Ro č n ík V III.
č ís lo 5 / 2 0 0 7

Olympiáda se povedla
120 sportovců změřilo síly v šesti disciplínách
Pořadatelem XI. ročníku celostátní sportovní olympiády v atletice pro mládež s mentálním
postižením byl tradičně denní stacionář pro mládež s mentálním postižením Škola života
ve Frýdku-Místku. Rekordní počet 120 závodníků od nás i z Polska soutěžil v hodu
kriketovým míčkem, skoku do dálky, běhu na 50 m, štafetě 5x80 m, přetahování lanem
a běhu na 400 m.
„Součástí letošního ročníku byly i vložený závod žáků základních škol okresu Frýdek-Místek na 1000 metrů – na startu bylo dvacet sportovců a závod vozíčkářů na 100 m –
toho se zúčastnilo šest borců z Klubu vozíčkářů Frýdek-Mistek,“ informoval nás tajemník
sportovních her Antonín Žáček.
Nádhernou atmosféru slavnostního zahájení vytvořily seskok parašutistů, pochod mažoretek, zapálení olympijského ohně, závodnický slib nevidomého Tomáše Fajkuse ze Školy
života a olympijská hymna Nechme lásku kvést, kterou zazpíval sbor klientů Školy života
a Našeho světa z Pržna.
Z celé řady čestných hostů jmenujme náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslavu Wenigerovou a primátorku statutárního města Frýdek-Místek Evu Richtrovou. Olympiádu prohlásil za zahájenou autor projektu a ředitel Školy života Günther Kuboň.
Výsledky závodu družstev: 1. Praktická škola Nový Jičín, 2. SPMP Brno, 3. SPMP Bruntál,
4. Škola života Frýdek-Místek. Nejlepší ženský výkon: Marcela Červeňáková (Náš svět Pržno, pobočka Frýdek-Místek), nejlepší mužský výkon: Martin Hübner (Praktická škola Nový
Jičín).
„O dobrý průběh náročné sportovní akce se postaralo dvacet profesionálních rozhodčích
a v roli pořadatelů a členů technických čet třicet studentů frýdecko-místeckých středních
škol. Na olympiádu se přišlo podívat přes dva tisíce diváků,“ bilancoval pro Abilympijský zpravodaj Antonín Žáček.
(fr)
Součástí slavnostního zahájení XI. ročníku celostátní sportovní olympiády v atletice pro mládež
s mentálním postižením ve Frýdku-Místku bylo tradiční zapálení olympijského ohně, pak už se rozběhly
všechny disciplíny na plné obrátky.
Foto: archiv pořadatelů

Naváží naši soutěžící
na úspěch v Indii?
7. mezinárodní abilympiáda v Japonsku klepe na dveře
V úterý 13. listopadu bude ve městě Šizuoka
zahájena 7. mezinárodní abilympiáda, letošní
nejvýznamnější událost abilympijského hnutí. Mezi vlajkami zúčastněných zemí nebude
chybět ani česká.
Vedoucí reprezentačního družstva Jaromír Krpálek (na snímku Jaromíra Zajíčka), jednatel
České abilympijské asociace, která organizaci
naší účasti koordinovala, poskytl před odletem
Abilympijskému zpravodaji obsáhlý rozhovor.
4 Jaký je počet našich soutěžících a kdo
dále bude tvořit výpravu?
„Reprezentace České republiky má celkem
čtyřicet lidí. Předpokládám, že tento počet se
už moc měnit nebude. Mezi čtyřiadvaceti soutěžícími je šestnáct žen a osm vozíčkářů. Na
rozdíl od předchozí abilympiády v Indii nemáme
tentokrát v týmu žádné děti, protože ty letos
soutěžit nebudou. Vedení bude dvoučlenné, lékařem bude MUDr. Petr Bednařík z Ostravy,
zbytek budou tvořit doprovodné osoby. (V roce
2003 letěla do Indie 32členná výprava se 17
soutěžícími – pozn. red.).
4 Česká účast na mezinárodních abilympiádách by byla nemyslitelná bez vstřícného
postoje četných sponzorů. Jak dalece vám
pomohli letos?
Máte pravdu, bez sponzorů bychom do
Japonska odcestovat nemohli. Protože jsme
na tuto abilympiádu neobdrželi žádnou státní
dotaci, musel si v podstatě každý člen týmu
sám sehnat „sponzorské peníze“. Na zakoupení letenek nám přispěly Nadace Charty 77
a Nadační fond Josefa Luxe.

Proto jménem celého týmu velice děkuji všem
subjektům za podporu naší účasti na nejprestižnějším světovém setkání zdravotně postižených. Pevně věřím, že je svými výsledky
nezklameme.
4 Vaší odpovědí jste mně nahrál na další otázku: Před čtyřmi lety v Indii byla česká
reprezentace nejúspěšnějším mimoasijským
účastníkem co do počtu získaných medailí –
získali jsme tehdy jednu zlatou, tři stříbrné
a jednu bronzovou. Jaký výsledek by vás
potěšil letos?
Byl bych moc rád a věřím, že to opravdu tak
dopadne, kdyby byl podobný. Podle aktuální nominace se naši soutěžící představí ve
třinácti disciplínách ze třiceti vyhlášených;
tři jsou přihlášeni do aranžování květin, fotografování, vyšívání, malování a keramiky. Želízka v ohni? Samozřejmě nechci a nemůžu
nikoho favorizovat, ale velké šance mají v aranžování květin Jarmila Onderková a Miroslava
Vnoučková, v mechanické montáži by mohl
být úspěšný Vlastimil Flégl. Svoje zkušenosti

by mohli výborně zúročit také Pavel Michalík
s Miroslavem Bradáčem ve fotografování či
Anna Formánková a Jiřina Ivorová v pletení.
Nevylučuji samozřejmě příjemná překvapení.
4 Máte informace o ubytování, stravování
a dopravě?
Ubytování se snažíme nalézt cenově přijatelné, ale hlavně bezbariérové s anglicky mluvícím
recepčním při trase linky abilympijského autobusu. Podle mých informací budou všichni
účastníci abilympiády ubytováni bez stravování,
v soutěžním areálu bude pro ně zajištěno denně jedno jídlo. Před areálem je ale velké nákupní
centrum s restauracemi a jídelními kouty.
Let na mezinárodní letiště Narita v Tokiu s mezipřistáním v Paříži potrvá zhruba 14 hodin, do
Šizuoky se dopravíme autobusem, bude to šestihodinová cesta.
4 Přidejte hrst geograﬁckých i jiných zajímavostí!
Město Šizuoka je sídlo stejnojmenné prefektury, která se rozkládá přibližně v geograﬁckém
středu Japonska v jižní části ostrova Honšú.
Časový rozdíl oproti naší republice je plus osm
hodin, listopadové teploty se v prefektuře pohybují v rozmezí 7 °C – 17 °C, měsíční úhrn srážek
dosahuje hodnot 100 – 200 milimetrů, slunce
svítí přibližně 10 hodin denně.
Za sto japonských jenů zaplatíme zhruba osmnáct korun.
S používáním elektrických vozíků není v Japonsku problém s jedinou podstatnou výjimkou:
vzhledem k jinému typu zásuvky než u nás je
třeba mít s sebou adaptér.
(Pokračování na str. 2)

Vážení a milí čtenáři!
Mnozí z vás našli v tomto čísle
Abilympijského zpravodaje vloženou složenku. Rostoucí ceny energií, dopravy i telekomunikačních
a tiskařských služeb se samozřejmě promítají do celkové ﬁnanční
kalkulace našich novin, které distribuujeme zcela zdarma! Na jejich
výrobu nemáme žádnou dotaci,
jsme zcela závislí na podpoře
sponzorů a výnosu z inzerce.
A proto vás, milí čtenáři, opět žádáme o pomoc. Podpořte náš Abilympijský zpravodaj libovolnou ﬁnanční částkou, budeme vděčni za
jakýkoliv obnos!
Rádi bychom obsah i podobu našeho periodika vylepšovali. Těší nás,
že zájem o něj neustále stoupá. Povzbuzením pro náš malý redakční
kolektiv jsou slova chvály od vás,
našich milých čtenářů. Předem
vám děkujeme za případnou ﬁnanční podporu. JAROMÍR FRIDRICH

