
Zahájení jubilej-
ního ročníku hoj-
ně navštěvované
výstavy proběhlo
ve čtvrtek 8. září
v atriu Vlastivěd-
ného muzea. Ha-
nák – výtvarný
spolek Olomouc
vybral jako její
pořadatel k pre-
zentaci 1460 ob-

rázků, šperků, keramiky, svíček a dalších drobných dekorativ-
ních předmětů, většinu z nich prodejných. Vytvořilo je celkem

340 autorů ze 17 zařízení pečujících o zdravotně postižené či
vyvíjejících pro ně aktivity (ústavy sociální péče, speciální
školy, oblastní charity apod.) a šest jed-
notlivců, a to i účastníků abilympiád.
Většina vystavovatelů byla z moravských
krajů, po kratší odmlce se znovu prezen-
tovala i Česká abilympijská asociace.

Výstava se konala pod záštitou Ing. Pavla
Horáka, 1. náměstka hejtmana Olomoucké-
ho kraje, který se zúčastnil vernisáže spolu
se zástupci dalších institucí. Ve svém vy-
stoupení mj. řekl: „V uplynulých letech jsem
měl možnost seznámit se s řadou děl 
vytvořených spoluobčany s nějakou formou
handicapu a také s jejich autory. Každé 
z těchto setkání bylo pro mne důležitou zku-

šeností a vnitřně
mne obohatilo.
Osobně jsem se
přesvědčil o roz-
manitém vnitř-
ním životě posti-
žených a mimo-
řádném nadání
řady z nich. Tvor-
ba pro ně přitom
není jen pouhou
prací, ale též vel-
kým potěšením 
a radostí.

Napadají mne
jména slavných

umělců, kteří se též museli potýkat 
s handicapem. Mohu vzpomenout 
alespoň na hudebního skladatele
Bedřicha Smetanu, který ke konci živo-
ta tvořil bez možnosti slyšet svá vlastní
díla. A nejkrásnější knihy Oty Pavla
vznikly jako terapie při jeho boji 
s těžkou duševní chorobou.
Tyto příklady nám ukazují, jak složitý

může být život autorů, k nimž vzhlížíme díky kráse jejich díla. Jsou
důkazem, že každý z nás je jedinečný a nikdo není tak úplně stej-
ný jako ostatní. Vy, výtvarníci se zdravotním handicapem, jste 
jedineční. Za to máte můj obdiv a také můj dík.“

V kulturní části předvedla nejprve taneční skupina klientů olo-
mouckého ÚSP Klíč svoje pojetí části muzikálu Hrabě Monte
Christo. Následovala hudební vystoupení dechového kvarteta Blu-
dovanka z Bludova u Šumperka a skupiny Správní kluci z ÚSP  
Nezamys l ice
na   Prostějov-
sku. Ta zahrála
a zazpívala po-
pulární písně,
které některé
přítomné „do-
nutily“ k tanci. 

Účastníci ver-
nisáže se poté
přesunuli do vý-
stavních pro-
stor, aby se ja-
ko první prošli
ins ta lovanou
expozicí. Výsta-
va trvala měsíc
a prohlédli si ji
také cizinci. 

Snímky:
Miloš Kajzrlík, 

archiv 
muzea  

Text: Miloš
Kajzrlík
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Asociace realizuje poradenský program pro dlouhodobě nezaměstnané lidi

● Poradenský program je novin-
kou, která by mohla inspirovat další
humanitární organizace. Co tvoří je-
ho podstatu?

Skupinový poradenský program po-
skytujeme pardubickému úřadu prá-
ce v rámci pracovní rehabilitace. Je
zaměřen na základní znalosti a do-
vednosti, které by měl člověk mít,
když potřebuje sehnat práci. Do 
našeho střediska běžně přicházejí
zdravotně postižení lidé, kteří se ne-
vyznají v takových záležitostech, jako
je uzavírání pracovní smlouvy, vyplňo-
vání dotazníků a formulářů či sepsání
strukturovaného životopisu. Nebo jim
dělá problémy třeba obyčejná pro-
pustka za účelem návštěvy lékaře. 
A pochopitelně nemají ani povědomí
o psychologických aspektech, které
jsou v kontaktu s případným zaměst-
navatelem také důležité: jde třeba 
o způsob oblečení, osobní hygienu či
celkové chování.
● Jak tento program probíhá?

Klienta, který zažádá o zařazení do
pracovní rehabilitace, vyšetří psycho-
ložka úřadu práce a čeká ho také 
několik návštěv střediska. Náš pra-
covník pak vytvoří kasuistiku s jedno-
duchým individuálním plánem a na je-
jím základě posoudí odborná komise
úřadu práce, zda je vhodné zařadit
klienta do pracovní rehabilitace.

Pokud klient nastoupí k nám do po-
radenského programu, poskytneme
mu užitečné informace, ale důležitěj-
ší pro něj jsou modelové situace.
Například si vyzkoušíme první rozho-
vor se zaměstnavatelem, během ně-
hož se má klient představit, má infor-
movat o svém handicapu a sdělit
svou představu o práci. Až potom 
taková situace nastane, uchazeč 
o zaměstnání je na ni připraven a má
větší šanci, že ji dobře zvládne.
Důležitou součástí programu je cíle-
ná snaha přivést klienta k tomu, aby
si uvědomil, jakou výdělečnou čin-
nost chce vykonávat.

Nakonec písemně zhodnotíme prů-
běh programu a s klientem důkladně
probereme vše, co potřebuje ještě
nějak dořešit. Do budoucna uvažuje-
me o tom, že pokud by klient měl zá-
jem a my, agentura i úřad práce, 
bychom to považovali za potřebné,
mohl by ještě absolvovat individuální
poradenský program. V jeho rámci
bychom se intenzivněji zaměřili na
konkrétní záležitosti, které klientovi
způsobují potíže: jde třeba o zachá-
zení s počítačem nebo používání 
internetu při hledání zaměstnání.
● Středisko úspěšně poskytuje
podporované zaměstnávání. Je po-
radenský program jeho součástí?

Ano, svým obsahem do něj patří.

Podporované zaměstnávání však ne-
ní legislativně zakotveno, zákon o za-
městnanosti ho nezná, a proto ho ne-
můžeme pro úřad práce pod tímto
názvem poskytovat. Praxe je taková,
že alespoň určitou část naší pora-
denské práce s klienty nám úřad prá-
ce uhradí.

● Pardubický úřad práce má tedy
na zahájení a rozvinutí poradenské
činnosti velkou zásluhu.

Samozřejmě. Navázali jsme s ním
intenzivní kontakty letos v zimě. Jeho
zástupce jsme také pozvali na ná-
vštěvu našeho střediska a důkladně
jsme jim představili naše záměry.
Úřad práce se rozhodl, že bude náš
poradenský program financovat, 
a začal k nám posílat vytipované 
uchazeče o práci se zdravotním po-
stižením. Máme dobrou spolupráci,
úřad oceňuje, že poradenský pro-
gram naší agentury vhodně doplňuje
jeho standardní služby.

Domnívám se, že tento způsob spo-
lupráce s úřadem práce může být 
inspirativní i pro další neziskové orga-
nizace. Podobnou cestou se vydalo
sdružení MESADA v Písku.

