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Vážení čtenáři,

jistě jste zaregistrovali drobné
změny v periodicitě, tváří i obsahu
našeho zpravodaje. Bezprostřed-
ně po 14. abilympiádě se nám po-
dařilo vydat speciální vydání, dnes
dostáváte do rukou dvojčíslo. 

Nechceme máchat kouzelným
proutkem, ale postupnými kroky
náš zpravodaj zmodernizovat a je-
ho obsah oživit. 

Chceme navázat co nejtěsnější
kontakt i s vámi, věrnými čtenáři.
Na naší adrese proto velice rádi
přivítáme jakýkoliv nápad na zlep-
šení obsahu, názor na obsah sou-
časný a budeme vděční za každý
příspěvek či fotografii o tom, co
jste zažili, co třeba zrovna teď dě-
láte a k čemu se chystáte.

Na vaše řádky se těší 
JAROMÍR FRIDRICH, 

šéfredaktor

(fridrich.jaromir@seznam.cz)
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● Jitka Kalabisová vypráví o tom, jak vzala do třídy nevidomou žákyni (str. 7) 

● Vitální vozíčkářka z Pardubic soutěží na abilympiádě každý rok (str. 7)
● Dokument zaručující možnost telefonování skutečně všem (str. 8)

Po skončení 14. abilympiády jsme
hovořili s ředitelem akciové spo-
lečnosti Městský rozvojový fond
Pardubice ing. ALEŠEM KOPEC-
KÝM.

Proč jste přijali garanci abilympi-
ády a co to obnáší? 

„Naše akciová společnost má zá-
jem pomoci našim postiženým spolu-
občanům. V dřívějších letech se abi-
lympiáda konala v domě salesiánů,
který ne zcela vyhovoval, a tak jsme
se rozhodli poskytnout velkou halu
naší ČEZ ARENY, kde tělesně posti-
žení spoluobčané nemají žádný 
problém v přístupu. Garance obnáší
pronájem haly České abilympijské 
asociaci pouze za nejdůležitější režij-
ní náklady, spojené s přípravou akce.
Městskému rozvojovému fondu Par-
dubice tato akce nepřináší žádný fi-
nanční prospěch, ale dobrý pocit 
z poskytnuté pomoci.“

Jaký máte osobní dojem z abi-
lympiády či samotného abilympij-
ského hnutí? 

„S přípravou i samotným průběhem
akce jsem velmi spokojen. Přesto si
myslím, že by si tato akce zasloužila
více pozornosti od pardubické veřej-
nosti i větší podporu sponzorů. Jsme
rozhodnuti podporovat tuto prospěš-
nou akci i do budoucna, a to nejen
poskytnutím prostoru v Aréně, ale 
i zapojením se do reklamní kampaně
v rámci možností naší společnosti.“   

(fr)

Z poskytnuté 

pomoci máme 

dobrý pocit

Agentura podporovaného zaměstnávání je v Pardubicích na vysoké úrovni
Česká abilympijská asociace není
jen pořadatelem národní abilympi-
ády. Zajišťuje také různé služby
pro lidi se zdravotním postižením
či sociálním znevýhodněním. Její
agentura podporovaného zaměst-
návání získala letos v červnu za
svou činnost prestižní ocenění za
vynikající kvalitu od Sdružení pro
cenu České republiky za jakost.

Jde o inspekční certifikát udělovaný
v rámci programu Česká kvalita. Ten
je součástí Národní politiky jakosti,
programu vyhlášeného vládou. „Hlav-
ní přínos certifikátu je v tom, že 
garantuje kvalitu služeb, které zajišťu-
jeme v rámci podporovaného zaměst-

návání,“ říká Ivana Dolečková, vedou-
cí pardubické agentury.

Středisko tak může dokladovat svou
péči o kvalitu služeb. To může sehrát
velkou roli při shánění financí na čin-
nost agentury v příštím roce. Ivana
Dolečková vysvětluje: „Jsme v těžké
situaci. Podporované zaměstnávání
dosud nemá dostatečnou oporu v le-
gislativě. Není definováno v klíčových
předpisech, tedy v zákonu o sociál-
ních službách a zákonu o zaměstna-
nosti. Financování podporovaného
zaměstnávání proto bude pořádným
oříškem.“ Udělený certifikát má sil-
nou vypovídací hodnotu a může úřed-
níkům na magistrátu, krajském úřa-
du, úřadu práce či ministerstvu 

usnadnit výběr projektů vhodných pro
udělení dotace či grantu. 

Podporované zaměstnávání je služ-
bou, která pomáhá dlouhodobě ne-
zaměstnaným lidem najít uplatnění na
otevřeném trhu práce. Zmiňovaná 
agentura, kterou Asociace zřídila 
v Pardubicích v prosinci 2002, pro
své klienty zajišťuje jednak standardní
podporované zaměstnávání, jednak
související služby: poradenský pro-
gram, sociální poradenství a volnoča-
sové aktivity.

Podrobné informace o agen-
tuře jsou zveřejněny na stránkách
www.abilympics.cz. Lze je získat i na
telefonu 464 646 320 či e-mailové
adresepz@abilympics.cz.            (pel)

DNES:

Cherry, asistenční fenka zlatého retrívra, podává svému pámovi, vozíčkáři Jirkovi, mobil. O tom, jak si pořídit vycvičeného psa, čtěte na straně 3.
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Nemáte práci? Neházejte flintu do žita!
O pracovní rehabilitaci zdravotně postižených, o možnos-
tech přípravy na práci i o motivaci firem k zaměstná-
vání zdravotně postižených jsme si povídali s vedoucí 
odboru poradenství Úřadu práce (ÚP) v Pardubicích Naděž-
dou Černou, s místní psycholožkou Hanou Chodurovou 
a Ivanou Dolečkovou z České abilympijské asociace.

Mnoho zdravotně postižených osob se domnívá, že jejich zdra-
votní omezení je tak velkým handicapem, že šance na pracovní
uplatnění je mizivá. „Mají pocit, že těch překážek mají moc, při-
padají jim nepřekonatelné a nespravedlivé, cítí, že jsou v nevýho-
dě oproti ostatním lidem. Často házejí flintu do žita. Nabízíme jim
pomocnou ruku, pomůžeme jim tyto překážky překonávat,“ vy-
světluje psycholožka Hana Chodurová. 

Úřad pomůže najít řešení
Právě ÚP je tím odrazovým můstkem, který zdravotně postiže-

nému může pomoci najít řešení, jak získat místo, které by zvládal.
Slouží k tomu proces pracovní rehabilitace, zaměřený na získání
a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením.
Zájemce může na úřad práce podat žádost o pracovní rehabi-
litaci, jejíž součástí musí být doklad osvědčující, že se jedná 
o osobou se zdravotním postižením. Klient následně s pomocí
pracovnice úřadu sestaví individuální plán pracovní rehabilitace,
jenž schvaluje pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci. 

„Je potřeba, aby si člověk uvědomil své možnosti i svá omeze-
ní, aby odstranil své bloky i obavy. Pak je na dobré cestě 
k získání práce,“ popisuje Chodurová. Někteří lidé totiž mají pře-
hnané představy o svých možnostech a rádi by vykonávali obor,
který nemohou zvládnout, jiní zase přeceňují svá omezení a při-
jde jim, že nezvládnou vůbec nic. 

Je připraven poradenský program
Někteří žadatelé končí již na začátku: „Zaleknou se proškolová-

ní, praktické přípravy na práci nebo se třeba jen bojí změny a ne-
chtějí absolvovat cestu pracovní rehabilitace,“ objasňuje vedoucí
odboru poradenství Úřadu práce v Pardubicích Naděžda Černá.
Ostatní pokračují dalším krokem – poradenstvím pro volbu povo-
lání, popřípadě pro změnu povolání u lidí, kterým se změnil 
zdravotní stav. Poradenský program mimo jiné zahrnuje i nejzá-
kladnější praktické dovednosti pro lidi, kteří se o práci ještě ne-
ucházeli. 

„Učíme klienty, jak se obléci, jak se o práci ucházet, jak se pre-

zentovat, jak se zaměstnavatelem 
pohovořit o svých zdravotních omeze-
ních. Zkoušíme tu s nimi přijímací 
pohovor nanečisto,“ líčí průběh pora-
denství Ivana Dolečková, vedoucí
střediska bezbariérovosti a podporo-
vaného zaměstnávání České abilym-
pijské asociace.

Pomocí bilanční diagnostiky se dále
zhodnotí schopnosti člověka. Pardu-
bický úřad práce k tomu používá 
i služby ergodiagnostiky Krajské ne-
mocnice Pardubice, která zjistí „aktu-
ální pracovní potenciál“. V případě kli-
entů, jimž se změnil zdravotní stav, se hodnotí, zda by mohli 
dělat dál svou práci, nebo je třeba hledat jinou. „Někdy mají lidé
zbytečný strach, že už původní profesi nemohou vykonávat, ale
diagnostika ukáže, že ji bez problémů zvládnou,“ říká Černá.
Jindy se ukáže, že původní práci opravdu dělat nemohou. „Pak
se může rovnou posoudit, zda by mohl dělat novou, vytipovanou
práci,“ dodává. 

Problém v omezených kapacitách
Následuje praktická příprava na práci u zaměstnavatele nebo 

v chráněných dílnách. Jedná-li se o změnu povolání, lze mluvit 
o „rekvalifikaci“, tedy o novém proškolení člověka pro nové po-
volání. To se může dít i formou praktického výcviku v chráněných
dílnách, u zaměstnavatele nebo ve vzdělávacích institucích. 

Zde však vězí asi největší problém. Kapacity chráněných dílen
jsou omezené, zdravotně postiženou osobu zde sice mohou 
naučit v rámci přípravy na práci zvolenému povolání, ale máloko-
mu mohou nabídnout stále pracovní místo. A majitelé firem jsou
stále značně nedůvěřiví a obávají se člověka s určitým omezením 
zaměstnat. „Zaměstnavatelé se bojí, že výkon zdravotně postiže-
ných nebude stoprocentní, že budou častěji nemocní,“ 
líčí vedoucí odboru pracovního poradenství pardubického ÚP
Naděžda Černá. 

Zákon hovoří jasnou řečí 
Zákon o zaměstnanosti přitom ukládá zaměstnavateli (včetně

státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměst-
návat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl
těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve 

výši 4 %. Za nesplnění této povinnosti
je zaměstnavatel povinen odvést do
státního rozpočtu za každou osobu se
zdravotním postižením, kterou by měl
zaměstnávat, ročně 2,5násobek prů-
měrné mzdy, popřípadě věc „kompen-
zuje“ tzv. náhradním plněním, tedy 
odebráním výrobků nebo služeb od or-
ganizací zaměstnávajících více než 
50 % zaměstnanců se zdravotním po-
stižením. 

„Zaměstnavatelé většinou říkají, že je
pro ně menší ztráta zaplatit pokutu než
riskovat, že kvůli problémům se zdra-

votně postiženým například nestačí splnit zakázku. Popřípadě vy-
užívají náhradního plnění,“ popisuje své zkušenosti Černá. Obavy
zaměstnavatelů jsou však většinou liché. Zdravotně postižení si
často mnohem více váží svého místa než jejich zdraví kolegové,
bývají poctivější a pečlivější. 

Co je pracovní rehabilitace
Úřad práce se navíc snaží zaměstnavatele nejrůznějšími způso-

by motivovat, aby místo zdravotně postiženým osobám nabídli.
Nabízí jim příspěvek na přípravu na práci a v případě zaměstnan-
ců, kterým se změní zdravotní stav v průběhu zaměstnání, hradí
pracovní rehabilitaci. Může také financovat místo osobního asi-
stenta pro zdravotně postiženého, jenž ho zaučuje na novém pra-
covišti. Pokouší se motivovat i příspěvkem na zřízení místa, přís-
pěvkem na mzdu či kombinací těchto pobídek. Pokud se práci
ani přes všechna tato opatření hned nepodaří sehnat, neměl by
to být důvod k zoufání. „Snažíme se našim klientům vštípit, že ne-
mít práci není jen ztráta, jen negativum. Když už práci nemají, je
třeba z toho vytěžit co nejvíce pozitivního. Když nemají pracovní
povinnosti, mají čas zapracovat na sobě. Komu se to podařilo,
pak to mělo i ten efekt, že získal místo,“ povzbuzuje psycholožka
Hana Chodurová. 

„Úspěšná pracovní rehabilitace nespočívá jen v tom, že se kli-
entovi podaří najít místo. Samozřejmě je to naše prvořadá snaha,
ale za úspěch pokládáme i to, že si člověk srovná sám sebe a své
životní hodnoty a dostane se do rovnováhy. To je vlastně základ-
ní krok k získání práce nebo k naladění se na práci,“ doplňuje ve-
doucí odboru poradenství N. Černá.           ZUZANA HRONOVÁ

Občanské sdružení Rytmus ve
spolupráci s Hospodářskou ko-
morou ČR nabízejí zaměstna-
vatelům jednodenní semináře
na téma Společensky odpo-

vědné chování firem v oblasti

zaměstnávání. Tato bezplatná podzimní školení se usku-
teční v rámci projektu Evropské iniciativy Equal
Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné

firmy, financovaného Evropským sociálním fondem EU 
a státním rozpočtem České republiky. 

Semináře jsou určeny pro vedení firem a jejich manage-
ment lidských zdrojů – cílem je představit možnosti, 
způsoby a výhody propojení komerční činnosti firem s od-
povědným chováním v oblasti zaměstnávání lidí znevýhod-
něných na otevřeném trhu práce. 

Účastníci také získají informace o možnostech a výho-
dách zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a sezná-
mí se s praktickými poznatky dlouhodobého zaměstnava-
tele těchto osob. Všechny nejdůležitější informace budou
k dispozici i v tištěné podobě. 

Místa a termíny seminářů
26. září – Ústí nad Labem, 3. října – Plzeň, 4. října –
Praha, 5. října – Liberec, 10. října – Pardubice. 

Program, přihlášku a další podrobnosti poskytne Leoš
Vích, sdružení RYTMUS, Bruselská 16, 120 00 Praha 2;
telefon: 224 251 610, e-mail: equal@rytmus.org.

(pel)

Užitečné informace ze sociálně
právní oblasti přináší Skok do 
reality. Jde o noviny určené zejmé-
na čtenářům se zdravotním postiže-
ním, kteří si chtějí zlepšit své právní
povědomí. 

Objevují se v nich důležité legisla-
tivní novinky, vždy s komentářem, 
a články objasňující klíčové pojmy.
Noviny také zveřejňují stanoviska,
názory a návrhy humanitárních or-
ganizací, politiků, kompetentních
státních úředníků či odborníků a in-
formují o významných konferen-
cích. 

Druhým tematickým pilířem jsou 
informace o stěžejních aktivitách
Národní rady zdravotně postiže-
ných ČR. Patří k nim rozsáhlá kam-
paň k zákonu o sociálních službách
nebo činnost skupin a odborných
komisí zřízených pro jednotlivé ob-
lasti legislativy. 

Noviny, které vydává zmíněná
Národní rada 5x ročně, jsou rozesí-
lány zdarma. Můžete si je objednat
na tel. čísle 266 753 420 a e-mai-
lové adrese m.vizek@nrzp.cz. Vy-
daná čísla Skoku najdete i na strán-
kách www.nrzp.cz.                     (pel)

V několika velkých městech 

proběhnou bezplatné semináře

pro zaměstnavatele

Noviny poskytující

právní osvětu

➨ Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných krmiv z kuřecího masa
Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky a psy.

