfredaktorem dvou singapurských časopisů tělesně postižených a později se úspěšně uplatnil
i jako malíř se štětcem v ústech.
Johnny Ang je také propagátorem celoživotního sebevzdělávání
a rozvoje dovedností zdravotně
postižených, což je posláním abilympiád. Připojuji několik jeho motivačních citátů pro vozíčkáře
a další lidi s postižením v naší zemi, aby neustrnuli a byli připraveni
uplatnit se v nejrůznějších činnostech.
- Co se naučíte dnes, bude příležitostí a nadějí v budoucnosti.
Jestliže se příležitost vyskytne
a máte patřičné dovednosti, budete schopni tu možnost uchopit.
Buďte připraveni, protože příleži-

tosti zpravidla klepou na dveře,
když je nejméně očekáváte.
- Nic není nudnější než monotónnost nečinnosti.
- Každý by se měl oddávat
snům. Bez snů není skutečnost.
Bez skutečnosti není výzva. Bez
výzvy není žádný úspěch. Sním
s očima otevřenýma, ne zavřenýma. V tom je rozdíl mezi úspěchem a pochybením.
- Jestliže to já zvládnu, dokážete
to i vy.
Alois Wokoun

Zážitkový seminář Společnou cestou
exkurze do světa zdravotního postižení
Zajímáte se o problematiku
zdravotně postižených lidí?
Rádi byste se dozvěděli, jak žijí? Chcete jim lépe porozumět?
Nevíte, jak správně nabídnout
pomoc třeba vozíčkářovi?
Tak právě vám je určen seminář
„Společnou cestou“, který od loňského roku pořádají TyfloCentrum

Pardubice a Česká abilympijská
asociace. Jeho hlavním posláním
je umožnit zájemcům zážitek takříkajíc na vlastní kůži. Účastníci
si zkoušejí chůzi s bílou holí či
s klapkami na očích, pohybují se
na ortopedickém vozíku, pokoušejí se jako nevidomí pracovat na
počítači, zažívají pocity tělesně

K2P – školicí středisko jako partner
Ministerstva informatiky ČR pořádá

Internet = neocenitelná pomůcka při překonávání handicapu
Na tomto závěru se shodli účastníci konference INSPO 2005 – Internet a informační systémy pro
osoby se specifickými potřebami, kterých se v sobotu 12. března sjela do Prahy více než stovka.
Druhým významným zjištěním bylo potvrzení faktu, že tvořivé mozky českých vědců stále hledají cesty ke zlepšování možností ovládání počítačů a přístupu k internetu i pro lidi s velmi těžkým zdravotním
postižením.
Důkaz přímo na místě o tom
zpravodaje.) V příspěvku pojednáV rámci konference byly také vypodala dvě vystoupení. Přítomné
vajícím o specifikách využívání inhlášeny výsledky literární soutěže
seznámila se dvěma systémy – jeternetu neslyšícími mj. zaznělo, že
na téma Internet a můj handicap.
den z nich ovládá počítač proby tito lidé velmi přivítali zahrnutí
Porota vybírala ze 32 příspěvků od
střednictvím zraku, druhý hlasem.
internetu mezi kompenzační poneslyšících, nevidomých, vozíčká(Oběma se budeme podrobněji
můcky jako prostředku ke snadřů i jinak zdravotně postižených,
věnovat v dalších číslech našeho
nějšímu získávání informací.
pro něž internet představuje nenahraditelného prostředníka mezi
osudem a životem za hranicemi jeKomplexní
jich zdravotního postižení. Vítězem
dodávky v oblasti
se stal Jan Spěváček z Českého
pozemního
Brodu, který svoje zkušenosti
stavitelství
s tímto fenoménem současnosti
pojmenoval Dobrý pomocník, ale
Stavební podnik Přelouč s.r.o.
Stavíme bytové domy, průmyslové i zemědělzlý pán.
ulice: Pardubická 1400
ské objekty, a to z klasických zdících mateKonference byla jednou ze stěmísto: Přelouč
riálů i ocelové haly.
žejních součástí akce Březen –
PSČ: 535 01
Provádíme opravy a rekonstrukce objektů, zaměsíc internetu. Konalo se jich
kraj:
Pardubický
teplování fasád, podlah a stropů.
celkem sedm, významné byly natel.:
466 953 471
Vyrábíme a dodáváme betonové směsi, prepř. také dětská konference Junior
fax::
466 953 474
fabrikované dílce pro montáž oplocení (desInternet, konference nazvaná
e-mail: stavebni.podnik@quick.cz ky a sloupky), skruže, zahradní i silniční obInformační technologie ve výchokontakt: jednatel ve funkci ředitele rubníky, kanálky.
vě, péči a vzdělávání dětí se zdraVáclav Luňák
Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2001.
votním postižením nebo konferenIČ:
47473053
Naše sodávky jsou vysoce kvalitní s dlouce ISSS – Internet ve státní správě
DIČ:
250-47473053
hými záručními lhůtami na provedené práce.
a samosprávě.
(mk)