● Jaká je vaše klientela a kolik lidí
už  program absolvovalo?

Mezi klienty převažují lidé s mentál-
ním postižením. Právě s nimi mívá 
úřad práce velké potíže, protože vy-
žadují specifický přístup. Hodně je 
také lidí s tělesným či smyslovým po-
stižením, už jsme také měli klienty 
s kombinovaným postižením.
● Poradenský program je zatím 
v úvodní fázi, kdy sbíráte zkušenos-
ti a hledáte jeho optimální podo-
bu. Jak by mohl vypadat v nejbližší 
době?

S úřadem práce jsme domluveni, že
vyhodnotíme zkušenosti z prvního
poradenského programu a využijeme
je v těch dalších. Už teď víme, že vý-
ukové hodiny, kterých je sedmnáct,

je třeba rozložit na víc dní. Program
by měl probíhat ne čtyři, ale pět dní,
protože klienti jsou snadno unavitelní.

Jak jsem již uvedla, na skupinový
program bychom rádi navázali indivi-
duálním. Ten by obsahově vycházel 
z výsledků skupinového poradenství 
a pomohl by klientovi zvládnout pro-
blematické záležitosti. Zatím nejčas-
tějším požadavkem klientů je opako-
vání modelových situací, zejména
rozhovorů se zaměstnavatelem, a zís-
kání více zkušeností s používáním 
počítače.                                           (pel)

Další informace o poradenském
programu poskytne Ivana Dolečko-
vá na telefonu 464 646 320 nebo 
e-mailu director@abilympics.cz.

V prosinci roku 2002 zřídila Česká abilympijská asociace 
v Pardubicích středisko pro podporované zaměstnávání, které pomá-
há dlouhodobě nezaměstnaným osobám najít uplatnění na otevřeném
trhu práce. Jeho klienty jsou převážně lidé se zdravotním postižením.

Letos v červnu středisko rozšířilo svou činnost o poradenský pro-
gram. Tento nový, velmi nadějný instrument pomoci vhodně zaplňuje
mezeru v nabídce služeb. V následujícím rozhovoru jej představí ve-
doucí agentury Ivana Dolečková.

V. olomoucký salon výtvarných prací zdravotně postižených občanů

Fotoreportáž ze slavnostní vernisáže
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Mezi klienty agentury podporovaného zaměstnávání byl také Antonín Bednařík, 
osmadvacetiletý mládenec z Lázní Bohdaneč. Po absolvování zemědělského učiliš-
tě vystřídal už řadu zaměstnání, pracoval třeba ve skladu zboží, u zedníků, ošetřoval
koně… Ale dlouhodobější práci nemohl sehnat.

„Skončil jsem asi šestkrát na pracovním úřadě. Když jsem zkoušel něco najít sám,
většinou si vzali mou adresu a řekli, že se mi ozvou. A už se neozvali. Nebo mi sdě-
lili, že mají plno,“ líčí své potíže mladý muž, který má jen lehčí mentální handicap.

Nakonec na doporučení pracovního úřadu přišel do střediska Asociace. „Za po-
moc musím poděkovat hlavně Tomáši Potůčkovi, který mi hodně radil a naučil mě 
vyplňovat formuláře. Pomohl mi také vybrat vhodné pracovní místo. A když jsem v zi-
mě nastoupil na brigádu do pardubické Hypernovy, tak se za mnou byli s kolegyní
několikrát podívat a probírali se mnou všechno, co jsem potřeboval.“

V supermarketu nastoupil Antonín v únoru, nejdřív na tři měsíce na zkušební dobu.
Byl zařazen na úsek nápojů (viz snímek), kde doplňoval do regálů třeba balíky lah-
ví s minerálkami nebo krabice s džusy. A obstál. „Vedoucí mi řekl, že jsem pracovi-
tý, a tak se mnou uzavřeli smlouvu na půl roku,“ říká Antonín spokojeně. 

V létě s ním firma uzavřela další půlroční smlouvu. Zpočátku chodil na ranní 
a odpolední směny, avšak na konci července ho čekala první noční. Začal totiž pra-
covat na pekárně, která se nachází přímo v areálu supermarketu.I tuto pozitivní změ-
nu vyjednal s jeho vedoucím konzultant agentury. 

O své práci nyní Antonín tvrdí: „Jsem tam spokojený, i s platem.“ Dodejme, že ve
volném čase třeba pomáhá rodičům na zahradě nebo se věnuje rybaření.           (pel)

Antonín Bednařík si pochvaluje práci v supermarketu



Liga za práva vozíčkářů 
založila speciální agenturu

Liga za práva vozíčkářů patří k nejak-
tivnějším humanitárním organizacím 
v republice. Sdružení například po-
skytuje osobní asistenci, provozuje
bezbariérové divadlo Barka, zajišťuje
přepravu speciálně upraveným mik-
robusem a vydává časopis Vozíčkář.

Další aktivitou Ligy se stala agentu-
ra podporovaného zaměstnávání,
která zahájila činnost na začátku čer-
vence. Pomáhá najít pracovní uplat-
nění zejména lidem s tělesným posti-
žením z Brna a blízkého okolí, kteří
mají ztíženou pozici na otevřeném tr-
hu práce a v důsledku toho mohou
být či jsou omezeni ve svém spole-
čenském uplatnění. Agentura nabízí
své služby také zaměstnavatelům pů-
sobícím v této oblasti, kteří chtějí 
osoby s postižením zaměstnávat.

Agentura má sídlo na adrese Kou-
nicova 42, 602 00 Brno, telefon:
541 249 175-6, e-mail: job@ligavo-
zic.cz. Podrobné informace o Lize
jsou zveřejněny na internetových
stránkách www.ligavozic.cz.       (pel)

AGAPO dává novou šanci
zdravotně postiženým lidem

Lidé se zdravotním či sociálním zne-
výhodněním nacházejí pracovní 
uplatnění jen velmi obtížně. Právě 
pro ně vznikla letos v Brně agentura

podporovaného zaměstnávání: od
dubna ji provozuje občanské sdru-
žení AGAPO.

Stejnojmenná agentura nabízí 
zdarma své služby zájemcům o za-
městnání na otevřeném trhu práce.
Působí v ní celkem pět konzultantů
vyškolených v metodice podporova-
ného zaměstnávání. Pomáhají svým
klientům zorientovat se na trhu prá-
ce, nalézt své možnosti pracovního
uplatnění navzdory svým omezením,
sepsat formálně kvalitní životopis 
a průvodní dopis, společně hledají
vhodné inzeráty či oslovují vytipované
firmy. „Během tohoto procesu se kli-
ent v ideálním případě naučí všem
potřebným dovednostem, takže je
nakonec schopen nalézt a udržet si
zaměstnání bez naší pomoci,“ uvedla
ředitelka agentury Jitka Komendová.

Pracovní konzultanti se zároveň
snaží vyjít co nejvíce vstříc samotným
zaměstnavatelům. „Pomáháme jim 
s vyřizováním žádosti o dotace od 
úřadu práce a formalit spojených 
s nástupem do zaměstnání, ale i pří-
mo na pracovišti – při zaučení nové-
ho zaměstnance, aby se co nejrych-
leji zapracoval,“ sdělila metodická 
vedoucí Romana Jiráková.