Číslo k nepřehlédnutí
Ministři EU v červenci schválili směrnici, která leteckým společnostem
a provozovatelům letišť zakazuje
diskriminaci zdravotně postižených
cestujících. Nová opatření se podle
odhadu Evropské komise týkají až
deseti procent ze 490 milionů obyvatel Evropské unie.
Aerolinky budou mít povinnost od
června 2008 zdarma přepravovat vozíky, ale například i slepecké psy.
Další bezplatnou službou bude zapůjčování speciálních vozíků na letištích. Osoby se sníženou pohyblivostí či schopností orientace si budou
moci stěžovat na jakékoli omezování svých práv, tedy nejen při nákupu letenek, ale i při pohybu na letišti a pobytu v letadle.
(pel)
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Budou nás reprezentovat v Japonsku
Až budete číst tyto řádky, bude
do zahájení 7. mezinárodní abilympiády v Šizuoce zbývat jen několik
dní. Mezi soutěžícími bude i 24
Čechů, nominovaných do reprezentačního týmu na základě výborných výsledků z pardubických
abilympiád. Některé z nich nyní
představujeme.

Vlastimil Flégl,
Červená
Třemešná
(Královéhradecký kraj),
narozen 1962,
mechanická
montáž

3) Váš vzkaz pro čtenáře Abilympijského zpravodaje:

1) Kromě soutěží asi na přírodu
a tamní kulturu.
2) Vždy si tam odpočinu od všedních dní a je tam báječná atmosféra.
3) Držte nám palce, abychom v Japonsku, když neuspějeme, neudělali
alespoň ostudu.

Ladislava
Bednářová,
Polná (Kraj
Vysočina),
narozena 1959,
vyšívání

Pavla Indrová,
Přerov
(Olomoucký
kraj),
narozena 1957,
šití oděvu

1) Těším se, že poznám lidi z jiného
konce světa, jejich kulturu, oblékání.
Chci si vyměnit zkušenosti. Chci také
ochutnat tamní speciality, vidět tradiční kimona a svézt se po železnici
vyhlášeným šikanzenem.
2) Mám tam přátele, se kterými se
ráda vidím. Probereme, co se za rok
událo, a předáme si zkušenosti. Na
abilympiádě je krásná atmosféra,
ze které čerpám ještě dlouhou dobu
po jejím skončení.
3) Dejte přečíst Zpravodaj dalším
lidem s postižením, aby i oni mohli přijet mezi nás. O těchto novinách se na veřejnosti málo ví….
Všem čtenářům přeji hodně zdraví
a pohodu, abychom se za rok mohli
sejít při abilympijském soutěžení.

1) Dá se říci, že úplně na všechno.
Japonsko je pro většinu z nás zemí
netušených možností. Zajímá mě například architektura, zvyky a jídlo
tamních obyvatel, fauna a ﬂora.
2) Na národní abilympiádě soutěžím
od samého začátku. Až do loňského
roku jsem ji brala jako akci spojenou
s příjemnými zážitky, přátelskými setkáními a získáváním nových informací a podnětů. Ale pak jsem si začala uvědomovat, že tahle akce mi
dala i něco jiného: kdyby jí nebylo,
nezačala bych se intenzivně věnovat
gastronomickým oborům. A nemohla
bych se stát profesionální lektorkou
v gastronomii.
3) Mám vzkaz pro ty, kteří jsou na
rozpacích, zda se zúčastnit abilympiády. Neváhejte a přijeďte! Stojí to
za to. Možná se i vám podaří změnit
život, jako jsem to dokázala já.

1) Na co se v Japonsku těšíte?
2) Proč jezdíte na národní abilympiádu?

Miroslav
Bradáč,
Štětí
(Ústecký kraj),
narozen 1960,
fotografování

Jiřina Ivorová,
Přerov,

má léčivý účinek na podlitiny a bolesti nervového původu a také by měla
pomáhat odstranit stres. Uznejte, neměl by takovou koupel okusit každý
abilympionik?
Nemohu si nechat ujít nějakou ochutnávku čajů – šizuocký region je
proslulý pěstováním čajovníku. V neposlední řadě toužím poznat některou z japonských zahrad, které jsou
prý krásné v každém ročním období.
Přibližně v době konání světové abilympiády by mělo vypuknout momidži
gari (doslova „lov javorů“), kdy se každý může potěšit pohledem na rudé
listí javorů.
2) Očekávám, že mi tu hodí lano
potenciální zaměstnavatel, který mě
bude chtít rozmazlovat báječnými
pracovními podmínkami, nevídanými
zaměstnaneckými výhodami a záviděníhodným platem. Ale zázraky se
nedějí, takže vážně: v Pardubicích
vždycky získám nějakou novou zkušenost a vždycky se setkám s báječnými lidmi. Mohu si přát víc?
3) Nevymlouvej se na svůj hendikep,
ber ho jako výzvu.
Jaroslava
Pilná,
Kosmonosy
(Středočeský
kraj),
narozena 1976,
keramika
1) Na poznávání jiné krajiny, na soupeře a na atmosféru abilympiády.
2) Protože mě baví soutěžit a předvádět, co umím. Taky ráda poznávám
nové lidi a setkávám se s dřívějšími
známými.
3) Držte nám palce, ať naši zemi dobře reprezentujeme!

Hana Salátová,
Únanov (Jihomoravský
kraj),
narozena 1967,
šití oděvu,
vyšívání
1) Těším se, že poznám tamní kulturu, kuchyni a zvyky.
2) Jezdím na abilympiádu poznávat
nové lidi, zasoutěžit si a přijít na jiné
myšlenky.
3) Přijďte se podívat do Pardubic na
soutěžící s postižením, co všechno
umí a dovedou!
Šárka
Smetanová,
Sedlice (Jihočeský kraj),
narozena 1977,
malování

1) Velmi se těším především na setkání s lidmi z celého světa a na poznávání odlišné kultury, zajímavých
míst a přírody.
2) Z několika důvodů. Každoročně
se na ní potkávám se známými lidmi a přáteli. Mám možnost kulturního vyžití. Zúročím celoroční přípravu na soutěžení v disciplíně, kterou
jsem si vybrala. Výtvarně vyjadřuji
své pocity, komunikuji prostřednictvím barev...
3) Kde je vůle, tam je i cesta.
Jan
Wenemoser,
Ledeč nad
Sázavou (Kraj
Vysočina),
narozen 1955,
zapojování
elektr. obvodu

c a c a c a

Vladimíra
Bulínová,
Znojmo (Jihomoravský
kraj),
narozena 1955,
vyšívání,
malování
1) Těším se na nové zkušenosti a neobvyklou kulturu. Jedu poprvé reprezentovat Českou republiku
a moc se těším.
2) Zasoutěžit si. Nejde mi o vítězství,
ale o účast. Také se chci znovu setkat
s kamarády, které jsem poznala právě na abilympiádě.
3) Jsem ráda, že jsem byla vybrána na světovou abilympiádu do Japonska. Přeju si uspět, ale když to
nevyjde, tak nevadí. Nic netrénuji, nechám to náhodě. Mám dobrý
pocit, že jsem byla vybrána, abych
reprezentovala naši republiku – přála bych to všem zdravotně postiženým lidem! Chtěla bych ještě poděkovat sponzorům, bez nich bych
do Japonska nemohla jet.

