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Sponzoři účasti českého týmu na
7. mezinárodní abilympiádě:

Jana Brožová (1964–1994)
… Potkáváme se …
Náhodou
Občas
Pravidelně
… Potkáváme se …
Jsme jako dva plavci
plovoucí
na hladině

 .A.S.A., spol. s r. o., Praha 
AGN Projekční kancelář společnost
s r. o., Ústí nad Labem  AGRO
Staňkov a.s.  Akzo Nobel Coatings
CZ, a.s., Opava  ALBEL, s.r.o.,
Okrouhlice  Auto Volf spol. s r.o.,
Stříbro  BAVARIA, stavební a lékařská technologie, s.r.o., Staňkov 
BILLA, spol. s r. o., Modletice 
BT Česká republika s.r.o., Rudná 
CTIRAD Šmíd – CATERIUS, Přerov
 DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.,
Prostějov  Filipenský s.r.o., Jihlava
 firma Milan Müller, Osvračín  FTL
– First Transport Lines, a.s., Prostějov  HAIVA Tasovice s.r.o. 
HV-STAV, s.r.o., Litoměřice  Chovaneček, a.s., Litoměřice  info.com
s.r.o., Praha  Ing. František Marek,
Dřešín  Ing. Jiří Zahrádka Agrodoprava a zemědělská výroba, Horšovský Týn  Ing. René Hermann,
Praha  Vlastimil Valečka, Domažlice  Ing. Zdeňka Šašková, Dřešín
 Jindřich Valouch, Přerov  Josef
Matějka, Košťálov  Josef Müller
– kovovýroba, Strýčkovice  kraje, města a obce: Blatná, Horšovský
Týn, Jihočeský kraj, Jihomoravský
kraj, Kosmonosy, Polná, Přerov, Srbice, Suchohrdly, Tasovice, Únanov
 Ladislava Biskupová POTRAVINY, Polná  Lékárna Na náměstí
s.r.o., Polná  Lesy České republiky,
s. p., Hradec Králové  Luděk Bil,
Frenštát pod Radhoštěm  MAVEX
Cheb, spol. s r.o.  MDL s.r.o., Libina  Metrostav a.s., Praha 
Mittal Steel Ostrava a.s.  Montáže
Přerov a.s.  MUDr. Lukáš Rejžek,
Horšovský Týn  Nadace Charty
77, Praha  Nadační fond Josefa
Luxe, Dvořisko  Nadační fond
Kociánka, Brno  o. s. Cestou vůle,
Strakonice  Obuv Cejnková-Dobrovolná, Polná  OC Kvartet,
Kosmonosy  PANAS spol. s r. o.,
Praha  Pavel Ježek Ing. – PECH,
Lázně Bělohrad  Petr Šotola –
RETA, Černá za Bory  PharmDr.
Markéta Jirsová – lékárna, Volyně 
Pivovar ZUBR a.s., Přerov  Pneuservis Pod Dubinou, Domažlice 
Řeznictví HOJDEKR, Vlachovo Březí  SANSIMON, s.r.o., Brno 
(Pokračování na str. 3)

… Potkáváme se …
A
pod mořskou hladinou
docela jiný svět
nachází se
… Potkáváme se …
Kdo
první z nás
sebere odvahu
ponořit se?
Autorka byla od narození tělesně postižená (myopatie). Měla
hodně zájmů: ráda cestovala,
četla, pletla, vyšívala, paličkovala. Kromě básní napsala i několik pohádek a pro rozhlas připravila pásmo pro děti o Bibli.
(pel)

V Japonsku jsme na medaile nedosáhli,
přesto naši abilympionici nezklamali
Po návratu ze 7. Světové abilympiády v Šizuoce
hovoříme s jednatelem CAA Jaromírem Krpálkem
Na 7. Světové abilympiádě v Japonsku, která se uskutečnila od
13. do 18. listopadu v Šizuoce,
naši republiku zastupovala čtyřiadvacetičlenná reprezentace,
kterou sestavila Česká abilympijská asociace (CAA). Ze šestadvaceti vypsaných kategorií odborných dovedností obsadili
naši handicapovaní devět, v oblasti volnočasových aktivit pak
všechny čtyři.
Zastoupení jsme měli v košíkářství, zpracování dat, dvou kategoriích šití oděvu, zapojování
elektronického obvodu, počítačové
editaci textu, aranžování květin,
mechanické montáži, fotografování, vyšívání, pletení, malování a keramice.
Vedoucím reprezentační výpravy
České republiky byl jednatel CAA
Jaromír Krpálek, který nám bezprostředně po návratu z Japonska
poskytl rozhovor.

u Nemůžeme začít jinak, než
se zeptat na to, jak jsme dopadli
v jednotlivých disciplínách.
Poprvé jsme ze Světové abilympiády nepřivezli žádnou medaili!
Tentokrát jsme zaznamenali výrazný medailový atak Asiatů, na předních místech byli zejména domácí
Japonci, sekundovali jim Číňané
a další zástupci asijských států.
Podle mého názoru se potvrdil velký vliv mnoha středisek pracovních dovedností, které jsou třeba
v Japonsku podporované státem.
V nich se lidé s handicapem

snaží naučit a zvládat profese,
které jim pak následně umožňují prosadit se na volném trhu
práce, a potažmo ve vlastních
abilympijských soutěžích. Rád
bych, aby vlastní hodnocení naší
účasti nebylo bráno jen zorným
polem medailí. V soutěžích i doprovodném programu jsme vzorně reprezentovali a co víc – získali
řadu zkušeností, které rádi využijeme ve své práci i ve svém nejbližším okolí. Na tomto místě patří
poděkování všem firmám, institucím i jednotlivcům, jejichž finanční
podpora nám umožnila se tohoto
významného světového setkání
handicapovaných zúčastnit. Bez
toho bychom vycestovat nemohli.
u Opravdu všechny medaile
zůstaly v Asii?
Jedinou medaili pro Evropu získali Slováci – byl to bronz v disciplíně
vyšívání.
(Pokračování na str. 3)

Číslo k nepřehlédnutí
Vozíčkáři, lidé s omezenou pohyblivostí nebo matky s kočárky mají
v současnosti mnohem lepší podmínky k cestování vlakem než dřív.
Denně vyjíždí téměř 700 bezbariérových spojů po celé republice. Ještě
před deseti lety bylo takových spojů
jen dvanáct.
České dráhy už delší dobu nakupují převážně moderní soupravy,
které jsou upraveny k přepravě vozíčkářů. Jde zejména o regionální
vlaky: konkrétně o pantografy City
Elefant a motorové jednotky Regionova. Po kolejích jezdí přes dvě stovky bezbariérových vozů, do konce
roku 2010 chtějí České dráhy jejich
počet zvýšit na tři sta.
(pel)

700

Vánoční posezení
Tradiční setkání v České abilympijské asociaci se v letošním roce uskuteční 18. prosince od 13.00
hodin. Zveme všechny, kteří si chtějí zpříjemnit předvánoční shon třeba výrobou vánočního svícnu nebo
přátelským popovídáním při dobrém
čaji a cukroví. Setkání proběhne
v prostorách Asociace, v ulici Jana
Palacha 324. Více informací získáte u Pavlíny Potůčkové na telefonním čísle 466 797 084 nebo 777
006 525.
(pap)
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Vojtěch Blaha (vlevo) a Josef Dohnálek při terénních úpravách.

Začne sociální a daňová
reforma, nepodceňujte ji!
Pro zaměstnavatele snížení příspěvku na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Pro každou osobu pobírající příspěvek napéči povinnost do osmi dnů písemně oznámit obecnímu úřadu,
kdo jí poskytuje sociální službu. Zrušení takzvaného ošatného, tedy měsíčního příspěvku pro uživatele rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. To jsou některé z legislativních změn, které v naší zemi od 1. ledna 2008 ovlivní život lidí se zdravotním postižením.
Další reformní opatření (např. jinak koncipovaný přídavek na dítě,
zavedení rozdílné výše rodičovského příspěvku podle doby jeho pobírání, zrušení příspěvku na školní pomůcky, úprava nemocenského,
zavedení poplatků za návštěvu lékaře či výrazné změny v oblasti
daně z příjmů) se v různé míře týkají všech obyvatel.
Abilympijský zpravodaj není tiskovinou vlády či nějakého ministerstva. Není ani deníkem pro nejširší čtenářskou obec. Proto na souhrn
opatření, mediálně často označovaný jako Topolánkův reformní batoh, pouze stručně upozorňujeme. V éře internetu však leckomu postačí vědět, kde najde komplexní informace: změny v daňové i sociální oblasti v letech 2008-2010 jsou přehledně uvedeny a detailně
zdůvodněny na stránkách
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3901/MFCR_MPSV_RVF.pdf
a http://mpsv.cz/cs/4074.
(pel)

Vladimír Hobza (vlevo) a Jiří Dostál při nakládaní shrabaného listí.