➨ Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostředí, zátěž, fyziolo-
gický cyklus, požadovanou kondici a osrstění zvířete podle podmínek chovu a požadavků
klienta.

➨ Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšleno, vyzkoušeno a vyráběno v Čechách.

➨ První snack splňující veškeré požadavky na zdravou výživu psích kamarádů.

➨ Ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku.

➨ Dodávky nejen do všech členských států Evropské unie, ale také do Kanady.

➨ Velký zájem obchodníků a úspěch u odborníků na světovém veletrhu INTERZOO 2004 v Norim-
berku.

➨ Nový směr výrobě pamlsků – CANDY pomáhá psům i lidem zdravě mlsat.

➨ Odhodlání bez kompromisů naplnit velmi náročné vlastní zadání, vysoká odbornost, dlouholetá
příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost požadavků náročných českých zá-
kazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády. 

➨ Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv, nezbytná součást sorti-
mentu veterinárních ošetřoven.

CANDY, spol. s r. o.
Hradčanská 403
530 06 Pardubice

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
Web: www.candy.cz
E-mail: candy@candy.cz 

Budova pardubického úřadu práce



Od ledna příštího roku vstoupí v platnost nový zákon o so-
ciálních službách, který pomůže nejen lidem se zdravotním
postižením řešit snadněji a podle potřeby svoji nepříznivou
sociální situaci. Podle odborníků přináší největší změnu 
v sociální oblasti od dob Marie Terezie.

Nový zákon č. 108/2006 Sb. přesně vymezuje placené a ne-
placené sociální služby, zároveň přesně charakterizuje stupně
míry závislosti a podle nich odstupňuje výši příspěvku pro děti od
jednoho roku, mládež a dospělé (viz tabulka).

Nejvýznamnější změnou je skutečnost, na základě které si kaž-
dý sám svobodně a aktivně rozhodne o tom, jaké sociální služby
využije, v jakém rozsahu a u kterého poskytovatele. „Zákon při-
náší změnu v podobě odsouhlaseného příspěvku na péči.
Nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek
při péči o blízkou nebo jinou osobu,“ říká vedoucí střediska  bez-
bariérovosti a podporovaného zaměstnávání České abilympijské
asociace (CAA) se sídlem v Pardubicích Ivana Dolečková a do-
dává: „Současně umožní výběr sociální služby a její finanční 
uhrazení.“

Nárok na příspěvek budou mít především lidé, kteří z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu jsou závislí na pomoci druhé oso-
by v tom, aby si udrželi svůj životní standard, práci, zájmy, fyzic-

kou kondici a díky tomu mohli žít ve společnosti způsobem, kte-
rý je pro ně běžný.

Žádost o příspěvek lze podat k 1. lednu 2007 a Ester Vídeňská,
která má v CAA na starosti sociální poradenství, informuje o tom,
kam se bude možné s touto žádostí obrátit: „Na obecní úřad ob-
ce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém území má žadatel
trvalý nebo hlášený pobyt – těchto obcí je na  území republiky
celkem 205, v Praze pak jejích dvaadvacet městských částí. Zde
všichni zájemci najdou potřebný formulář.“

Důležité je, že podle nového zákona mají automaticky nárok na
příspěvek ti, kterým náleželo zvýšení důchodů pro bezmocnost 
a na něž druhá osoba pobírala příspěvek pří péči o blízkou nebo
jinou osobu. Díky tomu nebudou muset začátkem dalšího roku
podávat žádost a příspěvek jim začne být vyplácen již v lednu
příštího roku. Ostatní si budou moci o příspěvek zažádat.

Příspěvek bude vyplácen nejdříve od počátku kalendářního mě-
síce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání, nebude se
vyplácet zpětně od vzniku nároku.

Jak bude probíhat přiznání příspěvku o péči a které věci se bu-
dou posuzovat, vysvětluje Ivana Dolečková: „Při posuzování se 
bere v úvahu nepříznivý zdravotní stav žadatele. Na základě vyjá-
dření praktického i odborných lékařů, případně funkčního vyšet-
ření jej vyhodnotí lékař úřadu práce v místě bydliště žadatele.“

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zároveň dělá soci-
ální šetření, při němž sociální pracovník v domácím prostředí
zkoumá, jak je žadatel soběstačný a schopný samostatného ži-
vota. Míra závislosti vychází z úkonů běžného každodenního 
života, při nichž potřebuje žadatel pomoc nebo dohled. „Úkonů
vyjmenovaných v zákoně je celkem šestatřicet, vyhláška pak
přesně popisuje postupy, které musí posuzovatelé dodržovat,“ 
říká Ester Vídeňská.

Předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása ce-
lou problematiku charakterizoval velice trefně a výstižně: „Zákon
je nový v tom, že dává kompetence klientům. Já říkám – z malých
dětí dělá dospělé občany, protože umožňuje lidem se zdravotním
postižením, kteří jsou závislí na službách, aby rozhodovali sami 
za sebe.“                                                    JAROMÍR FRIDRICH
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Ing. Lumír Stehno – 
Agentura STEP

Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice

Na Lužci 659 
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 068   
e-mail: office@recyklace.cz

Nový zákon velkou změnou v sociálním zabezpečení
Lidé závislí na službách mohou od 1. ledna 2007 rozhodovat sami za sebe

Tradiční představa o tom, že psího po-
mocníka lze potkat jen s člověkem se
slepeckou holí, už dávno patří minulos-
ti. Vhodně vycvičený pes dovede napří-
klad asistovat vozíčkářovi při mnoha
každodenních úkonech: podá spadlou
knížku, donese konzervu z ledničky,
přinese ze schránky noviny či třeba
svlékne rukavici.

Speciálním výcvikem se v naší zemi zabý-
vá asi desítka organizací. Přední místo me-
zi nimi zaujímá sdružení Helppes, které le-
tos na abilympiádě předvedlo zábavnou
i osvětovou exhibici, v níž sehráli hlavní roli
rotvajler, velký knírač a border kolie. 

Jak získat vycvičeného psa? Člověk se
zdravotním postižením to má docela snad-
né. Obrátit se může právě na zmíněné
pražské sdružení, které za pět let své čin-
nosti získalo bohaté zkušenosti a má velmi
dobré renomé.

Zájemce si požádá o formulář objed-
návky. Ten vyplní a pak proběhne infor-
mační schůzka se sociální pracovnicí a cvi-
čitelem. „Navštívíme zájemce u něj doma,
abychom zjistili, jak bydlí, v jakém prostředí
se pohybuje a co všechno od vycvičeného
psa očekává. Někdy kontaktujeme i jeho
lékaře, abychom měli dobrou představu 
o rozsahu postižení a míře soběstačnosti
klienta,“ říká ředitelka sdružení Zuzana
Daušová.

Dalším krokem je výběr vhodného
psa. Zájemce si může vybrat plemeno, bar-
vu psa i pohlaví. Avšak pro výcvik se hodí
jen některá plemena, například ovčák, re-
trívr či boxer. Dále je při výběru nutné 
zohlednit, jakou pomoc má pes poskytovat.

Nejznámější jsou vodicí psi pro nevidomé;
další kategorie jsou: asistenční psi pro vo-
zíčkáře a tělesně postižené, signální psi
pro neslyšící a asistenční psi pro osoby tr-
pící záchvatovým onemocněním (epileptici,
kardiaci atd.). Pro úplnost dodejme, že pes
může plnit i roli léčebnou. Metoda zvaná
canisterapie nachází uplatnění zejména 
u zdravotně postižených dětí, u lidí s du-
ševním onemocněním či mentální poru-
chou a také v nemocnicích, léčebnách, 
domovech důchodců, ústavech sociální
péče... Sdružení Helppes se jako jediné
zařízení svého druhu v Česku zabývá všemi
typy výcviku.

Jakmile je sestaven výcvikový plán,
začne trénink psa. Ten je přizpůsoben in-
dividuálním potřebám jeho budoucího maji-
tele. Výcvik trvá šest až osm měsíců, v jeho
poslední třetině už probíhá seznamování
psa s budoucím držitelem. „Navštívíme ho
doma nebo on přijede k nám. Pak pes zů-
stane v novém prostředí asi týden bez cvi-
čitele. I jeho nastávající uživatel si musí 
během několika měsíců osvojit celou řadu
dovedností: třeba obléknout psovi obojek,
navléknout mu postroj nebo zapnout kara-
binu. Musí také zvládnout povelovou tech-
niku a práci s intonací hlasu,“ objasňuje
Zuzana Daušová závěr výcviku.

Nový majitel pak ještě složí test 
z chování psa na veřejnosti. Vezme ho 
s sebou třeba do obchodního centra, do
restaurace či do autobusu, vydá se s ním
na výlet autem. Jde o praktickou prověrku
nového vztahu, kdy si pes a jeho pán (paní)
vyzkouší, jak jim to spolu funguje v běžné
životní situaci. „V téhle zkoušce náš klient
obvykle uspěje a dostane od nás písemné

potvrzení. Než se s ním rozloučíme, důraz-
ně ho upozorníme, že musí se psem dál
pracovat, že s ním musí dál trénovat. Jinak
pes začne ztrácet vypěstované návyky 
a přestane poslouchat,“ vysvětluje ředitel-
ka pražského sdružení. Je prostě nutné,
aby vše, co se pes naučí, po něm vyžado-
val i jeho vlastník.

Zajištění chovných podmínek i samot-
ný výcvik samozřejmě stojí hodně pe-
něz. Zdravotně postižený klient však obdr-
ží psa zdarma, nemusí ani hledat sponzora.
„Samozřejmě je lepší, když nám klient 
pomůže uhradit náklady. Jsme ve složité 
situaci. Dostáváme sice dotace od minis-
terstva práce a sociálních věcí, ale ne-
obejdeme se bez pomoci sponzorů. Rádi 
bychom rozšířili výcvik, abychom vyhověli
více zájemcům, ale chybějí nám k tomu 
finance,“ zmiňuje Zuzana Daušová pro-
blém, s nímž se potýkají i mnohé další 
neziskovky.

Na jednoho psa musí sdružení zajistit
asi 180 tisíc korun. Stát však plně hradí
pouze chov a výcvik vodicích psů pro nevi-
domé. (Mimochodem, vlastník takového
psa může požádat obecní úřad o měsíční
příspěvek na krmivo.) A jak je tomu u ostat-
ních typů výcviku? „Třeba na asistenční psy
dostáváme zmiňovanou dotaci od minister-
stva. Avšak na úhradu krmení, bydlení, ve-
terinárního ošetření či provozních nákladů 
musíme shánět sponzory,“ vysvětluje ředi-
telka Daušová. 

Pro názornost dodejme, že chov jednoho
psa přijde asi na 90 tisíc korun a sdružení
Helppes za rok připraví asi dvacet čtyřno-
hých pomocníků.                 

MILOŠ PELIKÁN

Cvičení psi usnadňují 

život nejen nevidomým
Psi vycvičení pro pomoc zdravotně postiženým li-

dem už se na pardubické abilympiádě několikrát ob-
jevili, ale vaše sdružení je tady poprvé. Co vás sem
přivedlo?

Letos jsme se o této soutěžní přehlídce dozvěděli včas 
a mohli jsme si naše vystoupení dohodnout s agenturou
Parexpo. Abilympiáda nás lákala hlavně tím, že jsme tady
nikdy nebyli.

Vaše malá exhibice před chvílí skončila, jak ji hod-
notíte?

Jsme spokojeni. Mezi diváky bylo hodně lidí s postižením
a právě pro ně psy cvičíme. Navíc jsme s publikem rychle
navázali kontakt, takže naše vystoupení mělo příjemnou 
atmosféru. Lidé se dobře bavili a chvílemi i žasli, jaké kous-
ky naši psi dokážou.

Co soudíte o abilympiádě?
Je to přínosná akce pro každého. Nabízí soutěžení, zá-

bavu i poučení. Lidé s postižením si tady vyzkoušejí své do-
vednosti, zatímco návštěvníci se mohou přesvědčit, že i na
vozíku nebo třeba s těžkým zrakovým handicapem se dá žít
naplno.                                                                                       (pel)

Kontaktní adresa
HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené:
Zuzana Daušová, Mikovcova 9/531, 120 00 Praha 2, mo-
bil: 603 769 864, e-mail: info@helppes.cz. Podrobné in-
formace o sdružení lze najít na stránkách www.helppes.cz.

Příspěvek na úhradu služeb
stupeň závislosti do 18 let nad 18 let

I. lehká závislost
II. středně těžká závislost       
III. těžká závislost
IV. úplná závislost                  

Jsem ráda, že jsme lidi 

na abilympiádě zaujali a pobavili, 
říká Zuzana Daušová ze sdružení Helppes

Klienti sdružení se každoročně setkávají

na rekondičním pobytu v Doksech.

Martin z Bíliny a Zuzka z Prahy se

svými čtyřnohými asistenty: zlatým

retrívrem Cirfim a labradorkou

Gábinkou.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a. s.

✔ Dodávky vody 

✔ Odkanalizování a čištění odpadních vod 

✔ Likvidace odpadů 

✔ Dodávky zemních prací a výkonů pomocí stavebních 
mechanismů 

✔ Provádění inženýrských staveb

Teplého 2014                    Tel.: 466 798 411
530 02 Pardubice             Fax: 466 304 643

Nerudova 439                                                       fax: 469 621 271

537 01 Chrudim                                                e-mail: info@satec.cz

tel.: 469 622 026                                                web: www.satec.cz

2 000 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč

11 000 Kč

3 000 Kč
5 000 Kč 
9 000 Kč

11 000 Kč



Firma K2P v Pardubicích celoročně zajišťuje kurzy výpočetní techniky.
Školení v moderní učebně vedou zkušení lektoři. K pořádání rekvalifikačních
kurzů, které se vyznačují vysokou pedagogickou a odbornou úrovní, má stře-
disko akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Nabídka

* rekvalifikační kurzy (obsluha PC, základy obsluhy PC, podvojné účet-
nictví, daňová evidence, personalistika)

* kurzy výpočetní techniky (Excel, Word, Internet, PowerPoint, FrontPage, 
Access)

* účetní kurzy (mzdové účetnictví, daňová evidence)
* jazykové kurzy
* přezkušování
* zajistíme lektora pro školení ve vaší firmě
* pronájem učebny
* konzultace

Přednosti školení ve středisku

* možnost čerpat náhradní plnění
* možnost získat osvědčení o rekvalifikaci
* každý účastník má k dispozici svůj PC
* mimořádné kurzy na přání zákazníka
* přizpůsobení termínů na přání (také soboty a neděle)
* učební pomůcky pro každého účastníka kurzu
* příjemné prostředí (možnost občerstvení)
* přiměřená délka trvání kurzu

Obecné informace

Kapacita učebny je 12 lidí. O kurz musí projevit zájem minimálně 4 lidé.
Učebna i celé středisko jsou bezbariérové. Pro vozíčkáře, ostatní 
osoby s tělesným postižením i pro zdravé účastníky ze vzdálenějších
míst lze zajistit ubytování.

Náhradní plnění 

Každý právní subjekt s více než 25 zaměstnanci je na základě zákona o za-
městnanosti povinen zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním posti-
žením z celkového počtu zaměstnanců. 