1) Vím o Japonsku, že je to země
s vysokou kulturní úrovní. Japonci
jsou pracovití, dochvilní a čistotní.
Chtěla bych nahlédnout a poznat aspoň něco z jejich odlišné kultury, někam se podívat, samozřejmě s doprovodem.
2) Velmi mě baví háčkování, pletení
a vůbec ruční práce, a tak jsem ráda, že někde můžu tyto své schopnosti využít a udělat radost druhým.
Navíc se na pardubické abilympiádě
mohu setkat s lidmi stejných zájmů,
něčemu se přiučit a předat své zkušenosti.
3) Chtěla bych vzkázat čtenářům,
že se budu v Japonsku snažit využít
všechny svoje schopnosti, abych dobře reprezentovala město Přerov.
Anna
Kneysová,
Dřešín (Jihočeský kraj),
narozena 1956,
počítačová
editace textu,
zpracování dat
1) Nejvíce dojmů si samozřejmě
slibuji od setkávání s lidmi, ale věřím,
že se z Japonska vrátím obohacena
i o další zážitky. Prefektura Šizuoka
je proslulá lázeňstvím. Nevím, zda
mi budou některé lázně dostupné,
ale podívat se třeba do Mišimy, to
bych si moc přála. Zdejší voda prý

1) Na poznávání země, krajiny, kultury. Zajímá mě, jaký je rozdíl mezi
zdravotně postiženými lidmi u nás
a v Japonsku.
2) Setkat se s přáteli, popovídat si.
Baví mě soutěžit a dívat se na zajímavé soutěže.
3) Držte nám palce. Jsem nadšená,
že jsem byla vybrána, abych reprezentovala naši republiku.
(pel)

Přijďte na KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ! Pod tímto názvem
můžete v kinech zhlédnout černou norskou komedii o vzpouře
vozíčkářů proti psycholožce, která si založila kariéru na jásavé
manipulaci s lidmi. Filmový hit
letošního podzimu!
(pel)

Př íle žit o s t ke zv id it e ln ě n í p ř ík la d n ý ch č in ů

narozena 1939,
pletení

1) Těším se, že poznám novou
vzdálenou zemi, její kulturu a způsob
života, a že ochutnám nějaké místní
speciality.
2) Kromě soutěžení hlavně proto,
že je tam prima atmosféra a spousta
kamarádů a přátel, na které se celý
rok těším.
3) Všechny zdravím, přeji pevné
zdraví a těším se na příští setkání v Pardubicích.

1) Jde o velmi vyspělou zemi. Pracuji v oblasti televizní animace a graﬁky, a tak mě zajímá vše, co se týká
elektrotechniky, počítačů a ﬁlmové
techniky. Dále se chci projet nejrychlejším vlakem světa, už jen proto, že
jezdím posázavským paciﬁkem, kde
by se za jízdy nechaly sbírat houby
– tak si myslím že to bude zážitek na
celý život.
2) Vždy tam najdu nové přátele,
kteří něco umí a ve své soutěžní
disciplíně jsou dost profesionální.
3) Každý, kdo něco dovede, ať má
jakékoliv zdravotní postižení, může
na abilympiádě dokázat, že zlaté
české ručičky nevymřely. Neváhejte
a přijeďte se na tuto akci aspoň
podívat!
Jana
Zahradníková,
Tasovice
(Jihomoravský
kraj),
1962,
šití oděvu,
fotografování

Mezi námi žije řada lidí, jejichž aktivity pomáhají v nelehkém a dlouhodobém procesu začleňování zdravotně postižených či sociálně znevýhodněných osob
do společnosti. Je vždy ku prospěchu věci, když
se takové chvályhodné přístupy nějakou formou
zpropagují, chcete-li, přiblíží široké veřejnosti. Mohou tak „vyzvat“ někoho dalšího, aby se do této
činnosti také zapojil.
Jednou z takových letošních akcí je celostátní soutěž
Cena Milana Chába, kterou společně vyhlásily občanské
sdružení Rytmus a QUIP – Společnost pro změnu; záštitu
převzal pražský primátor Pavel Bém.
Na soutěžní ocenění může kdokoliv nominovat člověka z celé republiky, který během letošního roku
výrazným způsobem přispěl k sociálnímu začleňování
dospělých i dětí do běžného života, a to jak v rámci

svých pracovních povinností, tak mimo ně. Jako
„přihlášku“ je nutno vyplnit nominační list, který je
v elektronické verzi (spolu s dalšími potřebnými informacemi) umístěn na webových adresách www.rytmus.org a www.kvalitavpraxi.cz/rocnik-2007.html.
Nominace lze zasílat do čtvrtka 15. listopadu buď
na poštovní adresu RYTMUS, Bruselská 16, 120 00 Praha 2 nebo elektronickou cenamilanachaba@rytmus.org.
Prvních sedm ročníků se soutěž jmenovala Cena
Martina Palase. Kromě posledního upozorňovala na příklady dobré praxe a odborných zkušeností při vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí v systému
běžných škol. (M. Palas je chlapec, který byl jako
jeden z prvních takových dětí žákem běžné základní
školy.) Pod současným názvem se soutěž koná podruhé. Své jméno jí „propůjčil“ bývalý ředitel ÚSP Horní
Poustevna (obec v Ústeckém kraji na hranici s Německem) pro mentálně postižené, který se ve své
funkci až do své smrti před šesti lety snažil proměnit
ústavní péči na „přátelské“ sociální služby, při jejichž
poskytování se přihlíželo na individuální potřeby a přání klientů ústavu.
(mk)

Vyšel nový NÁPADNÍK!

7. mezinárodní abilympiáda ...

Liga za práva vozíčkářů vydala na
konci srpna publikaci Nápadník.
Jde o sborník aktuálních informací
a užitečných rad pro osoby v období těsně po úrazu či nemoci,
jejichž důsledkem je úplná nebo
částečná ztráta mobility, a také
pro osoby s vrozeným tělesným
postižením. Publikace je zdarma,
zaplatíte jen poštovné a balné.
Můžete si ji objednat telefonicky
na číslech 541 249 175-6 a 777
010 331 nebo e-mailem na adrese
info@ligavozic.cz. O příručku byl
loni velký zájem, nejinak tomu je
i letos. Proto s objednávkou neotálejte!
(pel)

4 Můžete něco prozradit o mimosoutěžním programu?
Víme o tom, že se chystají
různé bezplatné autobusové výlety. Abilympionici budou z množství
bezbariérově přístupných objektů
moci navštívit například zážitkové zařízení Sumpu Takumi-Shuku
k „tvorbě, hraní, učení, dotyku,
vjemu a chuti“ přibližující tradiční
povolání a dovednosti regionu od
16. století.
Snad se nám také podaří projet
se expresem šinkansen a vydat
se do města Numazu na 39. světovou dovednostní soutěž, společ-

(Dokončení ze str. 1)

ně s níž se – poprvé ve své historii
– abilympiáda uskuteční jako Mezinárodní festival dovedností pro
každého.
Děkujeme za odpovědi a přidáváme přání před dalekou cestou:
Undókjógi ni go seikó wo inorimasu
– Přejeme vám hodně úspěchů
v soutěžích. MILOŠ KAJZRLÍK
Více informací o abilympiádě je
na adrese Asociace www.abilympics.cz; anglicky na www.skillsfestival2007.or.jp/abilympics/en/index.html.
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Pardubická 239
533 52 Srch
tel.: 466 414 646-7
fax: 466 414 648
vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

TEPOSTOP,
společnost s ručením
omezeným

Pardubická 1400
535 01 Přelouč

PARTNERSKÁ

MĚSTA

A OBCE

Tel.: 466 959 232

Pardubický kraj – Bítovany, Brloh, Čepí,
Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dříteč, Hlinsko, Horní Jelení, Horní Ředice,
Hrochův Týnec, Choceň, Chrast, Chvojenec, Jankovice, Kladruby nad Labem, Kočí, Kostěnice, Lanškroun, Libišany, Luže,
Mikulovice, Moravany, Nasavrky, Němčice,
Opatovice nad Labem, Ostřešany, Prachovice, Rabštejnská Lhota, Ráby, Rohovládova Bělá, Rozhovice, Řečany nad Labem,
Sezemice, Skuteč, Slatiňany, Slepotice,
Srch, Srnojedy, Svinčany, Svitavy, Staré
Hradiště, Staré Ždánice, Valy, Veselí a Vysoké Mýto.