Zajímavý (a potřebný!) test
Od 15. září funguje nové pracoviště chráněné dílny
CAA. K přípravě na práci v rámci pracovní rehabilitace
sem docházejí čtyři osoby se zdravotním postižením
– jsou to Vojtěch Blaha, Josef Dohnálek, Jiří Dostál
a Vladimír Hobza. Počítá se s tím, že dva z nich se
stanou příští rok zaměstnanci České abilympijské asociace a měli by se stát mistry či předáky pro další
uchazeče z evidence úřadu práce.
„Velice nám vyšel vstříc Obecní úřad Opatovice nad
Labem v čele se starostou ing. Pavlem Kohoutem,“
informoval nás Aleš Dvořák z CAA. „Umožnili nám
zde realizovat pilotní projekt přípravy k práci. Shora
zmínění lidé vykonávají v obci pravidelně jednoduché
pomocné práce, jako je zametání, hrabání, pletí, separace odpadů, nakládání biologického odpadu, sběr
odpadků v obci, natírání a další.“

Přesně tato činnost je vhodná pro lidi s lehkým
mentálním postižením, pro osoby duševně nemocné
nebo sociálně zanedbané.
Aleš Dvořák: „V tomto případě nejde jen o to,
abychom pracovníky učili zvládat dané činnosti, ale
především o to, aby se naučili zodpovědnosti – každý
den chodit do zaměstnání, naučit se komunikovat
s okolím a s novými kolegy, ale aby se zároveň tito
lidé cítili potřební a plnohodnotní pro společnost. Aby
všechno bylo v naprostém pořádku, na to dohlíží
asistent, který každému pomáhá zvládat všechny problémy spojené s určitou prací. Jeho úkolem není dělat jednotlivé činnosti za pracovníka, ale naopak –
přičinit se o to, aby ten který pracovník všechny činnosti zvládl sám.“
(fr)
Foto: Aleš Dvořák

Policejní služebny i pro vozíčkáře
a s dětským koutkem
Velmi příznivý dojem vzbuzuje
nová služebna obvodního oddělení Policie ČR v Českém Krumlově. Místo ponuré či strohé kanceláře na příchozího čeká prosvětlená
místnost vybavená počítačovou
technologií a internetem, v níž
je i dětský koutek a přebalovací
pult.
Služebna s bezbariérovým přístupem a také s bezbariérovou
toaletou je součástí zajímavého
projektu ministerstva vnitra s názvem „P1000“. Ten má za cíl pro-

měnit policejní úřadovny po celé
České republice v místa důvěry
a bezpečí; všechny mají být dostupné i vozíčkářům.
První modernizovaná kancelář
byla otevřena 13. listopadu v Praze-Karlíně.
Důležitou součástí projektu, který osobně podporuje ministr Ivan
Langer, je zaměstnávaní zdravotně postižených lidí. Například v jihočeských policejních služebnách
najde práci šest těchto osob.
(pel)

Důležité projekty, které pomáhají handicapovaným

V centru pozornosti bezbariérovost
Jedním ze dvou projektů, které na začátku
letošního roku zahájila Česká abilympijská
asociace, o. s. (CAA), je Bezbariérový kraj.
Jeho cílem je zejména aktivizovat a motivovat
zdravotně postižené k tomu, aby se nepoddávali
pasivitě, ale naopak aktivně se zapojovali do
života. Cílem je proškolit patnáct lidí, kteří budou schopni vykonávat poradenskou činnost
v oblasti bezbariérovosti. K tomu se přidává
vytvoření tří Poradenských center pro bezbariérovost v Chrudimi, Vysokém Mýtě a Přelouči, kde by mělo být zaměstnáno šest
z proškolených lidí. V těchto centrech by se
zároveň koncentrovaly všechny potřebné materiály pro celou oblast bezbariérovosti. „Tato
střediska budou sloužit hlavně pro stavební
úřady na úrovni konzultantů, zda nové stavby
nebo přestavby stávajících budov odpovídají

požadavkům stavebního zákona a vyhlášky
z hlediska bezbariérovosti,“ řekla hlavní manažerka projektu Ivana Dolečková, ředitelka
České abilympijské asociace (CAA).
Statistické šetření o stavu bezbariérovosti
ukázalo zajímavé skutečnosti. Téměř všichni
dotazovaní (93,9 %) si myslí, že by se lidé
s handicapem měli podílet na přípravě plánování při odstraňování bariér a nadpoloviční většina (59,1 %) samotných dotazovaných by měla
zájem podílet se na odstraňování bariér.
„Na začátku října začal první běh rekvalifikačního kursu.“ informovala nás Dolečková.
„Vstupních pohovorů se zúčastnilo celkem 32

lidí, z nichž se jedenáct rozhodlo zúčastnit
kursu ve školicím středisku K2P v Hlaváčově ulici. Máme ho rozdělen do pěti bloků –
Stavební zákon, Bariéry v dopravě, Liniové stavby, Komunikace a správní řád a zážitkový seminář. 19. listopadu začal druhý běh
kursu, takže celkem se proškolí dvacet lidí.
Vybraní účastníci pak budou zaměstnáni v konzultačních střediscích.“
Projekt, jehož duchovním otcem je jednatel
CAA Jaromír Krpálek, využívá finančních prostředků z Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky. Lektory kursu jsou
ing. Petr Novotný z ateliéru Amok, Mgr. Ivana
Liedermanová z pardubického magistrátu,
ing. Jaroslav Matuška, PhD. z Dopravní fakulty
Univerzity Pardubice a Alena Bělohlávková
s Alešem Dvořákem z CAA.
(fr)

Nabídka pro tělesně
postižené lidi z Prahy
Svaz tělesně postižených v ČR od
loňského září v Praze realizuje zajímavý projekt „Žít naplno“. V současnosti je do něj zapojeno asi 30
lidí; 17 osob už díky němu našlo
práci.
Náplň projektu tvoří:
- různé besedy a semináře o postavení tělesně postižených osob
ve společnosti a o jejich zaměstnávání;
- vzdělávací kurzy zaměřené na
výuku ovládání počítačů, základy
podnikání, pracovně právní problematiku, komunikační dovednosti, administrativu a anglický jazyk;
- předpracovní rehabilitace (diagnostikují se pracovní možnosti
klienta a je mu doporučen vhodný
typ zaměstnání);
- podpora při oslovování potenciálních zaměstnavatelů.
Dalším přínosem pro každého
účastníka je možnost seznámení
s novými lidmi, s nimiž si může vyměnit nejrůznější poznatky a zkušenosti.
Podobnou nabídku zmíněné
sdružení připravilo pro občany Jihomoravského kraje. Další informace zájemcům sdělí Alena Říhová na telefonu 221 890 458
a e-mailové adrese alena.rihova@svaztp.cz nebo Daniela Řezáčová na tel. 224 816 675
a e-mailu daniela.rezacova@svaztp.cz.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního
města Prahy.
(pel)
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Jak á b y l a l e to š n í v ý s tav a Reha pr ot ex 2007?
Už několik let se v polovině října koná na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica. Jeho nedílnou součástí je výstava Rehaprotex s doprovodným programem „Pro Váš
úsměv“, který prezentuje aktivity humanitárních nestátních neziskových organizací.
V průběhu letošních čtyř výstavních dnů se od úterý 16. do pátku 19. října mohly tisíce návštěvníků, laické veřejnosti
i odborníků, seznámit v jednotlivých expozicích Rehaprotexu s řadou novinek. Vystavovali je výrobci, ale také distributoři a prodejci, a to nejen z tuzemska.
Organizátoři výstavy také připravili různé semináře či konference na ožehavá témata současnosti: mluvilo se například
o problematice bezbariérovosti v městském prostředí, dopravě apod., o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo o zákonu o sociálních službách. Jedna z odborných konferencí se věnovala otázce, zda naše
země potřebuje ombudsmana pro osoby se zdravotním postižením (více v článku na této straně dole).
Na nezájem si rozhodně nemohly stěžovat chráněné dílny zaměstnávající lidi s různým postižením. Ke koupi nabízely
své výrobky vzniklé například v rámci pracovní terapie. Živo ale nebylo jen tam: návštěvníci se hojně zastavovali
i u dalších expozicí.
Příští rok se veletrh HOSPIMedica uskuteční v termínu 21. – 24. října.                               Text a foto: Miloš Kajzrlík