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ
GRAMOTNOSTI - HANDICAP

2 pětidenní kurzy pro zdravotně postižené občany
Základy obsluhy PC I.
Základy obsluhy PC II.
✒ Kurzy jsou dotovány Ministerstvem informatiky ČR, cena pětidenního cyklu je pouze 500 Kč.
✒ Každý účastník obdrží výukové materiály a po absolvování
kurzu certifikát Ministerstva informatiky ČR.
✒ Kurzy budou probíhat od srpna do října 2005.
✒ Učebna našeho školicího střediska je bezbariérová, nabízíme možnost drobného občerstvení.
✒ Po absolvování kurzů budou mít absolventi možnost zdarma
procvičit nabyté dovednosti v průběhu dvouhodinových cvičení, která budou probíhat 2x týdně.
Hlásit se můžete na tel. č. 466 614 123, e-mailem: edu@k2p.cz
nebo osobně na adrese: K2P – školicí středisko, Hlaváčova 394,
530 02 Pardubice.

S fotoaparátem
výstavou Non-handicap
Od úterý 19. do pátku
22. dubna se ve dvou
Křižíkových pavilonech
na Výstavišti v PrazeHolešovicích uskutečnil
9. ročník této specializované výstavy pro zdravotně postižené. Se svou
činností a aktivitami se
představilo 96 vystavovatelů, 41 obchodních
firem a 53 neziskových
organizací.
Obchodní firmy přivezly znovu novinky, výrobky a služby, které činí
život lidí se zdravotním postižením
snadnější a kvalitnější. Subjekty
z neziskového sektoru – chráněné
dílny, sdružení, nadace, výrobní
družstva a různé odborné spolky –
měly oproti předchozím rokům
k dispozici celý jeden pavilon.

Proto mohly představit svoji rozsáhlou
činnost určenou prvořadě zdravotně postiženým spoluobčanům v mnohem větším měřítku.
Bohatý doprovodný
program
tvořily především
různé přednášky,
zmiňme alespoň
témata tří: Odraz
sociální ekonomiky v životě zdravotně postižených,
Mohou být předsudky o zdravotním stavu překážkou k zaměstnání
zdravotně postižených? a Význam
osobní asistence
pro zdravotně postižené.

Návštěvníci výstavy se mohli
i odreagovat, a to např. prohlídkou
výstavy kreseb dětí nazvané Je
nám doma veselo, máme se rádi,
pomáháme sobě – a přírodě také.
(mk)

postiženého člověka při běžných
denních činnostech. Vžijí se tak
do situace člověka s postižením
a zároveň si uvědomí, jak a s čím
mu mohou pomoci.
Seminář pořádáme zejména pro
školy, pracovníky veřejné správy
a projektanty. Už jej absolvovali například žáci ze škol
v Pardubicích, Chrudimi či
Dašicích a mnozí úředníci z odboru sociálních věcí a stavebního
odboru pardubického magistrátu,
z chrudimského úřadu práce,
z Přelouče, Heřmanova Městce
a dalších obcí. Lidé si na semináři
pochvalují možnost vyzkoušet si
kompenzační pomůcky a vítají
osobní setkání se zdravotně postiženými lektory.
Zážitkový seminář jsme schopni
připravit kdekoli v Pardubickém
kraji. Pokud o něj máte zájem,
zavolejte na telefon 466 009
475 nebo pošlete e-mail na adresu projekty@abilympics.cz.
Můžete si také prohlédnout snímky z uskutečněných seminářů na
stránkách www.zazitkovyseminar.aktualne.cz.
Mgr. Lenka Jedličková,
Česká abilympijská asociace,
Dana Stoklasová, DiS.,
TyfloCentrum Pardubice
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Jubilejní ročník
hojně navštěvované výstavy