V případě, že tuto povinnost nesplňuje, může zaměstnavatel realizovat tzv.
náhradní plnění: odebere výrobky nebo služby od firmy, která zaměstnává 
více než 50 % osob s postižením. 

Firma K2P splňuje tuto podmínku, a proto lze využitím služeb jejího stře-
diska čerpat náhradní plnění – i v případě, že školení proběhne u zaměstna-
vatele a zmíněná firma poskytne lektora.

Zkoušky a osvědčení

Všechny kurzy jsou zakončeny písemným testem a úspěšným absolventům
je vydáno osvědčení. Rekvalifikační kurzy jsou také zakončeny písemným
testem a absolventi obdrží osvědčení celostátní platností. 

Aktuální informace o cenách a termínech pořádání kurzů získáte 
na telefonu 466 614 123, na e-mailové adrese edu@k2p.cz a také na
stránkách www.k2p.cz.   (pel)

Život každého člověka omezuje
řada různých bariér. A nejsou to
zdaleka jen bariéry fyzické. Také
mysl mnoha lidí je stále plná před-
sudků, s jejichž odstraněním si
musí každý poradit sám. Čas-
to – a lidé si to většinou ani neu-
vědomují – jsou bariéry fyzické 
a bariéry psychické spojeny nevi-
ditelnou nití. Ta se dá lehce pře-
trhnout: stačí, aby se člověk více
zamyslel, jestli se jeho myšlenky 
ubírají správným směrem. 

Odstranění bariér v mysli záleží tedy
na nás samotných. Něco jiného jsou
ale bariéry fyzické. Největší potíže 
s nimi čekají zdravotně postižené,
především vozíčkáře, osoby obtížně
se pohybující a nevidomé či slabo-
zraké. Značně ztíženou situaci mají
často ale také lidé seniorského věku 
a maminky s kočárky. Velký problém
pro všechny tyto kategorie předsta-
vuje především vyřizování úředních
záležitostí, nákupy, návštěvy kultur-
ních a sportovních podniků atd. Proto
Česká abilympijská asociace zřídila
koncem roku 2003 poradenské 
a konzultační středisko bezbariéro-
vosti, které svojí náplní a každodenní
činností napomáhá k odstraňování již
stávajících stavebních bariér a brání
vzniku nových. 

Alena Bělohlávková poskytuje
konzultace, poradenství a odborné
posuzování projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení dle zá-
kona č. 50/1976 Sb., a to z pohledu 
uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb.
Účastní se kolaudačních i předkolau-
dačních řízení staveb, spolupracuje
se stavebními úřady, odbory dopravy,
zástupci měst a obcí, odborníky a in-
vestory v Pardubickém kraji. 

Kompletní seznam a znění všech
vyjádření, které byly pro jednotlivé
stavby za uplynulé tři roky vypracová-
ny, lze najít na internetových strán-
kách www.abilympics.cz. Připome-
nout lze například vyjádření k těmto

stavebním akcím v Pardubicích: pří-
stavba Grandu a ČEZ Arény, úprava
hlavní tribuny letního stadionu, do-
stavba Masarykova náměstí objek-
tem Polyfunkčního domu – třída Míru
a komplexem PALACE, revitalizace
náměstí Dukelských hrdinů, výměna
povrchů na ulici Dašická nebo jedno-
tlivé stavby bezbariérové trasy 1 –
Pardubice, město bez bariér atd.

Ing. Jaroslav Hladík mapuje ko-
munikace a stávající komerční i ve-
řejné objekty v Pardubicích, spolu-
pracuje se správci a majiteli těchto 
budovi s dodavateli staveb na odstra-
nění existujících bariér. Postupně 
mapované objekty rozdělil po jednot-
livých trasách, které korespondují 
s trasami programu mobility, a z po-
hledu jejich využívání (restaurace,
cukrárny atd.). 

Jejich přístupnost a vybavenost
pro zdravotně postižené rozdělil
do tří skupin: 

1. Celkově bezbariérově přístup-
né vozíčkářům a tělesně posti-
ženým. 

2. Bezbariérově přístupné se 
sociálním zařízením – závady.

3. Přístupné s průvodcem nebo
přístupné, ale bez sociálního zaří-
zení. 

Zmapované objekty byly zaslány 
na jednotlivé městské obvody a na
Odbor dopravy Magistrátu města
Pardubic k doplnění do mapy bezba-
riérovosti města. Oba pracovníci se
aktivně podíleli na vypracování zámě-
ru bezbariérových tras v Pardubicích

v rámci Národního rozvojového pro-
gramu mobility pro všechny, který 
byl v prosinci 2005 předložen
Vládnímu výboru pro zdravotně posti-
žené občany. Spolupracovali s pro-
jekční firmou PRODIN spol. s r. o. 
i s Yvonou Novotnou z odboru dopra-
vy magistrátu. Uvedený záměr, jehož
předkladatelem je město, byl v plném
rozsahu schválen a první z jeho šesti
tras by měl magistrát realizovat ještě
v letošním roce. 

Koncem minulého roku se konal 
zážitkový seminář pro pracovníky od-
boru dopravy magistrátu a odborů
dopravy jednotlivých městských ob-
vodů. V jeho rámci uskutečnila 
A. Bělohlávková školení o bezbarié-
rových úpravách na liniových stav-
bách jak v rámci investic, tak při 
údržbových pracích. Zároveň předala
přítomným vypracované podklady
pro realizaci těchto bezbariérových 
úprav, které umožňují užívání linio-
vých staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.

Ačkoliv činnost našeho střediska
není typicky přímou sociální službou,
významným způsobem se podílí na
zlepšení integrace zdravotně postiže-
ných osob v Pardubickém kraji. Po-
kud by nebylo bezbariérovosti, tito 
lidé by se nemohli zapojovat do pra-
covního, kulturního ani sportovního
života společnosti, protože by jim to
architektonické a stavební bariéry ne-
dovolily vůbec nebo jen ve ztížené
podobě. Snahou našich pracovníků
je, aby nevznikaly další architektonic-
ké bariéry a aby se i při opravách 
a rekonstrukcích co možná v největší
míře odstranily bariéry současné 
a prostředí bylo vytvářeno s ohledem
na osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. 

Svojí cílevědomou a každodenní
prací k tomu oba přispívají. Pozitivní
důsledky činnosti střediska zazname-
návají samotní zdravotně postižení,
zejména vozíčkáři a nevidomí.      

ALENA BĚLOHLÁVKOVÁ
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Co dělá středisko bezbariérovosti  
České abilympijské asociace?

KONTAKTY

– adresa: Česká abilympijská aso-
ciace, poradenské a konzultační
středisko bezbariérovosti, Jana Pa-
lacha 324/23, 530 02 Pardubice; 
– telefon: 464 646 321; 
– internet: www.abilympics.cz; 
– e-mail: bariery@abilympics.cz.

Kurzy výpočetní techniky
přístupné i vozíčkářům

UNO-HK

AQUASTAV

PAVEL
ZDENĚK

ADONIX

SILAK 
CHRUDIM



Na Ležánkách 260
530 03 Pardubice

Tel.: 466 613 929
Fax: 466 613 884

materia@materia.cz

ILEX HRAMAT 

Dašická 1796
530 03 Pardubice  

Tel.: 466 652 910
hramat@hramat.cz             

www.hramat.cz
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tel.: 469 622 279, 
469 622 280

fax: 469 622 337

Za Pivovarem 830            e-mail: proman@proman.cz
537 01 Chrudim                         web: www.proman.cz

Magnetická berle = vícenásobný pomocník 
Rozhovor s autorem v zásadě velmi prostého vylepšení nepostradatelné věci

Francouzské hole jsou nezbytné pro velké
procento tělesně postižených lidí. S nimi se
pohybují jistěji a bez větších problémů.
Dalo by se říci, že je prakticky nemožné ně-
co na nich vylepšit. A přece! 

Ve východočeském městě Lanškroun žije
muž, který jako dlouholetý uživatel této
kompenzační pomůcky přišel na jednodu-
chý nápad, jak k jejich základní funkci při-
dat ještě další. Jmenuje se Miloš Kotas 
a v následujícím rozhovoru toto vylepšení
blíže představuje.

Jak jste se vlastně dostal k tomuto nápa-
du?

Vše začalo úrazem v roce 1995, operací me-
nisku a následnou rehabilitací. Současně jsem
měl na šest týdnů předepsané francouzské ho-
le. Často mi ale padaly, a tak jsem již tehdy 
uvažoval o jejich jednoduchém spojení tak, aby
opřeny o stěnu, zeď, plot, vozidlo apod. stály 
a nepadaly. Následovaly další tři velké operace
nosných kloubů. 

V roce 1999 jsem podal užitný vzor (malý pa-
tent) na Úřad průmyslového vlastnictví Praha 
a začal jsem hledat výrobce. Měl jsem veliké
štěstí, že jsem uspěl u pražské firmy, největšího
výrobce holí u nás, která má velký cit a pocho-
pení pro zdravotně postižené. Za oboustranné
spolupráce došlo ke konstrukčním úpravám 
a následné sériové výrobě berlí.

Přibližte, prosím, čtenářům podstatu 
nápadu.

Podstata magnetických holí spočívá v tom, že
v rukojetích jsou zabudovány sestavy perma-
nentních magnetů vysoké jakosti a parametrů,
a to opačné polarity v každé z nich, což umož-
ňuje při jejich spojení neobyčejnou stabilitu 
a sílu. Každý výrobek – a na to jste se mě pří-
mo neptal – je potřeba chránit proti vnějším vli-
vům. Proto upozorňuji, že magnetické berle je

nutno chránit před vyššími teplotami, takže ne-
ní rozhodně vhodné odkládat je na sporáky, va-
řiče, kotle ústředního topení a jiné podobné
zdroje.

V čem vidíte největší přednost takto 
upravených berlí? 

Největší přednost vidím v jejich stabilitě při
manipulaci s nimi. Konkrétně: když si je spoje-
né opřu o přední část těla, tak mohu bez 
obav, že spadnou, platit v obchodech, vyřizovat
věci na poštách, v bankách, vybírat peníze 
z bankomatu, umýt si ruce, upravit se, a to vše
bez toho, že musím hledat, ať už z hygienických
či jiných důvodů, vhodné místo pro jejich odlo-
žení. Pokud však je to nezbytné, takto 
opřené spojené berle tolik nepadají ani při ná-
vštěvě u lékaře, na rentgenu, v lázních, bazé-
nech apod., nemusí se tedy budovat různé 
koše na odkládání holí. Doma poslouží velmi
dobře lednička, pračka, kovové zárubně dveří 
a při nastupování do vozidla karoserie.
Nemalou předností však navíc je skutečnost, že
jimi lze sbírat ze země různé feromagnetické
předměty jako jehly, špendlíky, nůžky, nože,
příbory nebo mince. Pomocí jedné berle zved-
nete i druhou berli apod., a to až do hmotnosti
jednoho kilogramu! (Pozn. red.: Sedm příkladů
použití je na fotografiích.)

Tělesně postižení, kteří jsou těsně po operaci
zejména kyčlí nebo kteří na ni dlouho čekají,
vědí, o čem mluvím. Chtěl bych navrhnout 
a upozornit na možnost využít magnetických
berlí při soutěžích příštího ročníku národní i me-
zinárodní abilympiády, samozřejmě v duchu
pravidel, protože i my zdravotně postižení se
snad můžeme pochlubit naší stále ještě novin-
kou v oblasti lokomočních pomůcek.

Jak dalece jsou zdravotně postižení infor-
mováni o této pomůcce?

Ze svých dlouhodobých zkušeností ze zdra-

votnických a lázeňských zařízení, která jsem od
roku 1999 navštívil, nebo výstav v Praze 
a Brně týkajících se pomůcek pro zdravotně
postižené, mohu zodpovědně říci, a to mi po-
tvrdila i osobní návštěva ve vaší redakci, že 
postižení jsou informováni velice málo nebo vů-
bec ne. 

Důkazem toho je skutečnost, že v loňském ro-
ce jsem absolvoval lázeňské léčení kousek od
Pardubic a nikdo o magnetických berlích nesly-
šel ani je neviděl, neznal je ani lékař na mé
vstupní prohlídce. Proto jsem v průběhu léčení
provedl přednášku a praktickou ukázku jejich
využití. Z toho důvodu velice vítám a oceňuji
snahu vašeho periodika seznámit a informovat
tělesně postižené o těchto berlích.

Může si berle upravit zručný člověk sám?
Nebo to provádí nějaká firma?

Ano, může si přizpůsobení udělat sám, naský-
tá se však otázka, s jakým výsledkem. Pokud je
mi známo, tak žádná jiná firma se kromě 
oficiálního výrobce nezabývá úpravou stávají-
cích berlí na magnetické. Jestliže by tak činila,
musí mít souhlas autora užitného vzoru a maji-
tele firmy, od které musí nakupovat sestavy
magnetů zaručujících kvalitu a parametry užití.
V této souvislosti mne napadá otázka, proč
upravovat? Vždyť velká většina zdravotně po-
stižených nevyužívá plně zákon: po určité době
mají nárok na berle nové, tak proč ne magne-
tické, když o nich vědí? Je zřejmé, že 
z úsporných důvodů nebude lékař předepiso-
vat magnetické berle těm, kteří je používají krát-
kodobě, ale nevidím důvod, proč by je neměl
dostat každý, kdo je užívá dlouhodobě nebo
dokonce trvale? 

V této souvislosti považuji za vhodné čtená-
řům sdělit důležitou informaci. Magnetické ber-
le  už  jsou plně hrazeny VZP, jejich kód je 
12-10326 a název FM 01.

MILOŠ KAJZRLÍK

Pražské sdružení pro podporu
nejen nevidomých Okamžik (Pa-
covská 31, 140 00 Praha 4) při-
pravilo pro všechny, kteří se 
chtějí dozvědět prostřednictvím 
konkrétních příkladů více o živo-
tě nevidomých lidí, jednodenní 
seminář. 

Akce s názvem „Nebojte se 
nevidomých“ se uskuteční v klu-
bovně v sídle sdružení (spojení
MHD: metro C, stanice Budějo-
vická) v sobotu 14. října.

Přihlášky do 10. října na uvede-
né adrese, případně na telefo-
nech 233 371 277 nebo 774
209 055, e-mail: poradna@oka-
mzik.cz. Do této doby je nutné 
uhradit účastnický poplatek 100
Kč na účet 6304005/2700), 
přičemž do zprávy pro příjemce 
uvede každý své jméno. Z váž-
ných sociálních důvodů je mož-
né snížení nebo prominutí po-
platku. 

Pokud se absolvent semináře
rozhodne stát se dobrovolným
spolupracovníkem sdružení Oka-
mžik, bude mu částka vrácena. 

Podrobnější informace o semi-
náři přináší internetová adresa
www.okamzik.cz. Sdělí je také
pracovnice sdružení Helena Ve-
čerková z poradny pro otázky 
samostatného života nevido-
mých.               (mk)

Pozvánka 

na seminář

Švermova 541 

537 01 Chrudim

tel., fax: 469 694 018

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

NOPO Slatiňany

P.O. Box 38                            Fax: 469 681 192

538 21 Slatiňany                     nopo@nopo.sro.cz 

Tel.: 469 681 343                   www.nopo.sro.cz

Štolbova 726

530 02 Pardubice

Tel., fax: 466 614 346
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Pozoruhodnou a velmi inspira-
tivní četbu o tom, jak změnit 
ústavní péči na progresivní sociál-
ní služby, přináší knížka Svět 

bez ústavů. Vydalo ji občanské
sdružení QUIP – Společnost pro 
změnu. 