L i t e rár ní soutěž o přínosu
i nte r n e tu již p o č tv r t é

BMI sdružení, Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými
potřebami a sdružení Křižovatka.cz vyhlásily v říjnu literární soutěž Internet a můj handicap. Vítězové obdrží hodnotné ceny a budou pozváni
na konferenci INSPO 2008 – Internet a informační systémy pro osoby
se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 8. března 2008
v Kongresovém centru Praha.
Maximální rozsah textu je 600 slov. Soutěžící má na základě vlastní
zkušenosti vyjádřit, jak mu internet pomáhá vyrovnat se s postižením.
Při hodnocení se bude přihlížet k literární úrovni a obsahové zajímavosti
příspěvku. Do 4. ročníku soutěže nebudou přijaty práce, které do ní už
byly v minulosti přihlášeny.
Seznam cen pro vítěze (např. mobilní telefon, elektronika, encyklopedie
nebo filmy na DVD) bude zveřejněn na stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO. Zde lze rovněž najít všechna dosavadní soutěžní díla.
Text opatřený poštovní i elektronickou adresou je zapotřebí poslat
v elektronické podobě nejpozději 10. února 2008 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho
příspěvek může být bezplatně publikován ve sborníku zmíněné konference, na portálu Helpnet.cz a v dalších médiích.
Další informace poskytne Jaroslav Winter z BMI sdružení; e-mail:
winter@brezen.cz, telefon: 245 006 515 nebo 777 807 727.
(pel)

V Japonsku jsme na
medaile nedosáhli, ...
(Dokončení ze str. 1)

u Jak by vyznělo vaše další
hodnocení letošní Světové abilympiády?
Prostředí haly Twin Messe pro
soutěže i soutěžící bylo vynikající
a splňovalo veškeré nároky a potřeby. Výjimku tvoří ubytování, kde
jsme se potýkali s bariérovostí. Bylo to tím, že pořadatelé svěřili organizaci ubytování agentuře, která
neměla s ubytováním vozíčkářů
vůbec žádné zkušenosti. Hotely
Sun Route a Sun Port byly sice
příjemným prostředím, ale naprosto nevhodným pro vozíčkáře.
S problémem jsme si však, jako
vždy, poradit dokázali. Umíme improvizovat, což se nám vyplatilo
i v případě vychytávání drobných
mušek při dopravě, jejíž zajištění
rovněž nebylo bez chyb.
u Pojďme k vlastním soutěžím
– existují rozdíly v pravidlech či
ve stylu rozhodování v jednotlivých disciplínách v porovnání
s naší národní abilympiádou?

Již od počátku abilympijského
hnutí v Česku se snažíme vycházet ze světových pravidel, důsledně dbáme o kontinuitu všech
soutěží. Pravidla byla u některých
disciplín dána dopředu, každý soutěžící se proto mohl připravit podle
nich. Vlastní rozhodování je ve
svém důsledku subjektivním pohledem jednotlivce, a není proto
divu, že většina neúspěšných bude mít vždycky svoje výhrady. Nerad bych, abychom se na letošní
Světovou abilympiádu dívali tímhle
pohledem. Na druhou stranu můžu
říci, že jsem strávil mnoho času
u všech probíhajících disciplín
a odnesl jsem si řadu zkušeností
a poznatků, které bychom rádi aplikovali u nás!
u Součástí všech abilympiád
je doprovodný program. Jaký
byl ten japonský?
Velmi bohatý a pestrý! Přímo
v Twin Messe se konala výstava
rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, současně zde byla nabídka pracovních možností z řady

Sponzoři účasti českého týmu ....
(Dokončení ze str. 1)
Slezská diakonie, Opava  soukromá ambulance urologie a chirurgie,
Frýdek-Místek  stavební firma Malina s.r.o., Hořice  STAVEX Č+B
s.r.o., Libochovice-Poplze  STRIX
Hořice s.r.o.  Svaz tělesně postižených, o.s, místní organizace, Přerov
 Svoboda TMS, s.r.o., Pardubice 
ŠOS s.r.o., Štětí  Šperk a móda Ludmila Culková, Polná  TRIPAL spol.
s r. o., Přerov  Unie Roska – česká MS společnost, Praha  Váhala
a spol. s r.o., Hustopeče nad Bečvou
 Vratislav Baudler Stavebniny B+D,
Litoměřice  Zábranská s.r.o.,
Čestice  základní organizace odborového svazu pracovníků v zemědělství při Úněšovském statku a.s., Úněšov  Záruba Josef Servis nástrojů,
Úpice  Zdeněk Křepel autodoprava,
zámečnictví, Klatovy  ZEAS Puclice
a.s.  ZVO, s.r.o., Dřešínek 

států. V samotné Šizuoce se dalo
navštívit mořské akvárium Sumpo
Park, pláž Miho či tradiční japonské
lázně. Nesmím zapomenout na
úchvatnou posvátnou horu Fudži,
jízdu pověstným šinkanzenem či
návštěvu hlavního města Tokia.
Člověk by na místě musel být
o hodně déle, aby stačil navštívit,
a hlavně vstřebat, všechny místní
zajímavosti.
u A závěrem – podělte se s našimi čtenáři o nejsilnější zážitky.
Bezesporu k nim patří perfektní
připravenost a profesionální nasazení asijských soutěžících. Nádherné bylo prostředí samotného města
Šizuoka, které je velmi vhodné, ba
přímo vynikající pro pohyb zdravotně postižených. V neposlední
řadě pak neskutečná ochota, slušnost a vstřícnost všech japonských
lidí. S něčím takovým jsem se
v životě ještě nesetkal. Naše celá
společnost má v tomto ohledu
opravdu co dohánět.
Děkuji za rozhovor.
JAROMÍR FRIDRICH

Nutnost, nebo zbytečný luxus?
Za necelých sedm let existence
Kanceláře veřejného ochránce
práv – ombudsmana (vznikl v únoru
2001) se na tento mimosoudní
kontrolní úřad pověřený státem
k řešení stížností jednotlivců na
jednání veřejné správy se svými
podněty obrátilo už několik tisíc
osob včetně velkého množství
zdravotně postižených. A právě od
nich zaznívá poslední dobou stále
více hlasitěji požadavek na zřízení
speciálního úřadu ombudsmana
pro zdravotně postižené se širšími
pravomocemi oproti Kanceláři.
Hlavním důvodem k tomu je podle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR jejich přetrvávající diskriminace, vůči níž se
nedokážou bránit. Rada chce proto
navrhnout vládě, aby založila (na-

příklad pod ministerstvem práce
a sociálních věcí nebo pod ministerstvem spravedlnosti) nový
úřad, který by mohl zdravotně postižené především zastupovat při
soudních jednáních a být jejich jakýmsi poradcem.
To ovšem v žádném případě neznamená, že zdravotně postižení
jsou s prací Kanceláře veřejného
ochránce práv nespokojeni. Naopak, práce ombudsmana si velmi
váží. Problém vidí právě v jeho
chybějící exekutivní pravomoci.
Takovou pravomocí disponuje
například právní ochránce osob
se zdravotním postižením v Rakousku, kde k jejich spokojenosti funguje dva roky. Za tu dobu se zabýval podněty od zhruba dvou tisíc
lidí. Za jeden ze svých dosavadních

největších úspěchů považuje tamní
ombudsman Herbert Haupt prosazení toho, aby učitelské povolání
mohly vykonávat i osoby se zrakovým a sluchovým postižením.
Kladné stanovisko ke vzniku úřadu vyjádřil také současný ombudsman Otakar Motejl. Naproti tomu
ministerstvo práce upřednostňuje
univerzální pojetí ombudsmana,
nicméně se jednání na toto téma
nevyhýbá.
Institut ombudsmana vznikl v 18.
století ve Švédsku (v roce 1809 se
stal součástí ústavy), aby z pověření krále dohlížel na správné chování úředníků. Hromadného rozšíření se dočkal až ve druhé polovině
20. století. V současné době mají ombudsmana v různých formách
téměř ve 100 státech světa. (mk)
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Dodávky vody,
odkanalizování a čištění
odpadních vod,
likvidace odpadů,
dodávky zemních prací
a výkonů pomocí
stavebních mechanismů,
provádění inženýrských
staveb.

