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Vážení čtenáři, 
 

dovolte nám představit občasník ZDRAVÍnek, který vydává Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Zpravodaj vychází již od roku 2010. V jedenáctém čísle zpravodaje se dozvíte mnoho 
zajímavých informací. Představíme vám činnost Centra a poskytované služby. Novinky 
v sociální oblasti, ke kterým došlo v letošním roce, informace o nové aplikaci Tečka, otázky a 
odpovědi týkající se onemocnění Covid 19 a očkování. Poradíme, co zdravého si   doma uvařit, 
vyluštíte pár zábavných úloh a představíme místa vhodné na výlety. 
Připravili jsme pro vás seznam internetových stránek, kde se můžete dozvědět mnoho 
zajímavých informací o problematice zdravotně postižených a seniorů. 

Příjemné čtení Vám přeje tým Centra. 
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Přehled jednotlivých Center: 

Centrum je rozdělené do čtyř pracovišť, která mezi sebou úzce spolupracují: 
 

• Centrum Pardubice – Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pardubice 

Alena Karásková – ředitelka CZP PK     tel.: +420 775 693 980 

e-mail: alena.karaskova@czp-pk.cz    

Miroslava Hálová – personalista, zástupce ředitele   tel.: +420 775 693 981 

e-mail: miroslava.halova@czp-pk.cz 

 

• Centrum Pardubice – sídlo, Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, tel.: 466 335 630 

Hana Jarošová – vedoucí služeb      tel.: +420 775 693 987 
e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz   
Denisa Křivková, Bc. – sociální pracovnice   tel.: +420 775 693 986 
email:denisa.krivkova@czp-pk.cz   
Narcisa Jelínková, Bc. – sociální pracovnice   tel.: +420 775 693 984 
e-mail: narcisa.jelinkova@czp-pk.cz 
  

• Centrum Chrudim – Revoluční 594, 537 01 Chrudim, tel.: 469 620 320 

Hana Jarošová – vedoucí služeb      tel.: +420 775 693 987 

e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz 

Bc. Naděžda Medková – sociální pracovnice    tel.: +420 775 693 982 

e-mail: nadezda.medkova@czp-pk.cz     

Iveta Trojanová – pracovnice v sociálních službách  tel.: +420 775 693 988 

e-mail: iveta.trojanova@czp-pk.cz     

 

• Centrum Ústí nad Orlicí - Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 525 324 

Hana Jarošová – vedoucí služeb     tel.: +420 775 693 987 

e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz 

Eva Jiřincová – sociální pracovnice    tel.: +420 775 693 985 

e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz 

Zlata Špaková – pracovnice v sociálních službách   tel.: +420 775 693 983 

e-mail: zlata.spakova@czp-pk.cz 
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Historie Centra: 

 
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE vzniklo v polovině 
roku 2002, jako krajská organizace z původních Center služeb pro zdravotně postižené a 
Sdružení zdravotně postižených v ČR. V roce 2002 bylo Centrum zaregistrováno a stalo se tak 
samostatným právním subjektem – občanským sdružením. V roce 2013 došlo ke změně právní 
formy – obecně prospěšná společnost a názvu organizace – Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
 

Zřizovatel Centra: 
 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. 
 

Poslání a cíle Centra: 
 

Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a k jejich 
integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj 
specializovaných činností pro zdravotně postižené občany a seniory. 
 
Cílem organizace je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při 
zmírňování a překonávání potíží a překážek, které musí překonávat v důsledku svého 
zdravotního postižení. Centrum podporuje integraci těchto osob tak, aby měly možnost 
nezávisle žít ve svém přirozeném prostředí a mohly se plnohodnotně zapojit do běžného života. 

