
Ve dnech 25.–26. května se usku-
teční 15. národní abilympiáda,
kterou v pardubické ČEZ aréně
pořádá Česká abilympijská asoci-
ace. Jde o soutěžní přehlídku 
pracovních i volnočasových do-
vedností lidí se zdravotním posti-
žením. Generálním partnerem ju-
bilejního ročníku je Skupina ČEZ,
partnerem pak Hospodářská ko-
mora ČR.  V pátek 20. dubna byla
uzávěrka přihlášek, zájemci mohli
volit mezi pětatřiceti vypsanými
disciplínami. 

Součástí jubilejní abilympiády bude 
i prodejní expozice výrobků zhotove-
ných lidmi s postižením. Chráněné
dílny z celé republiky zde představí
široký sortiment užitných i dekorativ-
ních předmětů. Zároveň  bude probí-
hat výstava ABI-REHA. K vidění 
i zakoupení budou nejen různé kom-
penzační a rehabilitační pomůcky,
ale také kosmetika a farmaceutické
produkty.

Abilympiáda rovněž nabídne bohatý
doprovodný program, o kterém hovo-
ří Jana Burgrová (na snímku):
„Vystoupí Taneční klub Chvaletice (viz
článek na str. 2), uskuteční se bese-
da s herečkou Divadla Semafor
Uršulou Klukovou a mezi abilympioni-
ky zavítá ředitel pražské zoologické
zahrady Petr Fejk. Diváky určitě po-
baví klaun a kejklíř Vojta Vrtek, opět
budou zpívat děti ze Svítání. Všichni
se mohou těšit na mažoretky a roz-
tleskávačky z pardubické Základní
školy Závodu míru,  zpěváka a kytari-
stu Adama Katonu či romskou taneč-

ní skupinu. Ve spolupráci s náchod-
skou Galerií Slavie chystáme výstavu
fotografií. Máme připravené i další
překvapení, které samozřejmě pro-
zrazovat dopředu nemohu.“

Vstup na abilympiádu je zdarma.
Přijďte se podívat už na slavnostní 
zahájení v 8.45 hod. Soutěže začína-
jí v pátek o půl desáté a v sobotu 
v devět hodin.

Letošní rok je zároveň i rokem 
7. mezinárodní abilympiády, která má
termín 13.–18. listopadu v japon-
ském městě Šizuoka, kde nebudou
chybět ani čeští reprezentanti. 

Zajímavou informaci redakci Abilym-
pijského zpravodaje poskytl jednatel
České abilympijské asociace Jaromír
Krpálek, který na webové stránce or-
ganizačního výboru mezinárodní abi-
lympiády našel toto sdělení: 

„Jeho císařská výsost, korunní
princ Naruhito převzal úřad čestného
předsedy této významné akce. Jeho
funkční období začalo 18. ledna 
a rád tak přebírá žezlo, které jako
první v ruce třímalo Jeho Veličenstvo,
císař Akihito, při první mezinárodní 
abilympiádě v Japonsku v roce
1981.“                                                   (fr)
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O třicet procent průměrně snížilo
oproti loňsku Ministerstvo zdravot-
nictví dotace poskytované humani-
tárním organizacím. Vážně tak 
ohrozilo jejich důležité aktivity.
Předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením Václav Krása
proto zaslal v půli března dopis mi-
nistru Tomáši Julínkovi se žádostí 
o nápravu. Byla rovněž ustavena
delegace ze zástupců neziskovek
pro krizové jednání s ministrem. Cíl
je jasný: Donutit úřad, aby navýšil
dotační sumu aspoň na úroveň ro-
ku 2006.                               (pel)
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Číslo
k nepřehlédnutí

Kreslit a kreslit nebývá vždy totéž. Pro čtrnáctiletého Jakuba Jakoubka z České Třebové, který je od svých sedmi let kvůli těžké nemoci na vozíku, je to přece jenom něco 
více. Svými kresbičkami jako by světu kolem sebe chtěl říci: „Se životem je třeba se porvat vždy, všude a za jakýchkoliv okolností.“ 
Kniha Psotník obecný, kterou se podařilo vydat v samém závěru loňského roku, obsahuje jeho kresby i s komentáři. Co všechno předcházelo jejímu vzniku a samozřejmě ta-
ké něco o autorovi kreseb se dozvíte v článku na straně 2 v naší pravidelné rubrice „…žijí mezi námi“.

Když se velký sen stane skutečností

Program jubilejní národní
abilympiády bude hodně bohatý
Do Pardubic přijedou herečka Uršula Kluková, ředitel ZOO Petr Fejk, 

kejklíř Vojta Vrtek, zazpívá škola Svítání a chystá se i velké překvapení

Informace na internetu

Podrobnosti o letošní národní

i  mezinárodní abi lympiádě

jsou postupně zveřejňovány

na adrese

www.abilympics.cz.

Národní rada osob se zdravotním po-

stižením ČR oficiálně vyzvala občany

k účasti v kampani „Jeden milión pro

zdravotně postižené lidi“ (v angličtině

„1 million 4 disability“). Letos v lednu

ji zahájilo Evropské fórum zdravotně

postižených, aby shromáždilo milión

podpisů na podporu přijetí „Evropské

směrnice pro osoby se zdravotním

postižením“.

Směrnice, kterou EDF připravuje už

od roku 2000, by v zemích Evropské

unie zajistila lidem na vozíku, neslyší-

cím či třeba nevidomým rovná práva 

v klíčových oblastech života. Jde na-

příklad o vzdělání, zdravotnictví, soci-

ální služby, dopravu, bydlení a do-

stupnost informací.

Důležité je, že se jedná o jeden

komplexní dokument. Práva zdravot-

ně postižených osob totiž zatím upra-

vují pouze jednotlivé předpisy a naří-

zení: v zemích EU tak stále přetrvává

diskriminace těchto občanů. Směrni-

ce naopak bude tuto problematiku

řešit celkově a bude zavazovat člen-

ské státy k začlenění potřebné legis-

lativy do vnitrostátního práva.

Kampaň probíhá na území EU a ta-

ké v Norsku a na Islandu. Pokud EDF

získá milión podpisů, bude moci

předložit návrh zmíněné směrnice

Evropské komisi a Evropskému par-

lamentu.

Další informace o kampani jsou 

i v češtině zveřejněny na stránkách

www.1million4disability.eu. Najdete

na nich také petici, k níž můžete při-

pojit svůj elektronický podpis. Petiční

archy lze rovněž získat na adrese

NRZP ČR, Veronika Půrová, Party-

zánská 1/7, 170 00 Praha 7.

Kampaň skončí v Česku 30. září

2007.                                                (pel)

Pomozte 
odstranit 

diskriminaci!



➳ V pražském bezbariérovém Paláci Akropolis se ve dnech 14.-18. května 

uskuteční jarní část Festivalu integrace Slunce. 

➳ Na jedinečnou přehlídku divadla a hudby, na níž budou společně vystu-

povat zdraví a zdravotně postižení umělci, je vstup zdarma.

➳ Mediálními partnery akce jsou Abilympijský zpravodaj a časopis Vozíčkář.

P R O G R A M

Pondělí 14. 5.