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.

VODOVODY A KANALIZACE

Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.

PARDUBICE, a. s.
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.

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
✔ 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

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

Nová 306
530 09 Pardubice
tel.: 466 415 688
www.rpicpce.cz
info@rpicpce.cz
q vedení účetnictví
q daňové poradenství
q žádosti o dotace EU
q kurzy a semináře

Digitální svět s.r.o.
Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

Rokycanova 2654

info@digisvet.cz

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

- PROFESIONÁLNÍ WWW
PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

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.
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

- Výroba elektrických rozvaděčů NN
- Kompletní dodávky elektrických
zařízení a elektromontážních prací
Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové
Drozdická 464
533 01 Pardubice-Černá za Bory
Tel.: 466 670 707
Tel., fax: 466 670 708
www.elektrotrend.cz
elektrotrend@elektrotrend.cz

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

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

Anna Janečková
květinový servis –
vazárna
Pod Břízkami 800
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 028
rychnovska@wo.cz

HAK velkoobchod
Holandská 467
533 01 Pardubice
tel.: 466 052 211
466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

B r u n n t h a l l e r - C S , s . r. o .

Pardubická 1453, 535 01 Přelouč

CANDY, spol. s r. o.
Hradčanská 403
530 06 Pardubice
2

Tel.: 466 955 399
www.brunnthaller.com

2
2
2

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

2
2
2
2
2

2

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

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
www.candy.cz
candy@candy.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 podmínek 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 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.
Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv,
nezbytná součást sortimentu veterinárních ošetřoven.
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staVební firma
ZabÝvající se
pŘedevŠím provádĚníM
ŽelezobetonovÝch
monolitickÝch
koNstrukcí

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

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

tř. Míru 90
530 02 Pardubice

Vážní 891, areál PSNI
500 03 Hradec Králové
telefon: 495 436 573

ú projektování, montáž, revize

plynových zařízení

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

M A NA SD RU Ž E N Í
Fr a n t i š e k B ře z ina
b barvy
b omítky
b hydroizolace
b sanace
b tmely
b zateplování
U Stadionu 9
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 513 623
e-mail: mana@pard-net.cz

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Pardubická 1400
535 01 Přelouč
Tel.: 466 959 232
Fax: 466 959 233
www.tepostop.cz

tel.: 466 799 380

fax: 466 799 381

info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Lékárna Na Skřivánku
Jana Palacha 852
530 02 Pardubice

ú plošné plynofikace obcí
ú průmyslové a domovní rozvody

plynu

ú plynové kotelny do 3,5 MW
ú PB stanice a čerpací 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

Tel.: 466 304 549
Provozní doba:
Po – Pá: 8 – 17
So: 8 – 11

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

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

P r o chv íle od d e ch u
… (tajenka) je nejrozšířenější celosvětový umělý jazyk. (Z dalších lze
připomenout volapük či novial a z křížovek známé ido.) Jazyk je velice
oblíben mezi všemi rasami, vrstvami i generacemi lidí, nevyjímaje samozřejmě ani zdravotně postižené. Ti mají dokonce svoji mezinárodní
organizaci, která sdružuje přes dvě stovky členů z 18 zemí. Důležitou
činností AEH, jak se tato organizace ve zkratce nazývá, je výměna zkušeností mezi zdravotně postiženými a možnost řešení jejich problémů
pomocí tohoto jazyka.
Vodorovně: A. Tajenka; část vo- tilka; zkratka Elektrárny Tisová;
zu. – B. Historizující sloh; přá- předložka. – 3. Postavit se; poznátelský pozdrav. – C. Obkladek; vací značka našich aerolinek.
přivlastňovací zájmeno; obec na – 4. Vřesovec; drobný umělecJindřichohradecku. – D. Činit ne- ký předmět. – 5. Zřícenina hradu
poznatelným; modelářská soupra- u České Lípy; úředník ve Sparva. – E. Cíl; Leninovy iniciály; tě. – 6. Obraz nahého modelu;
švýcarská řeka. – F. Mužské jmé- tělocvičná poloha; domácké ženno; draním neoddělit. – G. Šlá- ské jméno. – 7. Druh hvězdy;
gr; značka zahraničního nákladní- zimní měsíc. – 8. Zpracováho auta; dvojzpěvy. – H. Možná; vat látku; anglicky „dospělý“. –
zevní lidový léčivý prostředek. – 9. Označení mouky; nehezké. –
I. Zápor; zařízení k ubytování na- 10. Primát; anglicky „vzduch“;
egyptský bůh. – 11. Plachetní
kažených osob.
plavidlo; cizokrajná rostlina.
Svisle: 1. Jenom (nářečně); německá řeka. – 2. Severočeská tex- Pomůcka: adult, efor, taka. (mk)

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

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
Jana Palacha 1753
530 02 Pardubice

tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306
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elektropomŮcky
Raisova 232
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782
elpom@elpom.cz
www.elpom.cz

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

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

K Olšině 237
530 09 Pardubice
tel.: 466 655 555
www.jpk-kontakt.cz

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

Choteč 44
tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750

Vážní 953
500 03 Hradec Králové
     tel.: 495 402 318
     fax: 495 402 333

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

jedlickova@sihk.cz

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

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

533 04 Sezemice
Karla IV. 41, 530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108 www.stavona.cz
info@stavonapardubice.cz

Tovární 296, 538 04 Prachovice

Fáblovka 406, 533 52 Staré Hradiště
tel./fax: 466 414 244-5
info@saaf.cz
www.saaf.cz
www.armal.cz

www.sihk.cz

Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 655 014

Jana Palacha 191
530 02 Pardubice

tel.: 466 330 302, 466 330 759
fax: 466 330 303
zasilatelstvi@zeleznik.cz

K Višňovce 1813
530 02 Pardubice

Blahoutova 600, 530 12 Pardubice
Dražkovice 8, 533 33 Pardubice

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

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

Lány 52

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

4 grafika
4 DTP

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

stavební
a potrubářská
firma

Fimberk 180

Na Staré poště, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 146, 466 304 929
fax: 466 330 708
frima@volny.cz

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

B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

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

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

S. K. Neumanna 230
530 02 Pardubice
Tel.: 466 310 714 Fax: 466 310 003
maro@maro.cz
www.maro.cz

Tel./fax: 466 614 140
soreal@cmail.cz
www.sorealsro.cz

tel.: 466 335 027

Dašická 1796, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 652 910
hramat@hramat.cz
www.hramat.cz

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

K Dolíčku 66
530 02 Pardubice

Pražská 135
530 06 Pardubice

tel.: 466 303 623 fax: 466 303 082
obchod@abk.cz
www.abk.cz

Průmyslová 393
533 01 Pardubice

tel.: 466 330 185
fax: 466 635 426
mail@gappardubice.cz

Švermova 541

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

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

tel.: 466 303 612
info@obytnazahrada.cz
www.obytnazahrada.cz

4 tisk
4 agentura

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

Jana Palacha 288
530 02 Pardubice
tel.: 466 330 587, 466 330 658
fax: 466 632 215 nesetril@volny.cz

U Husova sboru 1918
530 02 Pardubice

K Vápence 2677
532 02 Pardubice

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

537 01 Chrudim

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

537 01 Chrudim
tel.: 469 694 018
Chrudimská 811
530 02 Pardubice

tel.: 466 670 798
tel., fax: 466 670 799
sprint.pce@iol.cz

tel.: 466 335 095
apis-c@apis-c.cz
www.apis-c.cz

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

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

m opravy, rekonstrukce a údržba
střech
m tepelné izolace střech
Hronovická 488
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252
www.agama-pardubice.cz

Gen. Svobody 335
533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440, 466 416 218
lubos.sedlak@gms.cz

Jana Palacha 515, 530 02 Pardubice
tel.: 466 798 811

www.agrostav-pce.cz

Mezi Mosty 1793, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 616 065
www.alpine-strechy.cz
info@alpine-strechy.cz
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
Provozovna:
U Koruny 292
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 000 210–221

Silak
Chrudim

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.