Publikace je souhrnem stěžejních
myšlenek a názorů, které vyslovil či
napsal Milan Cháb, ředitel Ústavu so-
ciální péče pro lidi s mentálním posti-
žením v Horní Poustevně. Tento ne-
ústupný humanista až do své smrti 
v roce 2001 vytrvale usiloval o pro-
měnu ústavu na regionální síť služeb
komunitního typu a prosazoval inte-
graci lidí s těžkým postižením do spo-
lečnosti. 

Při své vskutku reformátorské čin-
nosti vycházel ze dvou předpokladů.

V ústavu jsou poskytovány stejné
služby, které si lidé mohou opatřit 
v běžném světě. Náklady dosud hradí
především stát či samospráva. Jde
například o bydlení, vzdělání, stravu,
zdravotní a ošetřovatelskou péči ne-
bo rekreaci. Praxe přitom dokazuje,
že speciální služby pro klienty s posti-
žením (sociálně terapeutické činnos-
ti, pomoc při zvládání běžných úkonů
sebeobsluhy atd.), které definuje 
nedávno přijatý zákon o sociálních
službách, lze kvalitně poskytovat 
i v domácím prostředí. 

Ústav rovněž zajišťuje separaci
těch, kdo v něm přebývají, od okolí.
Nachází se obvykle na odlehlých mís-
tech, daleko od měst. Typickým pří-
kladem izolace zdravotně postiže-
ných lidí od společnosti bylo právě
hornopoustevenské zařízení... 

Dle Milana Chába je taková segre-
gace skupiny osob na základě něja-
kého společného znaku hlavním, 
i když oficiálně nepřiznávaným zámě-
rem ústavu. Naše země se však po
vstupu do Evropské unie hlásí k poli-
tice sociálního začleňování a preven-
ce sociálního vyloučení, která je 
založena na přiznání stejných občan-
ských práv a povinností znevýhodně-
ným lidem. 

Svět bez ústavů 
I lidé s mentálním postižením tedy
musí mít právo rozhodovat o svém ži-
votě a převzít za sebe odpovědnost.
I oni musí dostat příležitost žít ve vlast-
ním domově. Milan Cháb byl ne-
ochvějným zastáncem tohoto civili-
začního trendu. „Ústav je zločinná 
instituce,“ říkával. A jako ředitel ústa-

vu byl vášnivým bojovníkem za jeho
zrušení. Dokázal vyřešit mnoho pro-
blémů administrativních, odboural či 
alespoň narušil četné bariéry psy-
chické, zvedal sebedůvěru lidem 
s mentálním postižením. Pod jeho ve-
dením se zařízení v Horní Poustevně
během 90. let měnilo na devatenáct
domácností v šesti obcích Šluknov-
ského výběžku. 

Knížka obsahuje všechny nejdůleži-
tější argumenty a teze, na jejichž zá-
kladě pan Cháb prosazoval svou vizi.
Zároveň sebrané texty naznačují me-
ze takového úsilí v současnosti, kdy
slovy autora „problém ústavu není ře-
šitelný na úrovni ústavu“. Chybí kvalit-
ní legislativa, chybějí však i opravdové
osobnosti v českém ústavnictví. I pro-
to se žádný jiný „lidojem“ zatím nevy-
dal podobnou cestou. 

Pochvalnou zmínku si zaslouží čti-
vost, snaha odlehčit závažnost téma-
tu, trefné používání výroků známých
spisovatelů a dobrá srozumitelnost
publikovaných textů. Milan Cháb 
byl prostě nejen odborníkem a člově-
kem se srdcem na správném místě,
ale také filosofem se širokým rozhle-
dem, který chtěl a dovedl zaujmout
i laiky. 

Kdo hledá možnosti transformace
ústavní péče v Česku, získá v knížce
užitečného pomocníka. 

Pro objednávky je určena e-mailová
adresa info@quip.cz a telefon 233
322 319. Publikace, která má 83
stran a stojí 50 Kč, je také k dostání 
v některých pražských knihkupec-
tvích (třeba Academia ve Vodičkově
ulici).     

MILOŠ PELIKÁN 

Inspirativní knížka nejen o transformaci ústavní péče 

Zejména pro čtenáře se zdravotním postiže-
ním je určeno Sociálně právní minimum.
Tuto příručku už několik let vydává Národní
rada zdravotně postižených a jejím autorem
je JUDr. Jan Hutař. 

Nyní si mohou zájemci pořídit aktualizo-
vanou verzi Minima. Obsahuje novinky v dů-
chodovém pojištění a ve státní sociální 
podpoře, zcela novou pasáž o vzdělávání,
změny daňových a jiných předpisů. Opět
jsou v ní uvedeny i názorné příklady, jak 
postupovat v různých situacích. 

Brožura je k dostání v Centrech pro zdra-
votně postižené: jejich seznam je na strán-
kách www.nrzp.cz. Lze si ji také objednat pí-
semně na adrese NRZP ČR, Partyzánská 7,
170 00 Praha 7; telefonicky na čísle 266
753 425 nebo e-mailem na adrese l.veinli-
chova@nrzp.cz. Příspěvek na vydání činí 
80 Kč. 

Z dalších publikací Národní rady upozorňu-

jeme na titul Pomůcky pro zdravotně po-
stižené. Obsahuje seznam zdravotnických
prostředků poskytovaných zdravotními pojiš-
ťovnami, přehled pomůcek poskytovaných
obecními úřady a takzvaných srovnatelných
pomůcek, dále metodiku pro doporučování
speciálních koncových telekomunikačních
zařízení a samozřejmě také adresáře půjčo-
ven pomůcek, ambulantních středisek a po-
radenských center. Brožuru si lze objednat
či přímo zakoupit za 25 Kč na uvedené 
adrese. 

Národní rada rovněž připravuje dvě publi-
kace zaměřené na zákon o sociálních služ-
bách, který od ledna 2007 změní systém 
sociálních služeb. Budou v nich popsány
druhy služeb, doporučen postup při žádosti
o příspěvek na péči a vysvětlen způsob po-
suzování míry závislosti člověka s postižením
na druhé osobě.        (pel)

Dvě užitečné publikace

Občanské sdružení Rytmus
uspořádalo ve spoluprá-
ci s Hospodářskou komo-
rou ČR zajímavou soutěž 
s názvem Stejná šance –

Zaměstnavatel 2006. Jejím
hlavním cílem bylo zviditel-
nit úřady, firmy a podni-
katele, kteří se nebojí za-
městnat lidi se zdravotním
či sociálním znevýhodně-
ním a kteří pro ně dovedou
vytvořit na běžném praco-
višti takové podmínky, 
aby mohli podávat kvalitní
výkon a cítili se dobře v ko-
lektivu.

Z osmi regionů České repub-
liky, kde se soutěž během pr-
vé poloviny roku konala, se se-
šla více než stovka nominací.
Zaměstnavatele do ní nejvíce
navrhovali zaměstnanci se
zdravotním postižením, což
svědčí o jejich spokojenosti 
a také o tom, že si své práce
na otevřeném trhu váží. 

Pro navrhované firmy byl 
ve všech sedmi krajích i Praze
typický spíše údiv nad tím, že
byly do soutěže přihlášeny. 

Na zaměstnávání lidí s postiže-
ním vesměs nevidí nic až 
tak složitého, jak to trefně 
vyjádřil jeden ze zaměstnava-
telů: „Ostatní možná hle-
dají důvody, proč to nejde, my
jsme hledali způsob, jak by 
to šlo.“ 

Komise při hodnocení přihlí-
žela například k typu uzavřené-
ho pracovněprávního poměru,
k délce jeho trvání, k přizpůso-
bení pracovních podmínek 
zaměstnanci, ale například 
i k zapojení pracovníka do ne-
formálních firemních akcí 
a ochotě firmy zaměstnávat
pracovníky se znevýhodněním
opakovaně. 

Do národního finále po-
stoupili vždy tři vybraní zaměst-
navatelé z každého regionu.
Prvé nominace byly známy 
v Pardubickém kraji. Dějištěm
slavnostního vyhlášení výsled-

ků regionálního kola byla 
19. dubna Chrudim. Pro 
postup do finále byl vybrán
Městský úřad v Bystrém, kde
zaměstnanec s postižením
pracuje s mimořádným nasa-
zením zároveň v podatelně,
pokladně a turistickém infor-
mačním centru, dále restaura-
ce McDonald`s Pardubice,
která je už od roku 2003
vstřícná i k lidem s těžším zdra-
votním postižením, a Východo-
české divadlo Pardubice. 
V něm působí jako telefonista
a úředník pro vyřizování dotazů
nevidomý zaměstnanec. 

Vyhráli vlastně všichni 
Finále soutěže Stejná šan-
ce –  Zaměstnavatel 2006 se 
odehrálo 11. května v Praze.
Vítěz byl nakonec ze čtyřiadva-
ceti firem, podnikatelů a úřadů
vybrán zdánlivě kuriózním způ-
sobem: losem.

Jak totiž uvedla Milada
Vondráčková z pořádajícího
sdružení Rytmus, všichni fina-
listé si zasloužili vyhrát „nejen
za projevenou sociální odpo-
vědnost, ale především za 
odvahu, trpělivost, vynaléza-
vost, schopnost vcítění do si-
tuace člověka, který své pra-
covní uplatnění hledá hůře než 
ostatní“. 

Losováním byl pověřen 
jeden ze spokojených zaměst-
nanců se zdravotním po-
stižením, který svého zaměst-
navatele do soutěže také 
nominoval. 

Vítězem se stal Jaromír
Čížek z Komařic, v jehož malé
rodinné firmě pracuje od za-
čátku letošního roku jako po-
mocný dělník mladý muž se
sociálním znevýhodněním.
Svou práci nemůže vykonávat
bez dozoru a potřebuje při ní
intenzivní podporu, a tak je je-
ho zaměstnání pro pana Čížka
dost náročné. „Rozhodně mě
to ale neodrazuje, a jestli
Vladimír v budoucnu odejde,
rád zaměstnám někoho jiné-
ho,“ řekl vítěz. 

Další informace o pozoru-
hodné soutěži, která přinesla
zúčastněným subjektům veřej-
né uznání a která by mohla
motivovat další zaměstnavate-
le, jsou zveřejněny na strán-
kách www.rytmus.org.     

(pel)

Originální soutěž ukázala cesty k zaměstnávání 

lidí se sociálním či zdravotním znevýhodněním

Vítěz soutěže: Jaromír Čížek z Komařic.

Desatero pokynů a rad, 

jak zlepšit komunikaci zdravotníků 

s pacienty s postižením

Mnozí lékaři a zdravotní sestry nemají dostatečné povědomí 
o tom, jak se správně chovat k pacientům, kteří jsou nějak zdra-
votně postiženi. Nevědí, jak s nimi komunikovat. Bývají proto
nervózní či nejistí, což samozřejmě má negativní vliv i na 
psychiku pacienta. V horším případě dochází až k ponižování
pacienta.

Zejména lidé s těžším typem zdravotního postižení uvádějí, že
byli ze strany zdravotníků považováni za slaboduché či nesvé-
právné. Běžně se stává, že lékař či sestra s takovým pacientem
nekomunikuje a obrací se na jeho průvodce. Otázky typu „Jaké
má pán potíže?“ nebo „Má s sebou paní průkaz pojišťovny?“
patří do osobních zkušeností téměř každého vozíčkáře či třeba
neslyšícího člověka.

Situace je o to závažnější, že demografický vývoj v naší zemi
vede ke zvyšování počtu seniorů, z nichž část trpí vážným, čas-
to kombinovaným zdravotním postižením. Lidí, s nimiž v ordina-
ci či nemocnici zatím zdravotníci nedovedou přiměřeně jednat,
tedy přibývá. A bude přibývat.

Národní rada zdravotně postižených ČR letos vydala 
dokument s názvem Desatero, který by měl pomoci zmí-
něné problémy řešit. Pro nejzávažnější typy zdravotního
postižení byly sestaveny souhrny upozornění, pokynů 
a rad týkajících se častých pochybení zdravotníků v ko-
munikaci s pacienty. Jednotlivé verze Desatera, jež jsou
všechny zveřejněny na stránkách www.nrzp.cz, vznikaly ve spo-
lupráci se Spojenou organizací nevidomých a slabozrakých,
Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, občanským sdru-
žením Prosaz a Českou gerontologickou a geriatrickou spo-
lečností.

Zmíněný dokument lze považovat za počátek cesty ke vzájem-
nému lepšímu pochopení zdravotnických pracovníků a osob se
zdravotním postižením.

Další kroky k nápravě
Jako další nezbytná opatření Národní rada navrhuje:

– osvětovou kampaň zaměřenou na zdravotnické pracovníky
ve všech zdravotnických zařízeních, zejména formou tiskoviny
obsahující základní zásady komunikace s jednotlivými skupina-
mi zdravotně postižených, do níž se musí zapojit i média;
– odborné vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to na úrov-
ni středního, vysokoškolského i specializačního vzdělávání;
– cílené působení na lidi se zdravotním postižením (například 
v rámci celoživotního vzdělávání) v tom směru, že by se měli 
učit jednak prosazovat své právo na informace, jednak dobře
komunikovat a o správnou komunikaci si umět požádat;
– vydání metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví urče-
ného zdravotnickým zařízením, který stanoví zásady komunika-
ce zdravotnického personálu s občany s různými druhy zdravot-
ního postižení;
– úpravu zákonů o zdravotní péči, o vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví a dalších předpisů tak, aby v nich byla zahrnuta 
povinnost zvláštního přístupu k pacientům se zdravotním po-
stižením.

Osvěta nejen pro zdravotníky
Brožurky a plakáty s Desatery hodlá Národní rada rozeslat do

všech nemocnic v naší zemi. V létě už byly předány do několika
pražských nemocnic. Tyto souhrny pokynů a rad však mohou
využít nejen zdravotníci. Vždyť do úzkých se při kontaktu s těž-
ce zdravotně postiženým člověkem dostávají i úředníci, proda-
vači nebo řidiči tramvají a autobusů.                                           

(pel)



Jana Palacha 1753
530 02 Pardubice

tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306

Mezi zdravotně postiženými obyvateli Pardubicka si
národní abilympiáda moc příznivců nezískala. Doklá-
dá to jak nízká návštěvnost, tak pramalý zájem o sou-
těžní disciplíny. Neutěšený trend pokračoval i letos,
kdy z Pardubicka soutěžili jen Pavel Palas a Milena
Samková. Oba jsou pravidelnými účastníky. 

Vozíčkářka Milena Samková si v minulosti vyzkou-
šela i keramiku, vyšívání a pletení, ale jejím nejoblí-
benějším oborem je aranžování květin. Kvůli omeze-
né hybnosti rukou využila jedno z abilympijských 
pravidel: „Měla jsem k ruce dívenku, která mi pomo-
hla provést úkony, které bych sama nezvládla,“ 
pochvaluje si. 

Soutěžila ve všech „květinových“ disciplínách, tedy
v západním stylu, ikebaně a aranžování suchých kvě-
tin. „Paní Pejpalová, hlavní rozhodčí, vždy připraví ta-
kové zadání, aby mohli soutěžit i začátečníci. A to je
fajn,“ říká paní Samková. 