10.00 ZAHRADA (pohádka Jiřího Trnky, tlumočená do znakového jazyka)
Divadlo Nablízko, Nosticova 2a, Praha 1 - Kampa

19.30 BALADA O NÁMOŘNÍKOVI (muzikál na téma balady Jiřího Wol-
kera)
Divadelní soubor Škorně Gymnázia Botičská, Praha 2

Úterý 15. 5.
9.00 LIDOVÉ TANEČKY
Taneční kroužek Lysináček – Speciální mateřská škola, Na Lysinách 41/6,
Praha 4

9.15 VELIKONOČNÍ HRA, ROZUM A ŠTĚSTÍ (pohádka), RYCHLÉ ŠÍPY
ZŠ a SŠ V Olšinách 69, Praha 10

10.00 HIP HOP, ČARDÁŠ (taneční vystoupení)
Soubor LION, ZŠ Školní náměstí 100, Ústí nad Labem

10.30 TANEČNÍ KOKTEJL
Taneční skupina Steffi Dance při Squash centru Draháň, Praha 8

Středa 16. 5.
9.00 POPELKA (pantomima)
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2

9.15 BOHOUŠEK
Domov Dana, Lumierů 12/800, Praha 5 - Hlubočepy

9.30 POPELKA
ZŠ praktická a Praktické školy, Kupeckého 576, Praha 4 - Háje

10.00 KUŘÁTKA, ŽÍŽALA, HIPI HOP (tanečky)
ZŠ praktická a Praktické školy, Kupeckého 576, Praha 4 - Háje

10.30 O ZASLOUŽILÉM VRABCI (pohádka Jana Wericha)
Divadelní spolek Čekanka Denního stacionáře Naděje, Vsetín

Čtvrtek 17. 5.
9.00 MELODIE FLÉTNOVÉHO SOUBORU
ZŠ K Lučinám 18/2500, Praha 3

9.30 LAKOMÁ BARKA (pohádka Jana Wericha), V RYTMU SALSY (tanec)
Církevní ZŠ logopedická Don Bosco, Dolákova 555, Praha 8

10.00 PALEČEK A JEHO KAMARÁDI, O VELIKÉ ŘEPĚ (pohádky)
ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 - Hloubětín

10.20 PĚVECKÝ KROUŽEK
ZŠ praktická a Praktické školy, Kupeckého 576, Praha 4

10.45 VĚŘTE – NEVĚŘTE
Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5

Pátek 18. 5.
10.00 WORKSHOP

Změny ve festivalovém programu vyhrazeny. Podrobné informace 

o 13. ročníku festivalu, který pořádá občanské sdružení SUKUS, lze najít na

stránkách www.festivalslunce.wz.cz nebo získat na telefonním čísle 728

248 925.

Dovolujeme si čtenáře upozornit i na doprovodnou výstavu. Pod názvem 

ABILYMPIÁDA není o sportu budou ve foyeru Paláce Akropolis k vidění fo-

tografie a drobné ruční práce z dosavadních abilympijských soutěží.       (pel)
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Navštivte květnový festival 
v Praze na Žižkově!

Když se velký sen stane skutečností
„Nohy dva páry koleček, přesto nejsem blbeček!"

hodnotí sám sebe Jakub
Čtrnáctiletý Jakub Jakoubek bydlí
v České Třebové. Kvůli svalové
dystrofii (postupné ochabování
svalstva) je mu polovinu života ne-
zbytným průvodcem po světě vo-
zík. Protože nemoc postihuje sa-
mozřejmě také ruce, je až s podi-
vem, jaký elán dává Jakub do
kreslení, které je mu jedinečnou
zálibou a láskou. A když se k elá-
nu přidá fantazie, je to už jen krů-
ček ke kresbičkám, které se musí
líbit každému.

V roce 2002 se v areálu Jedličkova
ústavu a škol na pražském Vyšehradě
konala 1. česká abilympiáda pro děti
a mládež. Mezi vypsanými soutěžními
disciplínami bylo i malování, a tak me-
zi abilympioniky nesměl chybět ani
Jakub. Tehdy ještě v I. (mladší) kate-
gorii se svým dílkem obsadil první
místo. Další rok (stále v téže katego-
rii) to bylo čestné uznání, k němuž se
přidala nečekaná odměna. Jakub byl
za úspěšná vystoupení nominován do
reprezentačního týmu České republi-
ky na 6. mezinárodní abilympiádu do
Nového Dillí. Tenkrát v listopadu
2003 zajistila Jakubovi dvě medailo-
vá vystoupení v dětských disciplínách
neoficiální titul nejúspěšnějšího abi-
lympionika naší reprezentace. Zlatou
medaili získal za vítězství v návrhu bla-
hopřání, stříbro si odnesl za výkon 
v malování. 

Sen o knížce
O tom, co následovalo, nechme vy-

právět jeho maminku Evu, která s ním
byla v Indii jako doprovod a zároveň 
i jako zdravotnice české výpravy: „Po
mezinárodním úspěchu bylo pro nás

oba a pro všechny naše blízké velkým
snem vydat knížku Jakoubkových 
obrázků. S prvním nápadem nás 
oslovila naše psycholožka Zuzana
Vučková, se kterou jsme se setkávali
při pravidelných kontrolách ve Vše-
obecné fakultní nemocnici v Praze.
Organizovala totiž v Muzeu dětské
kresby výstavu prací dětí, které byly
hospitalizovány v pražských nemoc-
nicích. Své obrázky tam měl i Ja-
koubek.

A protože jeho kresby měly velký 
ohlas, paní Vučkovou napadlo, že by
bylo hezké vydat je i knižně. Nejtěžší
asi bylo vybrat z velké hromady ob-
rázků ty nejpovedenější, a také 
sehnat potřebné finance. Všechny
odborné práce spojené s přípravou
pro tisk vzala na svá bedra paní
Vučková se svojí maminkou. Oběma

za tuhle sisyfovskou práci patří
náš velký dík.“

Obrázky pro radost 
I když samotné vydání knížky tr-

valo déle, než si  všichni předsta-
vovali, nakonec se dobrá věc po-
dařila! Knížka vyšla v posledním
týdnu loňského roku – jmenuje
se Psotník obecný.

„Myslím, že se knížka oprav-
du povedla, první ohlasy jsou
moc prima,“ říká Jakubova
maminka a dodává: „Máme 
s Jakoubkem velkou radost,
že obrázky spojené s komen-
táři mohou potěšit další. Jejich
prostřednictvím si všichni do-

káží představit, co se honí hlavou
mladému klukovi na vozíku, o čem
přemýšlí, jakou má fantazii, pozna-
jí, že může být šťastný a radovat se
i z maličkostí. Je to prostě knížka
pro radost a o radosti ze života.“

Knížka o 130 stránkách, která vyšla
nákladem 1000 výtisků, stojí 129 ko-
run. Prodává se v městském infor-
mačním centru (Staré náměstí 78,
560 13 Česká Třebová, telefon: 465
500 211, e-mail: info@ceska-trebo-
va.cz nebo stanislava.chvojkova@ce-
ska-trebova.cz) a také v nedávno 
otevřené Literární kavárně. O knížku
si lze napsat také na adresu: Jakub
Jakoubek, Masarykova 2100, 560
02 Česká Třebová, e-mailem na ja-
koubek.jakub@seznam.cz. 

Kreslím, tedy jsem
Jakub kreslí levačkou, kreslí všude,

hlavně doma a na „letním bytě“ 
v Klášterci nad Orlicí. Čas od ča-
su pošle svoje kresby do různých
výtvarných soutěží. Za vítězství 
v celostátní výtvarné soutěži
„Šnečí domeček 2001“ (20 tisíc
účastníků!) se tak s dalšími čtyř-
mi dětmi podíval do dánského
Legolandu. Jeho kresbu z celo-
státní soutěže Českého rozhlasu
„Co je na světě důležité“ vystavili 
v Národním technickém muzeu.

Některé kresby má i na své interneto-
vé galerii na adrese http://kubaja-
koubek.wz.cz.