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

P AVEL Z DENĚK
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Za Pivovarem 830

U Stadionu 427
533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154

537 01 Chrudim
tel.: 469 622 280
proman@proman.cz

fax: 469 622 337
www.proman.cz

- účetnictví
- zeměměřičské práce

AC T IWO
Par dubi c e

Štrossova 1033
530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

Stavební podnik Přelouč
Pardubická 1400
535 01 Přelouč

tel.: 466 953 471
fax: 466 953 474
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.

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.

Na Ležánkách 260, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 613 929

Fax: 466 613 884

E-mail: materia@materia.cz

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 407 617
www.sanitstudio.cz

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

Č e s ká f i r ma s p e c ial i z u j í c í s e
na r otačn í t vá ř e n í pla st ů

www.bisczech.cz

S ani t S t u d i o s . r. o.

HOIST

ADONI X

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

UNO-HK

n VÝROBA SPORTOVNÍCH SÍTÍ
n VÝROBA DOSKOČIŠŤ
A ŽÍNĚNEK 	
n SPORTOVNÍ OCELOVÉ
KONSTRUKCE
nSPORTOVNÍ 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

ING. JOSEF JAVŮREK,
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ING. JAN PROCHÁZKA –
ELIS

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

MALBY

NÁTĚRY

E uro b e t on
Ma b a
281 27 Krakovany 148

Rožkova 1848
530 02 Pardubice
tel.: 466 512 771

telefony: 466 985 041
466 985 241

● 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

Mánesova 563
500 02 Hradec Králové

V Ý chodo Č esk é
plyn á rensk é strojírny
538 34 R osice u C hrasti
Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
tel.: 466 670 035 fax: 466 670 036
mobil: 603 539 740
abetec@abetec.cz

Tel.: 469 660 500 Fax: 469 660 570
vpsr@vpsr.cz
www.vpsr.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

KOME L

výroba rozvaděčů NN
Dělnická 384
531 25 Pardubice
areál ZZN Černá za Bory

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

klempířské stroje
a stožáry veřejného
osvětlení

Pardubická 239
533 52 Srch
tel.: 466 414 646-7
fax: 466 414 648
vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

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

- výroba a potisk barevných etiket
včetně čárového kódu
- tiskárny, barvicí pásky
Pardubická 75
500 04 Hradec Králové

- balicí systémy – potravinářské
i obalové fólie
- pokladny a pokladní systémy
- chladicí a mrazicí technika
- označování zboží cenou
- obchodní váhy

Tel.: 495 215 549
Fax: 495 530 156

atomhk@seznam.cz
www.atomhk.cz

Vývoj a výroba
průmyslové elektroniky,
návrhy a dodávky plošných spojů
Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

Čáslavská 245
538 03 Heřmanův Městec
Rožkova 1684
530 02 Pardubice
tel.: 469 699 511 fax: 469 699 513
sekretariat@azstavebni.cz
www.azstavebni.cz

tel., fax: 466 303 100, 466 304 811
info@technihor.cz
www.technihor.cz

Ing. Lumír Stehno – Agentura STEP
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
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Nečer tovské Peklo
Na území naší země najdeme hned
několikrát malebná úzká údolí
s potokem či řekou (spíše říčkou)
pod vysokými a strmými zalesněnými svahy, která naši předkové
pojmenovali Peklo. Do jednoho
z nich, do podhůří Orlických hor
zhruba na poloviční cestě mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem, zve turisty tento článek.
Centrem údolí je stejnojmenná
rekreační osada s romantickou výletní restaurací Bartoňova útulna
Peklo, u níž je i parkoviště. Je to
také důležitá křižovatka turistických
značených cest, které odtud míří
na všechny světové strany. Cesty mají jak minimální převýšení,
tak náročné stoupání, vedou i zvlněným terénem. U restaurace
také začínají i končí všechny doporučované výlety, v případě sněhové pokrývky nemusí být ale
všechny trasy schůdné. Většinu
z nich je pro vozíčkáře vzhledem
k profilu nebo místy nezpevněnému povrchu lepší absolvovat
s doprovodem. Uvedené vzdálenosti jsou včetně zpáteční cesty.

Nenáročné, zhruba sedmikilometrové putování po červené značce (k první křižovatce společně se
zelenou) po zpevněných cestách
dovede turisty k rozcestí na Holubím palouku. Zelené značení od
křižovatky postupně stoupá k rozcestí Pod Dubovicí, tato trasa je
dlouhá asi 4,5 kilometru. Po žluté
značce podél toku Metuje, do které se u restaurace vlévá Olešenka, nebo po modré stoupající
po silničce k obci Lipí se lze dostat
do Náchoda.
Asi nejmalebnější je přibližně desetikilometrový výlet se zajímavý-

V kouzelné zimní atmosféře vypadá
chata jako domeček z pohádky.

mi přírodními scenériemi po červené turistické značce po pravém
břehu Metuje a zpět po druhém po
silničce s řídkým provozem mezi
dvěma mosty – u soutoku v údolí
a asi kilometr před Novým Městem
nad Metují. Po silničce je zároveň
jediný možný příjezd autem; v letní sezóně o víkendech po ní k restauraci zajíždí autobusová linka.
Turistická chata Bartoňova útulna
Peklo nabízí dostatek občerstvení v příjemném prostředí s místy
k posezení i venku. Původně to byl
mlýn Pekelec, který byl na chatu
přestavěn v roce 1912 podle plánů významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Vozíčkáři se dovnitř dostanou
v zásadě bezproblémově zadním
vchodem pro ubytované z cesty
proti proudu Olešenky. Bezbariérové WC v objektu ale není.
Otevírací doba je každý den od 11
hodin, v pondělí je otevřeno do 20
hodin, od úterý do čtvrtka a v neděli do 22 a v pátek a sobotu do 24
hodin.
(mk)

Adrenalinové spor ty
pro odvážlivce na vozíku
Bylo zřejmě jen otázkou času, kdy se v naší zemi objeví organizace
zaměřená na extrémní sporty pro lidi s tělesným postižením. Zatímco
třeba tandemový seskok z letadla či vodní lyžování si už své místo
na slunci našly, jiné aktivity čekaly, až se jimi začne někdo důkladněji
zabývat.
V Praze loni v říjnu vzniklo sdružení s příznačným názvem ADRENALIN BEZ BARIÉR. Má smělé cíle: na zakázku nechat vyrobit bezbariérovou jachtu, zhotovit český prototyp ručního řízení na motocykl
či postavit takzvanou downhillovou čtyřkolku (viz snímek). V hledáčku sdružení je i lyžování na ledovci, plavba na raftech, paintball,
seskoky volným pádem či létání na moderním padákovém kluzáku
(paragliding). Podrobnosti najdete na stránkách www.adrenalinbb.cz.
(pel)

Kurzy, které vracejí životní elán
Regionální centra pomoci a mobility, projekt na
podporu zaměstnanosti osob s tělesným postižením,
je poměrně nová aktivita chráněné dílny CAR CLUB
z Vrchlabí. Gros projektu představují rekvalifikační
kurzy pro zdravotně znevýhodněné uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce.
Dosud se konaly dvě etapy kurzů, a to v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a Středočeském kraji. V první etapě úspěšně absolvovalo sedmitýdenní internátní kurzy „Administrativní pracovník“
s výukou základů marketinku, práva, ekonomie a práce na počítači 80 účastníků.
Na podzimní měsíce připravil organizátor rekvalifikace vyšší vzdělávací kurzy „Projektový manažer“.