Poskytované služby: 
 

Osobní asistence 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná 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 by vykonávaly samy, kdyby nebyly zdravotně postižení. 
Službu poskytujeme občanům se zdravotním postižením od 1 roku. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
• Pomoc při osobní hygieně. 
• Pomoc při zajištění stravy. 
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti. 
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Aktuální ceník služby osobní asistence 
 

• Asistence pro děti do 18 let věku: 
• Pracovní dny                           soboty, neděle a svátky 

od 6:00 do 18:00              70,- / hod                                       120,- / hod 
od 18:00 do 6:00            120,- / hod                                       120,-/ hod 

• Asistence pro dospělé: 
• Pracovní dny                            soboty, neděle a svátky 

od 6:00 do 18:00            80,- / hod                                         130,- / hod 
od 18:00 do 6:00          130,- / hod                                         130,-/ hod 

 

Odborné sociální poradenství 
Osoby se zdravotním postižením a senioři se na nás denně obrací s nejrůznějšími dotazy 
a problémy.  
 
Na pracoviště se uživatelé přichází informovat ohledně dávek a příspěvků, na které mají nárok. 
Mnoho z nich si neví rady, jak postupovat při jejich získání a co pro to musí udělat. Sociální 
pracovník uživateli předá potřebný tiskopis žádosti, který s ním v případě potřeby vyplní a 
informuje ho, na jaký úřad žádost podat. Dále uživateli v této věci sděluje, jaký bude další 
postup v jednání o přiznání příspěvku, dávky či průkazu. V případě nepřiznání výše 
jmenovaných, se na nás uživatelé obrací s prosbou o pomoc při sepisování odvolání. Uživateli 
dále sdělujeme, jaké má mít daný opravný prostředek náležitosti, komu ho adresovat a do jaké 
lhůty jej podat. 
 
Při naší práci se setkáváme s dotazy týkající se navazujících služeb. Například kde 
v Pardubickém kraji, mohou získat umístění v domově pro seniory či jiném zařízení pro své 
nemocné rodinné příslušníky. Pracovník nabízí možné typy zařízení, popřípadě osobní asistenci 
v domácím prostředí. Našim uživatelům často předáváme kontakty na aktivizační služby pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory. Na všech pracovištích Centra je proto k dispozici 
aktuální adresář organizací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.  
 
Významnou součástí a specifikací našeho odborného sociálního poradenství je rozsáhlé 
poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Všichni pracovníci Centra 
mají o těchto pomůckách dostatečný přehled, a proto se setkáváme s velmi pozitivními ohlasy 
na toto poradenství. Uživatelů rok od roku přibývá. Nejčastěji nás kontaktují s dotazy, jaké typy 
pomůcek existují, jaké jsou pro ně nejvhodnější, kde si mohou zapůjčit vhodnou rehabilitační 
a kompenzační pomůcku, případně jak si obstarat pomůcku vlastní. Poradenství v této oblasti 
nejčastěji využívají osoby se zdravotním postižením, osoby po úrazu, senioři, rodinní 
příslušníci a pečující osoby, kterým toto poradenství pomáhá při návratu do běžného života. 
Poradenství se týká také kódů jednotlivých pomůcek, a to z důvodu, zda je pomůcka plně 
hrazena zdravotní pojišťovnou, nebo zda je financována se spoluúčastí uživatele.  
Službu odborného sociálního poradenství si mohou uživatelé ve výjimečných případech 
dojednat i mimo pracoviště, nejčastěji ve svém domově, a to zejména v případě, že se jedná 
o imobilního občana.  
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Sociální rehabilitace 

Tato služba vytváří příležitosti k zapojování do společenského života lidem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu zdravotního postižení (znevýhodnění) 
ohroženi vyloučením z běžného života. Podporujeme jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, 
posilujeme návyky tak, aby lidé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli 
plnohodnotně žít. 
 
Centrum nabízí v rámci služby sociální rehabilitace tyto činnosti: 
 
1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností, 
vedoucích k sociálnímu začleňování 

• Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 
• Nácvik péče o domácnost 
• Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 
• Nácvik samostatného pohybu 
• Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům 

 
2. Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

• Doprovody osob se zdravotním postižením a seniorů 
• Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 
• Nácvik efektivního hledání pracovního místa 

a vystupování při pracovním pohovoru 
• Nácvik komunikačních dovedností a práce 

s informacemi 
• Nácvik základů znakového jazyka 

 
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• Internetová učebna pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
• Klubíček pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

 
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

• Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
• Informační servis 
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Doplňková činnost 
Provozní místnost  

Je k dispozici v Pardubicích a Chrudimi. Provozní 
místnost mohou bezplatně využívat neziskové 
organizace, svazy a sdružení, které nemají vlastní 
prostory a jejich předmětem působení je činnost 
zabývající se osobami se zdravotním postižením.  
 