Na internetu se objevily prvé informace
o mezinárodní abilympiádě v Japonsku
Japonská
asociace pro zaměstnávání
starších osob
a zdravotně postižených
lidí
zveřejnila na internetu v angličtině prvý informační
souhrn o příští mezinárodní abilympiádě. Jejím dějištěm bude v listopadu 2007 asi půlmilionové
město Šizuoka, nacházející se na
ostrově Honšú.
Významné události je věnována
samostatná rubrika na stránkách
www.jeed.or.jp/english, která zatím zmiňuje chystané hlavní události, oznamuje souběžné konání

světové soutěže v pracovních dovednostech a stručně představuje
pořadatelské město. Jeden odstavec je také věnován historii mezinárodních abilympiád. Text,
v němž nechybí kontaktní adresa,
je doplněn několika snímky.
Dá se očekávat, že další informace budou postupně přibývat.
(pel)

Ve stejném termínu jako pardubická abilympiáda – ve dnech 23. až
25. června – se uskuteční v Olomouci na výstavišti Flora 15. ročník
veletrhu Dny zdravotně postižených. Jeho organizátoři znovu očekávají velký počet návštěvníků, pro které kromě veletržních expozic připravují také různé akce odborného a zábavného charakteru.
Třídenní výstava nabídne hlavně
Jednou z významných doproširokou prezentaci ortopedických,
vodných akcí bude 2. ročník náprotetických apod. pomůcek, vyrodního projektu Handicapiáda.
Jeho obsahem bude prodejní
bavení a služeb pro zdravotně povýstava výtvarných prací zdravotně
stižené. Dále umožní setkání
výrobců, poskytovatelů sociálních
postižených umělců, Dny sportu,
služeb a zdravotníků se zdravotně
her a zábavy bez bariér nebo tvůrpostiženými. Svoje aktivity předčí dílny (workshopy), které poskytnou zajímavé nápady na využití volstaví humanitární organizace a obného času. V programu se objeví
čanská sdružení. Na konferenci
se sejdou poskytovatelé sociáltaké několik pěveckých, divadel❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
ních či tanečních vystoupení, na
ních služeb z Olomouckého kraje.
která zdravotně postižení s citem
Naděje vyklíčí i v pekle života s těžkým postižením
pro kulturu pozvou diváky slogačtenářsky vděčnými žertíky a la
Místo redakčního článku o zajíJednomu osud nadělil procháznem: „Podívejte, co umíme a jak
ku růžovým sadem, druhý žije ukoModré zábradlí. Až se mi zdá, že
mavé nové knížce tentokrát dážijeme“. Především ženám bude
ván v nemoci.
chce své čtenáře šetřit!
váme přednost doporučení znáurčena módní přehlídka s názvem
Těžiště jeho prožitku vtěleného
mého prozaika a básníka, které
Většina Jerglových povídek je
Móda pro handicapované, kdokodo prózy je v dokonalé miniatuře
čtenář najde hned na jejím zao pekle běžného života, když se
li bude moci zavítat do kavárny
Černý tulipán. Silný je tam, kde
čátku. Topolovy řádky jsou natoživotní funkce jaksi zvrtnou.
zdraví, internetové kavárny a poTo je jedno, jestli v případě bezhrůzu bezmoci umocňuje humolik výstižné, že zbývá jen doplnit
radny pro život s postižením.