Účastníci se v nich podrobněji seznamují s problematikou tvorby projektů od jejich sepsání přes
ekonomickou část a komunikaci s úřady až k administrativnímu řízení a vlastní realizaci schválených
projektů.
Informace o kurzech přináší také internet na adrese
www.carclub.cz.
(mk)

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice
tel.: 466 330 164 fax: 466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

J. Jabůrkové 275
530 09 Pardubice
Blato 95, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 300 786
jings@jings.cz
www.jings.cz

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

Čáslavská 50, 537 01 Chrudim

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

V Ráji 917
530 02 Pardubice

tel.: 466 303 949
sda@pce.cz

tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz
www.mdelektro.cz

Česká abilympijská asociace mohla letos svoje aktivity uskutečňovat
také díky finančním příspěvkům od uvedených měst a obcí, převážně
z Pardubického kraje. Takový chvályhodný přístup si zaslouží upřímné
poděkování.
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Častolovice, Chvojenec, Jankovice, Kladruby nad
Labem, Mikulovice, Němčice, Prachovice, Rabštejnská Lhota, Řečany nad Labem, Srch, Veselí

Motoristů 77, 530 06 Pardubice

Fügnerova 27
533 51 Pardubice

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

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

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

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

Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice
Na Lužci 659

agro-aqua@volny.cz
www.agro-aqua.pardubicko.com
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kočí
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lično

dolní
roveň

horní
jelení

chrast

hrochův
týnec

Černožice

dobruška

dříteč

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 180

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

u bohdanče

třída Míru 90
530 02 Pardubice

533 41 Lázně Bohdaneč

telefon: 466 799 365

tel.: 466 921 068

novy@neoland.cz

office@recyklace.cz

www.neoland.cz

Tel.: 464 646 812
Fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

Vycvičený pes ani jeho pán
nesmějí být diskriminováni
Německý Bad Nauheim byl ve
dnech 26.–28. října dějištěm
8. konference mezinárodní organizace „Assistance Dogs Europe“. Členy ADEu je 43 organizací z 18 evropských států,
které se zabývají přípravou a výcvikem psů pro osoby s různými typy zdravotního postižení.
Za Českou republiku se konference letos zúčastnilo jen sdružení Helppes – Centrum výcviku
psů pro postižené. Jedním ze tří
našich zástupců byl vozíčkář Jiří
Tománek, asistent výcviku.
V malebném lázeňském městečku, kde mimochodem po dobu
své prezenční vojenské služby pobýval s rodinou král rokenrolu Elvis Presley, byl připraven bohatý
program. Setkání zahájila prezidentka ADEu Janet van Keulen
z Holandska. S přednáškami pak
vystoupili renomovaní odborníci ze
Švýcarska, Anglie, USA, Austrálie
a dalších zemí.

S dokumentem jsou
dále na východě
Plán rovných šancí pro postižené,
dokument s konkrétními návrhy
i termíny provedení úprav a opatření vedoucích k odstranění bariér ve vzdělávání, dopravě či bydlení, tedy ke zlepšení podmínek
zdravotně (v první řadě tělesně)
postižených a postupnému srovnávání jejich šancí se zdravou
populací zpracovalo dosud pouze
šest krajů naší republiky. Ve čtyřech dalších je dokument ve stadiu dokončení nebo naopak přípravných prací.
Podle předsedy Národní rady
osob se zdravotním postižením
ČR Václava Krásy je v současnosti
stav zpracování dokumentu lepší
ve východní části republiky, směrem na západ se postupně zhoršuje. Již několik let tento materiál
existuje v Moravskoslezském kraji. Plán vytvořily také Olomoucký,
Jihomoravský, Pardubický a Královéhradecký kraj a Praha. Před
dokončením je ve Zlínském kraji,
Středočeský a Jihočeský ho zpracovávají. Na počátku spolupráce s Národní radou je Plzeňský
kraj. Nejhůře zatím vypadá situace
v krajích Karlovarském, Ústeckém
a Vysočina.
Rozdílný přístup ve zpracovávání
dokumentu vysvětluje V. Krása:
„Některé kraje argumentují tím, že
zvláštní dokument pro postižené
není nutný a že jejich situaci řeší
třeba v komunitních plánech.“
(mk)

V dějišti konference si vozíčkáři mohli vyzkoušet sport zvaný paraagility. Pod
tímto anglickým slovem se skrývá disciplína podobná koňskému parkuru.
Psovod na vozíku naviguje psa při zdolávání překážkové dráhy; hodnotí se
čas a přesnost. Známější je varianta pro zdravé psovody, pro niž se užívá
výraz agility.

dících a signálních psů. Tato problematika není vyřešena ani v naší zemi: před několika měsíci měl velkou
publicitu případ, kdy tělesně postižená dívka nebyla přijata k pobytu
v lázních, protože si chtěla s sebou vzít svého asistenčního psa.
Organizace ADEu se chce zasadit o to, aby se už nestávalo, že
například vozíčkář s psím pomocníkem z České republiky bude paradoxně mít víc práv v Belgii než
doma. Naše sdružení Helppes se
do této snahy aktivně zapojilo. Doufejme, že se v brzké době podaří prosadit, aby majitelé vycvičených psů byli všude v Evropě ve
stejné situaci a nebyli odnikud vykazováni jen proto, že jejich průvodce a pomocník má čtyři nohy.
Zuzana Daušová,
ředitelka sdružení

Zhlédli jsme velmi zajímavý dokumentární film z jednoho australského žaláře, kde vězni připravují psí pomocníky. Podílejí
se na výchově malého štěňátka
i na speciálním výcviku pod odborným dohledem trenéra a nakonec předávají pejska zdravotně
postiženému člověku. Tehdy se
z drsných, svalnatých a potetovaných chlapíků stávají malí kluci, kteří se málem rozbrečí… Bylo zřejmé, že unikátní projekt pomohl nejen několika postiženým lidem, ale
i vězňům: probudil v nich téměř
ztracenou schopnost citového prožívání. Jeden dokonce uvedl, že
mu výcvik umožnil znovu najít smysl života a že se chce této činnosti
věnovat i po odpykání trestu.
Značná pozornost byla na říjnové
konferenci věnována přístupovým
právům majitelů asistenčních, vo-

Kontakt:
		
		
		

Palackého 11
779 00 Olomouc
Tel.: 587 406 126
Mobil: 775 230 972

Poradenství je anonymní a slouží hlavně k propojení
tazatelů s odborníkem, který jim může pomoci. Na
stránkách si můžete přečíst všechny již položené
dotazy už od doby vzniku serveru v roce 2001. Je
to inspirativní a zajímavé čtení. Možná bude pro vás
zajímavé, že v rámci projektu InternetPoradna.cz pracují dvě osoby se zdravotním znevýhodněním. Mají
za úkol číst všechny dotazy a starat se o to, aby
byly včas a kvalitně zodpovězené. Jedním z těchto
„operátorů“ je pan Lukáš Otáhal, který je nevidomý.
Bez vztahu k počítačům a radosti z pomoci lidem by
tuto práci nemohl dělat.
Ivana Herzogová,
koordinátorka projektu a ředitelka
o. s. InternetPoradna.cz

Vyřazené počítače mohou sloužit postiženým
Vyřazené počítače mohou dál sloužit tělesně
postiženým lidem, kteří na jejich nákup nemají
peníze. Konto Bariéry zahájilo spolupráci s kolektivním systémem Rema, který zpětně odebírá informační techniku. Počítače a další příslušenství se tak dostanou do škol, dětských
domovů i k jednotlivcům.
Konto Bariéry před deseti lety zahájilo projekt,
který má pomoci integrovat postižené, vzdělávat
je ve využití informačních technologií a pomoci
jim tak při hledání práce. „Pro postiženého je
počítač spojením se světem, odstraňuje jeho
handicap,“ tvrdí ředitelka Konta Bariéry Božena
Jirků.
Projekt Počítače proti bariérám pomáhá podle
Jirků handicapovaným jednotlivcům, ale také

ČEZ aréna:
Vylepšení, ale…
Po dokončení druhé etapy dostavby pardubické ČEZ arény
byl rozšířen počet míst pro stání
vozíčkářů na severní tribuně hokejové haly na osmnáct. Při rekonstrukci se zvedla podlaha
a vozíčkáři získali lepší rozhled
než dosud. Novinkou jsou nájezdová plošina se samostatným
vchodem z chodníku ze západní
strany arény a výtah, který vozíčkářům umožňuje navštívit restauraci Hattrick. Na východní tribuně jsou k dispozici další stání
pro vozíčkáře při dalších akcích
jako např. při basketbalu či futsalu. Každý vozíčkář se musí
o místo přihlásit vždy předem na
telefonním čísle 466 741 630.
„S pardubickým Městským rozvojovým fondem, hokejovým klubem a představiteli města jsme
jednali o čtyřech plně placených
místech na východní tribuně,
o která byl ze strany vozíčkářů
velký zájem,“ informoval nás
ing. Jaroslav Hladík. Sám vozíčkář, který má tuto oblast na starosti v České abilympijské asociaci, dodal: „Bohužel, čtyři stání,
která si byli vozíčkáři připraveni
plně uhradit jako každý jiný divák, schválena nebyla, ač tato
stání vyhovovala a byla k tomuto
účelu schválena i z hlediska požární bezpečnosti.“
(fr)

Film, který
si nenechte ujít!