Loni měl Jakub několikrát těžký 
zápal plic, ale podařilo se mu nad ne-
mocí vyhrát. Vzchopil se a udělal tak
radost nejen mamince a blízké rodi-
ně, ale i všem dvounohým a čtyřno-
hým kamarádům: spolužákům ze
školy, našim reprezentantům z abi-
lympiády v Indii, asistenční fence
Betynce, křečkovi Torbičce, morčeti
Čilínkovi i hejnu tetiných koček, které
mu slouží jako oblíbená inspirace pro
kreslení. 

Popřejme Jakubovi, jehož životní
krédo je v podtitulku článku, ještě
spoustu pokresleného papíru a třeba
i další knížku obrázků.                   (mk)

Pardubická národní abilympiáda opět nabídne nejen sou-
těže, ale i pestrý doprovodný program. Chybět nebudou
oblíbené ukázky moderních i klasických tanců. Letos je
připravuje Taneční klub Chvaletice. „Publikum se může

těšit na malé děti, tedy na páry ve věku od šesti do de-

víti let, které zatančí polku i disko. Standardní latinsko-

americké formace pak předvedou starší, dvanácti až

čtrnáctileté děti,“ říká Dana Pavelková, vedoucí klubu. Na
výlet do světa ladného pohybu však diváky vezmou i do-
spělí tanečníci. Ti mimochodem zvládají nejvíc stylů a ke
svému vystoupení potřebují největší prostor.

„V nejbližších týdnech nás ještě čekají dvě velké sou-

těže, exhibicí na abilympiádě se proto začneme dů-

kladně zabývat až počátkem května. Ale už jsme si o ní

udělali hrubou představu,“ podotýká paní Pavelková.
Stojí za zmínku, že klub se pravidelně účastní mistrovství
republiky v Ústí nad Labem a jezdí i do zahraničí na mist-
rovství Evropy či světový šampionát. Tanečníci z Chvaletic
vystupovali i na různých akcích určených pro zdravotně
postižené lidi. Na abilympiádě však budou mít premiéru.

Starší členové klubu už několikrát zhlédli tanec vozíčká-
řů na videokazetách. „Leccos o jejich životě víme. Zato

pro naše malé tanečníky bude abilympiáda jakousi

studnicí poznání: s různě postiženými lidmi se zřejmě

setkají vůbec poprvé. Určitě se podívají na některé sou-

těže a zjistí tak, že jsou šikovní, talentovaní a dovedou

žít naplno,“ tvrdí Dana Pavelková.
Její slova dokazují, že abilympiáda může obohatit každé-

ho, kdo se jí zúčastní. Přesvědčit se o tom můžete i vy, 
milí čtenáři!                                                                               (pel)

Abilympiádu ozdobí taneční exhibice

Foto: Pavel Rydl

... žijí mezi námi
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➽ Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků založeného 
roku 1952.

➽ Obory podnikání: 
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů, nátěrových hmot, lepidel a dalších surovin, 
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním zařízení, 
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie, 
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým 

vybavením, 
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů týkajících se formulace a vývoje specifických

produktů,
- poskytování konzultací, kontaktů a tržních informací zákazníkům.

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

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

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

- VELKOOBCHOD
- MALOOBCHOD 

- ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

Bulharská 961
530 03 Pardubice

tel.: 466 611 112, 466 657 688  
fax: 466 657 323

e-mail: eltip@eltip.cz             
internet: www.eltip.cz

S. K. Neumanna 1316 
532 07 Pardubice

tel.: 466 067 111
fax: 466 067 260

synpo@synpo.cz
www.synpo.cz

Výrobce výpočetní a komunikační techniky.
Hlavní produkční centrum pro Evropu – Pardubice.

Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.

Foxconn – čtvrtá příč-
ka v žebříčku TOP 100
IT společností časopi-
su Business Week.

Společnost nabízí:
◆ práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
◆ perspektivní a stabilní zaměstnání
◆ motivující finanční ohodnocení
◆ perspektivitu profesního a kariérového růstu
◆ závodní stravování
◆ možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC, další odborné vzdělávání)
◆ atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod

Sídlo společnosti:

Foxconn CZ s.r.o.

U Zámečku 26

532 01  Pardubice

Kontakt:

Tel.: 466 056 902, 466 056 022, 466 056 416 

Fax: 466 056 048

zamestnani@foxconn.cz; www.foxconn.cz

Jsme mezinárodní společnost patřící mezi největší světové výrobce na trhu výpo-
četní a komunikační techniky, jsme v první desítce největších firem v ČR co do vý-
še obratu. V Pardubicích jsme vybudovali evropské produkční centrum s více než
4000 pracovníky, které již sedmým rokem úspěšně rozšiřuje svou produkci – fi-
nální montáž PC různých značek, zařízení pro budování počítačových sítí, LCD mo-
nitory, „šasi“ a další elektronické a strojírenské výrobky. Našimi zákazníky jsou 
renomované společnosti působící v oblasti informačních technologií.

FOXCONN CZ se za šest let svého působení v Pardubicích stal významným part-
nerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené ob-
čany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Partnerská města 

a obce

Existuje řada výroků, jimiž se zdravotně postižení sami výstižně charakteri-

zují. Jeden takový: „Dělám, … (tajenka),“ byl použit jako motto pardubických

národních abilympiád v letech 2001 a 2002, tj. prvních dvou ve 21. století.

Abilympiáda v roce 2001 zároveň zahájila pětileté období, během něhož

předváděli zdravotně postižení svoji zručnost, dovednost i logické uvažo-

vání v prostorách Salesiánského střediska mládeže.

Vodorovně: A. Styl hudby; 1. část tajenky; ovocná zahrada. – B. Přístavní
hráz; vyhynulý pštros; plátek rybího masa bez kostí. – C. Rostlina zběhovec;
čest; srbské město. – D. Obušek; svazky slámy; část rostliny. – E. Jeřabinový
cukr; jméno herečky Geislerové; noční motýl. – F. Šachová figura; pískovcová
jeskyně u Kunštátu; bolest. – G. Domácky Eduard; severská mytologická po-
stava; řád drobného hmyzu. – H. Sedmá velmoc; severské mužské jméno;
bodná zbraň. – I. Město v Čadu; 2. část tajenky; pohodný.
Svisle: 1. Klouzavý pohyb; ženské jméno. – 2. Kujné nerosty; nabývat majet-
ku po zemřelém. – 3. Pobídka; příslovce i částice; snad. – 4. Otázka 
1. pádu; znoj; iniciály spisovatele Těsnohlídka; SPZ okresu Karviná. – 
5. Etiopská řeka; pohádková postava s buřinkou; Cikán. – 6. Východočeské
město; směrem níže. – 7. Anglicky „kočka“; potom; nepravda. – 8. Anglicky
„kdyby“; český sbormistr; značka hliníku; německé osobní zájmeno. – 
9. Značka goniometrické funkce; část příboru; naše největší sova. – 10. V es-
perantu „jiný“; náš bývalý skokan na lyžích. – 11. Liják; jinak zvaný.
Pomůcka: Aim, alia, Ati, cat, idit, yva.                                                                    (mk)

P r o  c h v í l e  o d d e c h u

VODOVODY A KANALIZACE 
PARDUBICE, a. s.