O aranžování se zajímá už několik let. Do žádného
kroužku ale nechodí, jen si kupuje obrázkové časo-
pisy, v nichž se kromě fotek objevují i praktické infor-
mace a návody. „A mám taky jednu kamarádku, 
která mi občas poradí, jak sladit barvu květin s ubru-
sem," dodává temperamentní žena. Jejím největším
úspěchem na abilympiádě je loňské třetí místo v zá-
padním stylu. „Samozřejmě jsem z něj měla radost.
Ale nejdůležitější je, že mě soutěžení baví. Na umís-
tění mi moc nezáleží," vysvětluje osmapadesátiletá
Pardubačka, která snad nikdy neztrácí dobrou 
náladu. 

Také ona si letos zvykala na nové prostředí. „Trochu

tady bloudím. Odpoledne jsem netrefila do haly, za-
jela jsem někam dozadu. Ale to byl jediný problém.
Je to tady pěkné." 

Během soutěže ovšem paní Samkové vadil občas-
ný hluk, když někdo na druhé polovině arény stadio-
nu hlasitě mluvil do mikrofonu. Stěžovali si na 
něj i její soupeři. Pořadatelé z České abilympijské 
asociace proto slíbili, že za rok tenhle nedostatek od-
straní. 

Zda se jim to podaří, posoudí i Milena Samková.
„Na příští abilympiádě určitě nebudu chybět. Těším
se na soutěž i na kamarády, které tady potkám,“ říká.  

(pel)
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Přítomnost nevidomé dívky ovlivnila životní 

postoje všech, kteří se s ní denně stýkali
Integrace zdravotně postižených lidí do společnosti není
jednoduchá záležitost. Kapitolou samou pro sebe je pak in-
tegrace takových dětí a mládeže. Každý, komu se podaří
úspěšný krok v tomto integračním procesu, si zaslouží po-
děkování na otevřené scéně. K takovým osobám patří bez-
esporu i Jiřina Kalabisová, učitelka základní školy 
z Náměště nad Oslavou, která se jako jedna z prvních od-
hodlala vzít do své třídy nevidomou dívku Lucii Hanusovou.
Později ze svých vzpomínek, zážitků a poznatků z denních
kontaktů nejen s touto dívkou, ale i s dalšími školáky s ur-
čitým stupněm a typem zdravotního postižení napsala kníž-
ku, kterou pod názvem S kloboukem na nepřítele vydalo 
loni pražské sdružení Okamžik. Pro náš zpravodaj zodpo-
věděla pět otázek. 

Vaše rozhodnutí přijmout do normální třídy nevidomé děv-
če nebylo určitě jednoduché. Setkala jste se se zápornými
reakcemi rodičů dětí nebo ostatních členů učitelského 
sboru? 

„S Lucinkou jsme si poprvé podaly ruce v jejích čtyřech a půl
letech. Pro přípravu nové životní kapitoly s plánovanou školní do-
cházkou to byla chvíle závažná. Od tohoto stisku ruky bývala
častým hostem v naší škole i u nás doma. A při každém setkání
se vždy odplavilo kousek obavy, jestli to dokážu. První třída byla
takovým prvním taktem naší společné písničky. Mohla zůstat 
doma u rodičů, ve známém prostředí, se známými kamarády.
Byly to jen první takty - ale byly dobré pro nás pro všechny.
Ředitel školy s mým rozhodnutím souhlasil, přislíbil podání po-
mocné ruky. O integraci byli informováni i rodiče spolužáků, 
u nichž jsem se setkala s absolutní podporou a důvěrou od první
až do páté třídy, kdy jsem v této třídě učila. Také spolužáci byli
vstřícní a ochotní. Vyráběli pro Lucii bodové nebo plastické 
obrázky, učili se ji vodit a učili se ohleduplnosti i nezištné po-
moci. Soužitím s ní jsme všichni změnili pohled na význam život-
ních hodnot. Všichni jsme cítili potřebu být míň povrchní a víc 
opravdoví.“

Měla Lucie při vyučování nějaké úlevy a účastnila se také
různých mimoškolních aktivit? 

„Byla velice snaživá, do školy chodila moc ráda a dokonce se
těšívala i na úlohy. Trochu jsme jí upravili pouze čtvrteční rozvrh,
kdy mohla přijít až na druhou vyučovací hodinu. A v přidané páté
hodině jsme zase pracovaly individuálně samy dvě. Jednou za
čtrnáct dní měla tzv. rehabilitační či rekreační den ve své bývalé
mateřské škole. Pod vedením pracovnice ze speciálního centra
rozvíjela pohybové schopnosti a věnovala se i výtvarné výchově.
Jinak plnila všechny úkoly podle běžných osnov s úspěchem.
Zapojila jsem ji také do tanečního kroužku mezi děti bez zdravot-
ního postižení. Tato integrace probíhala naprosto přirozeně, vy-
stupovala s ostatními na besídkách a různých veřejných předsta-
veních. Zúčastňovala se i všech školních exkurzí, výletů apod.
Také jsme spolu trochu trápily klavír, hudbu i ráda poslouchala. 
S trochou pomoci v tělocviku bruslila a po vyučování jsme spolu
zkoušely lyžování na běžkách. Prodělala také plavecký výcvik.

Několikrát se mnou byla na putovním táboře pro zdravotně posti-
žené. Stručně řečeno: Lucie vítala každou možnost být mezi 
ostatními.“

Co vlastně dělá Lucie v současné době? 
„Studuje Střední sociálněprávní školu pro nevidomé v Brně.

Bydlí tam na internátě, našla si nové kamarádky. Před rokem pro-
dělala operaci nohou, letos v létě byla na táboře. Velice ráda čte,
ovládá internet, pokouší se také o psaní povídek. Ráda cestuje,
touží poznat Španělsko i Ameriku. Velký zájem má o poznatky ze
zdravotnictví. Bavila by ji práce rozhlasové hlasatelky. Velice rády
spolu zaskočíme do literární kavárny v centru Brna, protože mezi
knihami se Lucie cítí náramně spokojeně.“

Učila jste také jiné žáky různě zdravotně postižené. Hodily
se vám při jejich výuce některé zkušenosti, které jste získa-
la s Lucií? 

„Hodily se všechny získané zkušenosti. Lucie byla první žákyní
s těžkým zdravotním postižením, po ní jsem do třídy integrovala
mnoho dalších. I když se různá postižení vyznačuji určitými spe-
cifičnostmi, základní a podstatné rysy zůstávají. Je zapotřebí dítě
začlenit tak, aby jeho individuální nezbytně nutné potřeby byly re-
spektovány vzhledem k jeho přirozenému vývoji, ale zároveň 
nepřipustit, aby se zdravotním postižením omlouvaly negativní 
výchovné projevy. Všechny děti bez rozdílu mají potřebu sebe-
uplatnění, všechny potřebují povzbuzení, uznání, ale také spra-
vedlivé hodnocení pracovních výsledků a celkového chování.
Individuální plán s individuálním přístupem pro každého byl ne-
zbytným předpokladem integrace a v každé metodické stavbě 
vyučovací hodiny měl pevné místo. Nezbytná byla spolupráce 
s rodiči. Jejich informace byly cenné, navíc i oni potřebovali ve
vzájemné spolupráci vycítit uznání za svou nelehkou práci.“

Někteří vaši žáci se úspěšně zúčastnili dětských abilym-
piád v pražském Jedličkově ústavu a Honza Brychta do-
konce 6. mezinárodní abilympiády v listopadu 2003 v Indii.
Je podle vašeho názoru abilympiáda dobrá věc pro inte-
graci zdravotně postižené mladé generace do společnosti? 

„Abilympiád v Praze jsme se zúčastňovali pravidelně, děti se na
ně vždy velmi těšily a poctivě se na soutěže připravovaly.
Dosahovaly také dobrých výsledků, což je povzbuzovalo k opět-
ným aktivitám. Honzík Brychta na nich nasbíral dvě zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Na abilympiádu v Indii byl
nominován díky vítězství v disciplíně puzzle. Získané úspěchy -
čtvrté místo a zvláštní cena - byly velikou radostí jak pro něj, tak
pro celou školu. Pro integraci zdravotně postižené mladé gene-
race do společnosti jsou abilympiády neocenitelným přínosem.
Posilují kladné charakterové rysy a soutěžním zápolením pomá-
hají rovnat i mnohdy narušený charakter. Přispívají i k tolik 
potřebné sebejistotě a k sebeúctě. Působí také výchovně a pozi-
tivně na diváky – ti mají možnost zbavit se povrchního soucitu 
a zaměřit schopnost vnímání na výkony a odvahu soutěžících.
Abilympiády pomáhají k citlivějšímu porozumění mnohotvárností
života.“ 

Děkuji vám za rozhovor.                          MILOŠ KAJZRLÍK

Vitální vozíčkářka z Pardubic soutěží každý rok

Lány 52, 537 01 Chrudim

Telefon: 469 687 230
Fax: 469 687 175
horak@taurus-sro.cz 

S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice
tel.: 466 303 241
fax: 466 303 368 

mobil: 602 412 965
electrans@mbox.vol.cz

tř. 17 listopadu 235
532 26 Pardubice

telefon: 466 531 840
fax: 466 531 868

Semtín P 10
533 53 Pardubice

telefon: 

466 824 161, 7, 8

GMS Pardubice s.r.o.           Tel.: 466 410 440,

Gen. Svobody 335                    466 416 218  

533 51 Pardubice lubos.sedlak@gms.cz

STROJCENTRUM s.r.o.
Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové 

tř. Míru 420
530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108
stavona@pce.cz
www.stavona.cz

Česká firma specializující se 
na rotační tváření plastů

telefon: 495 214 227                   stibor@strojcentrum.cz
mobil: 777 188 664,                strojcentrum@seznam.cz 
777 332 266                                 www.strojcentrum.cz

Ve druhé polovině 80. let se lidé z Hamburku, kteří v mládí pro-
dělali dětskou obrnou, dozvěděli z výzkumů ve Spojených stá-
tech, že se u nich po určitých letech může objevit tzv. poobr-
nový syndrom (PPS). Dojde ke zhoršení pohybového systému,
dýchání (případně i obojího) a přijdou bolesti.

Takto zdravotně postižení se v Hamburku scházejí od roku
1994. Podobná setkání pořádají stejně postižení ve všech ně-
meckých spolkových zemích. Vytvořili Federační ligu postiže-
ných obrnou, která se stará o potřeby svých členů.

Hamburská skupina čítá zhruba 70 členů, přičemž dalších
několik desítek lidí v ní pomáhá. Schůzky probíhají 4x až 6x do
roka. Vozíčkáři mají právo být na ně odvezeni autem místního
Červeného kříže (Rotes Kreuz). 

Probírají se různa témata, např. jak si lze usnadnit život pro-
střednictvím pomůcek nebo terapií. Setkání slouží ale přede-
vším k výměně zkušeností. Vedoucí skupiny navštěvuje členy,
kteří se už nemohou setkání účastnit.   (zdroj: časopis Starto)

Zajímavost z tisku

Obrnáři, kteří si sami pomáhají

Blato 95
530 02 Pardubice

Tel.: 466 300 786

E-mail: jings@jings.cz

Web: www.jings.cz

Lucinka v první třídě při hodině psaní, na snímku vpravo jako 
třeťačka drží v ruce misku, v níž měla její třída svoje „moře“.



VELKOOBCHOD, 
MALOOBCHOD, 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

Bulharská 961
530 03 Pardubice
tel.: 466 611 112, 

466 657 688,  
fax: 466 657 323

eltip@eltip.cz     www.eltip.cz 

Kyjevská 134, 530 03 Pardubice
tel.: 466 650 211, 466 650 517
mobil: 603 227 623, 603 227 624
fax: 466 650 54
e-mail: obchod@frimark.cz

Výrobní program:

◆ výroba vakuových strojů VAC-STAR 
- stolní, střední a pojízdné provedení řízené senzoro-

vým ovládáním s možností vakua až 99,98 % 
- plnění inertním plynem 

◆ výroba značkových vakuových sáčků PA/PE o síle 
90  µm
- s potiskem i bez potisku 
- sáčky zlaté, barevné, kárované 
- dodávky sáčků přímo k zákazníkovi 

◆ záruční i pozáruční servis, kompletní poradenství

Stavební izolace

Vážní 953 

500 03 Hradec Králové

tel.: 495 402 318                                 www.sihk.cz
fax: 495 402 333                     jedlickova@sihk.cz
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S jinými problémy musí na úřadech počítat tělesně postižení, s jinými
neslyšící. Cesta těch prvních může skončit už u vstupu, s těmi druhý-
mi se úředníci nedokážou zase domluvit. Dosud ne obvyklým způso-
bem vyřešili dorozumívání s druhou jmenovanou skupinou na měst-
ském úřadu ve Valašském Meziříčí. 

V první dekádě srpna tam zahájila zkušební provoz on-line linka znakového
překladu. O co konkrétně jde? Jedná se o projekt komunikace úředníků 
s neslyšícími prostřednictvím webové kamery se spojením na tlumočníka
znakové řeči, který sedí v Ostravě. Spoluautorem projektu, součásti progra-
mu Pro plný život, je ředitel valašskomeziříčské mateřské, základní a střední
školy pro sluchově postižené. 

K jeho podstatě říká: „Neslyšící klient se posadí před webkameru a ve zna-
kové řeči sdělí svůj požadavek vůči úřadu či instituci. Obraz doputuje po in-
ternetu k tlumočníkovi, který zprostředkuje komunikaci mezi oběma strana-
mi.“ A dodává: „Použití webové kamery představuje organizačně, technicky
i finančně jednodušší řešení, než kdyby se úředníci a zdravotníci měli učit
znakovou řeč.“

Na projektu spolupracují mimo jiných institucí také úřady práce ve Vsetíně
a Ostravě, Ostravská univerzita a Česká unie neslyšících. Podle vyjádření ta-
jemníka městského úřadu instalovali zatím dvě kamery, obě na podatelnách.
Bude-li zájem, rozšíří se tato služba i na další odbory. Linka bude ve zku-
šebním provozu do konce ledna příštího roku. Pokud se projekt osvědčí,
plánuje ředitel speciálních škol rozšíření služby i do dalších měst a obcí, 
a to s minimálními finančními náklady.

Ve Valašském Meziříčí již dva a půl roku funguje ještě jedna podobná služ-
ba pro neslyšící. Potřebují-li si přivolat pomoc, mohou tak učinit prostřed-
nictvím textové zprávy odeslané přes tísňovou telefonní linku zdejší městské
policie.                                                                                                              (mk)

Moderní způsob 

komunikace s neslyšícími
Nejpozději v první dekádě října 
by měly zdravotně postižené 
osoby mít s ostatními koncovými 
uživateli zajištěn rovnocenný 
přístup k využívání veřejně do-
stupné telefonní služby, a to hlav-
ně skrze speciálně vybavená tele-
komunikační koncová zařízení. 
V souladu s § 39 odst. 13 a § 107
odst. 8 písm. b) bodu 4 zákona
číslo 127/2005 Sb., o elektronic-
kých komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, tak rozhodla
Ra-da Českého telekomunikač-
ního úřadu. Poskytovat zákon-
né povinnosti podle § 38 odst. 2
písm. f), tzv. dílčí služby v rámci
univerzální služby, Rada ulo-
žila společnosti Telefónica O2
Czech Republic (dříve Český
Telecom). 