Provozní místnost je nejčastěji využívána k různým 
besedám, přednáškám, schůzím a osvětě ve prospěch 
osob se zdravotním postižením. 

 
V prostorách Centra je bezbariérové WC. Plně k dispozici je také kancelářské zázemí 
Internetové učebny, kde mohou organizace při práci bezplatně využít počítač a případně 
si  vytisknout potřebné dokumenty za úhradu dle platného ceníku.  
 
 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Hlavním cílem půjčovny je pomoci lidem se 
zdravotním postižením, po úrazu, dále seniorům, 
jejich rodinným příslušníkům či pečujícím 
osobám, kteří pomůcku potřebují nejen ke 
zkvalitnění života, ale také k zařazení do 
aktivního života. Pro některé uživatele je 
zapůjčení pomůcky nezbytné po   propuštění ze 
zdravotnického zařízení do domácího prostředí, 
ale také pro nástup do lázní a rehabilitačních 
středisek. 
 

Půjčovna pomáhá lidem například s překlenutím období, ve kterém jsou vyřizovány záležitosti 
spojené s poskytnutím pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou, ale také v případě úrazu, nebo 
pokud se uživateli porouchá jeho vlastní pomůcka.  
Uživatelé si mohou pomůcky zapůjčit dle předchozí domluvy. Sami si zvolí typ pomůcky, který 
jim bude nejvíce vyhovovat a také dobu, na kterou si pomůcku zapůjčí. Pověřený pracovník 
zájemce proškolí, jak s pomůckou zacházet a sepíše s ním Smlouvu 
o zapůjčení pomůcky.  
 
V Centru Pardubice a Chrudim půjčujeme pomůcky určené 
dospělým osobám. K zapůjčení jsou k dispozici různé typy 
chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, 
sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, servírovací 
stolky, antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla. 
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V Centru Ústí nad Orlicí nabízíme k zapůjčení dětské pomůcky a pomůcky pro dospělé 
osoby. 

K dispozici máme mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu a do 
sprchy, autosedačku, berle, chodítka, dětské kolo, dětskou podpůrnou hrazdu, dětskou mobilní 
sedačku. 

Tuto službu zajišťují proškolení pracovníci, kteří dohlíží na funkčnost a bezpečnost pomůcek. 
Nejen že pomůcky zapůjčují, ale také je dezinfikují a zajišťují jejich pravidelnou údržbu 
i  servis. 

Provozní doba a kontakty na půjčovny: 

Provozní doba Pardubice:  

Pondělí-pátek dle předchozí domluvy 

Kontaktní osoby:  
Bc. Denisa Křivková, tel.: 775 693 986 
Hana Jarošová, tel.: 775 693 987 
 
Provozní doba Chrudim:  
Pondělí-pátek dle předchozí domluvy 
Kontaktní osoba:  
Bc. Naděžda Medková, tel.: 775 693 982 
 
Provozní doba: Ústí nad Orlicí: 
Pondělí-pátek dle předchozí domluvy 
Kontaktní osoby: 
Eva Jiřincová, tel.: 775 693 985  
Zlata Špaková., tel.: 775 693 983  
 

Zápůjční doba pomůcky není omezena. Pomůcku si můžete zapůjčit dle své potřeby a bez 
čekání. Podmínkou zápůjčky je předložení dvou platných dokladů (občanský průkaz + 
řidičský průkaz, karta pojišťovny či jiný doklad) a zaplacení měsíčního poplatku. 
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Přijďte k nám na Klubíček  
Klubíček je výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost Centra, jejímž cílem je umožnit 
pravidelná setkávání osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří jsou v nepříznivé sociální 
situaci. Uživatelé si zde mohou společně popovídat o svých zájmech či problémech a vytvořit 
něco hezkého pro radost.  
Tato služba je poskytována v pardubickém, chrudimském a orlickoústeckém Centru. 
 