Zajímavá služba nejen pro lidi s postižením
Možná jste při brouzdání na internetu narazili na různé
poradenské stránky a diskuzní servery a nevěděli jste,
co si máte vybrat. Informací je mnoho, stránek přibývá
a přitom může být problém najít konkrétní a jasnou
odpověď. K tomu, abyste nemuseli bloudit změtí informací, vám pomůže poradenský server www.internetporadna.cz.
Stránky mají velký záběr oblastí, ve kterých se
můžete zdarma poradit. Jsou utříděny do deseti logických oblastí, ale mnozí zapojení odborníci nabízejí přesah i jinam. Najdete na nich psychology,
sociální pracovníky, lékaře, neziskové organizace,
speciální pedagogy a dokonce i duchovní. Vše v celorepublikovém měřítku. Projekt je velkým důkazem
dobré vůle těchto lidí, kteří radí zdarma.
Oblasti jsou následující: zrakové, sluchové, tělesné,
mentální postižení, drogy a závislosti, duchovní poradenství, menšiny a cizinci, zaměstnanost a občanské poradenství.
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třeba ústavům sociální péče. „Postižené dítě
má třeba počítač k dispozici ve škole, ale na
to, aby ho mělo i doma, rodina nemá finance,“
uvedla příklad, kdy se vyřazený počítač může
uplatnit.
Podle Jirků se zatím rozdalo asi 2300 počítačů.
Nyní očekává, že se jejich počet po zahájení
spolupráce s kolektivním sběrným systémem
zvýší. V srpnu už obdrželo první dodávku.
Počítače vrací podle ředitele systému Davida
Beneše hlavně firmy, které je obvykle po
dvou letech mění za modernější, postiženým
však mohou ještě dalších osm let sloužit. Domácnosti prý většinou vrací tuto techniku v už
nepoužitelném stavu. Do sběrného systému se
dostává i zastaralé zboží ze skladů firem.

Sesbírané počítače se kontrolují, případně
se vyměňují jejich součástky. Podle Beneše se
dá použít asi 60 procent zpětně odebraných
zařízení.
V rámci projektu Počítače proti bariérám
vzniklo za deset let 14 počítačových učeben,
kurzy absolvovalo asi 4000 handicapovaných
a vybaveno bylo více než 700 chráněných
domácích pracovišť.
Rema systém byl založen v roce 2005 jako
kolektivní systém na zabezpečení recyklace
odpadů elektrických a elektronických zařízení.
Zpětně odebírá zařízení informačních technologií, telekomunikační zařízení a lékařské přístroje.
(ag)

Zkraje prosince měl v našich kinech
premiéru film Václav. Byl natočen podle případu jedné z milostí, které udělil prezident Václav
Havel. Titulní roli mentálně postiženého muže si zahrál Ivan Trojan, režisérem snímku je Jiří Vejdělek. „Role byla nesmírně těžká,
potřeboval jsem přesně znát diagnózu, což je lehká mentální dysfunkce. Hodně jsem konzultoval
s psycholožkou,“ sdělil novinářům
Trojan.
Děj vychází ze stálého soupeření
dvou bratrů o lásku rodičů a také
o lásku sličné Lídy. Václav skončí
ve vězení, které se pro něj stává
černou můrou…
Producent Jaroslav Bouček by
chtěl natočit ještě několik filmů na
základě udělených milostí. „Jsou
to velmi silné příběhy, někdy tragické, jindy tragikomické. K jednomu z nich už se dokončuje scénář,“ uvedl.
(pel)
ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 6 vyšlo v prosinci 2007)
VYDAVATEL: Česká abilympijská
asociace, o. s., Jana Palacha 324,
530 02 Pardubice.
REDAKCE: Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice, Jaromír Fridrich (šéfredaktor) – fridrich.jaromir@seznam.cz, Miloš Kajzrlík –
redakce@abilympics.cz, Miloš
Pelikán – bpelikan@atlas.cz.
KONTAKTY:
telefon a fax: 466 304 366.
GRAFIKA A SAZBA:
K2P, s. r. o., Pardubice.
TISK:
Studio Press, s. r. o. Pardubice.
EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.
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Sdružení APOA se snaží zlepšit
podmínky pro osobní asistenci
Oblast sociálních služeb získala
výraznou legislativní oporu v zákonu účinném od 1. ledna. Ten
zakotvil víc než 30 nových služeb: mezi nimi osobní asistenci,
která u lidí se zdravotním postižením patří mezi nejžádanější.
Její poskytovatelé i uživatelé
však musí bojovat se závažnými
problémy.
Nejsou například zformulovány
standardy pro zajištění potřebné
kvality asistence. V některých regionech je nedostatek poskytovatelů,

jinde převažuje nabídka nad poptávkou. Chybí důkladná kampaň,
která by lidi závislé na pomoci
druhé osoby informovala, jak může osobní asistence zlepšit jejich
každodenní život. Nedořešené je
povinné vzdělávání asistentů.
O nápravu situace se kromě politiků a ministerských úředníků snaží také Asociace pro osobní asistenci (APOA), která vznikla loni
v dubnu. Má víc než 60 členů,
mezi nimiž je i Česká abilympijská
asociace.

Posláním sdružení APOA je
napomáhat začleňování osob
se zdravotním postižením do
společnosti. Aktuální informace
o organizaci, jejíž předsedkyní je
vozíčkářka Jana Hrdá, jsou zveřejňovány na www.apoa.cz. Přihlášku si lze vyžádat na adrese
jhapoa@centrum.cz.
Pokud máte ve svém profesním
či soukromém životě něco společného s osobní asistencí, může
APOA hájit i vaše zájmy!
(pel)

Méně známý rekord

OP

P.P.
50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Internetový přehled neziskovek

Žádný člověk, který se ocitne ve vestibulu Kanceláře veřejného
ochránce práv v Brně, si nemůže nevšimnout této sochy Spravedlnosti. A zdravotně postižený ani netuší, jak blízký vztah má
k této široké skupině populace.

Pro úspěšnou a stále se rozšiřující
činnost je pro organizace z neziskového sektoru dvojnásob dobré
(hlavně kvůli posilování jejich důvěryhodnosti), má-li o nich potřebnou
informovanost především široká
veřejnost, ale také potenciální partneři, sponzoři i ostatní zájemci. To
si plně uvědomuje Informační centrum neziskových organizací, které
od 1. září nabízí na svém portálu
www.neziskovky.cz možnost zdarma se zaregistrovat do Katalogu
neziskovek.
Jedná se o komplexní celostátní
přehled veřejně prospěšných služeb a výrobků, které neziskové organizace poskytují a nabízejí. Samozřejmostí Katalogu jsou aktuální
údaje, výhodou je přehledné vyhledávání podle speciálně vytvořené klasifikace služeb. Systém díky

Není to ale to jediné, čím je tato socha zvláštní. Od roku 2005
je totiž zapsána v knize českých rekordů jako nejvyšší socha vytvořená nevidomým autorem, v tomto případě autorkou,
technikou tzv. hmatového modelování. Řečeno jinak: jedná se  
o modelování silných „hadů“ stavěných na sebe a tím tvořících
základní tvar figury.
„Spravedlnost“, která stojí na 56,5 centimetru vysokém podstavci, je vysoká 121 centimetrů, v nejširším místě dosahuje
průměru 110 centimetrů a váží 70 kilogramů.
Sochu vytvořila Božena Přikrylová z Brna v průběhu jednoho
roku v Mezinárodním výukovém centru Axmanovy techniky  
modelování pro zdravotně postižené v Tasově, obci u Velkého
Meziříčí; dokončila ji 27. června 2002. Jako materiál použila
pálenou hlínu.
Nevidomá autorka převzala v roce 2005 při příležitosti zapsání
díla mezi rekordy na slavnostním galavečeru pelhřimovské
agentury Dobrý den, která se na evidování rekordů specializuje,
ocenění z rukou samotného veřejného ochránce práv (ombudsmana) Otakara Motejla.
Ve vstupní hale brněnského úřadu je socha umístěna od roku
2002.                                                                                    (mk)