Smilova 77
530 02 Pardubice
tel.: 466 613 508
az-alarm@az-alarm.cz
az-alarm.cz

Fax: 466 959 233

www.tepostop.cz

ADONIX
Bratranců Veverkových 645
530 02 Pardubice
telefon: 466 615 586
Nová 306
530 09 Pardubice

M A NA SD RUŽENÍ
Fr a n t iš e k B ř e zin a
2 barvy
2 hydroizolace
2 tmely

tel.: 466 415 688
www.rpicpce.cz
info@rpicpce.cz

2 omítky
2 sanace
2 zateplování

U Stadionu 9
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 513 623
e-mail: mana@pard-net.cz

q vedení účetnictví
q daňové poradenství
q žádosti o dotace EU
q kurzy a semináře

Královéhradecký kraj – Černožice, Dobré,
Dobruška, Lázně Bělohrad, Náchod – Kulturní a sportovní nadace města Náchoda,
Smiřice, Třebechovice pod Orebem a Týniště nad Orlicí.
Středočeský kraj – Čáslav a Poděbrady.
Kraj Vysočina – Havlíčkův Brod.
Olomoucký kraj – Prostějov a Přerov.

Ing. Lumír Stehno –
Agentura STEP
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice

P AVEL Z DENĚK
UNO-HK

U Rakovky 849
148 00 Praha 4
Provozovna:
U Koruny 292
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 000 210–221

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

SILAK
CHRUDIM

● měření a regulace
● projekty, dodávky, montáže, silnoproudé rozvody
● servis a výroba rozvaděčů NN
V Ráji 917, 530 02 Pardubice
tel.: 603 220 932
pavel.mestecky@remhp.cz
www.remhp.cz

VÝCHODOČESKÉ
PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY
538 34 ROSICE U CHRASTI
Tel.: 469 660 500
Fax: 469 660 570
E-mail: vpsr@vpsr.cz
Web: www.vpsr.cz

Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.

Foxconn – čtvrtá příčka
v žebříčku TOP 100 IT
společností časopisu
Business Week.
Společnost nabízí:
v práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
v perspektivní a stabilní zaměstnání
v motivující finanční ohodnocení
v perspektivitu profesního a kariérového růstu
v závodní stravování
v možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC, další odborné vzdělávání)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
FOXCONN CZ se za sedm let svého působení v Pardubicích stal významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně
postižené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

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

6. května 821, 534 01 Holice
tel.: 466 009 009 fax: 466 009 015
penta@pentaservis.cz
www.pentaservis.cz

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

Arnošta z Pardubic 2771
530 02 Pardubice
tel.: 466 310 300 fax: 466 300 901
elreg@elreg.cz
www.elreg.cz

Průmyslová 393
533 01 Pardubice

tel.: 466 670 798

tř. Míru 90
530 02 Pardubice

tel., fax: 466 670 799

tel.: 466 799 380 fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz

sprint.pce@iol.cz

www.van-pardubice.cz

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární
keramiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních
materiálů.
otevírací doba: pondělí – pátek = 8.00 – 17.00 hod.
sobota = 8.00 – 12.00 hod.
tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz
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Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
www.candy.cz
candy@candy.cz

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

2 Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných
krmiv z kuřecího masa Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky a psy.
2 Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostředí, zátěž, fyziologický cyklus, požadovanou kondici a osrstění
zvířete podle podmínek chovu a požadavků klienta.
2 Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšlen, vyzkoušen a vyráběn
v Čechách.
2 První snack splňující veškeré požadavky na zdravou výživu psích kamarádů.
2 Ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku.
2 Dodávky nejen do všech členských států Evropské unie, ale také do Kanady.
2 Velký zájem obchodníků a úspěch u odborníků na světovém veletrhu
INTERZOO 2004 v Norimberku.
2 Nový směr výrobě pamlsků – CANDY pomáhá psům i lidem zdravě
mlsat.
2 Odhodlání bez kompromisů naplnit náročné vlastní zadání, vysoká
odbornost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost požadavků náročných českých zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády.
2 Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv,
nezbytná součást sortimentu veterinárních ošetřoven.

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

Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec
telefon: 469 695 670
sostaf@sostaf.cz
www.sostaf.cz

HOIST
Za Pasáží 1341
530 02 Pardubice
tel.: 466 611 962
www.hoist.cz
tel./fax: 466 611 969 hoist@hoist.cz

Anna Janečková
květinový servis – vazárna

č. p. 475
533 03 Dašice v Čechách
tel.: 466 951 026 fax: 466 951 181

Dodávky vody,
odkanalizování a čištění
odpadních vod,
likvidace odpadů,
dodávky zemních prací
a výkonů pomocí
stavebních mechanismů,
provádění inženýrských
staveb.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, A. S.
Teplého 2014
530 02 Pardubice
Tel.: 466 798 411
Fax: 466 304 643

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

Pod Břízkami 800
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 028
e-mail: rychnovska@wo.cz

Tel./fax: 469 623 770
Tel.: 469 623 771
gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
Tel.: 466 612 411

- Výroba elektrických rozvaděčů nízkého napětí
- Kompletní dodávky elektrických 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

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
Gen. Svobody 335, 533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440, 466 416 218
lubos.sedlak@gms.cz

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

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář
Teplého 1591, 530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

Bru n n th al l er-CS , s. r. o .

www.bisczech.cz

tel.: 466 501 562
fax: 466 513 457
ima@ima.cz
www.ima.cz
Institut mikroelektronických
aplikací s.r.o.
Bartolomějská 87
530 02 Pardubice

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

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Pardubická 1453, 535 01 Přelouč

Tel.: 466 955 399
www.brunnthaller.com
STAVEBNÍ FIRMA
U Stadionu 427
533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154

fax: 466 988 153
www.enelex.cz
enelex@enelex.cz

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou,
montáží a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopeloměry, 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 těžkých provozních podmínkách), protipožární signalizace a elektronické zabezpečovací systémy.
Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání
jsou zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických zařízení.
Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny, chemičky, strojírny, textilky i další průmyslové podniky.

ZABÝVAJÍCÍ SE
PŘEDEVŠÍM PROVÁDĚNÍM
ŽELEZOBETONOVÝCH
MONOLITICKÝCH
KONSTRUKCÍ

tel.: 466 500 600
vesely@v-inzenyring.cz
oceňování nemovitostí,
stavební dozor,
inženýrská činnost ve stavebnictví

Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků.
Obory podnikání:
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů, nátěrových hmot, lepidel a dalších surovin,
S. K. Neumanna 1316
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
532 07 Pardubice
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním zařízení,
tel.: 466 067 111
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie,
fax: 466 067 260
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým
vybavením,
synpo@synpo.cz
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
www.synpo.cz
- 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 společných vědecko-výzkumných projektů.
Vysoké schopnosti v transferu technologií do provozního měřítka.
Od roku 2000 certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

Počátky panského sídla v místech zámku sahají do konce 13. století. Vodní hrad
prošel několika přestavbami ve 14. i 15. století. Zásadní přestavbu podnikli po
roce 1491 páni z Pernštejna. Přestavěli celý původní hrad na palác a vybudovali nové mohutné opevnění. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem a zámkem.
V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční nástěnné malby.
V současné době sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích, jehož expozice je možno zhlédnout denně mimo pondělí od 10.00 do
18.00 hod.
Bližší informace s možností virtuální prohlídky expozic jsou k dispozici na adrese www.vcm.cz.
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k Humánní léčiva, zdravotnický mateLékárna Na Skřivánku,
J. Palacha 852, 530 02 Pardubice
riál, individuálně připravované léky,
Telefon: 466 304 549
vitamíny, homeopatika firem Boiron,
Provozní doba:
Dr. Peithner, Hell a Weleda.
Po – Pá: 8 – 17
So: 8 – 11
k Speciální nabídka – multifunkční měřicí jednotka Corazon na měření výšky, váhy, krevního tlaku, tepu a klasifikace hmotnosti podle BMI, která na
závěr vytiskne protokol se všemi údaji. Poplatek za použití činí 10 Kč.

obchodní a servisní
zastoupení
americké firmy
S. K. Neumanna 230
530 02 Pardubice
Tel.: 466 310 714 Fax: 466 310 003
maro@maro.cz
www.maro.cz

●
●
●
●
●

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.