Z několikastránkového dokumentu
vybíráme část zmiňující rozsah přístu-
pu, jednotlivá technická zařízení 
a osoby, které na ně mají nárok.
Kompletní znění rozhodnutí je uvede-
no na webové adrese www.ctu.cz 
v oddílu Elektronická úřední des-
ka/Univerzální služba. 

– Přístup k veřejně dostupné te-
lefonní službě musí dále umožnit:
1. přístup k číslům tísňového volání,
2. přístup k informační službě o tele-
fonních číslech účastníků, 

3. výběr operátora nebo podnikatele
poskytujícího veřejně dostupné služ-
by elektronických komunikací.
Součástí zajištění přístupu k veřejně
dostupné telefonní službě musí být
přístup k telefonním seznamům. 

– Zdravotně postižené osobě,
která má u poskytovatele služby
zřízenu službu přístupu k veřejně
dostupné telefonní službě, na 
její žádost a podle její volby pro-
najmout nebo prodat jedno spe-
ciálně vybavené telekomunikační
koncové zařízení přiměřené její-
mu zdravotnímu postižení za ce-
nu standardního zařízení (tj. za
cenu zařízení vybaveného výhrad-
ně základními funkcemi umožňují-
cími přístup k veřejně dostupné
telefonní službě): 
1. držiteli průkazu ZTP z důvodu 
úplné nebo praktické hluchoty: 
1.1 zařízení umožňující zesílení 
a regulaci zesílení přijímaného hlaso-
vého signálu a zesílení vyzváněcího
signálu, 
1.2 zařízení umožňující převod přijí-
maného hlasového signálu na me-
chanické vibrace nebo jiný účinný
technický systém pro potřeby osob 
s minimálními zbytky sluchu, nebo 
1.3 zařízení převádějící vyzváněcí sig-
nál na světelnou signalizaci s mož-
ností zobrazení a archivace čísla 
příchozího volání, vybavené SMS klá-

vesnicí pro potřeby neslyšících osob, 
2. držiteli průkazu ZTP/P: 
2.1 zařízení se zvětšenou klávesnicí
nebo klávesnicí se speciálními znaky
nebo vybavené hlasovým výstupem
pro potřeby zrakově postižených 
osob, nebo 
2.2 jiné vhodné zařízení splňující cha-
rakteristiky funkcí speciálně vybave-
ných zařízení podle konkrétního po-
stižení podle vyhlášky č.161/2005
Sb., o stanovení charakteristik funkcí
speciálně vybavených telekomuni-
kačních koncových zařízení pro růz-
né druhy zdravotního postižení, 
3. osobě uznané lékařem příslušné
okresní správy sociálního zabezpe-
čení za bezmocnou: 
3.1 zařízení umožňující hlasitou ko-
munikaci a jednoduché ovládání pro
potřeby tělesně postižených osob,
nebo 
3.2zařízení umožňující bezšňůrové
připojení ke koncovému bodu veřej-
né pevné komunikační sítě pro potře-
by osob s omezenou hybností, 
4. účastníkovi, který vychovává nebo
který osobně pečuje o nezletilou 
osobu, která je držitelem průkazu
ZTP podle bodu 1 nebo ZTP/P pod-
le bodu 2, zařízení splňující charakte-
ristiky funkcí speciálně vybavených
zařízení podle konkrétního postižení
nezletilé osoby podle zmíněné vy-
hlášky.                                                (mk)

Aby mohl telefonovat skutečně každý

Eurobeton Maba
281 27 Krakovany 148

tel.: 466 985 041, 
466 985 241

APIS-C, s.r.o.
Chrudimská 811

530 02 Pardubice
Tel.: 466 335 095

Tel./fax: 466 330 290
E-mail: apis-c@apis-c.cz
Internet: www.apis-c.cz

Největší český výrobce vakuových 

balicích strojů a vakuových sáčků 

Modelárna – NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332

530 03 Pardubice

Tel.: 466 310 734                web: www.modelarna-nemosice.cz
Fax: 466 300 360         e-mail: model@modelarna-nemosice.cz

Výroba:
- modelová zařízení pro slévárenství, modely na laminování

- formy pro tváření plastů, dodávky odlitků

Pražská tř. 184
500 04 Hradec Králové

tel.: 495 535 484
fax: 495 535 455

e-mail: stavofinal@iol.cz

Vývoj a výroba průmyslové elektroniky

Návrhy a dodávky plošných spojů

AWOS s.r.o., 

Výzkumná 79, 533 51 Pardubice

466 670 553, 466 670 538

www.awos.cz

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
provozovna: Strachotín 13

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

Plynostav Pardubice
holding a. s.  

Sukova tř. 1556 
532 33 Pardubice 
Tel.: 467 000 111
Fax: 467 000 192

genred@plynostav-holding.cz

S.K.Neumanna 230
530 02 Pardubice
Tel.: 466 310 557,

466 310 714, 
466 330 993

Fax: 466 310 003
maro@maro.cz
www.maro.cz

ACTIWO Pardubice
Štrossova 1033, 530 03 Pardubice

telefon: 466 612 514
- účetnictví        - zeměměřičské práce

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:

Hana Gümplová – SIVAK           
Jana Masaryka 1713               tel.: 495 220 684           internet: www.sivak.cz  
500 12  Hradec Králové         fax: 495 221 327           e-mail: sivak@sivak.cz  

HAK velkoobchod

Holandská 467
533 01 Pardubice
466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

MANA SDRUŽENÍ
František Březina

U Stadionu 9
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 513 623
e-mail: mana@pard-net.cz

Brunnthaller-CS-s. r. o.
Pardubická 1453

535 01 Přelouč
Tel.: 466 955 399

Web: www.brunnthaller.com



Článek seznamuje s některými výsled-
ky průzkumu mezi tvůrci a uživateli
bezbariérového prostředí, který probě-
hl v roce 2005 v rámci prvního roku
řešení výzkumné úlohy Ministerstva
dopravy ČR s názvem „Systémové pro-
středky, opatření a mechanismy pro
správné navrhování a realizaci bezba-
riérového prostředí v dopravních ře-
tězcích veřejné dopravy“.

Řeší ji Institut Jana Pernera Pardu-
bice, Národní rada zdravotně postižených 
a Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých. Vzhledem k omezenému
prostoru jsou vybrány jen výsled-
ky týkající se uživatelů pohybově po-
stižených. Kompletní byly publikovány 
v ekonomicko-technické revue Doprava 
č. 2/2006. 

Na stavebních a speciálních stavebních
úřadech jsme zjišťovali, jak zainteresovaní
úředníci hodnotí současné právní prostře-
dí a jeho možnosti ve správních řízeních
(otázka číslo 1) a které stavby související 
s veřejnou dopravou jim působí největší
obtíže při posuzování splnění požadavků
na přístupnost osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace (otázka
číslo 2). Stejné otázky byly prostřednic-
tvím České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků položeny i autorizovaným
osobám činným ve výstavbě.

Rozdílné názory na bezbariérovost 
Z šetření je patrné, že současné právní

prostředí (předpisy a normy), kompetence
a možnosti, které mají odpovědné subjek-
ty v procesu navrhování a rozhodování 
o bezbariérovém prostředí, jsou chápány
značně odlišně. Zatímco více než třem
čtvrtinám autorizovaných osob se tyto nor-
my jeví převážně jako neúplné, nesrozu-
mitelné, nepřehledné a nejsou dle jejich
názoru dobrým podkladem pro správní 
a rozhodovací řízení a procesy, ani nejsou
zdrojem potřebných kompetencí při roz-
hodování, více než dvě třetiny stavebních
a speciálních stavebních úřadů hodnotí
právní prostředí a normy naopak jako sro-
zumitelné, přehledné, dávající potřebné
kompetence a rozhodovací možnosti.
Stejně tak jsou chápány jako dobrý pod-
klad pro správní řízení, příp. jiné rozhodo-
vací procesy. Z odpovědí na druhou 
otázku vyplývá, že nejproblematičtější 
a nejsložitější z hlediska posuzování jsou
pro (speciální) stavební úřady pozemní
stavby a železniční stanice (zastávky). Pro

autorizované osoby je největším problé-
mem posuzování pozemních komunikací,
naopak jim dle výsledků nečiní žádné pro-
blémy autobusové terminály. Tolik k hod-
nocení ze strany tvůrců bezbariérového
prostředí. 

Pohled pohybově postižených uživatelů 
Z šetření vybíráme jen jednu otázku, 

která „nastavuje zrcadlo“ předchozím zjiš-
těním. Ptali jsme se: „Zajišťují nové a re-
konstruované stavby ve vašem městě 
odpovídající přístup a užívání osobám 
s omezenou schopností pohybu?“ Kolá-
čový graf udává procentuální zastoupení
odpovědí. Pokud se porovná hodnocení
legislativy s hodnocením skutečného sta-
vu, lze dojít k závěru, že (alespoň z pohle-
du stavebních úřadů) problém úrovně bez-
bariérového prostředí leží mimo kvalitu
právních a technických norem a předpisů.
Autorizované osoby jsou k platným předpi-
sům kritičtější. 

Z průzkumu vyplývá, že i když by měly
nově budované (rekonstruované) stavby
splňovat požadavky na samostatné a bez-
pečné užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, je takto
jednoznačně hodnocena uživateli s posti-
žením pohybového aparátu jen necelá 
pětina staveb. Téměř polovina staveb 
je hodnocena s výhradou, ale spíše klad-
ně. Jako požadavkům neodpovídající je

hodnocena téměř každá jedenáctá stavba 
a více než každá čtvrtá má takový cha-
rakter, že spíše nesplňuje potřeby uži-
vatelů.

Je zřejmé, že ať už vzniká chyba v které-
koliv fázi realizace stavby (projekt, schva-
lování, kolaudace atd.), podíl staveb, 
které umožňují bezproblémové užívání 
osobám s omezenou schopností pohybu,
je stále velmi malý. 

Kvalitní osvěta je důležitá 
Závěrem je možné konstatovat, že jako

nejdůležitější se stále jeví kvalitní a systé-
mová osvěta a vzdělávání, a to na všech 
úrovních a pracovních pozicích, které jsou
do procesu navrhování, schvalování (kon-
troly) i samotné realizace jakýmkoliv způ-
sobem zapojeny. Na to reaguje výzkumná
úloha, která připravuje softwarový prostře-
dek pro podporu rozhodování v procesu
tvorby bezbariérového prostředí ve veřej-
né dopravě a navazujících systémech.

Ing. JAROSLAV MATUŠKA, Ph.D.,
odpovědný řešitel projektu
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Počátkem roku podepsali ve-
doucí představitelé Národní
rady zdravotně postižených
ČR, Českých drah, Správy že-
lezniční dopravní cesty a Mi-
nisterstva dopravy ČR význam-
ný dokument –  Memorandum
o spolupráci při zlepšování
podmínek cestování osob 
s omezenou schopností pohy-
bu a orientace na železnici.

Zúčastněné strany se v něm za-
vazují společnými silami vytvářet
takové podmínky, které by měly 
v konečném důsledku přispět 
k odstranění překážek omezují-
cích plnohodnotné cestování pro
občany především s tělesným 
postižením. Tento úkol je mj. 
zakotven také v Dopravní poli-
tice České republiky pro léta
2005/2013 a v Národním rozvo-
jovém plánu mobility pro všechny. 

K tomu, aby se mohlo o všech
bodech obsažených v Memoran-
du mluvit jako o splněných, je tře-
ba vykonat množství práce. Jejich
realizace představuje hlavně pře-
konání technických, organizač-
ních, finančních i legislativních
problémů. 

Pro představu zmiňme ales-
poň několik bodů, které jsou 
v dokumentu uvedeny: 

■ Dodržování právní úpravy
podle připravované směrnice EU 
o zpřístupnění dopravních systé-
mů občanům se zdravotním po-
stižením po transpozici do české-
ho právního řádu.

■ Vytvoření systému postupné-
ho zpřístupňování železničních
stanic a zastávek a nákup nového
či rekonstrukce stávajícího vozo-
vého parku umožňujícího integra-
ci osob se zdravotním postižením 
v oblasti železniční dopravy

■ Rozšíření systému podniko-
vého vzdělávání ČD o cíleně 
zaměřená školení na vhodnou ko-
munikaci a poskytování služeb 
cestujícím z řad občanů se zdra-
votním postižením.

■ Zúčastněné strany budou
spolupracovat v rozšiřování mož-
ností zaměstnávání občanů se
zdravotním postižením, například 
v rámci Iniciativy EQUAL.

■ O společných aktivitách de-
klarovaných tímto memoran-
dem budou zúčastněné strany 
informovat veřejnost a přispívat 
k dobrému jménu jednotlivých
partnerů.                                    (mk) 

Zlepší dokument 

situaci na železnici?

Ani nejvyspělejší země nevěnovaly dlouho zvýšenou pozornost
míře snadné dosažitelnosti prostředků veřejné dopravy (včetně
lodí, letadel nebo taxíků) pro osoby se zdravotním, zvláště pak
s tělesným a zrakovým postižením. Více se tato problematika
začala dostávat do popředí zájmu až v roce 1981.

Průkopníkem se stalo ve zmíněném roce Švédsko, o devět let
později se přidalo USA. Prvním právním předpisem na světě, který
upravuje a formuluje základní principy tzv. dobrých praktik v dopravě,
je britský zákon o diskriminaci zdravotně postižených osob z roku
1995. Týká se jak veřejné dopravy, tak i navazující infrastruktury (za-
stávek autobusů, stanic metra, železničních nádraží, informatiky atd.).
K zapracování těchto „dobrých praktik“ do zákona namísto jejich vol-
né aplikace vedly především dvě skutečnosti. Četné městské do-
pravní podniky by totiž jinak patrně odmítaly kvůli vyšší nákladnosti na-
sazování nízkopodlažních autobusů, tramvají atd. Bez legislativní 
úpravy by se s největší pravděpodobností také značně protáhl proces
zavádění „úplného (příp. téměř úplného) zpřístupnění" všech vozidel
všem cestujícím bez rozdílu. 

V Japonsku platí od listopadu 2000 zákon o zlepšení přístup-
nosti hromadné dopravy, resp. o zajištění pohodlí a bezpeč-
nosti osob se sníženou mobilitou a seniorů. Kromě silniční, 
železniční a letecké dopravy se týká i tzv. transbordérů neboli lodí
sloužících k převážení dopravních prostředků přes mořské úžiny, zá-
livy apod. Podle tohoto zákona by měla být v roce 2010 např. stopro-
centně přístupná třetina vozidel nebo přístupná infrastruktura na
všech dopravních terminálech s denní frekvencí větší než 5000 osob. 

Ve Švýcarsku přijal v prosinci 2002 federální parlament zákon
o rovnosti zdravotně postižených osob. Mluví se v něm o takovém
odstraňování diskriminačních opatření ve veřejné dopravě, které by 
umožnilo osobám s postižením plně rozvinout jejich schopnosti a za-
členit se tak do většinové společnosti. Na realizaci těchto změn sta-
novuje období 20 let: první dekádu na zavádění nízkopodlažních 
dopravních prostředků, druhou na kompletaci infrastruktury. Násle-
dující rok vyhlásila tamní federální rada nařízení týkající se zlepšení
přístupnosti veřejné dopravy osobám se sníženou schopností pohybu
a orientace. Dokument ale jenom uvádí oblasti, které je nutno mít na
zřeteli - přístupná vozidla, toalety apod. Konkrétní rozměrové a další
údaje jsou např. součástí materiálu úřadu Zdravotně postižení a ve-
řejná doprava. Federální zákon řešící tuto problematiku vstoupil v plat-
nost 1. ledna 2004.