nohého Potničky s výbuchem grarem, jakkoli řeřavým. Takovým nazákladní informace.
Ve sportovním areálu Univerhlédnutím do absolutně hořké
Autorem sbírky povídek nazvanátu, jak s šíleným humorem
zity Palackého a částečně i na
a temné studny je popis jediného
né „Naděje chodí po špičkách“
dodává autor, poctivého němecvýstavišti se 24. a 25. června
kého výrobku, anebo jestli to tancrána kluka Čouda, který trpí svaloje Ivan Jergl, brněnský spisovatel
zúčastní sportovně založení vozíčmajstrovi Frantovi „udělali neradi
vou atrofií. Snad můžu prozradit,
a publicista, který se pohybuje
káři Memoriálu MUDr. Vladimíra
že Čoudův ranní pekelec končí
po světě na vozíku. Knížku vydal
u porodu“.
Knapka. Toto celorepublikové setpřece jen nádherným dnem, proOkamžik – sdružení pro podporu
Prózy jsou obydleny poraněnýkání připomíná osobu lékaře a remi, zmrzačenými, obolavělými.
tože v tomhle je Jergl opravdu
nejen nevidomých a lze si ji
habilitačního odborníka, který byl
Rodiči čekajícími na smrt svých
důsledný. Podává čtenářům literaobjednat na telefonech 233 379
velkým propagátorem organizova196 a 775 209 055 nebo na
monstrózních dětí a dětí trápících
turu jako antidepresivum.
ného sportu vozíčkářů.
Mnozí z čtenářů zde budou jaadrese kultura@okamzik.cz. Je
se v „domovech“ bez rodičů, voPrvní dva dny bude výstava
kýmisi voyery, nahlížejícími za
také k dostání v distribuční síti
zíčkáři, osamělými nemocnými,
otevřena od 10 do 18 hodin, závěmrzáky a kriply, kterým mnohdy
Jerglovými zády do světa nemocfirmy Kosmas a knihkupectvích
rečný do 17 hodin. Všichni náných. Myslím, že budou číst
nezbývá než ožírat se a užírat se.
Kanzelsberger.
vštěvníci budou mít vstup volný.
Jergl nepátrá po příčinách, nepovídku za povídkou a budou mít
Nádherné dny
Pro jakékoli dotazy ohledně
padá do mystiky, nehraje si na mipocit, že jsou v tomhle mnohdy taProč tuhle knížku číst? Proč si
organizace výstavy vč. podmínek
Jerglovy povídky dávat do hlavy?
sionáře, je spisovatel a dostal dar
jemném a příšerném světě jako
účasti pro vystavovatele jsou určedoma. Tohle dělá dobrá literatura.
Není přece každý život někdy obtento svět popsat, někdy z pozice
ny telefony 585 726 211 nebo
Jáchym Topol
tíž a břímě? Jerglovy kriplstory
tvrdého, osudem řádně ztřískané585 726 238. Dotazovat se lze
ho, ale nepřemoženého chlapíka,
jsou o lidech, které nevypočitateli faxem na číslo 585 413 370
Povídky výborně doplňují dětkterý se naučil bojovat a teď to učí
ný osud semlel a ztrápil většinou
nebo e-mailem na adresu v.urbasuž v dětství. Každý se narodil s naty slabší.
sky rozverné kresby devítiletého
kova@flora-ol.cz. Informace o výFilipa Facincaniho, zdravotně poVeškerou hrůzu témat vylehčuje
dějí na nádherné dny, ale někteří
stavě budou průběžně uveřejňovájako by z mámy vypadli rovnou do
autor, mimo jiné zkušený překlastiženého chlapce z Prahy.
ny na webu www.flora-ol.cz.
(pel)
datel a mistr časopisecké zkratky,
pekla.
(mk)