E U R O B E TO N M A B A
281 27 Krakovany 148
tel.: 466 985 041, 466 985 241

Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové

Těšíme se na Vás:
Hana Gümplová – SIVAK
tel.: 495 220 684
fax: 495 221 327

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

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

ING. JOSEF JAVŮREK,
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
vodní hospodářství,
stavby na ochranu a tvorbu
životního prostředí
Jižní 870, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 407 528

telefon: 495 214 227
mobil: 777 188 664, 777 332 266
Blahoutova 600
530 12 Pardubice

stibor@strojcentrum.cz
strojcentrum@seznam.cz

www.armal.cz

www.strojcentrum.cz

Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim
Fáblovka 406
533 52 Staré Hradiště
tel.: 469 622 280
proman@proman.cz

fax: 469 622 337
www.proman.cz

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

Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

ILEX HRAMAT
Dašická 1796, 530 03 Pardubice

Tel.: 466 652 910
hramat@hramat.cz www.hramat.cz

Vývoj a výroba průmyslové
elektroniky, návrhy a dodávky
plošných spojů

Teplého 2692, 530 02 Pardubice

třída Míru 90
530 02 Pardubice
telefon: 466 799 365
e-mail: novy@neoland.cz
web: www.neoland.cz

telefon: 466 330 002-5
info@autoprodej-dukla.cz
www.autoprodej-dukla.cz

Čáslavská 50, 537 01 Chrudim
tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz
www.mdelektro.cz

ú projektování, montáž, revize ply-

nových zařízení
ú plošné plynofikace obcí
ú průmyslové a domovní rozvody

plynu
ú plynové kotelny do 3,5 MW
ú PB stanice a čerp. stanice LPG
ú topení, voda

Rosice č. p. 170
538 34 Rosice u Chrasti
tel.: 469 625 897
tel., fax: 469 667 717
e-mail: Eko-plyn@iol.cz

HAK velkoobchod
Holandská 467
533 01 Pardubice
Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice
Tel.: 464 646 812 Fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

J. Palacha 191, 530 02 Pardubice
tel.: 466 330 302, 466 330 759
fax: 466 330 303
zasilatelstvi@zeleznik.cz

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

m opravy, rekonstrukce a údržba

J. Palacha 324
530 02 Pardubice
Tel.: 466 304 925
Fax: 466 307 811
kts.navrs@quick.cz

střech
m tepelné izolace střech

Největší český výrobce
vakuových balicích strojů
a vakuových sáčků
Kyjevská 134, 530 03 Pardubice
tel.: 466 650 211, 466 650 517
mob.: 603 227 623, 603 227 624
fax: 466 650 549
e-mail: obchod@frimark.cz

Švermova 541
537 01 Chrudim
tel.: 469 694 018

Motoristů 77, 530 06 Pardubice
tel.: 466 310 354 fax: 466 310 202
qualitest@qualitest.cz
www.qualitest.cz

533 11 Zdechovice 28
tel.: 466 936 139 fax: 466 936 138
kury.cz@seznam.cz

Choteč 44

Hronovická 488
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252
www.agama-pardubice.cz

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
tel.: 466 613 813

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

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

J. Jabůrkové 275
530 09 Pardubice
tel.: 466 643 904 fax: 466 641 124
info@milanhavlik.cz
www.milanhavlik.cz

Blato 95, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 300 786
jings@jings.cz
www.jings.cz

tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

J. Palacha 1552
530 02 Pardubice

tel.: 466 330 164 fax: 466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

Fimberk 180
539 73 Skuteč
tel.: 469 699 710
www.samtrade.cz

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

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

Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
tel.: 466 815 103
j.mazuch@avekont.cz
www.avekont.cz/agentura

V Ráji 917

tel.: 466 303 949

530 02 Pardubice

Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432
www.insico.cz

sda@pce.cz

Vážní 891, areál PSNI
500 03 Hradec Králové
telefon: 495 436 573
K Vápence 2677
532 02 Pardubice
K Višňovce 1813
530 02 Pardubice

Tel.: 466 791 111 Fax: 466 310 361
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

K Dolíčku 66
530 02 Pardubice
tel.: 466 303 623
fax: 466 303 082

Tovární 296
538 04 Prachovice

obchod@abk.cz
www.abk.cz

Tel.: 469 810 220 Fax: 469 810 221
www.holcim.cz

J. Palacha 1552, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 180
agro-aqua@volny.cz
www.agro-aqua.pardubicko.com
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MALBY

Pardubická 1400
535 01 Přelouč
tel.: 466 953 471
fax: 466 953 474
e-mail: stavebni.podnik@quick.cz

-

-

-

Komplexní dodávky v oblasti
pozemního stavitelství
Stavíme bytové domy, průmyslové i zemědělské objekty, a to jak z klasických zdících materiálů, tak i ocelové haly.
Provádíme opravy a rekonstrukce objektů, zateplování fasád, podlah, stropů.
Vyrábíme a dodáváme betonové směsi, prefabrikované dílce pro montáž oplocení (desky
a sloupky), skruže, zahradní i silniční obrubníky, kanálky.
Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2001. Naše dodávky jsou vysoce kvalitní s dlouhými
záručními lhůtami na provedené práce.

NÁ TĚRY

Stavební podnik Přelouč

P. O. Box 38, 538 21 Slatiňany
Tel.: 469 681 343
Fax: 469 681 192
nopo@nopo.sro.cz
www.nopo.sro.cz

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

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

GEODETICKÉ
A GEOLOGICKÉ PRÁCE
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 655 013

KOM EL
výroba rozvaděčů NN

Lány 52, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 687 230
Fax: 469 687 175
horak@taurus-sro.cz

K Olšině 237

B. Němcové 2625

530 09 Pardubice

530 02 Pardubice

tel.: 466 655 555

tel.: 466 335 027

www.jpk-kontakt.cz

Přeloučská 252

www.agrostav-pce.cz

530 06 Pardubice

AC TIWO
Pa r d u b ic e

- účetnictví
- zeměměřičské práce

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

tel.: 466 670 290 fax: 466 670 299
e-mail: petr.hron@komel.cz

PRODEJ OKAPNÍCH SYSTÉMÛ A STŘEŠNÍCH KRYTIN
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.