Obecně se dá říci, že i zde nezmíněné předpisy z ostatních ze-
mí (např. Holandska, Francie nebo Austrálie) se týkají nejen 
vozidel veřejné dopravy, tak i navazující infrastruktury. Jasným
faktem přitom zůstává, že v celkové politice státu nelze opomenout
oblast zpřístupňování hromadné dopravy osobám se sníženou mobili-
tou. Legislativa se ale obtížně prosazuje, nezmění-li svoje uvažování
dopravci. Zdravotně postižení totiž skutečně nepožadují „něco navíc“,
chtějí pouze cestovat stejně pohodlně jako ostatní lidé.                  (mk)

Zahraniční zkušenosti a skutečnosti

Dopravní legislativa včera a dnes

Problematika bezbariérovosti ve veřejné hromadné dopravě se po-

stupně řeší také v naší  republice; o tom jsme ostatně již několikrát

psali. Jeden příklad za všechny zachycuje tato fotografie z Prahy.

Je na ní nová, přes 30 metrů dlouhá nízkopodlažní tramvaj, kterou 

vyvinuli projektanti speciálně pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. Do

příštího roku by mělo v jeho vozovém parku přibýt takových tramvají

celkem 20. 

Podle vyjádření tiskové mluvčí podniku by tramvaj mj. měla díky kon-

strukci poskytovat komfort na nejvyšší úrovni včetně usnadnění 

nástupu a výstupu cestujícím s omezenou pohyblivostí a umístění vo-

zíku. Zároveň ale dodala, že ani do této tramvaje nemohou vozíčkáři

nastoupit či z ní vystoupit bez pomoci někoho dalšího.   

Bezbariérové prostředí 
(nejen) ve veřejné dopravě 

z pohledu tvůrců a uživatelů
MEDICAMENTA 

Vysoké Mýto, a.s.

Fibichova 143
Pražské předměstí

566 17 Vysoké Mýto

tel.: 465 457 216, 
465 457 218

fax: 465 457 435
zdenek.prazak@medicamenta.cz

Foto: ŠKODA



Občanské sdružení se sídlem v Královéhradeckém kraji hledá těles-
ně postiženého právníka. Externí práce. Nástup možný ihned. Infor-
mace na tel. 493 724 159.

Ve dnech 24. - 27. října se v Brně 
uskuteční tradiční zdravotnický ve-
letrh HOSPIMedica. Jeho dopro-
vodný program s názvem Pro Váš 

úsměv připravuje Liga za práva vo-
zíčkářů. Během deseti předchozích
ročníků Úsměvu se na známém vý-
stavišti představily snad všechny
nejvýznamnější neziskové organiza-
ce lidí se zdravotním postižením.
Určitě na téhle tradiční akci nebu-
dou chybět ani letos.

Na co můžete tě-
šit? V pavilonu A
se opět objeví de-
sítky informačních 
a propagačních
stánků, v nichž

vám na dotazy pohotově odpoví zástup-
ci jednotlivých neziskovek. Jiné stánky
nabídnou nejrůznější dekorativní i užit-
né výrobky zhotovené v chráněných díl-
nách. K vidění i zakoupení budou třeba
polštáře, svíčky, keramické ozdoby,
hračky, proutěné košíky, bižuterie, hr-
níčky... Pokud sháníte netuctové dárky,
možná je pořídíte právě tady!

Můžete se podívat na ukázky hi-
poterapie, canisterapie a výcviku 
asistenčních a vodících psů, které
předvedou sdružení Piafa, Šemík,
Pes pro Tebe, Helppes, Pomocné
tlapky a Milan Dvořák – škola pro
výcvik psů. I tato vystoupení se 
odehrají v pavilonu A. (Zmíněná
sdružení však budou mít stánky 
v pavilonu C.)

Budou probíhat malé exhibice ze
světa sportu lidí s postižením.
Můžete zavítat i do hájemství počí-
tačů a internetu. Uskuteční se řada
vystoupení umělců se zdravotním
postižením i bez. Velký zájem jistě
bude o tradiční výstavu fotografií
Život nejen na kolech. Děti z ústa-
vů sociální péče a dětských domo-
vů pobaví Majda z Kouzelné školky,
tedy herečka a zpěvačka Magda-
lena Reifová. Pro všechny chlapce 
a děvčata bude připravena soutěž
Namaluj veselý zážitek z prázd-
nin. Rodiče, kteří budou potřebovat
čas a klid třeba na prohlídku stánků 
s kompenzačními pomůckami, mohou
své děti zanechat v dětském koutku,
kde najdou rozptýlení a zábavu ve svě-
tě pastelek, kostek a pohádek. Pro ma-
léi velké diváky chystá speciální pro-
gram brněnská zoologická zahrada. 

Až budete unaveni z přemíry zážitků,
můžete posedět třeba v čajovně, kde
budou k dispozici lahodné nápoje i vel-
mi zdravé pokrmy.

Ve stánku Ligy za práva vozíčkářů bu-
de zajištěno bezplatné sociální a právní
poradenství a také konzultace zaměře-
né na sociální služby, podporované 
zaměstnávání a stavební bariéry. Za
zmínku stojí i dva semináře Národní ra-
dy zdravotně postižených, zaměřené
na témata Nový systém sociálních 
služeb – praktické rady pro uživatele 
a poskytovatele a Desatero pro lepší
komunikaci – problémy v komunikaci
zdravotnických pracovníků s pacienty
se zdravotním postižením.

Vůbec poprvé se v programu
Úsměvu objevují aktivity celostátní
kampaně 30 dnů pro neziskový sek-
tor. Tyto aktivity připravuje Liga ve 
spolupráci s Informačním centrem ne-
ziskových organizací, Fórem dárců 
a občanským sdružením Logo. Hlavním
tématem kampaně, jež v minulosti pro-
bíhala v únoru, je letos firemní dárcov-
ství. 

Dodejme, že novinkou veletrhu HOS-
PIMedica bude 1. ročník mezinárodní-
ho veletrhu biotechnologií v České 
republice BIOTEC 2006.

Udělejte si čas a vydejte se na konci
října do Brna! Cestovat můžete i speci-
álními bezbariérovými vlaky, které bu-
dou v úterý 24. října vypraveny z Přero-
va a Prahy. 

Podrobné informace o Úsměvu na-
jdete na stránkách www.ligavozic.cz.
Na dotazy odpoví Edita Ďurďová na te-
lefonech 541 249 175-6 a 775 152
006 či na e-mailové adrese edita.dur-
dova@ligavozic.cz.

(pel)
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ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(dvojčíslo 2-3 vyšlo v září
2006).

VYDAVATEL: Česká abilympijská
asociace, Pardubice.

REDAKCE: Rokycanova 12654,
530 02 Pardubice, Jaromír Fri-
drich (šéfredaktor) – fridrich.jaro-
mir@seznam.cz, Miloš Kajzrlík – 
redakce@abilympics.cz, Miloš Pe-
likán – bpelikan@atlas.cz.

KONTAKTY:
telefon a fax: 466 304 366.

GRAFIKA A SAZBA:
K2P, s. r. o., Pardubice.

TISK:
Studio Press, s. r. o. Pardubice.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.

Humanitární organizace z celé ČR 
se představí na brněnském výstavišti

Ojedinělý projekt umožňuje vzdělávání pečujícím osobám

Snad každý člověk se snaží hledat smysl 
života a sní, že něco velkého dokáže.
Někdo svého snu dosáhne plně, jiný ne.
Všichni však nemají možnost svůj život 
ovlivnit vlastními silami, i kdyby chtěli se-
bevíc... A to bývá i případ zdravotně posti-
žených.

Vždy bude jejich život provázen různými ome-
zeními, nemají pokaždé možnost zabývat se
činností, která by je zcela uspokojovala a ve
většině případů mají velké problémy najít 
zaměstnání, které by je alespoň částečně za-
členilo do společnosti.

Sněženka pro děti
Do našeho Výtvarného centra Sněženka

(Jizerské hory) přijíždějí zejména postižené dě-
ti na vícedenní pobyty s výtvarným zaměřením.

Talentované děti se později zúčastňují dalších
pobytů a s výtvarnými technikami se seznamují
do větší hloubky.

Pobyty jsou doprovázeny kulturním progra-
mem, promítáním diapozitivů, koncerty a jinými
akcemi, což motivuje děti k výtvarné činnosti na
určité téma.

Setkávají se zde také rodiče a vychovatelé
postižených dětí, vyměňují si zkušenosti a zjiš-
ťují, jaké předpoklady mají jejich děti pro 
výtvarnou činnost. přijíždějí k nám i děti mentál-
ně postižené, děti z rizikových skupin (dětské
domovy aj.) i děti zdravé. Jejich tvorbu násled-
ně prezentujeme v kalendářích, na výstavách,
pohlednicích, telefonních kartách apod. Je to
důležité, jejich práce pak má dlouhodobý smy-
sl. Získávají pozitivní pocit, chuť tvořit a bojovat
za sebe. Poznají, že iniciativa má význam.
Právě toto poznání je důležitým okamžikem pro
jejich budoucnost a pro možnost pozdějšího 
osamostatnění.

Vzhledem k naší dlouholeté zkušenosti s pra-
cí s postiženými dětmi a mládeží jsme se stali
jedním z partnerů projektu „Rozvoje dovednos-

ti nezaměstnaných zdravotně postižených ob-
čanů pro uplatnění na trhu práce“.

Nezapomínají ani na dospělé
Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměst-

nané občany se zdravotním postižením ve čty-
řech krajích České republiky – Středočeském,
Královéhradeckém, Pardubickém a Liberec-
kém. Hlavním cílem projektu je nalézt a ověřit
postupy, které umožní zaměstnání ZP osob.
Chce zlepšit jejich možnost uplatnění na trhu
práce, chce je motivovat k celoživotnímu vzdě-
lávání. Celková délka realizace projektu je 40
měsíců. Po jeho skončení budou ověřené me-
todiky, postupy a technická řešení rozšiřovány
a uváděny do praxe v ostatních regionech
České republiky.

Z prvních výzkumů u firem, které zaměstnáva-
jí zdravotně postižené vyplývá, že by potřebo-
valy z jejich strany zlepšení znalostí běžné prá-
ce s výpočetní technikou, lepší znalost cizích
jazyků, znalosti administrativy atd.

V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací
programy (počítačové kurzy aj.), vzniknou 
místní přístupové body k internetu, které posti-
ženým umožní přístup k informacím a ke vzdě-
lání. Počítačové kurzy budou probíhat v Pardu-
bicích, Liberci a Smržovce (Jizerské hory) od
začátku příštího roku.

Projekt je financován Evropskou unií a MPSV,
nositelem projektu je firma S-COMP. Veškeré
vzdělávání budou mít zdravotně postižení
zdarma.

Tímto článkem chceme informovat o projektu
postižené i zaměstnavatele a zároveň chceme
získat konkrétní představu, jak velký je o nabí-
zené možnosti zájem.

Další informace o projektu můžete získat na:
tel.: 226 205 460, www.smrzovka.cz/sne-
zenkawww.scomp.cz, e-mail: snezenka.vy-
tvarne@centrum.cz.

Ing. JAROSLAVA BACHTÍKOVÁ

Dva projekty a jedno společné téma: Jak pomoci zdravotně postiženým?

Vzdělávání osob pečujících o zá-
vislého rodinného příslušníka 
a jejich příprava na vstup na trh
práce. Takový je obsah projek-
tu, který s podporou Evropské-
ho sociálního fondu organizuje 
občanské sdružení Alfa Human
Service.

V rámci projektu probíhají kurzy,
které navštěvují většinou matky
dlouhodobě pečující o dvě či více
dětí nebo o dítě s postižením. Mají 
v úmyslu najít po delší přestávce
znovu uplatnění na trhu práce, 
a to zpravidla na zkrácený úvazek, 
s pohyblivou pracovní dobou či pro-
střednictvím práce z domova. 

Účastníci pětiměsíčního kurzu
(mohou to být i muži, ale zatím se
žádní nepřihlásili) získají základní po-
čítačovou gramotnost, zlepší si ko-
munikační dovednosti pod vedením
psychoterapeutky a v průběhu pra-
xe si navyknou na pracovní režim.
Seznámí se také s prací u svého bu-
doucího zaměstnavatele – pokud se
ho podaří předem najít.

V rámci projektu již proběhl jeden
kurz, nyní běží druhý. Třetí začne 
letos 30. října a poslední 1. dubna
2007. „Ukázalo se, že krize a stres
klientek vznikající dlouhodobou 
zátěží trvalé péče o rodinného pří-
slušníka výrazně snižují jejich komu-
nikační schopnosti a sebevědomí,
které vyžadují posílit. Potvrzuje se
též, že pečující osoby samy potře-

bují péči z hlediska psychohygi
eny a prevence syndromu vyhoře-
ní,“ hodnotí zkušenosti z úvodního
kurzu jeho koordinátorka Martina
Chmelová. 

A dodává: „Osvědčilo se, že klient-
ky musí pravidelně docházet na mís-
to výuky, mají odpovědnost za 
svěřené úkoly. Sladění rodinného 
a pracovního života při intenzivní 
péči o rodinného příslušníka je pro
ženu náročné a přináší další stres,
který napomáhají odbourávat indivi-
duální a pravidelné konzultace s od-
borníky v učebně sdružení.“

Výstupem z kurzu je závěrečné 
osvědčení, jež se uděluje absolven-
tům, kteří:
– absolvují úspěšně jednu dílčí
zkoušku z MS Office v počítačové
škole Gopas (poté je jim předána
zkušební knížka, která umožní ab-
solvování zkušebního certifikátu 
ECDL v průběhu dalších tří let);
– vykonají úspěšně praktickou zá-
věrečnou zkoušku ve sdružení Alfa
Human Service zaměřenou na prak-
tické procvičení osvojených znalostí

počítačové gramotnosti (MS Word,
Excel, práce s elektr. poštou, práce
se soubory a složkami atd.);
– absolvují pracovní praxi.

Písemné záznamy o rozsahu ško-
lení spolu s výsledky práce klientů
lze předat k nahlédnutí potenciál-
ním zaměstnavatelům. 

Kurz je určen pro zájemce s trva-
lým bydlištěm v Praze. Účastníci do-
cházejí dva dny v týdnu do počítačo-
vé učebny. Absolvují také minimálně
120 hodin pracovní praxe ve zmiňo-
vaném sdružení nebo u potenciál-
ního zaměstnavatele. Do kurzu 
mohou být zařazeni i uchazeči o za-
městnání evidovaní na úřadech 
práce. Protože se hlásilo hodně mi-
mopražských zájemců, chce Alfa
Human Service podat obdobný pro-
jekt v rámci Evropského sociálního
fondu v ČR, aby kurz mohli navště-
vovat i oni.

Bližší informace o projektu lze zís-
kat na portálu www.alfabet.cz, na
telefonním čísle 242 441 486 ne-
bo na e-mailové adrese vzdelava-
ni@alfabet.cz. JAROSLAV WINTER



Říká se, že na srdce jsou Poděbrady. Srdce turistikymilovných vo-
zíčkářů nebo osob s omezenou mobilitou dozajista zaplesá nad zjiš-
těním, že je to taktéž město, odkud se mohou vydat na příjemné 
výlety po cestách prakticky bez převýšení a bez obtížnějších míst
(výjimku tvoří občasné naplaveniny písku). Pohybovat se přitom bu-
dou podél toku řeky Labe – buď po proudu do Nymburka, nebo
proti do Libice nad Cidlinou.