✔   Dodávky vody     

✔ Odkanalizování a čištění od-

padních vod 

✔   Likvidace odpadů  

✔   Dodávky zemních prací a výko-
nů pomocí stavebních  mecha-

nismů                                          

✔   Provádění inženýrských staveb

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

Tel.: 466 955 399
Web: www.brunnthaller.com

Brunntha l le r -CS ,  s .  r.  o .
Pardub ická  1453 
535 01 Pře louč

Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec

telefon: 469 695 670
e-mail: sostaf@sostaf.cz
internet: www.sostaf.cz

Firma STENO CZ otevřela ve
svém areálu v Mikulovicích 
novou prodejnu. Vedle stávají-
cího sortimentu voda – plyn –
topení rozšířila nabídku o ob-
klady, dlažby, sanitární kerami-
ku, vany a sprchové kouty. Do
doplňkového sortimentu patří 
lepidla a spárovací hmoty. 
Nakoupit zde mohou firmy 
i konečný zákazník. Široký sor-
timent uspokojí i náročnější.
Naším cílem je nabídnout uce-
lený rozsah služeb: návrh, ob-
jednávku, dovoz a doporučení
na osvědčenou montážní fimu.

Otevírací doba:
pondělí až pátek: 8 – 17 hodin
sobota: 8 – 12 hodin

Telefon: 466 885 555
E-mail: pardubice@steno.cz

ul. Sv. Anežky České 32    tel.: 466 531 830  
530 02 Pardubice             fax: 466 531 831  
e-mail: krcal@grafix.cz    web: www.grafix.cz

✔ grafika                                  ✔ tisk  
✔ DTP                            ✔ agentura

Za Pivovarem 830

537 01 Chrudim 

tel.: 469 622 279, 469 622 280

fax: 469 622 337

e-mail: proman@proman.cz         

web: www.proman.cz

Šimkova 932
500 02 Hradec Králové

www.armal.cz

VD Cyklos Choltice

533 61 Choltice

Tel.: 466 099 011

www.cyklos.cz

ING. JAN PROCHÁZKA 

– ELIS

Mánesova 563

500 02 Hradec Králové
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1 - Černožice
2 - Smiřice
3 - Opatovice nad Labem
4 - Křičeň
5 - Staré Ždánice
6 - Dolní Ředice
7 - Chvojenec
8 - Labské Chrčice
9 - Srnojedy

10 - Srch
11 - Staré Hradiště
12 - Dříteč
13 - Sezemice
14 - Dolní Roveň
15 - Horní Jelení
16 - Čáslav
17 - Čepí
18 - Ostřešany 
19 - Slepotice

20 - Kočí
21 - Hrochův Týnec
22 - Rabštejnská Lhota
23 - Slatiňany
24 - Prachovice
25 - Chrast
26 - Vysoké Mýto
27 - Lanškroun
28 - Hlinsko

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

533 52
Staré Hradiště

Tel.: 466 415 543              Web: www.galko.cz



✔ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením

✔ dlouholetá praxe se zaměstnáváním zdravotně postižených 

✔ 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

Lonkova 510
530 09 Pardubice

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

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

tř. 17 listopadu 235
532 26 Pardubice
tel.: 466 531 840
fax: 466 531 868

U Husova sboru 1918

530 02 Pardubice

Tel./fax: 466 614 140

soreal@cmail.cz

www.sorealsro.cz

ABK – Pardubice, a.s.
K Dolíčku 66

530 02 Pardubice
tel.: 466 303 623
fax: 466 303 082
obchod@abk.cz

www.abk.cz

S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice
Tel.: 464 625 285

Choteč 44
533 04 Sezemice
tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750
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tel./fax: 469 695 869               e-mail: amako.hm@amako.cz
mobil: 604 236 049                             web: www.amako.cz

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
provozovna: Strachotín 13

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

❍ opravy, rekonstrukce a údržba
střech

❍ tepelné izolace střech

Hronovická 488 
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252

www.agama-pardubice.cz

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

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

➨ Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšlen, vyzkoušen a vyráběn 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 Norimberku.

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

➨ Odhodlání bez kompromisů naplnit velmi náročné vlastní zadání, vysoká odbor-
nost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost 
požadavků náročných českých zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kama-
rády. 

➨ Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv, nezbytná
součást sortimentu veterinárních ošetřoven.

Motoristů 77
530 06 Pardubice

tel.: 466 310 354               qualitest@qualitest.cz
fax: 466 310 202                       www.qualitest.cz

Blato 95
530 02 Pardubice

Tel.: 466 300 786

E-mail: jings@jings.cz

Web: www.jings.cz

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361

www.candy.cz
candy@candy.cz

CANDY, spol. s r. o.

Hradčanská 403
530 06 Pardubice

❖

ČETA - HK

PAVEL
ZDENĚK

Sídlo a hlavní sklad: Vesecko 485, 511 01 Turnov
tel.: 481 319 979, 481 319 980
e-mail: duvemaro@cmail.cz

Pobočky: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Mladá Boleslav, 
Jablonec nad Nisou, Protivín, České Budějovice, 
Příbram, Tábor, Liberec

Více informací na www.duvemaro.cz.

PRODEJ OKAPNÍCH SYSTÉMŮ A STŘEŠNÍCH KRYTIN

Pražská 135
530 06 Pardubice         
tel.: 466 330 185
fax: 466 635 426

mail@gappardubice.cz

V Tejnecku175

537 01 Chrudim

Tel./fax: 469 623 770

Tel.: 469 623 771

gipsmont@gipsmont.cz

www.gipsmont.cz

GEODETICKÉ 
A GEOLOGICKÉ PRÁCE

Pracoviště:

Jiráskova 169
530 02  Pardubice

Telefon: 466 655 013

Přeloučská 252
530 06 Pardubice

HOIST

Za Pasáží 1341
530 02 Pardubice 

tel.: 466 611 962               www.hoist.cz
tel./fax: 466 611 969      hoist@hoist.cz

- Výroba el. rozvaděčů nízkého
napětí

- Kompletní dodávky el. zařízení 
a elektromontážních prací  

Drozdická 464
533 01 Pardubice – Černá za Bory

Tel.: 466 670 707
Tel., fax: 466 670 708

www.elektrotrend.cz
elektrotrend@elektrotrend.cz

B. Němcové 2625

530 02 Pardubice

tel.: 466 335 027

www.agrostav-pce.cz

Průmyslová 393
533 01 Pardubice – Černá za Bory

tel.: 466 670 798
tel., fax: 466 670 799

sprint.pce@iol.cz

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář

Teplého 1591
530 02 Pardubice

telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

Revoluce v medicíně?
Lékařská věda zaznamenala první úspěch
ve snaze o nalezení metody, která by mo-
hla tělesně postiženým lidem „vrátit“ zmr-
začené končetiny.  

Jedním z prvních pacientů, kterému prst
– v jeho případě prostředníček pravé ruky
– dorostl do původní velikosti, je letecký
modelář z amerického města Cincinnati
ve státě Ohio. Před dvěma roky mu kou-
sek tohoto prstu usekla vrtule modelu. 

Naštěstí v neštěstí mu jeho bratr chirurg
navrhl vyzkoušet nový způsob léčby. Ta
spočívala v posypání rány každý druhý
den práškem z výtažku prasečího močo-
vého měchýře. Během čtyř týdnů prst 

dorostl a za čtyři měsíce vypadal zcela
normálně. 

Další možnou metodou je využití schop-
nosti mloků, jimž po useknutí končetiny ta-
to znovu naroste. Při výzkumech na Kali-
fornské univerzitě v Berkeley udělali lékaři
pokusným zvířatům na těle ranku, kam vlo-
žili tkáň z končetiny. Mlokům pak narostla
další noha. 

Tyto výzkumy jsou samozřejmě úplně na
začátku, ale vědci mají přesto už nyní vel-
ké plány. Chtěli by dosáhnout toho, aby
díky tomu mohly dorůstat i celé končetiny
či poškozené orgány. 