PVV s. r. o.
Jiráskova 1693
530 02 Pardubice
Tel.: 466 614 197
E-mail: info@pvv-ideon.cz

Výstavní a společenské centrum IDEON se nachází v klidném prostředí nedaleko obchodního
a historického centra města. Bylo otevřeno v roce
1994 a v roce 1995 zahájila Pardubická výstavní
a veletržní společnost naplno svoji výstavní činnost.
Jeho příjemné prostředí je využíváno pro konání
výstav a veletrhů, konferenčních, kulturních i společenských akcí, jakými jsou například koncerty,
plesy, divadelní představení, obchodní jednání atd.
Pro tyto účely slouží velký sál (kapacita 900

osob), malé sály, salonek a galerie s maximální využitelnou výstavní plochou 1.750 m2. V hlavním
sále i ve foyer je provozován bar a restaurace s bohatým sortimentem nápojů a jídel pro organizátory
i návštěvníky, dále je k dispozici technické zázemí
a možnost bezplatného parkování na velkém parkovišti přímo před objektem.
Celková úroveň i prostředí výstavního a společenského centra zaručují široké spektrum kvalitních služeb pro pořádání jakékoliv kulturní nebo
společenské akce.

V roce 2002 si brněnské Slepecké muzeum
připomínalo deset let od svého vzniku. Při té příležitosti vydalo brožuru pojednávající o historii
slepeckého muzejnictví v České republice, kterou jako motto uvedl následující citát Jana
Ámose Komenského: „Od učení moudrosti a od
vzdělání ducha nemá být nikdo vyjímán, neřku-li
vzdalován. Leč bychom chtěli dělat křivdu nejen
jednotlivci, nýbrž i celé podstatě lidství. Je otázka, zda tedy i slepí, hluší a zaostalí (jimž se totiž
pro ústrojný nedostatek nemůže něco vštípit),
mají být přibráni ke vzdělání. Odpovídám: Z lidského vzdělání se nevyjímá, leč nečlověk. Potud
tedy mají mít účast na vzdělání. Ba spíše tím více
pro větší nutnost vnější pomoci, když se příroda
pro vnější nedostatek nemůže dosti pomoci
sama.“ Nechť jsou tato moudrá slova čtenářům
věrným průvodcem i na dalších řádcích, které
mapují výstavnické aktivity nevidomých a slabozrakých v moravské metropoli.
V tomto sálu jsou umístěny
učební pomůcky.

autorizovaná firma
oprávněná k montážím
sádrokartonových konstrukcí
V Tejnecku175
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 623 770
Telefon: 469 623 771
E-mail: gipsmont@gipsmont.cz
Web: www.gipsmont.cz
◆ podhledy, příčky, půdní vestavby
◆ kazetové podhledy DONN, OWA,
THERMATEX
◆ hliníkové podhledy LUXALON,
FESAL

Plynostav Pardubice holding je plně privatizovaná akciová společnost, která vznikla v roce 1992
transformací ze státního podniku Plynostav Pardubice.
Společnost má více než padesátiletou tradici v oboru komplexní výstavby potrubních vedení, ať už to
jsou dálkové plynovody s největšími průměry a tlaky, dálkové produktovody, tepelné napáječe pro zásobování měst a průmyslových aglomerací teplou vodou a párou, vodovodní přivaděče, rozvodné
sítě pitné a užitkové vody nebo plynovodní sítě nízkého a středního tlaku.
Plynostav Pardubice holding, akciová společnost také vyrábí a montuje ocelové mostní konstrukce,
samonosné přechody potrubí přes vodní toky, křížení vodních toků, silnic a železnic, přechody a protlaky, provádí aktivní protikorozní ochranu ocelových potrubí a konstrukcí uložených v zemi, tlakové
zkoušky potrubí a rozvodů všech druhů a tlaků.
Do jejího předmětu činnosti patří dále výroba regulačních stanic všech typů, opravy a obnova těžce
přístupných nebo nepřístupných potrubí bezvýkopovou metodou, pokládka elektrických kabelů
a optokabelů pro přenos dat. Zajišťuje i dodávku projektů na celý sortiment výroby, engineering
a know-how.
Kvalita staveb je zajištěna zavedeným systémem řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9002 zaručujícím
všechny potřebné stavební parametry výrobní činnosti společnosti.

Plynostav Pardubice holding a. s.
Sukova tř. 1556
532 33 Pardubice

Historie slepeckého muzejnictví je stará osm desítek let
Poprvé se slovo „muzeum“ objevilo v této souvislosti v polovině osmdesátých let 20. století. Byla to zásluha Josefa Smýkala, který se na Moravě jako jediný
komplexně zabývá tyflopedií. Od roku 1973 začal
v prostorách základní školy pro nevidomé vystavovat
v tzv. koutku tradic předměty ze své soukromé tyflopedické sbírky. Přestože musel později školu z politických důvodů opustit, podařilo se tuto sbírku –
tehdy již nazvanou Tyflopedické muzeum – zachovat
a nadále prezentovat. Muselo ale ještě protéci hodně
vody Svratkou i Svitavou, než došlo k otevření skutečného muzea.
Předcházelo tomu obtížné hledání vhodných prostor. Až po listopadových událostech roku 1989 se
J. Smýkal dozvěděl o možném uvolnění domu ve čtvrti Královo Pole, který dlouhou dobu užívala nadace
nevidomých a posléze výrobní družstvo invalidů. Po
založení České unie nevidomých a slabozrakých dne
3. prosince 1989 se tento dům stal její nadační budovou. Protože se podařilo také získat potřebné finanční prostředky na stavební adaptace, mohly být
uskutečněny i úpravy ve třech místnostech, v nichž se
předpokládalo umístění expozic Slepeckého muzea.
V první byly pak soustředěny školní výukové předměty a fotografie nevidomých hudebníků. Druhá patřila
především sázecím strojům s Braillovým písmem,
které doplňovala mezi jinými exponáty také část slepecké historické knihovny. Ve třetí místnosti byla in-