Setkávání Klubíčku: 
Pardubice     každou 2. středu v měsíci 13.00 - 16.00 (mimo prázdninové měsíce) 
Chrudim       každý 3. čtvrtek v měsíci 13.00 - 16.00 (mimo prázdninové měsíce) 
Ústí nad Orlicí každou 2. středu v měsíci 13:00 – 16:00 (mimo prázdninové měsíce) 
 
Kontakty: 
Pardubice: Bc. Narcisa Jelínková, tel.: 775 693 984 
Chrudim: Bc. Naděžda Medková, tel.: 775 693 982 
Ústí nad Orlicí: Zlata Špaková, tel.: 775 693 983 
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Co se mění v roce 2021? 

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde 
k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon 
o   náhradním výživném. MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) 
povedlo prosadit také novelu zákoníku práce a sní spojené sdílené pracovní místo.  

VYŠŠÍ DŮCHODY 

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že 
valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců na místo 
dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností.  

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. 
Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení 
přibližně o 839 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení 
vyplácených důchodů automaticky. Klienti tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat. 

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA 

Od 1. ledna 2021 se bude zvyšovat také minimální mzda a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc 
pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda 
vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.  

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také 
růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 
400 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v 8 stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, 
náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.  

ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM 

Obrovskou pomocí pro děti samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním 
výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty 
po    dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 
3000 Kč měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 
1. 7. 2021.  

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Od 1.1. 2021 proto porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) 
v sociálních službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních 
službách zohledněno. Celková částka, která bude na dotace na podporu sociálních služeb 
vynaložena (bez pozměňovacích návrhů) je: 21 411 611 712 Kč, z toho na pokrytí 10 % 
navýšení platů 1,613 mld. Kč, které jsou určeny jak pro mzdovou, tak i platovou sféru, ale jen 
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pro služby, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb nebo nadregionální sítě 
sociálních služeb, které spravuje MPSV. 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – ZAVEDENÍ SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO 
MÍSTA a další  

V rámci velké novely zákoníku práce se povedlo prosadit velké množství novinek. Některé 
z nich nabyly účinnosti již v červenci. Ty zásadní ale začnou platit až od Nového roku.  

Největším úspěchem je pro MPSV zavedení sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel díky 
tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato 
novinka umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život.  

Velké změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se totiž 
nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných 
hodin.  

Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno 
v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních 
soustředění pro děti a mládež. Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy.  

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto změnám:  

• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 35 441 Kč,  

• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 701 168 Kč,  

• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která 
vykonává vedlejší činnost, je 85 058 Kč ročně,  

• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní 
činnost je 8 861 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 588 Kč,  

• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost 
je 3 545 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 036 Kč,  

• minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2021 
činí 147 Kč.  

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše 
dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2021 zvyšují takto:  

• první redukční hranice na 1 182 Kč,  
• druhá redukční hranice na 1 773 Kč,  
• třetí redukční hranice na 3 545 Kč. 
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ PO BREXITU  

Změna, kterou musí MPSV provést v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska z Evropské unie, se týká zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. 
Od 1. ledna 2021 bude na občany Spojeného království nahlíženo jako na občany třetích zemí. 
Pracovníci ze Spojeného království tak budou povinni požádat o vydání povolení k zaměstnání 
pro výkon práce v ČR.  

Zdroj:https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/18_12_2020_TZ_Co_se_zmeni_od_1_1_20

21.pdf/ 

Aplikace Tečka 

Aplikace Tečka umožňuje načtení, správu a prezentaci Digitálních COVID certifikátů na vašem 
mobilním zařízení. 

Jak aplikace Tečka funguje? 

1. Do aplikace je možné načíst certifikáty jedné nebo více osob (např. členů rodiny), a 
to postupným přihlášením těchto osob do Očkovacího portálu občana  nebo   naskenováním QR 
kódu z jejich certifikátů (papírových či jinak zobrazených). 
Po prvním přihlášení do Očkovacího portálu se aplikace bude připojovat již automaticky. U 
osoby přihlášené do portálu aplikace následně automaticky načítá aktualizace certifikátů (např. 
druhou dávku očkování, nové výsledky testů atd.) 