(zdroj: Pardubické noviny)

... zajímavost z tisku

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

ADONIX

MANA SDRUŽENÍ
František Březina
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533 03 Dašice v Čechách

tel.: 466 951 026

fax: 466 951 181

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou, montáží
a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapo-
peloměry, přístroje pro kontinuální měření popelnatosti uhlí a analyzátory kyslíku pro
optimalizaci spalování v kotelnách a spalovnách.
Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně v těž-
kých provozních podmínkách), elektronické zabezpečovací systémy a protipožární sig-
nalizace.
Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových apli-
kacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání jsou zřizování,
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických za-
řízení.
Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny,
chemičky, strojírny, textilky i další průmyslové podniky.

U Stadionu 241                fax: 466 988 153
533 12 Chvaletice                 www.enelex.cz
tel.: 466 988 154             enelex@enelex.cz

Švermova 541 
537 01 Chrudim

tel., fax: 469 694 018

Vývoj a výroba průmyslové 
elektroniky, návrhy a dodávky

plošných spojů

AWOS s.r.o. 
Výzkumná 79 

533 51 Pardubice

tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

Na Ležánkách 260            

530 03 Pardubice

Tel.: 466 613 929

Fax: 466 613 884

E-mail: materia@materia.cz

ČESKÁ FIRMA

SPECIAL IZUJ ÍC Í SE

NA ROTAČNÍ T VÁŘENÍ PLASTŮ

Digitální svět s.r.o.

Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 614 994
info@digisvet.cz

- PROFESIONÁLNÍ WWW 
PREZENTACE

- INTERNETOVÉ OBCHODY     

- WEBHOSTING

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

UNO-HK

SILAK 

CHRUDIM

Společnost ALBA plus, která byla založena roku 1997, se specializuje
na výrobu hořčice bez chemické konzervace ve třech druzích – plno-
tučné, kremžské a orientální. Firma disponuje moderní technologií, kte-
rá splňuje mezinárodní standardy pro výrobu potravin. 
Před několika lety se společnost stala výhradním tuzemským dodava-
telem hořčice značky Hellmanns. Na základě stále se rozšiřující spolu-
práce s touto nadnárodní společností vyrábí od roku 2003 plnotučnou
a kremžskou hořčici s její značkou.
Kromě odběratelů v České republice exportuje hořčici také na Sloven-
sko a do USA. Při své činnosti má firma na paměti především zajiště-
ní kvality.

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

Jana Palacha 515
530 02 Pardubice

Telefon:

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

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

Internet: www.albaplus.cz

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  

ILEX HRAMAT 

Dašická 1796
530 03 Pardubice  

Tel.: 466 652 910
E-mail: hramat@hramat.cz           

Web: www.hramat.cz

GMS Pardubice s.r.o.   

Gen. Svobody 335 

533 51 Pardubice 

Tel.: 466 410 440, 466 416 218  

lubos.sedlak@gms.cz

Fügnerova 27
533 51 Pardubice

tel.: 466 531 616        fax: 466 531 617  
hana.blazkova@blavo.cz    www.blavo.cz

533 11 Zdechovice 28
tel.: 466 936 139  fax: 466 936 138  

kury.cz@seznam.cz



SLUŽBY MĚSTA KAŽDÝ DEN
DESET LET UŽ SLOUŽÍ  VŠEM

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803

530 02 Pardubice
tel.: 466 260 811              e-mail: info@smp-pce.cz

fax: 466 260 812                 web: www.smp.pce.cz

oceňování nemovitostí, stavební

dozor, inženýrská činnost ve

stavebnictví

tel.: 466 500 600

mob.: 602 137 246

vesely@v-inzenyring.cz

Na Vrtálně 84

530 03 Pardubice

Tel.: 466 612 411

J. Palacha 191, 530 02 Pardubice     
tel.: 466 330 302, 466 330 759

fax: 466 330 303
e-mail: zasilatelstvi@zeleznik.cz

Mezi Mosty 1793
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 616 065
www.alpine-strechy.cz
info@alpine-strechy.cz

Fáblovka 406 
533 52 Staré Hradiště

tel./fax: 466 414 244 – 5
info@saaf.cz     www.saaf.cz 

Rožkova 1848
530 02 Pardubice
tel.: 466 512 771
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Jana Palacha 1753, 530 02 Pardubice

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

AC T I WO  Pa r d u b i c e

- účetnictví    

- zeměměřičské práce

Štrossova 1033

530 03 Pardubice

telefon: 466 612 514

klempířské stroje 
a stožáry veřejného osvětlení 

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

Průmyslová 387 
530 03 Pardubice
tel.: 466 670 035 
fax: 466 670 036 

mobil: 603 539 740 
abetec@abetec.cz 

J. Palacha 1552
530 02 Pardubice

tel.: 466 330 164
fax: 466 304 016

nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

Karla IV. 41
530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108

info@stavonapardubice.cz
www.stavona.cz

Step Style spol. s r. o.

Vážní ul. 891, areál PSNI

500 03 Hradec Králové

telefon: 495 436 573

Pardubická 239, 533 52 Srch 
tel.: 466 414 646-7    
fax: 466 414 648  

vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

Pražská tř. 184
500 04 Hradec Králové

telefon: 495 535 484
fax: 495 535 455

e-mail: stavofinal@iol.cz
P. O. Box 38              Fax: 469 681 192

538 21 Slatiňany   nopo@nopo.sro.cz 

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

Stavební izolace

Vážní 953 

500 03 Hradec Králové

tel.: 495 402 318                  
fax: 495 402 333 

e-mail: jedlickova@sihk.cz
internet: www.sihk.cz

Sukova tř. 1556 

532 33 Pardubice 

Tel.: 467 000 111   

Fax: 467 000 192

E-mail: genred@plynostav-holding.cz

sídlo:
K Olšině 237

530 09 Pardubice
provozovna:

Dašická 1797
530 03 Pardubice

www.jpk-interiery.cz

J. Palacha 324 
530 02 Pardubice 

Tel.: 466 304 925
Fax: 466 307 811
kts.navrs@quick.cz

Montplast

Expoz ice  sb í rky  h raček  „BYLO,  NEBYLO…“
Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová
stálá expozice inspirovaná pohádkami byla otevřena návštěvníkům v prosinci roku
2005 v gotickém sále pardubického zámku a zavede děti i jejich rodiče do světa 
důvěrně známých pohádkových příběhů, v nichž hlavní roli hrají hračky z konce 19. až
počátku 20. století.

Na Lužci 659 
533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 921 068   
office@recyklace.cz

K Višňovce 1560
530 02 Pardubice
tel.: 466 310 510 

Sanit Studio s.r.o.
Jižní 870/2

500 03 Hradec Králové 
tel.: 495 407 617

www.sanitstudio.cz

Semtín P 10
533 53 Pardubice

telefon: 

466 824 161, 7, 8

J. Jabůrkové 275
530 09 Pardubice

tel.: 466 643 904   info@milanhavlik.cz  
fax: 466 641 124    www.milanhavlik.cz

Lány 52 
537 01 Chrudim

Tel.: 469 687 230 
Fax: 469 687 175

horak@taurus-sro.cz

Fimberk 180
539 73 Skuteč

tel.: 469 699 710
www.samtrade.cz

STROJCENTRUM s.r.o.