Zhruba 10 kilometrů dlouhé putování mezi lázeňskými Poděbrady
a železničářským, ale i Hrabalovým Nymburkem lze absolvovat po 
obou březích řeky po značených cyklotrasách (žluté tabulky s čer-
ným orámováním, piktogramem kola a číslem trasy) s asfaltovým 
povrchem, pravobřežní je zároveň značená červenou turistickou
značkou. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost cyklistům či
jezdcům na kolečkových bruslích. 

V současné době zde mohou větší problémy představovat pouze
krátké úseky těsně za Poděbrady pod budovaným dálničním mos-
tem přes Labe. Cesta po levém břehu vede přes několik můstků, na
protějším je jediný v místě, kde se do řeky vlévá historický Sánský
kanál. 

Upozornění týkající se cyklistů a bruslařů platí i na pětikilometrové
cestě do Libice nad Cidlinou, neboť je to pokračování značené tu-
ristické i cyklistické trasy. 

Spokojeni v tomto kraji budou také ctitelé spisovatele Bohumila
Hrabala. Po zhruba dvacetikilometrové jízdě směrem na Sadskou
se ocitnou v chatové osadě Kersko, kde prožil značnou část svého
života a kde se také natáčel film Slavnosti sněženek. Jeho děj si při-
pomenou např. u restaurace Hájenka, v níž se konala legendární
hostina z kance se zelím i se šípkovou, nebo u Josefského prame-
ne, kde Jaromír Hanzlík „rozebral“ Zdeňku Svěrákovi z poloviny 
trabanta. Nedaleko se nachází spisovatelova chata (blízko je auto-
busová zastávka, u které živě debatovali chataři) s vícejazyčnou
informační tabulí a mapou cyklotrasy Z Nymburka do Kerska po sto-
pách Bohumila Hrabala. 

Spisovatel je pochován na hřbitově ve vedlejší obci Hradišťko.
Jeho nezvyklý hrob s prostým nápisem RODINA HRABALOVA 
na bílém kameni s opřenou rukou a s dírou („tunelem podle
Moodyho“) stojí také za zhlédnutí, stejně jako originálně umístě-
ná pamětní deska v nymburském pivovaru, připomínající jeho 
pobyt zde.                                                                                                  (mk)
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Cena Vládního výboru 
za publicistiku

Vládní výbor pro zdravotně postiže-
né občany vyhlásil už XIII. ročník
Ceny za publicistické práce zaměře-
né na problematiku zdravotního posti-
žení. Do soutěže lze přihlásit práce 
uveřejněné v televizi, rozhlase a tisku
v období od 1. října 2005 do 30. září
2006. Oceněna budou díla, která
nejlépe přibližují život zdravotně 
postižených lidí široké veřejnosti 
a příznivě ovlivňují její postoj k těmto
občanům. 

Uzávěrka soutěže je 30. září 2006.
Propozice a další informace jsou zve-
řejněny na stránkách http://wtd.vla-
da.cz/vrk/vrk.htm a lze je získat také
na sekretariátu VVZPO (nábřeží 
E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, tele-
fon: 224 002 705, e-mail: selicharo-
va.jaroslava@vlada.cz).               (pel)

❖ Práce je nutno zaslat nejpozději
do 20. října na adresu pořadatele
soutěže: Liga za práva vozíčkářů,
Kounicova 42, 602 00 Brno. 

❖ Minimální rozměr menší strany fo-
tografie = 20 cm (bez pasparty či 
rámečku), maximální rozměr větší
strany = 40 cm. 

❖ Na každé fotografii musí být na
zadní straně napsáno jméno, adresa,
e-mail, telefonní číslo, název snímku
a kategorie. 

❖ Soutěží se ve dvou kategoriích: 
A – fotografie autora s postižením 
a B – fotografie autora bez postižení.
V případě účasti v kategorii A je třeba 
navíc poslat kopii průkazu ZTP či
ZPT/P. 

❖ Odborná porota určí absolutního
vítěze a vítěze v obou kategoriích.
Vítěz návštěvnické ankety obdrží Ce-
nu diváka. 

❖ Umístění v soutěži bude autorům
vítězných fotografií oznámeno telefo-
nicky nebo písemně včas, aby se
mohli dne 27. října zúčastnit slavnost-
ního vyhlášení vítězů a předání cen na
veletrhu HOSPIMedica v pavilonu A2
brněnského výstaviště. 

❖ Soutěžící berou na vědomí a sou-
hlasí s tím, že fotografie jim nebudou
vráceny. 

❖ Pořadatel si vyhrazuje právo zve-
řejnit fotografie v časopise Vozíčkář 
i v dalších tiskovinách (případný 
honorář bude zaslán autorovi), na in-
ternetu a vystavovat je na akcích po-
řádaných na podporu svých projektů
nebo své propagace, a to bez nároku
na honorář pro autora. Vyhrazuje si
také právo fotografie vydražit a získa-
ný obnos použít na podporu svých
aktivit. 

❖ Autoři ručí za to, že objekty na fo-
tografiích nebudou vznášet žádné po-
žadavky související s jejich použitím.
Na případné stížnosti nebude pořa-
datel soutěže reflektovat.

❖ Fotografie budou vystaveny ve
dnech 24.-27. října na veletrhu
HOSPIMedica v rámci doprovodné
výstavy Pro Váš úsměv, která je pre-
zentací činnosti nestátních nezisko-
vých organizací s humanitárním 
zaměřením.

Liga za práva vozíčkářů pořádá
soutěž „Život nejen na kolech“ již po-
desáté. Fotografie seznamují s pohle-
dem zdravého člověka na svět lidí 
s postižením i s tím, jak vnímají svět
kolem sebe zdravotně postižení. 

Informace sdělí také Pavla Hýbne-
rová – tel./fax: 541 249 175-6, 
mobil: 608 635578, e-mail: pa-
vla.hybnerova@ligavozic.cz.        (mk)

Propozice fotosoutěže
„Život nejen na kolech 2006“

Listopadový festival v Praze působivě propojí dva světy
Palác Akropolis v Praze na Žižkově
bude ve dnech 6.-12. listopadu dějiš-
těm podzimní části 12. Festivalu inte-
grace Slunce. Jedinečná přehlídka,
kterou pořádá sdružení SUKUS, opět
nabídne vystoupení zdravotně posti-
žených i zdravých umělců, profesioná-
lů i amatérů.

Festivalový program ještě nebyl v době
naší redakční uzávěrky kompletní. Ně-
která vystoupení však už jsou dohodnuta.
Za zmínku stojí třeba koncert skupiny
BluesEnds, který se uskuteční večer 
v úterý 7. listopadu. Jde o mladé hudeb-
níky z Centra integrace dětí a mládeže
Praha 8. Ve středu se představí romský
soubor Rytmik Rošuan Ludmily Fečové,
v němž společně s dospělými muzikanty

vystupují děti.
Ve čtvrtek se na pódiu odehraje mo-

nodrama „Frida K“. Slavnou, velmi roz-
poruplnou malířku ztvární herečka Zora

Jandová a její jedinou partnerkou na scé-
ně bude tradiční mexická loutka Pelona.
Kdo viděl film se Salmou Hayek, může se
těšit na zajímavou konfrontaci…

Středeční, čtvrteční a páteční dopoled-
ne bude patřit kumštýřům z různých škol,
ústavů a speciálních zařízení pro zdravot-
ně postižené děti i dospělé. Například
Denní stacionář pro mentálně postižené
Brno-Kohoutovice nabídne divákům před-
stavení „Chléb – dar života“.

Festival se uskuteční v bezbariérovém
velkém sálu Paláce Akropolis a jeho
vhodným doplňkem bude výstava ve foye-
ru a kavárně. Zdravotně postižení ná-
vštěvníci mají vstup na všechna předsta-
vení zdarma.

Mediálními partnery přehlídky jsou
Abilympijský zpravodaj a časopis Vo-
zíčkář.

Kompletní program Festivalu integrace
Slunce 2006 bude zveřejněn na strán-
kách www.festivalslunce.wz.cz. Podrob-
né informace lze získat na e-mailové ad-
rese vlasta@palacakropolis.cz nebo
o.s.sukus@seznam.cz a také na telefonu
728 248 925. Kontaktní osobou je Vlasta
Rydlová.                                   

(pel)

Středočeské Polabí

Zbytky hradeb v Nymburce

Park v lázeňské čtvrti Poděbrad

Hrabalova chata a hrob

Foto: Petr Hejna

1. Pacient má právo na léčení bez úplatku.
2. Pacient má právo vědět, jak se kde léčí.
3. Pacient má právo na volbu zdravotnického zařízení a pojišťovny.
4. Pacient má právo o svém léčení spolurozhodovat.
5. Pacient má právo být léčen ve vstřícném prostředí.
6. Pacient má právo zdravotnictví důvěřovat.
7. Pacient má právo být zákazníkem, a ne prosebníkem.

Tento sedmibodový dokument je programovým prohlášením Aliance svéprávných paci-
entů, která byla založena s cílem zesílit hlas pacientů ve zdravotnictví. Zakládajícími 
členy jsou Národní rada zdravotně postižených, sdružení Občan a Klub nemocných cys-
tickou fibrózou s podporou občanských sdružení Diagnóza CML a Cesta domů.  

Deklarace je také součástí otevřeného dopisu apelujícího na novou vládu, který autoři
zaslali po parlamentních volbách předsedovi vítězné politické strany. Důrazně v něm žá-
dají, aby si uvědomila, že spolutvůrci budoucnosti zdravotnictví musí být také pacienti.
Podle názoru autorů totiž dosavadní vlády stále jaksi pozapomínají (nebo si nechtějí při-
pustit?), že i ve zdravotnictví – stejně jako v každém jiném oboru lidského podnikání –
by měl platit vztah zákazník (odběratel) vers. prodejce (dodavatel) s jasně stanovenými
pravidly.

O této aktivitě zástupců nespokojené veřejnosti podrobněji informuje webová adresa
www.sdruzeniobcan.cz. (mk)

Deklarace Aliance svéprávných pacientů

Zora Jandová v roli slavné malířky.
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✔ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním
postižením

✔ dlouholetá praxe se zaměstnáváním zdravotně postiže-
ných 

✔ 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

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

č. p. 475, 533 03 Dašice v Čechách

tel.: 466 951 026

fax: 466 951 181

P r o  c h v í l e  o d d e c h u

Některé disciplíny na české abilympiádě pro děti a mládež, 
jejíž 5. ročník uspořádal pod záštitou České abilympijské aso-
ciace pražský Jedličkův ústav a školy, jsou zařazeny i do pro-
gramu národní soutěžní přehlídky schopností a dovedností
zdravotně postižených v Pardubicích. Značný zájem účastníků
přitahuje na obou akcích mezi jinými disciplínami také … (1. ta-
jenka).
Šikovné ruce a logické uvažování jsou nezbytnou podmínkou
úspěšného zdolání úkolu i v případě … (2. tajenka). Jako jednu
z dětských disciplín vyhlásili toto prastaré japonské umění
skládání zajímavých dekorativních předmětů z papíru organi-
zátoři 6. mezinárodní abilympiády v Indii v listopadu 2003. 

Vodorovně: A. 1. tajenka; SPZ Přerova. – B. Postavy; trávník; 
na toto místo. – C. Peruánský keř; severský přežvýkavec; rozsá-
hlá románová kronika. – D. Římská bohyně úrody; ovázat; slovenská polní plošná míra. – E. Lidový souhlas; 2. tajen-
ka; solmizační slabika. – F. Poznávací značka našich letadel; krýti; potomek. – G. Prodejní stůl; mužské jméno; část
stroje. – H. SPZ Klatov; anglický šlechtický titul; cizí ženské jméno. – I. Norský olympijský vítěz v rychlobruslení; rost-
linstvo.
Svisle: 1. Slepičí slabika; pták z řádu pěvců. – 2. Nejvyšší karta; peněžní sankce. – 3. Druh bonbónu; odezva. – 
4. Beduínský plášť; používat pluh; označení vedlejší světové strany. – 5. Osobní zájmeno; dvouděložná rostlina; norský
matematik. – 6. Umělý jazyk; japonské sídlo; jednotka práce. – 7. Topeniště; ukazovací zájmeno; esperantská před-
ložka. – 8. Staré vztažné zájmeno; osamoceni; znoj. – 9. Tvořiti knihu; chemický prvek. – 10. Police; sedadlo (zasta-
rale). – 11. Laskavec; předložka.

Pomůcka: I. Aas. 5. Lie. 6. Ogi, erg.                                                                                                                                                 (mk) 

Digitální svět s.r.o.

ul. Br. Veverkových 396

530 02 Pardubice

tel./fax: 466 614 994

e-mail: info@digisvet.cz

- PROFESIONÁLNÍ 
WWW PREZENTACE

- INTERNETOVÉ OBCHODY         

- WEBHOSTING

Firma STENO CZ otevřela
ve svém areálu v Mikulovi-
cích novou prodejnu. Ve-
dle stávajícího sortimentu
voda-plyn-topení rozšířila
nabídku o obklady, dlaž-
by, sanitární keramiku, va-
ny a sprchové kouty. Do
doplňkového sortimentu
patří lepidla a spárova-
cí hmoty. Nakoupit zde
mohou firmy i konečný zá-
kazník. Široký sortiment 
uspokojí i náročnější.
Naším cílem je nabídnout
ucelený rozsah služeb: 
návrh, objednávku, dovoz
a  doporučení na osvěd-
čenou montážní firmu.

Otevírací doba je v pondělí až pátek od 8 do 17, 
v sobotu od 8 do 12 hodin.

Telefon: 466 885 555

E-mail: pardubice@steno.cz

Expozice sbírky hraček „BYLO, NEBYLO…“
Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství 
v každé době a po celém světě. Nová stálá expozi-
ce inspirovaná pohádkami byla otevřena návštěv-

níkům v prosinci loňského roku v gotickém sále pardubického
zámku a zavede děti i jejich rodiče do světa důvěrně zná-
mých pohádkových příběhů, v nichž hlavní roli hrají hračky 
z konce 19. až počátku 20. století.

Choteč 44
533 04 Sezemice
tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750

VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY, 538 34 ROSICE U CHRASTI  

Telefon: 469 660 500, 602 433 279 Web: www.vpsr.cz 
Fax:469 660 570                                           E-mail: vpsr@vpsr.cz

galvanické povrchové 
úpravy kovů, zinkování, 
niklování, chromování 

533 52 Staré Hradiště 402 

telefon: 466 415 543

fax: 466 416 397

internet: www.galko.cz 

e-mail: galko@volny.cz

Pardubická 239 
533 52 Srch 

tel.: 466 414 646-7    
fax: 466 414 648  

vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně 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 kotelnách a spalovnách.

Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně v těžkých provozních pod-

mínkách), elektronické zabezpečovací a protipožární signalizace.

Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích a o služby

v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání je zřizování, montáž, údržba a servis telekomuni-

kačních 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

web: www.enelex.cz

e-mail: enelex@enelex.cz

tel.: 466 988 154

fax: 466 988 153

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

nákladní autodoprava

Olbrachtova 174
537 01 Chrudim

tel.: 469 688 393 
www.novplasta.cz