Štrossova 1033, 530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

klempířské stroje
a stožáry veřejného
osvětlení

Dělnická 384
531 25 Pardubice
areál ZZN Černá za Bory

533 33 Dražkovice 52
Tel.: 724 030 298
Fax: 466 301 125
office@kralowetz.cz

- modelová zařízení pro slévárenství
- modely na laminování
- formy pro tváření plastů, dodávky odlitků
Ostřešanská 332
530 03 Pardubice
www.modelarna-nemosice.cz

tel.: 466 310 734
fax: 466 300 360
model@modelarna-nemosice.cz

Čáslavská 245
538 03 Heřmanův Městec
ul. Sv. Anežky České 32
530 02 Pardubice
tel.: 466 531 830 fax: 466 531 831
krcal@grafix.cz
www.grafix.cz
4 grafika
4 DTP

4 tisk
4 agentura

tel.: 469 699 511 fax: 469 699 513
sekretariat@azstavebni.cz
www.azstavebni.cz

ING. JAN PROCHÁZKA –
ELIS

Č ESKÁ

FIRMA

SPECIALIZUJÍCÍ SE

Mánesova 563

NA ROTAČNÍ TVÁŘENÍ PLASTŮ

500 02 Hradec Králové

Pražská 135
530 06 Pardubice
Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
tel.: 466 330 185
fax: 466 635 426
mail@gappardubice.cz

Mezi Mosty 1793
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 616 065
www.alpine-strechy.cz
info@alpine-strechy.cz

tel.: 466 670 035 fax: 466 670 036
mobil: 603 539 740
abetec@abetec.cz

Rožkova 1684
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 100, 466 304 811
info@technihor.cz www.technihor.cz

Sa n it St u d io s .r.o.
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 407 617
www.sanitstudio.cz

- 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
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Nový model sociálních služeb
se potýká se závažnými problémy
Od ledna v naší republice nabyl účinnosti
zákon o sociálních službách. Organizace lidí
se zdravotním postižením o něj usilovaly víc
než deset let. Důležitý předpis přináší zásadní změny: například zakotvuje více než 30
nových typů sociálních služeb a vznik příspěvku na péči. Ten dostávají v hotovosti osoby závislé na pomoci jiného člověka za účelem nákupu služby, kterou si samy vyberou.
Právě možnost svobodné volby a s ní související odpovědnost jedince za řešení obtížné situace jsou asi největším přínosem zákona. Za
prvý půlrok jeho účinnosti se však ukazuje,
že mnozí lidé se zdravotním postižením
nedali přednost samostatnějšímu životu a příspěvek na péči považují za obohacení rodinného rozpočtu. „Dle našich průzkumů jde
řádově o desítky tisíc případů, kdy si příjemci
příspěvku vůbec nezvolí možnost čerpat profesionální sociální služby,“ konstatuje Martin
Žárský, ředitel odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.
Registrovaní poskytovatelé (příspěvkové organizace, ﬁrmy či humanitární sdružení) jsou tedy
připraveni služby zajišťovat, ale lidé je v dostatečné míře a za adekvátní úhradu nepožadují. Raději do formuláře pro obecní úřad uvedou, že o ně řádně pečuje někdo z příbuzných
nebo soused. V Pardubicích se s tímto problémem potýká i Česká abilympijská asociace (CAA).
O PENÍZE JDE AŽ V PRVNÍ ŘADĚ
Asociace začala loni v dubnu nabízet osobní
asistenci těžce tělesně postiženým lidem z města a okolí. Pod hlavičkou CAA působilo osm
asistentů, kteří pomáhali 15 uživatelům. V první polovině letošního roku bylo pro sdružení
velkým problémem povinné vzdělání. Každý,
kdo chce vykonávat osobní asistenci, totiž musí
podle zmíněného zákona absolvovat kvaliﬁkační kurz trvající minimálně 150 hodin. „Kurzy jsou
jednak dost drahé, jednak obtížně dostupné.
Vyřešili jsme to tak, že jsme si vytipovali šest
lidí, pro ně jsme vybrali a zaplatili měsíční
intenzivní kurz a nyní je postupně přijímáme
do pracovního poměru,“ říká Ivana Dolečková,
ředitelka sdružení.
V současnosti může v Asociaci osobám se
zdravotním postižením pomáhat 8 až 10 lidí. Zatím ale nejsou plně vytíženi. „Když na schůzce ke
komunitnímu plánování sdělím zástupcům ostatních neziskovek, že nabízíme volné hodiny
asistence, tak o ně projevují velký zájem. Ale
pak už se nám nikdo neozve. Asi proto, že jejich
členové a klienti, mezi nimi i rodiče zdravotně
postižených dětí, mají o použití příspěvku na péči jinou představu,“ naznačuje paní Dolečková,

Co je osobní asistence
Jde o terénní službu poskytovanou osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje. Jedná se zejména o pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
při osobní hygieně, při zajištění stravy, při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, dále
při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
pramen: zákon o sociálních službách

Nabízíme osobní asistenci
za velmi příznivou cenu!
Česká abilympijská asociace oznamuje čtenářům, že má k dispozici kvaliﬁkované osobní
asistenty. Pokud žijete v Pardubicích či blízkém okolí a máte o jejich pomoc zájem, zavolejte či napište nám! Cena: 40 Kč za hodinu
asistence. Kontaktní osoba: Lucie Lédlová,
telefon: 466 797 081, mobil: 777 006 575,
e-mail: osobni.asistence@abilympics.cz.

proč zatím o asistenci není dostatečný zájem.
A dodává: „Moc by nám pomohla kvalitní a cílená
informační kampaň. Kdyby lidé s postižením
i jejich zákonní zástupci věděli, co všechno může
osobní asistent zařídit a jaký přínos má pro
uživatele služby i z psychologického hlediska,
určitě by se rozhodovali jinak.“ Jak vyplývá z deﬁnice obsažené v zákonu, asistent může člověku pomáhat v zaměstnání, zajít s ním do kina či
k lékaři, může být nablízku ve dne v noci...
Mezi uživateli v Asociaci zatím převažují dospělí vozíčkáři. „Asistenci však můžeme poskytnout i dětem s tělesným postižením, osobám
s duševním onemocněním či lehčím mentálním
postižením nebo také starším lidem s omezenou mírou soběstačnosti,“ vysvětluje ředitelka
sdružení. CAA mohou kontaktovat i zájemci ze
vzdálenějších měst a obcí. „Nedávno se na nás
obrátila paní, která potřebuje asistenci v Moravské Třebové. Jsme s ní domluveni, že si tam
sama najde vhodného člověka a my to jako registrovaný poskytovatel asistence zastřešíme.
Adepta tedy proškolíme a zaměstnáme, ale asistenci bude poskytovat ve zmíněném městě,“
zmiňuje Ivana Dolečková zajímavý případ.
ZMĚNIT SE MUSÍ NEJEN ZÁKON
Skutečnost, že k poskytovatelům služeb nesměřují ﬁnance v předpokládané míře a že lidé
často nevyužívají příspěvek na péči v souladu s jeho účelem, není jediným vážným problémem při zavádění nového modelu sociálních
služeb v Česku. K dalším nežádoucím jevům patří liknavost některých úředníků při vyřizování
žádostí o příspěvek, přetíženost některých lékařů zkoumajících míru závislosti žadatele na
pomoci druhé osoby nebo nedořešené propojení regionálního plánování rozvoje služeb se
systémem dotací.
Zarážející je také jednání některých poskytovatelů pobytových služeb. Nesprávně si vykládají záměr zákona a ve smlouvách s uživateli
zakládají ustanovení „o dluhu“, který vzniká rozdílem mezi částkou stanovenou v prováděcí
vyhlášce jako maximální úhrada za stravu a pobyt a částkou, kterou je s ohledem na své příjmy člověk schopen hradit. Jinak řečeno,
úhrady jsou poskytovateli ve smlouvách nesmyslně (a bezohledně) stanovovány na maximální úrovni bez ohledu na příjmovou situaci
uživatelů služeb.
Ministerstvo práce proto připravilo dílčí změny,
které začlenilo do zákona o reformě veřejných
ﬁnancí, schváleného v létě v parlamentu. Tyto
změny s navrhovanou účinností od 1. ledna 2008
se týkají hlavně příspěvku na péči a kvaliﬁkace pracovníků v oblasti služeb. Ministerští
úředníci navíc chystají komplexní novelu zákona o sociálních službách.
(pel)