Agentura AGAPO v současné době
rozvíjí i Tranzitní program, jehož cílem
je připravit žáky posledních ročníků
speciálních škol na přijetí do pracov-
ního poměru. Konzultanti vytipovávají
pro žáky těchto škol místa pro praxi
ve firmách, pomáhají jim se zvládnu-
tím potřebných pracovních a sociál-
ních dovedností a poskytují poraden-
ství v pracovně-právní oblasti. „Budou
také asistovat našim klientům přímo
na pracovištích, a pokud se prakti-

kant osvědčí, je zde dobrá příležitost
vyjednat přijetí do pracovního pomě-
ru po ukončení školy,“ dodala pra-
covní konzultantka Pavlína Sméka-
lová.

Podporované zaměstnávání nyní 
v Česku poskytuje třicet čtyři organi-
zací, které působí ve všech krajích.
„V celém Jihomoravském kraji nabí-
zejí službu podporovaného zaměst-
návání čtyři neziskovky. Jenom 
v Praze však funguje osm agentur,“
podotkla Jitka Komendová. A dodala:
„Průměrně je jeden pracovník zaběh-
lé agentury schopen pracovat s pěti
až sedmi uživateli, což znamená, že
naše agentura má momentálně kapa-
citu zhruba pro třicet pět uchazečů 
o zaměstnání.“

Jako většina agentur funguje i AGA-
PO na základě financí z grantu Ev-
ropské unie a z dotace od jihomorav-
ského krajského úřadu a magistrátu
města Brna. Kontaktní adresa: sdru-
žení AGAPO, Cejl 68, 602 00 Brno,
telefon: 541 210 549, fax: 545 215
831, mobil: 608 605 230, e-mail: in-
fo@agapo.cz. Další informace lze na-
jít na stránkách www.agapo.cz.  (pel)
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Česká firma specializující
se na rotační tváření plastů

PROGRAM FESTIVALU
Pondělí 7. 11.
10.00 
DIVADELNĚ VÝTVARNÝ WORK-

SHOP 
Připravila Kristýna Černá.
19.30 
AMERIKA PODLE FRANZE 

KAFKY 
Divadlo Z Pasáže, Banská Bystrica
Režie: Philip Boehm j. h. (St. Louis,

USA)
Jak můžete sbalit celý svůj život 

do kufru a jak se můžete ochránit
před budoucností jen pod starým
deštníkem? Dozvíte se to v křehkém
příběhu Karla Rossmanna, který je
nucen opustit dům rodičů a odejít do
Ameriky.

Kulisami této inscenace jsou autor-
ské obrazy herců Divadla Z Pasáže,
které vznikaly po dobu zkoušek. Jde
o jediné divadlo na Slovensku, které
systematicky pracuje s mentálně po-
stiženými lidmi.

Úterý 8. 11.
9.00 
PEKLA VDOLKY 

Speciální mateřská škola, Praha 4 –
Hodkovičky

9.20 
TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY
Praktická základní a speciální škola

Lužiny, Praha 5
9.45 
STUHY (tanečně-pohybové vystou-

pení)
ÚSP Papírenská, Praha 6
10.00 
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
Speciální školy Mochovská, Pra-

ha 9 – Hloubětín
10.30 
CESTA DO POHÁDKY (literárně-

dramatické pásmo k výročí  spisova-
tele H. CH. Andersena)

Taneční konzervatoř hlavního města
Prahy

19.30 
TRACYHO TYGR 
Divadlo NABLÍZKO, Praha 1
Režie: Apolena Vynohradnyková
Jde o první divadelní soubor 

v Evropě, který uvádí představení
Tracyho tygr ve znakovém jazyce, 
realizované v tzv. stínovém tlumočení.
Každý z herců má svého vlastního tlu-

močníka do znakového jazyka.
Inscenace tak nabízí neobvyklý a pů-
sobivý divácký zážitek – rozhodně
není určena pouze neslyšícím.
Projekt je evropskou premiérou.

Přijďte se podívat! Zblízka to pocho-
píte…

Středa 9. 11.
9.00 
TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN (tradiční čín-

ské bojové umění)
oddíl Tygři, Taji Akademie, Praha 2
9.15 
PÁSMO PÍSNÍ 
Pobytové rehabilitační a rekvalifi-

kační středisko pro nevidomé
Dědina, Praha 6

9.45 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

(námět dle básničky Michala Čer-
níka)

Domov Dana, Praha 5
10.00 
STŘEPY (pražská rocková sku-

pina)
Žáci ze základních škol a gymnázií:

Jan Vinkler (kytara), Jonáš Kucharský
(baskytara), Šimon Kucharský (kláve-
sy), František Vinkler (bicí)

10.30 
SEDM HAVRANŮ
Sdružení Arkádie, Teplice

19.30  
ZTRACENI V CIRKUSE (pre-

miéra)
Dočasná šejkspírovská společnost

Jedličkova ústavu
Autorka hry a režie: Eva Slá-

mová
Co se stane, když se autor vy-

tříbených intelektuálních her rozhod-
ne oslovit širší obecenstvo a začne 
sepisovat cirkus? Uvidíte. Uvidíte 
v prvé řadě, jak se do cirkusu ztratit –
nejlépe se do cirkusu ztratíte na 
hlavním nádraží, když se spěchající 
lidé kolem vás pomalu proměňují 
v aktéry z nějakého paralelního světa. 
A také vás tam odvede píseň, krásná
a smutná, zcela necirkusová: „Tvář
svou si hal, přichází král, pán ži-
vota tvého sní...“ A autor-intelektuál
trpí.

Čtvrtek 10. 11.
9.00 
PÁSMÍČKO FLÉTNOVÉHO SOU-

BORU 
Základní škola K Lučinám, Praha 3
9.15 
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
Dětské centrum Paprsek, Praha 9
10.00 
NÁVRAT ODYSSEŮV 
Speciální domov mládeže Sdružení

pro pomoc mentálně postiženým
Sedlec, Praha 6

10.30 
VESMÍRNÝ DOPIS
Zvláštní a pomocná škola Alvalída,

Liberec
11.00 
Taneční a pěvecký soubor LION
Základní škola Předlice, Ústí nad

Labem

19.30 
BLUESENDS, 4 SIGNS, UNIFIC-

TION 
4 SIGNS – kapela nabízí líbivou 

a energickou muziku ve stylech dan-
ce, funky a reggae. Repertoár je pů-
vodní a pochází ze studny nápadů
všech členů kapely.

Unifiction – makrobiotický latin-
jazzrock + alkoholický funkymetal =
alternativní disco. Show kapely je pl-
ná energie, převleků, průrazných tex-
tů a především neotřelé hudby!

BluesEnds + special guests – for-
mace mnoha tváří, nikdy nevíte, čím
překvapí a jakou tvář ukáže. Spíše na-
stavuje zrcadlo. Hudba, která otvírá
brány do skrytých koutů nás samých.