Letiště obj. č. 36

503 41 Hradec Králové

telefon: 495 214 227       

mobil: 777 188 664,       

777 332 266           

stibor@strojcentrum.cz

strojcentrum@seznam.cz

www.strojcentrum.cz 

Štolbova 726
530 02 Pardubice

Tel., fax: 466 614 346

K Višňovce 1813
530 02 Pardubice

VÝCHODOČESKÉ 
PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY  
538 34 ROSICE U CHRASTI

Tel.: 469 660 500                         E-mail: vpsr@vpsr.cz
Fax: 469 660 570                               Web: www.vpsr.cz

● měření a regulace 

● projekty – dodávky – montáže – silnoproudé rozvody 

● servis a výroba rozvaděčů NN 

V Ráji 917, 530 02 Pardubice
tel.: 603 220 932

e-mail: pavel.mestecky@remhp.cz
web: www.remhp.cz

Veselí u Přelouče 11 Tel.: 466 972 737 
535 01 Přelouč      Mob.: 606 430 429
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www.unimontex.cz

www.topcentrum.cz

ING. JOSEF JAVŮREK, 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

- vodní hospodářství, stavby na ochranu 
a tvorbu životního prostředí

Jižní 870, 500 02 Hradec Králové 
tel.: 495 407 528

533 33 Dražkovice 52

Tel.: 724 030 298

Fax: 466 301 125

office@kralowetz.cz

HAK velkoobchod  
Holandská 467

533 01 Pardubice

tel.: 466 052 211 
466 052 221

www.hakvelkoobchod.cz

Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432

web: www.insico.cz

ELEKTROPOMŮCKY
Raisova 232
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782
elpom@elpom.cz
www.elpom.cz

Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice

Tel.: 464 646 812
Fax: 464 646 813

www.aitcom.cz

Eurobeton

Maba

281 27 Krakovany 148

tel.: 466 985 041, 

466 985 241



V září roku 2005 začal projekt,
který je zaměřen na pomoc zdra-
votně postiženým při uplatnění 
v pracovním procesu. Už o měsíc
později odstartovalo konkrétní 
oslovování  zaměstnavatelů v ce-
lém Pardubickém kraji. V České 
abilympijské asociaci má tuto ob-
last na starosti Aleš Dvořák, jehož
jsme požádali o rozhovor:

„Zákon č. 435/2004 Sb. stanoví
pro všechny zaměstnavatele, kteří
mají více než pětadvacet pracovníků,
povinnost zaměstnávat alespoň čtyři
procenta občanů se zdravotním po-
stižením. Tuto povinnost může nahra-
dit a splnit tím, že od organizací 
zaměstnávajících více než polovinu
zdravotně postižených, odebere je-
jich výrobky nebo využije jejich slu-
žeb. Poslední formou plnění je odvod
do státního rozpočtu. Nesplnění
těchto povinností může být sankcio-
nováno pokutou až do výše jednoho
miliónu korun.“

Když stát od někoho něco chce, ji-

stě mu za to i cosi nabízí…

„Jde v první řadě o úlevy na daních.
Za každého zaměstnance se zdravot-
ním postižením se daň sníží o 18 000
korun, u pracovníků s těžším zdravot-
ním  postižením to činí částku 60 000
korun.“

To je jediná výhoda?

„Každý zaměstnavatel má na zákla-
dě dohody možnost získat další pení-
ze od úřadu práce. Jde o příspěvek
na mzdové náklady včetně sociálního
a zdravotního pojištění až do výše

skutečně vyplacených mzdových ná-
kladů, dále příspěvek na zapracová-
ní, příspěvek na řešení individuálního
přizpůsobení pracovního místa a pra-
covních podmínek. Zaměstnavate-
lům, kteří mají více než polovinu pra-
covníků se zdravotním postižením,
pak náleží příspěvek ve výši 0,33ná-
sobku průměrné mzdy a za osoby 
s těžším zdravotním postižením to je
0,66násobek.“ 

Jak to všechno funguje v praxi?

„Navštívím konkrétního zaměstnava-
tele a promluvím si s ním o situaci 
v jejich firmě. Zjišťuji, jestli někdy za-
městnali nějakou osobu se zdravot-
ním postižením, jaké s tím mají zku-
šenosti, jestli vědí, na co všechno
mají nárok a jestli vůbec poskytují
místa pro osoby s handicapem.“

Takže se vlastně jedná o osvě-

tu, ne?

„Jistě, v podstatě jde o odbourávání
předsudků o zaměstnávání zdravotně
postižených lidí a vysvětlení, že pro
obě strany je taková spolupráce 
výhodná. K předsudkům, které už
dávno neplatí, patří zejména to, že
postižený člověk je více nemocen,
nezvládne samostatně svěřenou prá-
ci atd. Při kontaktech však zdůrazňuji
hlavně výhody – když takový člověk
práci dostane, je většinou daleko ví-
ce loajální než zdraví pracovníci, má
chuť a obrovskou motivaci pro práci,
není tak náročný na benefity k plato-
vému ohodnocení atd.“

To ale asi není všechno, nemýlím

se?

„Dále vysvětluji i nevýhody, které to

samosebou přináší. Jde o větší náro-
ky na pracovníka, který daného člo-
věka zapracovává, a vůbec na celý
kolektiv. Ani oni to nemají jednodu-
ché. Vždyť i mezi postiženými se na-
jdou nepoctiví, neupřímní či  vypočí-
taví lidé.

Dále je mezi zaměstnavateli hodně
rozšířené, že nemůže dát takovému
člověku výpověď – v minulosti to pla-
tilo, momentálně to je však naprosto
stejné jako u zdravého člověka.

Při kontaktu se zaměstnavateli nabí-
zím možnost spolupracovat s naší 
agenturou podporovaného zaměst-
návání s tím, že kdyby měli zájem za-
městnat nějakou osobu se zdravot-
ním postižením, můžeme jim pomoci
vybrat vhodného pracovníka na da-
nou pozici nebo je kontaktovat na ně-
jakou další organizaci, která by o ně-
kom takovém mohla vědět nebo sídlí
v regionu, kde nemáme působnost.“

Dobře, to jsme se pohybovali 

v obecné rovině. Můžete vše pře-

vést do konkrétních závěrů a vý-

sledků?

„Do této chvíle jsme oslovili asi 400

zaměstnavatelů, mezi kterými jsou jak
fyzické osoby, tak akciovky, eseróč-
ka, družstva, městské a obecní úřa-
dy, státní instituce. Z tohoto počtu 
více než čtvrtina zaměstnává jednu
nebo více osob se zdravotním posti-
žením nebo nabízejí volná místa pro
uchazeče s handicapem. Podařilo se
předat i dvacet kontaktů naší agentu-
ře podporovaného zaměstnávání,
která pomáhá těmto lidem najít a udr-
žet si práci. Myslím, že každé pra-
covní místo, které pro člověka se
zdravotním postižením seženeme, je
velkým úspěchem.“

Můžete někoho ze zaměstnavate-

lů vyzvednout? 

„Nejlepší jsou malé firmy s málo za-
městnanci, třeba i jediným. Jejich pří-
stup je většinou lepší, mají zájem, 
vyslechnou si naše argumenty, rádi
se s problematikou seznámí.“

Přímo se nabízí protipól, co?

„Jistě – velké firmy většinou ani ne-
mají zájem o schůzku, nechtějí žádné
informace a odmítají téměř vše.
Nerad bych však zobecňoval, ani 
v jednom případě to neplatí stopro-
centně.“

Dá se specifikovat, co by podle va-

šeho názoru této oblasti pomohlo?

„Těžko říct. Možná, kdyby velké
společnosti šly příkladem a nabízely
taková místa, nebo přímo vytvářely

místa vhodná pro osoby s postižením
nebo s nějakým omezením. Mělo 
by být běžnou praxí důsledné kontro-
lování firem, zda a jak plní zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnávání
zdravotně postižených lidí. A urči-
tě by nám všem pomohlo, kdyby o té-
to hodně složité a citlivé oblasti byla 
v co nejširším smyslu slova infor-
mována veřejnost. Nikomu a niče-
mu přece  nepomůže strkat hlavu do 
písku.“

Jaký bude letošní rok, bude lepší?