Písničkář Adam Katona je poslem krásné tesknoty
Adam Katona žije ve východním
Polabí, nedaleko Přelouče. Je mu
teprve jednadvacet, ale už skládá,
hraje a zpívá písničky natolik zajímavé, že mu letos vyšlo debutové
album. Jen několik dní předtím, než
cédéčko v jednom pražském klubu
pokřtil žurnalista Jiří Černý, potěšil
talentovaný mladík publikum na abilympiádě.
Vystudoval sice střední pedagogickou školu, avšak propadl hudbě.
Jak sám říká, je pro něj dřinou, ale
taky velkou oporou. Jestli půjde dál
svou nevyšlapanou cestou, může se
Adam Katona stát novým bardem
naší písničkářské scény.
l Jak jste se dostal k abilympiádě?
Pozval mě na ni jeden kamarád,
který se podílel na její přípravě. Přijel
jsem rád, protože takovéhle akce
jsou pro zdravotně postižené lidi dost
důležité. Mimochodem, zanedlouho
po abilympiádě jsem hrál v Brně na
beneﬁčním koncertě pro vozíčkáře.
Obojí bylo moc příjemné.
l Je publikum, v němž převažují
lidé s postižením, něčím zvláštní?
Moje odpověď bude možná znít
trošku jako fráze. Ale fráze to není.

Myslím, že tihle lidé dokážou víc
vnímat texty i náladu mých písniček
– možná právě proto, že jim třeba
neslouží nohy nebo nevidí. Bývají
přemýšlivější a jako by měli mnohem
otevřenější srdce. Jsou prostě jiní než
průměrný, poněkud otupělý občan.
Mám k nim blízko.
l Kladete velký důraz na texty.
Jaké pocity se snažíte vyjádřit?
Svou duši neodhaluji v textech
nějak přímočaře ke světu, hlavně
k přírodě. Naše pocity a vnímání jsou

hodně podobné. Až mě mrzí, že nejsem trochu starší, abych si s ním
mohl třeba v 80. letech dopisovat.
l Písničky jsou pro vás nezbytností. Proč?
Hodně jsem o tom přemýšlel.
Nakonec jsem vždycky došel k názoru, že jde o tvůrčí vyjádření. Bez
skládání písniček a hraní si svůj
život nedovedu představit. Hudba
mi umožňuje větší soulad s bytím
a do určité míry mi nahrazuje tradiční
křesťanskou víru. No a vystupování
před lidmi, to je pro mě vyloženě živá
voda. Na pódiu se cítím opravdu
dobře: je to místo, kde si připadám
užitečný, kde se můžu s lidmi o něco
důležitého podělit. Třeba o krásný
smutek z podzimní krajiny.
l V červnu vám vyšla deska,
pro kterou jste zvolil podmanivý
název „Pod lampou skloněnou“.
Průvodním slovem ji opatřil známý hudební publicista Jiří Černý,
který vás považuje za největší
písničkářský talent od debutu Radůzy…
On mi hodně zvednul sebevědomí,
už když mi pochválil demosnímky,
které jsem mu jednou dal v Litomyšli
k posouzení. Jsem samozřejmě rád,
že se mu líbí i deska. Zařadil jsem

na ni písničky, které jsou pro mě
zásadní: výběr byl pro mě docela
obtížný, protože je píšu zhruba od
patnácti let a mám jich hodně.
Už teď nosím v hlavě druhé album,
které chci nahrát a vydat příští rok.
Zatímco „Lampa“ je akustická a komorní, příště asi nabídnu posluchačům průraznější skladby a bohatší
aranžmá, zřejmě s využitím elektroniky.
l Jakou hudbu rád posloucháte?
Pouštím si spoustu muziky a taky
o ní hodně čtu. Nejvíc mi lahodí
zvuk a atmosféra šedesátých let.
Preferuju silné osobnosti, které mají
vlastní repertoár, například Leonarda
Cohena, Karla Kryla, Vlastu Třešňáka či Zuzanu Navarovou. Člověkem, který mě doslova protíná jak
svým životem, tak svou tvorbou, je
americký zpěvák, kytarista a skladatel Johnny Cash.

Během podzimu můžete Adama
Katonu vidět a slyšet hlavně v pražských klubech. Aktuální informace
o koncertech a také zajímavé písničkářovy úvahy najdete na stránkách
www.katona.wz.cz.
(pel)

Nominujte
své favority!
Už několik státních i nestátních
subjektů, ale i jednotlivců se může pochlubit úspěchem v soutěži o výroční cenu Mosty. Soutěž,
kterou vyhlašuje Národní rada
osob se zdravotním postižením
ČR, zviditelňuje významné počiny, které ve svém důsledku dlouhodobě, cíleně a systémově podporují zdravotně postižené.
Do 5. ročníku mohou do pátku
30. listopadu jak úřady státní
správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, tak zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby
posílat návrhy na ocenění v těchto
třech kategoriích:
1) Cena Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR pro
instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
2) Cena Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR pro
nestátní subjekt za mimořádnou
aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
3) Zvláštní cena Národní rady
osob se zdravotním postižením
ČR udělovaná za mimořádnou
aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
Návrh je třeba podat na předepsaném formuláři, který je
umístěný na webu vyhlašovatele
soutěže www.nrzp.cz, a do dne
uzávěrky (rozhodující je datum
na razítku podací pošty; pozdější
zásilky již nelze zahrnout do hodnocení) poslat na adresu: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00
Praha 7 (telefon: 266 753 421).
Vyplněný formulář lze poslat také elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.
Návrhy se budou posuzovat
ve dvou kolech – v prvním rozhodne pětičlenná nominační komise Národní rady o pěti návrzích z každé kategorie, které
postoupí do kola druhého. V něm
vybere osmičlenný hodnotící výbor tři vítěze; ostatní nominovaní
se stanou držiteli pamětního diplomu.
Slavnostní vyhlášení výsledků
spojené s předáním cen Mosty
2007 se bude konat pod záštitou manželky prezidenta republiky v úterý 5. února 2008 v Chrudimi.
Podrobnější informace o soutěži
(včetně pohledu do její dosavadní
historie) přináší uvedená webová
adresa.
(mk)
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- výroba a potisk barevných etiket
včetně čárového kódu

Pardubická 75

- tiskárny, barvicí pásky

500 04 Hradec Králové

- balicí systémy – potr. i obal. fólie
- pokladny a pokladní systémy
- chladicí a mrazicí technika
- označování zboží cenou
- obchodní váhy

Tel.: 495 215 549
Mobil: 777 (603) 262 617
Tel./fax: 495 530 156
E-mail: atomhk@seznam.cz
www.atomhk.cz

Jana Palacha 1753
530 02 Pardubice
Karla IV. 41, 530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306
Chrudimská 811, 530 02 Pardubice
tel.: 466 335 095
apis-c@apis-c.cz
www.apis-c.cz

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

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

S. K. Neumanna 230
530 02 Pardubice
tel.: 466 635 115
callipso@iol.cz

tel.: 466 611 108
info@stavonapardubice.cz
www.stavona.cz

VD Cyklos Choltice
533 61 Choltice
Tel.: 466 099 011
www.cyklos.cz

J. Palacha 515, 530 02 Pardubice
tel.: 466 33 440

U Husova sboru 1918
530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 614 140
soreal@cmail.cz
www.sorealsro.cz

Dražkovice 8, 533 33 Pardubice
tel.: 466 303 612
info@obytnazahrada.cz
www.obytnazahrada.cz

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

Vážní 953
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 402 318 fax: 495 402 333
jedlickova@sihk.cz
www.sihk.cz