Novým Zélandem křížem
krážem na vozíku

Telefonická poradna

Zřejmě jediným Čechem, který na vozíku důkladně
procestoval vzdálený Nový Zéland, je Jiří Mára
z Přerova. V doprovodu svého otce strávil na
exotických ostrovech na přelomu loňska a letoška
několik týdnů. Na výlety se vydávali z města Auckland, kde má otec patnáctiletého Jirky přátele.
Osobním autem, dodávkou se speciální plošinou,
vlakem, lodí, autobusem, motorovým člunem či
pěšky a na vozíku urazili víc než 10 tisíc kilometrů.
Viděli spoustu sopek, vodopádů a gejzírů, zblízka
si prohlédli obří ledovce či nejvyšší horu Mount
Cook. Absolvovali vyhlídkový let nad ostrovem White Island. Navštívili představení tradičních tanců
a zvyků Maorů…
Měli kameru a všechno si natáčeli. Po návratu
domů vznikl dokumentární film, který na DVD či
videokazetě pan Mára nabízí na dobírku za 250
Kč. Se synem také jezdí na přednášky po celé republice. Kontaktovat ho můžete na telefonu 775
975 815 či na adrese jirimara@seznam.cz. (pel)

Loni v prosinci rozšířilo občanské sdružení Okamžik
svoje aktivity, vesměs zaměřené na oblast problematiky života lidí se zrakovým postižením, o další službu:
zprovoznilo poradenskou „zelenou“ (bezplatnou) telefonní linku. Na její číslo 800 155 100 se lze dovolat od pondělí
do čtvrtka v čase 9 – 17, v pátek 9 – 14 hodin.
Linku provozuje Poradna pro otázky samostatného života
lidí se zrakovým postižením (telefony: 233 371 277 nebo
774 209 055 – čísla nahrazují „zelenou“ linku v případě její nefunkčnosti, e-mail: poradna@okamzik.cz).
Možná je samozřejmě i osobní návštěva Poradny na
adrese: Pacovská 31, 140 00 Praha 4 (přístup ze stanice metra Budějovická na trase C), a to každé pondělí od 14 do 18 hodin, po předchozí domluvě i v jiných termínech.
O činnosti celého sdružení informuje internetová adresa
www.okamzik.cz.
(mk)

svému propojení s celostátní Evidencí nestátních neziskových organizací zároveň umožňuje u každé ověření její registrace v naší
republice a statutu neziskovosti.
Katalog neziskovek se jako marketingový nástroj pro všechny organizace tohoto typu stal stěžejním interním tématem letošního,
desátého ročníku kampaně „30 dní
pro neziskový sektor“, která se
uskutečnila od 2. do 31. října.
Informační centrum neziskových
organizací sídlí na adrese: Malé
náměstí 12, 110 00 Praha 1. Kontaktovat ho lze telefonicky na čísle
224 239 876, faxem na čísle 224
239 875, e-mailově na adrese
icn@icn.cz. Na internetu je možno
se o jeho činnosti dozvědět na
uvedené adrese.
(mk)

Co napáchal skřítek,
to se naštěstí dá napravit

Asi se blíží nadobyčej tuhá zima, protože tiskařský šotek shání otop
i tam, kde mu hrozí polapení. Zařádil si také v minulém čísle Zpravodaje:
z rozhovoru s písničkářem Adamem Katonou uloupil během sazby víc než
půlku jedné odpovědi. Vznikl nesrozumitelný pahýl, za který se čtenářům
i nadějnému kumštýřovi omlouváme. A poškozenou pasáž publikujeme
ve správném znění:
(…) Kladete velký důraz na texty. Jaké pocity se snažíte vyjádřit?
Svou duši neodhaluji v textech nějak přímočaře. Ale osamělost,
smutek a nostalgie, které z nich prosakují, jsou asi mou hlavní „tóninou“.
Každému, kdo má rád poezii, hodně napoví to, že mým nejoblíbenějším
básníkem je Jan Skácel. Jeho verše jsem už v dětství vnímal jako klíč ke
světu, hlavně k přírodě. Naše pocity a myšlení jsou hodně podobné. Až
mě mrzí, že nejsem trochu starší, abych si s ním mohl třeba v 80. letech
dopisovat.
Navrch přidáváme písničkářovo přání k adventu a vánočním svátkům.
Přeju všem čtenářům hodně zdraví. A taky dobrého člověka nablízku, to
je v dnešní době, kdy mají lidé ve shonu dál i sami k sobě, to nejdůležitější.
Je zapotřebí uvědomovat si, že nejde o materiální dary, ale o jakousi
hřejivou jiskru v každodennosti. O život, v němž nás někdo chápe a těší
a v němž taky my můžeme potěšit. Nestyďme se projevovat city. Buďme
prostě lidmi.                                
(pel)

Infor mační a vzdělávací por tál pomůže
najít práci handicapovaným
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vytvořila informační a vzdělávací portál, který pomůže lidem s handicapem najít práci. Manažerka projektu
Hana Sibřinová k tomu řekla: „Na webové adrese www praceprozp.cz mohou
inzerovat firmy, které práci lidem se
zdravotním postižením nabízejí, stejně
jako lidé, kteří práci shánějí.“
Nezaměstnanost klesá, ale…
Přestože nezaměstnanost mezi zdravotně
postiženými podle údajů úřadů práce zvolna
klesá, vhodných míst pro ně je stále málo.
Před rokem hledalo místo téměř 74 tisíc lidí
s handicapem, letos před prázdninami jich
bylo zhruba o 5500 méně. Další desítky tisíc
handicapovaných ale podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Václava Krásy na hledání práce rezignovaly.
Když zjistily, že vhodná práce pro ně není, na
úřad práce se jako uchazeči o zaměstnání
ani nepřihlásili. V informační části zájemci
najdou výklad zákonů. Zaměstnavatelé se
dozvědí, jaké ekonomické přínosy pro ně
zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude mít. Zjistí také informace o nabídce doplňkových služeb, jako jsou půjčovny pomůcek či pronájem aut. Pro poučení
přináší portál příklady lidí s různým zdravotním postižením, které dokládají jejich přínos
pro zaměstnavatele. V rubrice Tržiště práce
se nachází přehled pracovních nabídek a poptávek s přístupem pro handicapované,
zaměstnavatele a dodavatele rekvalifikací.
Důležitou pomůcku představuje také seznam
zvlášť vhodných pracovních pozic podle

jednotlivých druhů zdravotního postižení.
Lidé se zdravotním postižením se dozvědí,
jak při hledání práce postupovat a jak se
případnému zaměstnavateli prezentovat.
V odkazech mohou zájemci najít přehled
podporovaných zaměstnávání, stejně jako
chráněných dílen.
Jak dopadne reforma?
Zájemci o zaměstnání mohou hledat také na
stránkách Konta Bariéry www.bariery.cz/burzaprace. Katalog firem, jež zaměstnávají
více než polovinu zdravotně postižených,
nabízí také ministerstvo práce a sociálních
věcí na adrese www.mpsv.cz v rubrice
zaměstnanost, zaměstnání OZP. Zaměstnání handicapovaným nabízejí také servery
zps.prace.cz a www.socialniagentura.cz.
Servis pro zaměstnavatele nabízejí také we-

bové stránky www.nahradniplneni.cz provozované Svazem českých a moravských výrobních družstev. Zaměřují se na firmy,
jimž se nedaří nalézt uchazeče z řad handicapovaných.
Podle zákona o zaměstnanosti mohou
nyní firmy s více než polovinou postižených
pracovníků dostat na těžce postiženého měsíčně 0,66násobek průměrné hrubé mzdy,
letos tedy asi 13 tisíc korun. Na zaměstnávání ostatních postižených stát dává 0,33násobek průměrné mzdy – tedy zhruba 6500
korun. V rámci reformy veřejných financí
se příspěvky snižují na 9000 a 6500 korun
měsíčně. Mnohé firmy už varovaly, že za dané situace budou nuceny propouštět, protože zaměstnávání postižených se stane
nerentabilní.
(fr)