Pátek 11. 11.
9.00 
POHÁDKY OD KRBU
Gymnázium Nad Kavalírkou, Pra-

ha 5
10.00 
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
Speciální školy Aloyse Klara, 

Praha 4
10.15 
ŘEKNĚTE TO TONYMU 
Gymnázium Botičská, Praha 2
19.30 
ŽIŽKOV MEETS JAZZ (pel)

V Praze se v listopadu uskuteční tradiční kulturní
přehlídka, během níž vystoupí zdravotně postižení
umělci společně se zdravými. Jejím dějištěm bude
opět bezbariérový Palác Akropolis na Žižkově. Akci
pořádá sdružení SUKUS za podpory Junior klubu
Na Chmelnici, Hlavního města Prahy, Městské čás-
ti Praha 3 a Ministerstva kultury ČR. Záštitu nad podzimní částí Festivalu inte-
grace Slunce převzal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a senátorka
Daniela Filipiová.

Zdravotně postižení návštěvníci mají vstup na všechna představení zdarma.
Vhodným doplňkem festivalu bude výstava ve foyeru s názvem „Krásně je na
světě“, na níž budou k vidění obrázky klientů pražského Ústavu sociální péče
Papírenská, a také expozice v kavárně „Obrázky ze Slunce“ – ty nakreslily dě-
ti z pražské Základní školy Londýnská. dle svých zážitků z jarní části přehlídky.

Festival integrace Slunce znovu postaví mosty vstřícnosti mezi dvěma světy

Podporované zaměstnávání už má v Brně 
pevnou půdu pod nohama

Hledáte poskytovatele 
podporovaného zaměstnávání?
Podporované zaměstnávání poskytuje
v naší zemi stále víc organizací. Jejich
kompletní, průběžně aktualizovaný
seznam a všechny adresy lze najít na
stránkách www.unie-pz.cz, konkrét-
ně v rubrice podporované zaměstná-
vání. Poskytovatelé jsou tu rozděleni
dle krajů.                                            (pel)

foto: Pavel Rydl

foto: Pavel Rydl



Hradecká 1151/2    mepo@telecom.cz   
500 03 Hradec Králové www.mepohk.cz

Tel., fax: 495 515 395

✘ Obchodní činnost – export, import:
plastové potrubní systémy – voda, topení, ka-
nalizace, hydroizolace, 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.

Česká abilympijská asociace dne 
1. září oficiálně zahájila realizaci
projektu, který bude financován 
z Evropského sociálního fondu.
Při-spěje ke zlepšení podmínek 
v zaměstnávání lidí, kteří jsou zne-
výhodněni například zdravotním
postižením, dlouhodobou neza-
městnaností, věkem či sociálním
handicapem.

Především se zaměříme  na osvětu
zaměstnavatelů. Budeme informovat
firmy, správní instituce a další za-
městnavatelské subjekty o výhodách
a nevýhodách zaměstnávání lidí 
v nepříznivé sociální situaci, abychom
alespoň v některých případech zame-
zili předsudkům či neznalosti, které
často negativně ovlivňují jejich postoj.
Chceme oslovit kolem 700 zaměst-
navatelů v regionech Pardubicko,
Přeloučsko, Holicko, Litomyšlsko,
Vysokomýtsko a Ústeckoorlicko.

Pro klienty, kteří potřebují pomoc 
s vyřizováním záležitostí potřebných
pro jejich zaměstnání, jsme připravili
novou službu sociálního poradenství.
Deset hodin týdně budou moci využít
naší pomoci a poradenství zaměřené-
ho na oblast sociálních dávek, kom-
penzační pomůcky a záležitosti spo-
jené s pracovním uplatněním.

Od druhé poloviny září se klienti
mohou pravidelně setkávat v naší 
agentuře a trávit zde volná odpoledne
dle svých představ. Může například
probíhat počítačový kroužek, výtvar-
ná dílna či tematické besedy – náplň
si určují samotní klienti. Tato setkává-
ní nejen smysluplně vyplňují jejich
volný čas, ale také jim umožňují navá-
zat nové vztahy a jsou zdrojem moti-
vace k aktivnějšímu životu mimo 
domov.

Projekt, na který získáme 645 tisíc
Kč, je také velmi přínosný pro naši 
organizaci samotnou. Nakoupíme no-
vé nezbytné vybavení (např. multi-
funkční zařízení, digitální fotoaparát,
notebook, nový počítač), které by-
chom si z rozpočtu malé neziskové
organizace za normálních okolností

nemohli pořídit. Naši pracovníci ab-
solvují odborná školení a semináře
rozšiřující jejich profesní způsobilost.

Získání prostředků z Evropského
sociálního fondu je pro nás velkým
úspěchem. Je to pro nás významná
zkušenost a zároveň podnět k další-
mu rozvoji. Za podporu a důvěru vdě-
číme partnerům projektu: Úřadu prá-
ce v Pardubicích, Magistrátu města
Pardubic a Krajskému úřadu Pardu-
bického kraje.

Další informace o našich nových
službách sdělí a zájemce o jejich vyu-
žití eviduje Ivana Dolečková, vedoucí
střediska pro podporované zaměst-
návání, na tel. čísle 464 646 320 
a e-mailové adrese director@abilym-
pics.cz. 

Lenka Kellerová, Miloš Pelikán

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

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

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

mie České akademie věd Praha atd.) i s firmami ze států Evropské unie, USA a Japonska při řešení společných vědecko-výzkumných projektů.
➽ Vysoké schopnosti v transferu technologií do provozního měřítka. 
➽ Od roku 2000 certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

S. K. Neumanna 1316, 
532 07 Pardubice

tel: 466 067 111
fax: 466 067 260

synpo@synpo.cz
www.synpo.cz

Odborníci z oboru výpočetní tech-
niky nezapomínají při hledání no-
vých komunikačních cest ani na li-
di s takovým typem a stupněm
zdravotního postižení, které prak-
ticky vylučuje používání klasic-
kých vstupních zařízení, tj. kláves-
nice a myši. Ve dvou článcích 
seznámíme čtenáře s nápady, kte-
ré vymyslely chytré mozky našich
vědců. 

MyVoice, program pro hlasové ovlá-
dání počítače (česky Můj hlas), vyvi-
nul letos kolektiv pracovníků Labora-
toře počítačového zpracování řeči 
liberecké Technické univerzity pod
vedením Jana Nouzy.

Jeho podstata tkví v náhradě stan-
dardních způsobů ovládání počítače
vhodně sestaveným souborem hlaso-
vých povelů. Uživateli zbývá pouze je-
diné: říkat tyto povely do mikrofonu.
Program je poté sám převede na vir-
tuální stisky příslušných kláves nebo
na pohyb kurzoru, chová se tedy jako
simulátor libovolných sekvencí stisk-
nutých kláves či pohybů myší. Tento
software umožňuje psaní textu i ovlá-
dání všech programů, které podporu-
jí užívání klávesových zkratek včetně
odesílání elektronické pošty a snad-
ného přístupu k novým zdrojům infor-
mací na internetu.