533 52 Staré Hradiště
Tel.: 466 415 543
www.galko.cz

Na Ležánkách 260
530 03 Pardubice
Tel.: 466 613 929 Fax: 466 613 884
E-mail: materia@materia.cz

n VÝROBA SPORTOVNÍCH SÍTÍ
n VÝROBA DOSKOČIŠŤ
A ŽÍNĚNEK
n SPORTOVNÍ OCELOVÉ
KONSTRUKCE
n SPORTOVNÍ HLINÍKOVÉ
KONSTRUKCE
n VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
n BEZPEČNOSTNÍ
A PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ
BERGER-HUCK s.r.o.
Jižní 554, 533 74 Horní Jelení
tel.: 466 673 306
fax: 466 673 305
info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz www.huck.cz

OP
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Tradiční přehlídka v Praze na Žižkově
znovu propojí dva světy
Ve dnech 5.-10. listopadu se
v pražském Paláci Akropolis uskuteční podzimní část Festivalu
integrace Slunce. Bezbariérová
divadelní a hudební přehlídka,
kterou pořádá sdružení SUKUS,
nabídne vystoupení zdravotně
postižených i zdravých umělců,
profesionálů i amatérů.
Z bohatého programu stojí za
zmínku třeba pondělní vystoupení brněnského Divadla Neslyším
s názvem „Povídám, znakuji pohádku“, dále hříčka na motivy románu „Rozmarné léto“, kterou na
úterý chystá soubor PAST pražského Gymnázia Josefská, nebo
středeční taneční a pěvecké vystoupení žáků Základní školy
v Ústí nad Labem-Předlicích. Jak

vypadá „Africká love story“, divákům ve čtvrtek dopoledne předvedou chlapci a děvčata z pražského Speciálního domova mládeže
v Sedlci; večer vystoupí známá Dočasná šejkspírovská společnost
Jedličkova ústavu. V pátek pokřtí
své nové cédéčko „Parádní svět“
pěvecký soubor Klíček, působící
při Mateřské škole Svatopluka Čecha v Chrudimi. Přehlídku zakončí „Balada o námořníkovi“, kterou
v sobotu večer zahrají členové
Dramatického studia Škorně při
pražském Gymnáziu Botičská.
Kompletní program bude v říjnu
zveřejněn na stránkách www.festivalslunce.wz.cz.

Unikátní služba pro neslyšící
Společnost Telefónica O2 poskytuje jako jediný provozovatel telekomunikačních služeb v naší republice a jako jeden z mála v rámci Evropské unie
nonstop službu pro sluchově postižené osoby. Podmínkou přístupu k této
službě je vlastnictví přenosného psacího telefonu Polytel, zařízení s klávesnicí i menu v češtině sloužící ke komunikaci se slyšícími.
Klient zavolá z uvedeného telefonu na bezplatnou linku, kde sdělí číslo
účastníka, se kterým chce mluvit. Operátorka zařídí spojení a přetlumočení zprávy z textové podoby. Komunikace je možná samozřejmě i opačně.
Jednotlivá čísla bezplatných (zelených) linek:
800 142 142 – pro slyšící volající sluchově postiženému,
800 143 143 – pro volání neslyšících,
800 147 147 – faxová služba.
Psací telefon dokáže také automaticky vytočit číslo, není-li nikdo přítomen,
vykonává funkci záznamníku a lze ho použít pro faxování. Zájemcům
o tento typ telefonu umožňuje společnost Telefónica O2 jeho pronájem
nebo zakoupení za zvýhodněnou cenu.
Aktuální informace o službách společnosti pro sluchově postižené osoby
přinášejí tyto adresy:
- koncová zařízení pro sluchově postižené – www.cz.o2.com/ﬁxed/cz/domacnosti/moderni_zarizeni_k_pevne_lince/koncova_zarizeni_pro_postizene_osoby.html,
- asistenční služba pro sluchově postižené – www.cz.o2.com/ﬁxed/cz/domacnosti/volani_z_domova/informacni_sluzby/telefonni_spojeni_prostrednictvi.html.
(mk)

Vstřícný přístup univerzity
Zájem o vysokoškolské studium neochabuje ani mezi zdravotně postiženými mladými lidmi. Stejná situace
je i v případě Univerzity Palackého
v Olomouci, kde studuje také několik
desítek různě zdravotně postižených
vysokoškoláků. Jedná se především
o sluchově či zrakově postižené,
mezi studenty jsou ale také vysokoškoláci s tělesným či kombinovaným
postižením, s narušenou komunikační schopností nebo se speciﬁckými
poruchami učení.
V této souvislosti lze jako velice
významný počin hodnotit vznik Centra pomoci handicapovaným, které
funguje na pedagogické fakultě již
jedenáct let, má celouniverzitní působnost a zdravotně postiženým

poskytuje svoje služby bezplatně.
Rozsah jeho aktivit je velmi široký
a vychází z aktuálních potřeb studentů. Zaměstnanci Centra tak např.
poskytují osobní asistenci, provádějí
konzultační činnost a metodickou pomoc nebo zajišťují adaptaci studijních materiálů na podmínky jednotlivých typů postižení. Zabývají se ale
i grantovou a publikační činností.
Jeden příklad za všechny: v době
před podáním přihlášek se nejžádanější službou staly konzultace s rodiči zdravotně postižených uchazečů
o studium. Ti se zajímali hlavně
o možnost uplatnit se v praxi, o technické zázemí při přijímacích zkouškách i při vlastním studiu, ale také
o vhodnost zvoleného oboru. (mk)

Aktuální informace sdělí a na dotazy odpoví Vlasta Rydlová na
e-mailové adrese o.s.sukus@seznam.cz nebo na telefonu 728 248
925.
Festival v hlavním sálu Paláce Akropolis doplní výstava fotograﬁí
„Nevidomí mezi námi“ ve foyeru,
kterou připravuje sdružení Okamžik.
Mediálními partnery přehlídky
jsou noviny Abilympijský zpravodaj
a časopis Vozíčkář. Lidé se zdravotním postižením mají vstup zdarma. Ostatní zájemci mohou zdarma
navštívit dopolední představení; večerní vstupné činí 80 Kč, pro studenty 50 Kč.
(pel)

Antidiskriminační
horká linka
Za diskriminační jednání vůči zákazníkům – tedy spotřebitelům – lze
považovat celou řadu konkrétních
případů. Velmi často to bývá také
„nerovné“ zacházení kvůli jejich zdravotnímu postižení. Z mnoha příkladů stačí uvést například odmítnutí
přístupu vozíčkářům na kulturní akci
do budovy s prostory uzpůsobenými
pro jejich pohyb nebo nevpuštění
nevidomého zákazníka s doprovodným slepeckým psem do prodejny.
Tyto, ale zdaleka nejen takto do
očí bijící příklady donutily Sdružení obrany spotřebitelů ČR a sdružení Iuridicum Remedium zprovoznit
speciální nonstop telefonickou linku.
Její číslo je v zásadě snadno zapamatovatelné – 222 762 222, telefonát je zpoplatněn za cenu místního
hovoru. Právní poradci následně volající, kteří skutečně mohli být diskriminováni, kontaktují a nabídnou jim
pomoc ve formě mediace (způsob
řešení sporů uplatňovaný v právní
oblasti i mimo ni), příp. v podobě
oznámení o přestupku, nebo sepsání
stížnosti k České obchodní inspekci; v krajním případě poskytnou konzultaci ohledně žaloby na ochranu
osobnosti. Mohou také doporučit obrátit se na sdělovací prostředky a pomoci s medializací. Proto je důležité
zanechat e-mailový nebo telefonický
kontakt na odpověď. „Hotlinka“ je
součástí projektu „Co je a není diskriminace“. Ten má zvýšit povědomí veřejnosti o diskriminaci spotřebitelů a podpořit přijetí „antidiskriminačního“ zákona. Sdružení čerpá
podněty i od Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR.
Informace o uvedené problematice vč. otázek a odpovědí přinášejí
také webové stránky www.spotrebitele.info/diskriminace.
(mk)