2. Aplikace zobrazuje seznam osob a pro každou z nich dále také seznam načtených certifikátů, 
včetně rozlišení na platné a neplatné. Elektronický podpis a platnost načtených certifikátů 
vyhodnocuje aplikace bez připojení k Internetu, s použitím uložených parametrů. 

3. U každého certifikátu je možné zobrazit QR kód a identifikační údaje osoby, pro účel 
prezentace kontrolorům. V případě potřeby je dále možné zobrazit i detaily certifikátu, včetně 
informace o typu vakcíny, či provedeném testu. 

4. Aplikace aktualizuje svoje parametry (validační pravidla a podpisové certifikáty států EU) 
a certifikáty osob zalogovaných do Očkovacího portálu při každém spuštění nebo na vyžádání 
uživatele. Zdroj:https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/tecka/cz/ 

Kde získám aplikaci Tečka? 

Aplikace je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android:  

Otevřete fotoaparát na svém 
mobilním telefonu a jednoduše 

namiřte na QR kód, zobrazí se Vám 
nabídka ke stažení aplikace. 
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Otázky a odpovědi týkající se onemocnění covid-19 
a   očkování 

Shromáždili a shrnuli jsme vaše nejčastější dotazy a položili je odborníkům z řad lékařů 
a    vědců. 

Vakcíny obecně 

Jak je to s očkováním v ČR? 

Očkování v Česku je dobrovolné, cílem je ochránit nejzranitelnější osoby a rizikové skupiny, u 
nichž je vyšší pravděpodobnost onemocnění a závažného průběhu. 

Jaké typy vakcín u nás existují? 

V ČR jsou schválené a používají se vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna 
a Johnson & Johnson. Všechny tyto vakcíny připravují náš imunitní systém k tomu, aby poznal 
virus covid-19 a začal se proti němu bránit dřív, než se stihne rozmnožit. Vyžadují zpravidla 2 
dávky, vakcína Johnson and Johnson si pak vystačí s dávkou jednou. 

Jak je možné, že vakcína byla vyvinuta tak rychle? 

Za rychlý vývoj vakcíny vděčíme technologickému pokroku i zapojení velkého množství 
výzkumných center a dobrovolníků. Vakcína se navíc stala prioritou a ‘předbíhala’    
v     pořadníku na schvalování léčiv. Díky tomu mohlo její testování i schvalování proběhnout 
rychleji. Pro její bezpečnost se tedy provedl stejný proces, jako pro jiné vakcíny, jen    byl 
zkoncentrován do kratší doby. 

Jak vakcína funguje? 

Vakcína důkladně připraví náš imunitní systém tak, aby dokázal virus včas rozpoznat a spustit 
obranné mechanismy. Netrénovaná imunita se zpočátku velmi dlouho ‚rozkoukává‘, než si 
uvědomí, co vir v těle provádí. Pak je obrana proti nemoci mnohem těžší. Vakcíny obsahují 
informaci, jak vir rozpoznat a naučí tělo, jak se mu rychle a účinně bránit. 

Proč se mám očkovat, když už jsem covid-19 prodělal? 

Je prokázáno, že Covidem můžete onemocnět víckrát. Pokud onemocnění covid-19 proděláte, 
má vaše tělo a jeho imunita jistou zkušenost ‚z boje‘. Ta může být docela dobrá a využitelná 
i   příště. Zrovna tak jste ale mohli mít prostě jen štěstí ‚boj‘ vyhráli snadno a váš imunitní 
systém si nevytvořil dostatečně silnou paměťovou stopu. Tu vakcína dále posílí a vaše imunita 
pak dokáže zvládnout příští útok viru, a především ho rozpoznat včas. 

Fungují vakcíny i proti mutacím viru? 