stalována kartáčnická a košíkářská dílna, dále zde
byly např. elektronické pomůcky (včetně prvního
„mluvícího“ počítače s hlasovým výstupem a monitorem), různé společenské hry nebo ladičské nářadí.
Muzeum se návštěvníkům otevřelo poprvé dne
5. května 1992. Zavítali do něj jednotlivci i kolektivy
z řad nevidomých, ale i ostatní veřejnosti. A to nejen
od nás, ale také z USA, Itálie, Holandska, Lotyšska
nebo dokonce z Mongolska. Zvětšený zájem začali
projevovat i žáci a studenti všech stupňů škol. To vedlo zakladatele muzea J. Smýkala k rozhodnutí pořádat
také různé tematické výstavy, speciální přednášky
a semináře spojené s prohlídkou stálých expozic.

Sídlo současné – Brno
Díky navázání spolupráce s dalšími muzei tak mohly být např. při putovní
výstavě pro nevidomé děti Zvířata na
dosah veškeré exponáty označeny popiskami v Braillově písmu.
Vzhledem k pokračujícímu nárůstu sbírkového fondu začaly prostory muzea nedostačovat. Z toho důvodu probíhala řada jednání s tehdejšími představiteli
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
o poskytnutí financí na další stavební úpravy.
Kýženého výsledku se ovšem nepodařilo dosáhnout.
Vývoj dalších událostí odstartoval Den otevřených

Tel.: 467 000 111
Fax: 467 000 192
E-mail: genred@plynostav-holding.cz
dveří, který se ve Slepeckém muzeu konal 13. listopadu 1998. Mezi návštěvníky se objevil také tehdejší
starosta městské části Královo Pole. Jeho zaměstnancům sdělil, že Technické muzeum získalo v této
čtvrti nové prostory. Ještě téhož roku přivítali v muzeu
také ředitele zmíněné instituce. Následná zdlouhavá
a obtížná jednání s představiteli Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých vyústila nakonec
přece jen v dohodu. Na jejím základě se dnem 1. září 2000 stalo Slepecké muzeum čtvrtým odborným
oddělením Technického muzea pod názvem Oddělení pro slepeckou historii. Od letošního roku se jeho
název změnil na Oddělení dokumentace tyflopedických informací.
Každý, kdo se mezi osobami s postižením zraku pohybuje, žije s nimi, jsou jeho přáteli, ale i ten, kdo
o jejich životě moc neví, by měl Oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea alespoň jednou za život navštívit. O jeho kvalitách svědčí
nejlépe skutečnost, že ho lze srovnat s předními slepeckými muzei za našimi hranicemi, jaká jsou např.
v Paříži, Vídni nebo Madridu (po zakladateli slepeckého písma Louisi Braillovi je pojmenováno muzeum ve
francouzském Coupvray). Muzeum sídlí na adrese:
Purkyňova 105, 612 00 Brno (telefon 541 214 410).
Otevřeno má kromě pondělí od úterý do pátku od 9
do 17 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin. Základní
vstupenka (pro dospělé) stojí 50 korun, držitelé průkazů TP a ZTP mají vstup zdarma. Dostatek informací
lze najít na webu www.technicalmuseum.cz.
(mk)
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✦ 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 10 milionů vyrobených kusů.
✦ Počítače z Pardubic se vyváží do Evropy, Afriky a zemí Středního východu.
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✦ FOXCONN CZ se za pět let 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 přibližně 2300 lidí. Do budoucna počítá s dalším rozšiřováním své výroby.
✦ FOXCONN CZ Vám nabízí uplatnění v mezinárodním prostředí velké dynamické
společnosti, kontakt s nejmodernějšími technologiemi, možnost dalšího vzdělávání
a profesního růstu. Přehled volných pracovních míst naleznete na adrese www.foxconn.cz.
(PR)

„Hele, vybral sis mě v seznamce Karla Hynka Máchy, tak nevím,
proč se bráníš!“

PAVEL ZDENĚK
zámečnictví

Česká firma specializující
se na rotační tváření plastů