To ale není zdaleka jediné plus 

programu: při psaní textu a jeho edi-
tování je možné frekventovaná slova
nebo věty zadávat jediným povelem.
Dokáže také snadno definovat vlastní
povely a spojovat je s požadovanými
úkony, proto může uživatel oblíbené
programy (např. Word a Internet
Explorer) ovládat jím zvolenými řídící-
mi slovy. Zadáním jediného příkazu
se tak spustí konkrétní program,
vhodným způsobem se nastaví virtu-
ální klávesnice, upraví se plocha 
monitoru a ovládací program navíc vy-
bere a na monitoru ukáže právě pou-
žívanou část slovníku. Do slovníku lze
stejně jednoduchým způsobem při-
dávat nové výrazy, jako odebírat ne-

potřebné. Rozpoznávání povelů je
spolehlivě prověřené osvědčenými
dlouholetými technologiemi. Pro-
gram běží na obrazovce na pozadí
spuštěných aplikací, kde zabírá jen
prostor nezbytně potřebný pro zobra-
zení slovníku a rozpoznaného slova. 

Software si dokáže (i když složitěji)
poradit i s programy, pro jejichž 
ovládání je nezbytná myš. Po několi-
ka povelech se ale nakonec kurzor
přemístí na potřebné místo, kde si-
muluje stisk příslušného tlačítka.

Instalace programu předpokládá
následující technické požadavky:
procesor o frekvenci větší než 500
MHz, paměť zhruba 128 MB, běžnou

zvukovou kartu, nejlépe náhlavní mik-
rofon se sluchátky a operační systém
Windows 2000 a vyšší.

Program MyVoice umožňuje – za
podmínky nainstalovaných přísluš-
ných přídavných karet – také ovládá-
ní CD přehrávače, televize, rádia, 
telefonu apod. 

Program distribuuje liberecká firma
Fugasoft. Webová stránka www.fuga-
soft.cz/myvoice.htm přináší podrob-
nější údaje o programu, nechybí na ní
různé videoukázky přibližující mož-
nosti jeho používání a funkční demo,
které si může vyzkoušet každý, kdo
má rychlejší připojení k internetu.

(mk)

Program pro hlasové ovládání počítače

Asociace rozšiřuje své služby 
pro sociálně znevýhodněné osoby

Provádíme stavbu exkluzivních venkovních 
i vnitřních krbů včetně architektonického 

ztvárnění v prostoru a vypracování projektu. 
Klademe důraz především na originalitu 

a vysokou kvalitu. Snažíme se respektovat
přání zákazníka.

Zajišťujeme prodej krbových kamen, krbových
vložek, krbových sestav a krbového 

příslušenství. 

Zasedání republikového výboru Národní rady zdravotně postižených
rozhodlo vyhlásit letošní ročník této soutěže ve stejných kategoriích
jako loni. Republikový výbor v té souvislosti pověřil předsednictvo vy-
pracováním nových kritérii, podle nichž budou posuzovány jednotlivé
projekty. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 23. února 2006
v Olomouci.

Propozice 

- Soutěžní kategorie:
Cena Národní rady zdravotně postižených ČR pro instituci veřejné sprá-
vy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním
postižením.
Cena Národní rady pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin
ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
Zvláštní cena Národní rady, udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin
ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

- Návrhy na ocenění se podávají na předepsaném formuláři, který je společ-
ně s informacemi o vyhlášení ceny uveden na webových stránkách 
www.nrzp.cz.

- Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní ne-
ziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci 
sdělovacích prostředků a fyzické osoby.

- Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na adresu kanceláře
Národní rady zdravotně postižených ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.

- Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2005; rozhodné je datum podací poš-
ty na listovní zásilce. Později zaslané návrhy již nebudou zahrnuty do 
hodnocení. (mk)

Soutěž o cenu MOSTY 2005

Silak Chrudim s.r.o.
538 36 Žumberk 18

kontakt: 777 739 991
tel./fax: 469 682 024
info@stavbakrbu.cz
www.stavbakrbu.cz
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DAKAM spol. s r. o.                                                                                 telefon: 466 950 024
Křičenského 381                                                                                          fax: 466 951 070
533 03 Dašice                                                                                   e-mail: dakam@tiscali.cz

Firma byla založena v roce 1992, avšak teprve od roku 1998 podniká v oblasti mezinárodní pře-
pravy zboží.
Specializuje se na přepravu v tzv. teplotním režimu, tedy na přepravu zboží, které vyžaduje stá-
lou teplotu buď pod bodem mrazu nebo naopak. K tomu vlastní 19 návěsů s chladicími agregá-
ty, které v případě potřeby produkují i teplo.
Firma v současnosti zaměstnává 27 osob.    (r)



V pátek 9. prosince se v aule Peda-
gogické fakulty Univerzity Hradec
Králové uskuteční celostátní konfe-
rence, která se bude zabývat proble-
matikou domácího násilí a zdravotně
postižených. 

Odborníci z vysokých škol i z jiných
institucí budou mluvit o České repub-
lice a domácím násilí, o úloze společ-
nosti v oblasti prevence domácího
násilí a o postavení a cílech činnosti
nevládních neziskových organizací
(zejména zdravotně postižených) 
v pomoci obětem domácího násilí.
Projednávané bloky navazují na okru-
hy ze tří předchozích konferencí (v ro-
ce 2000 byl tématem Rodinný a se-
xuální život zdravotně postižených, 
v roce 2002 Ochrana zdravotně 
postižených před sexuálním zneuži-
tím a loni Sexualita mentálně postiže-
ných).

Organizátoři konference uskuteč-
ňují v souvislosti s její přípravou 

dotazníkové šetření v občanských
poradnách a organizacích zdravotně
postižených. Texty dotazníků spolu 
s bližšími informacemi o konferenci,
programem a přihláškou přináší inter-
netová adresa www.orfeus-cr.cz. 

(mk)

Pro tři stovky nevidomých, nesly-
šících, lidí s mentálním, kombino-
vaným i tělesným postižením včet-
ně mnoha vozíčkářů z celé repub-
liky, ale i z Rakouska a Belgie při-
pravil o druhém zářijovém víkendu
– v sobotu 10. a v neděli 11. –
Kiwanis klub Český Krumlov ve
spolupráci s městskými organiza-
cemi velice zajímavý poznávací,
kulturní i jiný program. Za krásné-
ho pozdněletního počasí probíhal
v historickém centru města a při-
lákal i řadu dalších lidí. 

V sobotu zaplnily centrální náměstí
stánky, ve kterých organizace  nezis-
kového sektoru představovaly svoje
aktivity ve prospěch odstraňování 
bariér mezi zdravotně postiženými 
a ostatní společností. Účastníkům by-
ly přečteny přátelské pozdravy od
britského herce Rogera Moorea,
nejznámějšího představitele Jamese
Bonda, a hvězdy NHL Jaromíra Já-
gra. Nerovně vydlážděný povrch byl 
ideálním prostorem pro akci Zkuste si
to na chvíli. V jejím rámci se chodící
posadili na vozík, aby se vžili do poci-

tů vozíčkářů při jeho obtíž-
ném ovládání na takovém
povrchu. Příznivci kultury
se vydali na divadelní scé-
nu v zámeckém parku na
muzikál Sněhurka a sedm
trpaslíků. A zažili zde pří-
jemné překvapení: diváci
na otáčivém hledišti jim 
ochotně přepustili svoje
místa, aby měli z předsta-
vení patřičný zážitek.