Mutace viru jsou nevyzpytatelné, nicméně vakcíny, používané u nás se prozatím ukazují jako 
funkční i proti nim. Kdyby se v budoucnu přeci jen objevila mutace, proti které nebude účinnost 
vakcíny dostatečná, bude rychle připravena nová vakcína, která ponese novou informaci, lépe 
odpovídající této mutaci. I tak ale platí, že očkovaný člověk má silnější imunitu, která ho i proti 
mutacím ve značné míře ochrání. 
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Mohu po očkování onemocnět? 

Vakcína proti covid-19 sama způsobit onemocnění nemůže. Látky, kterými očkujeme v České 
republice, totiž neobsahují oslabené či živé viry covid-19. Proto je zcela nemožné, 
aby   očkování onemocnění covid-19 vyvolalo. Může se ale stát, že vaše imunita se nevytvoří 
dostatečně rychle a mezitím se s nákazou setkáte. Je proto důležité se i po očkování před virem 
chránit. Plná imunita se rozvine do 14 dnů po druhé dávce. 

Jaké jsou vedlejší účinky vakcín? 

Po očkování vás může bolet hlava, svaly nebo můžete být celkově unavení. Je to dáno tím, 
že tělo právě provádí velmi náročný trénink proti nemoci. U někoho se může dokonce objevit i 
horečka, vyrážka nebo místo po injekci zčervená a bolí. V takových případech se nemusíte bát, 
nejedná se o nemoc, ale o reakci na imunitní trénink. Ve velmi vzácných případech mohou 
nastat vážnější nežádoucí účinky, pravděpodobnost je však velmi malá a očkující personál i 
lékaři jsou připraveni je okamžitě řešit. 

Jak dlouho ochrana po očkování vydrží? 

Odpověď na tuto otázku (právě kvůli rychlému vývoji vakcíny) bohužel v tuto chvíli neznáme 
přesně. S jistotou lze tvrdit, že imunitní systém bude schopen se viru bránit minimálně rok 
od   očkování. Předpokládá se, že imunita může běžně vydržet minimálně 2 roky, poté budou 
nutné dodatečné ‚posilující‘ dávky. Jistotu však budeme mít až poté, co tato doba uplyne. 

Je nějaká vakcína lepší než jiná? 

Vakcíny schválené u nás se mohou mírně lišit svým mechanismem působení, všechny jsou však 
srovnatelně účinné a bezpečné. V celém světě už jimi bylo úspěšně očkováno více než 300 
milionů lidí. Dávat lidem na výběr vakcínu není v tuto chvíli kvůli jejich nedostatku technicky 
možné. Všechny nicméně fungují tak dobře, že doporučujeme, abyste si bez obav vzali tu, která 
vám bude nabídnuta. Přínos očkování je nesrovnatelně vyšší než zanedbatelné rozdíly mezi 
jednotlivými vakcínami. 

Kdo se může očkovat 

Je vakcína vhodná pro děti? 

Děti mladší 16 let nebyly zpočátku v klinických studiích testovány, i proto, že onemocnění 
covid-19 je většinou neohrožuje tolik, jako dospělou populaci. Vakcína pro ně ale vhodná je, 
protože bez očkovaných dětí nebude možné navodit dostatečnou kolektivní imunitu. Právě 
probíhá řada klinických studií u dětí a je silný předpoklad, že vakcíny v druhé polovině roku 
budou schváleny i pro očkování dětské populace. 

Je vakcína vhodná pro těhotné nebo kojící ženy? 

Stejně jako děti, těhotné a kojící ženy nebyly zpočátku v klinických studiích testovány. V ČR 
používané vakcíny by však neměly mít žádné negativní účinky na těhotné či kojící ženy, 
ani nijak ohrožovat porod či výživu dítěte. Těhotné ženy jsou naopak vystaveny většímu riziku 
při onemocnění covid-19, které vede k většímu riziku předčasného porodu. Pokud jste těhotná 
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a zároveň se nemůžete vyhnout setkávání s nakaženými, je vhodné očkování zvážit. 
V   takovém případě se poraďte se svým lékařem. 

Je vakcína vhodná pro alergiky? 