„V září projekt skončí, a tak bychom
rádi nakontaktovali ještě minimálně
300 zaměstnavatelů a všem předali
potřebné informace. Vytvořili jsme
nový přehlednější leták, doplněný 
o tabulku, kde zaměstnavatel jasně 
uvidí částku, kterou ušetří, pokud za-
městná nějakou osobu se zdravotním
postižením. Pro náš web chystáme
další tabulku pro zaměstnavatele,
kde si zájemci z jejich řad mohou za-
dat údaje a ona jim vypočítá celkové
úspory. A jestli bude letošek lepší než
roky předcházející? Jsem optimista,
věřím, že stoprocentně ano. Každým
dnem se přesvědčuji o tom, že naše
práce smysl má!“

Děkujeme za rozhovor a přejeme,

ať se daří získávat stále více pra-

covních příležitostí pro handicapo-

vané občany.  JAROMÍR FRIDRICH 
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Nikomu a ničemu nepomůže hlava zastrčená v písku
O kontaktech se zaměstnavateli v regionu hovoříme 
s Alešem Dvořákem z České abilympijské asociace

Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálním fondem a státním rozpoctem České republiky.

Ceny MOSTY 2006 uděleny 
za nenápadné, ale záslužné počiny

V Hradci Králové byly v úterý 27. úno-

ra uděleny prestižní ceny Mosty

2006. Soutěž, která má za cíl podpo-

řit projekty a aktivity zlepšující po-

stavení lidí s postižením ve společ-

nosti, uspořádala už počtvrté Národní

rada osob se zdravotním postiže-

ním ČR.

Nominační komise, jejímž členem

byl i předseda Národní rady Václav

Krása, vybrala z 92 návrhů pět finalis-

tů v každé soutěžní kategorii. V kon-

gresovém centru ALDIS pak byli

oznámeni vítězové.

Z institucí veřejné správy si pla-

stiku Mostů odnesli zástupci Poli-

cie ČR – Správy hl. města Prahy.

Dostali ji za celostátní systém komu-

nikace s neslyšícími osobami v krizo-

vých situacích. Ty mohou v nouzi 

posílat policistům textovou zprá-

vu, na kterou vzápětí obdrží odpověď.

Mezi nestátními subjekty uspěla fir-

ma Dobrá adresa – Vinařství Galant,

která zavedla značení lahví s vínem

Braillovým písmem (viz rozhovor na

str. 8). 

Zvláštní cena byla předána méně

známé firmě Otto Bock ČR z Plzně,

která poskytla těžce postiženému

člověku umělé končetiny.

Slavnostní předání cen Mosty 2006

se uskutečnilo pod záštitou Livie

Klausové, manželky prezidenta, 

a hejtmana Královéhradeckého kra-

je Pavla Bradíka: oba se ho také 

zúčastnili. O dobrou zábavu se v krá-

lovéhradeckém ALDISu postarali

zpěvák Ladislav Kerndl, chlapecký

pěvecký sbor Boni Pueri a hudební

skupina The Tap Tap, v níž převažují

studenti z Jedličkova ústavu a škol.

Národní rada vznik-

la v roce 2000 

a sdružuje v sou-

časnosti asi 100

členských organi-

zací, které zastupu-

jí zhruba 300 tisíc

lidí se zdravotním

postižením.     (pel)

Zapojte se do celostátní videosoutěže!

Unikátní přehlídka filmů o životě lidí se zdravotním posti-
žením se příští rok 1. května vrátí na místo vzniku.
Dějištěm jubilejního, pátého bienále Videofestivalu bude
Rakovník, konkrétně Tylovo divadlo a Kulturní centrum.
Videofestival uspořádá Domov Ráček, který tak oslaví
desáté výročí svého založení.

Svá dílka můžete přihlásit do 21. listopadu, kdy má svá-
tek Albert. Hledejte dobré náměty, natáčejte a stříhejte!
Soutěžit se tradičně bude o sošky Zlatý Albert. Budou ta-
ké udíleni Zlatí Ráčci, ceny starosty města Rakovníka.

Podmínky soutěže
- Snímek musí odpovídat charakteru soutěže; počet snímků není omezen.
- Doporučená délka snímku je přibližně 10 minut.
- Na jedné videokazetě formátu VHS nebo disku DVD může být pouze jeden

snímek.
- Uzávěrka přihlášek je 21. listopadu 2007.
- Kazety či disky je nutné zaslat do konce roku na adresu sdružení HANDICAP

LYCEUM Praha, Plavecká 4/404, 128 00 Praha 2.
- Snímek zůstane ve Videokabinetu pro nekomerční využití.

Kontaktní osobou je Josef J. Veselý, telefon: 224 910 364, e-mail: hclpra-
ha@volny.cz. Aktuální informace o Videofestivalu 2008 se budou objevovat na
stránkách www.hclpraha.cz; tamtéž bude zveřejněn i formulář přihlášky.    (pel)

Hejtman Pavel Bra-

dík (vlevo) předá-

vá cenu Mosty 2006

zástupci vinařství

Galant.
Foto: František Hloušek

Vydejte se 
v červnu

do Olomouce!
Tradiční veletrh „Dny zdravotně 

postižených“ se koná ve dnech 14. –

16. června na Výstavišti Flora

Olomouc. Zároveň s ním se usku-

teční festival zdravotně postižených

písničkářů „Vivat Vita“, přehlídka 

výtvarných prací „Handicapiáda“ 

a další doprovodné akce. Informace

o veletrhu lze najít na stránkách

www.flora-ol.cz.                              (pel)



Hned od začátku letošního roku 
zahájila Česká abilympijská asocia-
ce (CAA) dva projekty zařazené 
v Evropských sociálních fondech 
a zaměřené na naše handicapované
občany. Jedná se o projekt Lepší 
šance na trhu práce a projekt Bez-
bariérový kraj. Oba jsou financované 
z prostředků Evropské unie a ze státní-
ho rozpočtu České republiky.

„Chceme proškolit nejméně deset
nezaměstnaných, kteří by se stali pro-
jektovými manažery, a pokusit se 
zaměstnat nejméně čtyři úspěšné 
absolventy vzdělávání v Centru projek-
tového poradenství,“ říká hlavní mana-
žerka prvního projektu Jiřina Kraifová 
a doplňuje: 

„Podle našeho průzkumu nemají prá-
vě v této oblasti především nestátní ne-
ziskové organizace nebo menší obce 
a drobní podnikatelé dostatek erudo-
vaných zaměstnanců. Právě námi 
vyškolení lidé by jim proto mohli při

čerpání dotací poskytovanými jednotli-
vými ministerstvy nebo Strukturál-
ními fondy Evropské unie výrazně 
pomoci.“

Projekt Bezbariérový kraj chce 
zejména aktivizovat a motivovat zdra-
votně postižené k tomu, aby se nepod-
dávali pasivitě ale naopak aktivně se
zapojovali do života. „V této dost složi-
té oblasti máme připravenu celou řadu
postupných kroků,“  říká ředitelka CAA
Ivana Dolečková.

„V tom základním chceme proškolit
patnáct lidí, kteří budou schopni vyko-
návat poradenskou činnost v oblasti
bezbariérovosti. K tomu se přidává 
vytvoření tří Poradenských center pro
bezbariérovost v Chrudimi, Litomyšli 
a Přelouči, kde bychom chtěli zaměst-
nat nejméně šest z proškolených 
lidí. V těchto centrech by se zároveň
koncentrovaly všechny potřebné ma-
teriály pro celou oblast bezbarié-
rovosti.“                                                    (fr)
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Jednu z cen Mosty 2006 si 

z Hradce Králové odvezli zástupci

mikulovského Vinařství Galant. 