Tradičně největší zájem přitáhla
speciální prohlídka areálu hradu 
a zámku s barokním divadlem. Důvod
byl jednoduchý: při normálních pro-
hlídkách, tj. bez pomoci asistentů, by
si těžce tělesně postižení nemohli ni-
kdy interiéry prohlédnout. Dotkni se
Českého Krumlova – takový název
měla speciální prohlídka města, kte-

rou zakončila prohlídka unikátního
keramického modelu,  jehož pro-
střednictvím se seznámili s geniálním
řešením města. To ocenili především
nevidomí, neboť si mohli všechny
modely osahat. 

Příjemná atmosféra pokračovala 

i v neděli. Navíc se organi-
zátoři dočkali splnění 
jednoho tajného přání: ne-
násilně propojit svět zdra-
votně postižených lidí se
světem těch ostatních. Za-
sloužili se o to herci poulič-
ního Divadla Kvelb, kteří
do svého představení za-
pojovali i přihlížející lidi. 
K pohodě přispěl svým vy-
stoupením i třicetičlenný
kalifornský East Bay Banjo Club. 

Za velmi přínosnou i atraktivní akci
pro zdravotně postižené návštěvníky
ze zahraničí označil letošní Den 
s handicapem – Den bez bariér zá-
stupce Kiwanis klubu z Rakouska. Při
setkání s organizátory uvedl, že v pří-
padě pokračující úspěšné spoluprá-
ce obou klubů může být v roce 2006
akce poprvé oficiálně uspořádána ja-
ko mezinárodní. 

V programu organizačně náročné
akce, dalšího významného příspěvku
ke snaze podpořit zapojení našich

zdravotně postižených spoluobčanů
do „světa bez bariér“, nechyběly 
například ani oblíbené plavby na na-
fukovacích raftech či vorech. Vše se
podařilo zvládnout ke spokojenosti
všech zúčastněných díky sedmi de-
sítkám dobrovolníků a řadě sponzor-
ských subjektů.   

(mk)

Rádi fotíte? 
Zapojte se do nové soutěže!
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Autorem kreseb výstavy s názvem „Můj svět“ je devítiletý Filip Facincani, žák
3. třídy ZŠ Brána jazyků v Praze 1.  Na letošní 4. české abilympiádě pro dě-
ti a mládež vyhrál disciplínu Malování (I. kategorie) s tématem „Zvířata ve
městě“.
Jeho kresby už zaujaly výtvarné kritiky i vydavatele knih. Některé byly 
součástí výstavy oceněných prací celostátní výtvarné soutěže zdravotně po-
stižených „Navzájem“, která proběhla koncem minulého roku v galerii praž-
ského Divadla Bez zábradlí. Jako ilustrace doplnily knížku „Naděje chodí po
špičkách“ od Ivana Jergla.

Časopis Vozka vyhlásil v červenci 
fotosoutěž „Alespoň madlo!“, te-
maticky zaměřenou na život na
vozíku. V záběru musí být alespoň
částečně vidět vozík. Kromě něj
může být na snímku cokoliv.

Soutěž je určena i amatérům, posu-
zován bude hlavně obsah fotografií,
nikoli jejich technická kvalita. Přihlásit
lze maximálně dva snímky, které mo-
hou být zpracovány jak klasicky, tak
digitálně. Vítězové budou odměněni

věcnou cenou a jejich práce bu-
dou zveřejněny na stránkách Vozky 
a na webových stránkách Ostravské
organizace vozíčkářů, vydavatele ča-
sopisu.

Uzávěrka soutěže je 30. listopadu
2005. Kontaktní adresa: redaktor
Petr Dzido, Tylova 4, 700 30 Ostra-
va-Zábřeh, telefon: 596 783 174, 
e-mail: dzidopetr@volny.cz. 

(pel)

UNO-HK, a.s.
ČS PHM „Hejcmanka“
u hlavní silnice E442
směr HK – Jičín

Pohodový krumlovský víkend s množstvím lákadel
Den s handicapem – Den bez bariér 2005 

Snímky z vyhídkové plavby na vorech,
pouličního vystoupení Divadla Kvelb 
a prohlídky zámeckých komnat pořídi-
li Lubomír Mrázek a Miroslav Votřel.

Roztroušená skleróza, kterou trpí v ČR
zhruba 12.000 nemocných, často zásad-
ně změní život nejen jim, ale také jejich ro-
dinným příslušníkům. Přitom jen 41 pro-
cent příbuzných má nějaké specifické
znalosti o roztroušené skleróze, péče o je-
jich blízké jim působí potíže ve 38 pro-
centech případů, 57 procent by uvítalo
znalosti zejména v oblasti psychologie, fy-
zioterapie, medicíny a ošetřovatelství. Ty
by měl poskytnout výukový multimediální
nástroj, který vznikne do podzimu příštího
roku v rámci evropského projektu Quali-
fied Care – profesionalizace rodinné péče
o lidi trpící roztroušenou sklerózou. 

Vedle španělských koordinátorů se tohoto
projektu, který je součástí programu
Evropské komise Leonardo da Vinci, účast-
ní další partneři z Itálie, Řecka, Španělska 
a za Českou republiku BMI sdružení. 
V úvodní části provedli průzkum mezi 418
respondenty z uvedených zemí, vesměs pří-
buznými osob s roztroušenou sklerózou.
Získali při něm informace o nemocných,
které lze z hlediska míry soběstačnosti roz-
dělit přibližně na třetiny: jako nejpočetnější
skupina byli s 39 procenty středně soběs-

tační, 34 procent mělo nízkou úroveň 
soběstačnosti a 27 procent vysokou. V za-
městnání bylo 55 procent nemocných, před
onemocněním, resp. stanovením diagnózy
pracovalo 73 procent. Jejich příbuzní kvůli
péči o ně opustili zaměstnání v 16 procen-
tech případů. Převažovaly při tom dva důvo-
dy – buď nemohli zajistit profesionální péči
(necelých 47 procent), anebo dali přednost
osobní péči (zhruba 44,5 procenta).

Menší část příbuzných (41 procent) získa-
la znalosti o roztroušené skleróze buď z lite-
ratury (39 procent), z vlastní zkušenosti 
(19 procent), od lékařů (15 procent), z kur-
zů a konferencí (11 procent), na univerzi-
tách (7 procent), od pacientských asociací
(6 procent) nebo z internetu (3 procenta). 

Informace o průběhu projektu se lze do-
zvědět v pěti jazycích na webových strán-
kách www.qualifiedcare.net či na stránkách
BMI sdružení (www.brezen.cz). To při práci
na projektu úzce spolupracuje zejména 
s občanským sdružením Unie Roska v ČR;
do výzkumu se zapojili členové většiny z je-
ho více než 30 regionálních organizačních
složek.

Jaroslav Winter

Příbuzní osob s roztroušenou sklerózou 
získají pomocníka

❍ maloobchodní prodej  PHM a LPG (čerpací sta-
nice)

❍ plnění a prodej PB lahví (propan-butan)
❍ po celých Čechách cca 350 prodejců těchto

lahví 

Konference o závažné problematice

Olbrachtova 174     
537 01 Chrudim

tel.: 469 688 393 
www.novplasta.cz

výroba a prodej obalových materiálů
- PE fólie (smrštitelné, streč, bublinkové)
- papírové pytle s PE vložkou
- PE pytle (na potraviny, na odpad)
- vázací pásky

nákladní autodoprava

❋          ❋          ❋          ❋          ❋



Nejprve se vraťme na přelom dva-
cátých a třicátých let minulého stole-
tí, kdy se v Praze začaly z podnětu 
redakce časopisu Úchylná mládež
pod vedením Josefa Zemana (zakla-
datel tamního slepeckého muzea)
pořádat výstavy slepeckých pomů-
cek. Jejich organizátoři získali z po-
zůstalosti nevidomého hudebního
skladatele K. E. Macana např. šest
modelů horských hřebenů, pět sou-
borů dřevěných tabulek s reliéfní la-
tinkou, dřevěné rozkládací mapy
Evropy a Rakousko-Uherska, malý
kapesní strojek pro psaní bodátkem,
pomůcku pro psaní Heboldovým pís-
mem (německý tyfloped E. E. Hebold
vynalezl pro nevidomé šablonu pro
psaní tužkou) a množství dalších
předmětů i knih a časopisů pro nevi-

domé a slabozraké. Sbírka se pozdě-
ji rozšířila o věci z pozůstalosti po
pražském varhaníkovi a ladiči klavírů
K. Glückaufovi, v níž byly mimo věci
osobní potřeby např. také plechová
krabička (nosil ji na opasku) se sou-
částkami klavíru, potřebami k jeho la-
dění, nástrojem k narovnávání hlásek
u harmonia nebo zinková tabulka pro
psaní Braillovým písmem. V roce
1939 obsahovala vedle trojrozměr-

ných předmětů a slepeckých pomů-
cek také 700 knih v běžném i sle-
peckém písmu v několika jazycích, 
více než sedm desítek časopisů pro
nevidomé, fotografie a životopisy vý-
znamných nevidomých osobností
atd. Z tohoto prvorepublikového mu-
zea získalo brněnské do svého depo-
zitáře četné exponáty. 

Předměty s pomyslnými čísly 1 a 2
v soukromé tyflopedické sbírce Jose-
fa Smýkala, kterou od něj Slepecké
muzeum získalo darem, byly tzv.
pražská tabulka pro psaní Braillovým
písmem a Kleinův psací stroj pro do-
pisování nevidomých s vidomými reli-
éfní propichovanou latinkou. Díky 
jeho sběratelskému entuziasmu se
podařilo z popelnic, půd, sklepů 
i dalších nedůstojných  prostor za-
chránit řadu učebních a dalších po-
můcek: vzácné tisky v bodovém pís-
mu i reliéfní latince (dvacet let si na
nich pochutnávaly ve skříních myši),
u nás dosud nejstarší nalezenou sle-
peckou knihu pocházející z Bostonu
a tištěnou tzv. bostonskou hranatou

reliéfní latinkou,  album varhanních
skladeb z roku 1875 (u nás nejstarší
dochovaná hudebnina ve slepecké
bodové hudební notaci), kamennou
matrici pro výrobu hliněných destiček
s reliéfní latinkou z konce 19. století
(sloužila v údržbářské dílně brněnské
školy pro nevidomé jako podložka
pod elektrický vařič!), nástěnné ze-
měpisné mapy vč. sádrové mapy
Moravy zřejmě z poloviny 19. století
(dvacet let „odpočívaly“ na půdě pod
hromadami holubího trusu), velkou
nástěnnou mapu železnic z počátku
třicátých let atd. Do sbírky patří i roz-
měrově větší předměty – elektromag-
netický sázecí stroj pro Braillovo 
písmo, mechanický lis nebo rozmno-
žovací zařízení pro kopírování notové-
ho materiálu. Zdaleka ne všechny
předměty byly získány formou daru,
J. Smýkal je musel mnohdy koupit.

Záchrana se naopak nezdařila v pří-
padě několika zajímavých a často 
i velmi vzácných exponátů, které byly
umístěny v tzv. koutku tradic základní
školy pro nevidomé v Brně, kde se

vystavovaly třeba velký model osobní-
ho železničního vozu, historická razít-
ka, dřevěné modely mořských ryb,
dřevěný reliéfní glóbus atd. Po II. svě-
tové válce skončily ve šrotu unikátní
psací stroje a jiné speciální pomůcky
původní výroby a další věci.

Možná máte vy nebo někdo z va-
šich známých nějakou slepeckou 
pomůcku ležet nečinně doma či ně-
kde na chalupě a nevíte, co s ní. 
J. Smýkal vám bude určitě vděčný,
kdy mu zavoláte na číslo 548 521
382 nebo pošlete e-mail na adresu
smykal.j@volny.cz.    (mk)
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Všechna muzea se pyšní řadou unikátních exponátů. Ve svém sbírkovém
fondu je mělo Zemanovo slepecké muzeum v Praze, má je i Oddělení 
dokumentace tyflopedických informací brněnského Technického muzea.
Nebýt ale celoživotního nadšení Josefa Smýkala pro zachování předmětů,
které ulehčují život nevidomým či slabozrakým lidem, nedostaly by se 
nikdy mnohé, vskutku ojedinělé či zajímavé předměty do míst, kde jsou 
nyní. 

Historie slepeckého muzejnictví je stará osm desítek let
Jedinečné exponáty často z neuvěřitelných míst

Dosavadní pozvánky zavedly turisty
na vozíku, osoby s omezenou mobi-
litou i všechny ostatní příznivce po-
hybu v přírodě do dvou horských
oblastí – do Jizerských hor a na Šu-
mavu. Tentokrát se přesuneme na
Moravu do města Valašské Meziříčí,
kde členové místní organizace
Českého svazu ochránců přírody
vybudovali na okraji města v areálu
bývalých kasáren (směr na osadu
Hrachovec, přístup ze Šafaříkovy 

ulice) 600 metrů dlouhou bezbarié-
rovou naučnou stezku s deseti 
zastaveními. Kromě tělesně posti-
žených, seniorů nebo maminek 
s kočárky na ni zvou samozřejmě
také ostatní veřejnost.

Stezka začíná u brány objektu, 
kterou je autem možno vjet dovnitř 
a odstavit ho na betonové ploše.
Většina trasy vede kolem hektarové-

ho jezírka lemovaného zelení (vojáci
ho vybudovali před čtyřiceti lety a na-
cvičovali na něm stavbu mostů).
Povrch stezky tvoří ze dvou třetin 
desky na trámech upevněných na ko-
vových patkách (tzv. laťový nebo po-
valový chodník), zbytek zpevněná pa-
nelová cesta. Tabule u jednotlivých
zastavení informují prostřednictvím
textů, obrázků nebo fotografií o rost-
linstvu a živočišstvu rybníka, první za-
stavení si všímá historie zdejší vojen-
ské posádky.