V soutěži zvítězili s nadmíru chyt-

rým nápadem. Užitek z něj mají zra-

kově postižení milovníci vína, ale za-

jímat by se o něj měli i samolibí 

úředníci. Proč, to se dozvíte z roz-

hovoru, který nám poskytl jednatel

firmy Jiří Marian.

● Jak se zrodil nápad uvádět na 
etiketách lahví s vínem informace

Braillovým písmem?

Vlastně jsme zareagovali na to, 
že úředníci se dnes prostřednictvím
byrokratických předpisů vyloženě
předhánějí v požadavcích, co všech-
no musí být na etiketách uváděno 
v zájmu spotřebitele. Až je na nich to-
lik údajů, že ty opravdu potřebné se

tam málem ani nevejdou… Naším 
cílem tedy bylo dostat na etiketu 
informace, o jejichž užitečnosti ne-
ní pochyb. Navíc jsme jako nově

vzniklé vinařství chtěli být originální 
a zaujmout.

● Co všechno se nevidomý člo-
věk na takové etiketě dozví?

Zařadili jsme na ni základní 
údaje. Tedy ročník, název od-
růdy a jakostní přívlastek –
zda se jedná o víno jakostní,
kabinetní, pozdní sběr atd.
Braillovo písmo budeme po-
užívat na veškeré produkci na-
šeho vinařství. V perspektivě
několika let půjde o 150-200
tisíc lahví ročně.

● Jaký má vaše aktivita 
ohlas?

Předčil naše očekávání, 
a nejen mezi lidmi se zrako-
vým postižením. Nápad jako
vstřícný krok dokonce víc 
oceňují lidé zdraví.

● Snažíte se ovlivnit i další firmy,
aby myslely na nevidomé milovníky

vína?

Ne, jsme přesvědčeni, že výrobci 
i ostatní podnikatelé mají mít volnost 
v rozhodování. Já sám jsem velkým
nepřítelem všelijakého diktování, re-
gulací a následného kontrolování 
a udělování postihů za nesplnění na-
řízených nesmyslů. Tohle všechno
obvykle škodí dobrým úmyslům…
Byli jsme však velmi potěšeni, kolik
výrobců, a nejen z vinařského oboru,
nás požádalo o radu s tím, že se jim
tenhle nápad líbil. Oblasti jako farma-
ceutický průmysl či potravinářství
jsou nepochybně pro používání
Braillova písma velmi vhodné. Jen
doufám, že se našeho počinu ne-
chytnou horliví úředníci a nezačnou
ho vynucovat. To by mě velmi mrzelo.

● Připravujete v nejbližší době 
opět něco pozoruhodného?

Naše etiketa byla první etapou spo-
lupráce se zrakově postiženými lidmi.
Chceme mezi nimi najít někoho s mi-
mořádně vyvinutým citem pro chuťo-
vé vnímání a chuťovou paměť. Po-
skytneme mu příslušné vzdělání 
v oboru degustátor a sommeliér a na-
bídneme mu zaměstnání. Repre-
zentoval by naši firmu na různých
společenských akcích a vinařských
soutěžích. Zájemci nás mohou kon-
taktovat na telefonu 602 365 777 či 
adrese vinarstvi@galant.cz.

Pro znalce dodejme, že Vinařství

Galant je zaměřeno na přívlastková

bílá a růžová vína charakteristická

pro pálavský region. 

(pel)

B ra i l l ovo  p í s m o  n a  l a h v í c h  v í n a :  d o b rá  z p rá va  

p r o  n ev i d o m é  a  p o l í č e k  by r o k ra t ů m

Na pardubické abilympiádě už několi-

krát kreslil vtipné obrázky a poutavě 

k nim vyprávěl. Jedna jeho kresbička

loni ozdobila plakát k této soutěžní

přehlídce. Kumštýř Jan Honza Lu-

šovský (viz snímek) je však i velkým

znalcem stolničení. Mnohokrát zajiš-

ťoval recepci nejvyšší úrovně a vedl

dokonce obsluhu i pro prezidenta

Václava Havla. Své dlouholeté zkuše-

nosti a dovednosti nyní zúročil v kníž-

ce „Stolování pro každého“.

Prostřednictvím textu, ilustrací a fo-

tografií se můžete seznámit se zá-

konitostmi slavnostní hostiny, rautu 

i banketu, ale i s pravidly pro pořádá-

ní koktejlu, posezení se sklenkou ví-

na, čaje o páté a garden party. Autor

také radí, jak doma flambovat, jak po-

hostit přátele ze zahraničí nebo třeba

jak vykostit pstruha. V příručce samo-

zřejmě nechybějí kapitoly o podávání

studených a teplých nápojů a přípra-

vě míchaných drinků. Dozvíte se rov-

něž, jak se bez zbytečných omylů 

a nepříjemností pohybovat ve společ-

nosti.

Jan Lušovský pojednal téma čtivě, 

s lehkou nadsázkou a doplnil text

mnoha nápaditými ilustracemi. Pokud

máte o knížku zájem, zavolejte či na-

pište nám do redakce.                   (pel)

Vtipná příručka 

o stolování 

Důležité projekty 
České abilympijské asociace 

Portál o evropském zdraví česky

Potřebujete informace o problemati-
ce veřejného zdraví na evropské 
úrovni v širších souvislostech nebo
vás zajímají? Pak se podívejte na
http://ec.europa.eu/health-eu/in-
dex_cs.htm, kde je internetový portál
Zdraví-EU s těmito informacemi nyní
dostupný i v češtině.

Autorem tohoto oficiálního portálu
Evropské unie je Generální ředitelství
pro zdraví a ochranu spotřebitele. Byl
vytvořen především s cílem poskyt-
nout občanům našeho kontinentu

jednoduchý přístup k souhrnným in-
formacím o uvedené problematice.
Uživateli mohou být různí odborníci 
i laická veřejnost. Tvůrci portálu sa-
mozřejmě nezapomněli ani na zdra-
votně postižené a seniory: služba
splňuje mezinárodně uznávaná pravi-
dla přístupného webu. 

Portál Zdraví-EU je jednou z iniciativ
programu Společenství pro veřejné
zdraví na období 2003 – 2008.

(mk)

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskym sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Z technických důvodů bude článek o regionálních centrech pomoci a stability 
společnosti Car Club uveřejněn v čísle 3.

Prolétl lehounce ten svěží,  jarní vítr korunami stromů,

jako by s nimi zatančit si chtěl,

a to mladé zelené listí na stromech,

jak vzdálená hudba s tím větrem se tichounce rozšumělo.

I vysoko pod oblohou zazpíval skřivan

píseň svou jásavou o jaru kouzelném.

Tak ptá se Tě jaro, človíčku věčně nespokojený,

jakou že radost bys ještě chtěl?

Když znovu jsi sněženky kvést

na kraji lesa uviděl.

Na zahrádce pod okny pozdravila Tě opět

vůně jasmínu rozkvetlého,

tak raduj se, človíčku, a nenech si ujít nic 

z toho jara kouzelného!

Autorka je hluchoslepá žena, která v loňském ročníku soutěže Internet 
a můj handicap obsadila se svým vyprávěním o tom, jak jí jako člověku seniorského
věku výpočetní technika změnila život, 2. místo.

Kouzelné jaro

Marie Doležalová