V rybníku, s nímž se počítá jako 
s centrem prostoru se zachovalým
přírodním prostředím, a kolem něj ži-
je a roste řada vzácných ohrožených
živočichů a rostlin jako rak říční, led-
ňáček říční, moudivláček lužní, sko-
kan štíhlý nebo vážka jasnoskvrnná,

žebratka bahenní, ďáblík bahenní či
ocún jesenní. Nedaleký starý ovocný
sad prošel přednedávnem regenera-
cí a bude sloužit jako genetická zá-
kladna pro zachování původních 
valašských odrůd ovocných stromů
(slivoní, jabloní a hrušní). Určitým
zpestřením procházky je zastávka 
u památníku vojáka, který ve zdejším
bývalém lazaretu podlehl zraněním 
z bitvy u Slavkova roku 1805. 

Naučná stezka, která byla otevřena
letos v září, je první aktivitou v rámci
připravovaného projektu přeměny ka-
sáren na bezbariérové ekologické 
a odpočinkové centrum. K naučné
stezce má přibýt typický stateček 
s domácími zvířaty (kozy, ovce apod.)
a různými dětskými atrakcemi. Další
plánovanou součástí je tzv. stezka
stromů s popisem a vyobrazením da-
ného druhu, přičemž pro slabozraké
by ochránci přírody chtěli jednotlivé
listy i plody vyřezat. V areálu dosud
chybí bezbariérové WC, jeho umístě-
ní se už ale také plánuje. 

Další zajímavosti o stezce i historii
kasáren přináší publikace Přírodou 
a historií Valašskomeziříčska po na-
učných stezkách. Objednat ji lze na
adrese ČSOP Valašské Meziříčí, 
U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí
(e-mail: csopvm@quick.cz, telefon:
571 621 602). (mk)

Výlet (nejen) 
pro vozíčkáře

Firma se od data svého založení dne 1. října 1991 zabývá především výrobou, montáží a servisem spe-
ciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopeloměry, přístroje pro kontinuál-
ní měření popelnatosti uhlí a analyzátory kyslíku pro optimalizaci spalování v průmyslových kotelnách
a spalovnách.
Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně v těžkých provozních
podmínkách), elektronické zabezpečovací a protipožární signalizace.
V roce1999 firma rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích 
a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání této malé firmy je zřizování, montáž, 
údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických zařízení.
Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny, chemičky, strojírny,
textilky i další průmyslové podniky.

U Stadionu 241
533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154
fax: 466 988 153

web: www.enelex.cz
e-mail: enelex@enelex.cz

Dobro v mnoha podobách
Sdružení REHATOM vyhlásilo 7. ročník soutěže Namaluj dobro, do které se
mohou přihlásit nejen zdravotně postižení amatérští malíři bez rozdílu věku.

Soutěž se skládá ze dvou částí. V první musí každý napsat 10 slov, která pod-
le něj vyjadřují dobro. Z nich si následně vybere jedno a to jakoukoli výtvarnou
technikou zpracuje jako obrázek. Zůstává na libovůli každého účastníka, zda
na sepsání slov a na obrázek použije jiný list papíru nebo zda obojí umístí na
jeden papír.

Uzávěrka soutěže je 30. listopadu. Výtvarná díla s adresou autora je třeba 
zasílat do sídla vyhlašovatele: REHATOM, sdružení pro pomoc tělesně posti-
ženým, Pod Kavalírkou 10, 150 00 Praha 5. V případě, že sepsaná slova bu-
dou na jiném listu než obrázek, je nutno ho poslat také.

Výsledky budou vyhlášeny v průběhu tradičního Novoročního zvonění (jedna
ze sedmi aktivit sdružení), jehož 16. ročník proběhne v okolí Karlova mostu.
Obrázky vystaví především naše galerie, dostanou se ale i do zahraničních.
Autoři nejlepších děl se mohou těšit na drobné odměny.

Dalšími aktivitami sdružení REHATOM je např. provoz chráněných dílen 
a centra regenerační rehabilitace nebo Czech Bumbác Ball, sportovní hra 
s velkým rehabilitačním míčem.                                                                                (mk)

Lány 52 
537 01 Chrudim

Telefon: 469 687 230
Fax: 469 687 175

E-mail: horak@taurus-sro.cz

č. p. 475
533 03 Dašice v Čechách

telefon: 466 951 026, 466 951 057
fax: 466 951 181

Předmětem činnosti společnosti je poskytování služeb při povrchovém dobý-
vání hornin, především vrtných, trhacích a zemních prací při lomařské těžbě. 
V tomto oboru společnost v současné době provádí rozpojení cca 4,9 mil. tun
hornin ročně celkem na 17 lokalitách.

Tovární 302                     tel.: 466 303 397             e-mail: fospol@fospol.com
538 04 Prachovice         fax: 466 304 420                 web: www.fospol.com

Snímky matrice mapy Čech i hrušti-
ček, dvou exponátů muzea, pocháze-
jí z archivu J. Smýkala.



klempířské stroje 
a stožáry veřejného osvětlení 

MOSTR Prachovice
tel. + fax: 466 950 866

mostr@mostr.cz     
www.mostr.cz

Callipso ProSport
S. K. Neumanna 230

530 02 Pardubice 
Tel./fax.: 466 635 115

OP   
P.P.

50403 / 2003

530 02 Pardubice 2
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Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí
Pardubic. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvu-
kových záznamů seznámí s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných
typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Součástí expozice 

je rovněž výukový program pro školy.

Muzeum otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 

Vstupné: 50 Kč, poloviční 25 Kč (děti a studující, důchodci).
Prohlídka jen jedné expozice 10 a 5 Kč, prohlídka jen jedné vý-
stavy 8 a 4 Kč. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s dětmi – 
2 děti zdarma, každé další dítě poloviční vstupné. Vstup zdarma
pro děti do 7 let a imobilní občany.

Veškeré informace na telefonním čísle 466 799 240,
http://www.vcm.cz, e-mail: vcm@vcm.cz.

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM  V PARDUBICÍCH, ZÁMEK 2
PŘÍRODOVĚDNÁ EXPOZICE Příroda východního Polabí

obchodní  a servisní 
zastoupení 

americké firmy

Firma SIVAK patří již 15 let mezi přední dodavatele zdravotnické techniky, 
jako jsou např.:
● elektrické vozíky exteriérové i interiérové;
● mechanické vozíky standardní, speciální, odlehčené, aktivní i sportovní;
● pomůcky pro domácí péči;
● chodítka, zvedáky, toaletní židle a vozíky;
● další kompenzační pomůcky.

Těšíme se na Vás na adrese:
Hana Gümplová – SIVAK 

Jana Masaryka 1713, 500 12  Hradec Králové 
tel.: 495 220 684, fax: 495 221 327
www.sivak.cz; e-mail: sivak@sivak.cz

STROJCENTRUM s.r.o.
Letiště obj. č. 36

503 41 Hradec Králové 

telefon: 495 214 227
mobil: 777 188 664,

777 332 266

stibor@strojcentrum.cz
strojcentrum@seznam.cz 

www.strojcentrum.cz

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

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

- stavební firma zabývající se především pro-
váděním železobetonových monolitických
konstrukcí

Form-A s.r.o. 
Smilova 485

530 02 Pardubice

Eurobeton Maba, s.r.o.

ACTIWO Pardubice s.r.o.

MANA SDRUŽENÍ
František Březina

ADONIX, spol. s r.o.

AQUASTAV s.r.o.