Pokud jste alergičtí na nějaké potraviny, pyl, roztoče, prach nebo latex, nemusíte se očkování 
obávat. Pokud trpíte alergiemi na léky či jste v minulosti prodělali akutní alergickou reakci 
(anafylaxi), je možné, že se u vás taková reakce může vyskytnout během 15 minut po očkování. 
Totéž platí, pokud jste alergičtí na některou z látek, obsažených ve vakcíně (polyetylenglykol 
nebo polysorbát). V těchto případech se před očkováním poraďte s lékařem. Pokud se taková 
reakce po očkování vyskytne, očkovací personál je připraven situaci okamžitě řešit. 

Je vakcína vhodná pro osoby s chronickým onemocněním? 

Pokud trpíte některým chronickým onemocněním, jako je např. vysoký tlak, cukrovka, astma, 
plicní, jaterní nebo renální onemocnění nebo stabilizovanou chronickou infekcí (HIV, HCV, 
HBV), je pro vás vakcína vhodná. Totéž také platí v případě, že trpíte onkologickým 
onemocněním nebo se léčíte imunosupresivy. Vzhledem k tomu, že v takovém případě je u vás 
větší riziko těžkého průběhu nemoci covid-19, očkování vám rozhodně doporučujeme. 

Je vakcína vhodná pro osoby s autoimunitním onemocněním? 

Dosud neproběhl dostatek testů, které by potvrdily bezpečnost vakcíny pro osoby s 
autoimunitním onemocněním. Klinické testy však neukázaly rozdíl u osob, které byly 
očkovány, a osob, kterým bylo podáno placebo. Pokud nemáte nějaké jiné kontraindikace 
k   očkování, i v takovém případě je pro vás očkování vhodné. Konkrétní situaci by měl posoudit 
lékař s odborností imunolog alergolog. 

 

Zdroj: https://www.ceskoockuje.cz/casto-kladene-otazky/ 
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Recept na pohanku s cuketou a sušenými rajčaty 

Potřebujete:  

150 g pohanky 

20 g oleje 

200 g cukety 

25 g sušených rajčat 

100 g cibule 

50 g strouhaného parmezánu 

sůl 

drcený kmín 

zelenou petrželku. 

Postup: Pohanku propláchneme, zalijeme dvojnásobným množství vody a uvedeme do varu. 
Když se začne vařit, ztlumíme teplotu a dusíme asi 10 minut, pak teplotu vypneme a necháme 
pod pokličkou „dojít“. Cibulku nakrájíme najemno, cuketu na kostky. Na oleji zpěníme 
cibulku, přidáme cuketu, pokrájená sušená rajčata, vše osmahneme, podlijeme vodou, osolíme, 
okmínujeme a dusíme doměkka. K cuketě přidáme pohanku a promícháme.  Na talíři zdobíme 
zelenou petrželkou a sypeme strouhaným sýrem. Podáváme se zeleninovým salátem. 
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Zábava pro volný čas 

 3     8      1 
 8     9  7       
   1    4  8    2 

 4 3       5  6   
   9   8 4  7    

  5        8  4  
    7 4   5       
5  1 9  6      2    
      2     5 1   

 
Zdroj: https://www.sudokukingdom.com/ 
 

O P E R L A V P T N E M E L K B 
S Š H E R P E S R B CH S T E A K 
T A T P A Í K S B A A T B T M K 
R R E O D D D A T K V R A O E O 
O L O K A J L R L T U L B R R N 
K A M P R A N O S T I K A O A T 
V T O O S O V E T O O O L S R R 
Ě Á R T S A L O N E E Ř L T T A 
T N M T T O P R É P M A O L I K 
T N O I T A K R K O T L E T A T 
O T N A R E P S E T O K R V C Á 
G A R N I T U R A J M A K E T A 

 

 

Zdroj: http://tenista.blog.cz/0706/osmismerka-3 

BALAST KATIONT MORMON 
BARBORA KILOAMPÉR ORTEL 
BATALION KLEMEMT OSRDÍ 
BRUTTO KLOVATINA OSTRO- 
CVRKOT KONTRAKT KVĚT 
EPSE KOŘALKA OTLAK 
RANTO KOTLETA PASPORT 

GARNI- KREOL PERLA 
TURA LEPRA PRAVLAST 
HERPES LETOROST RADAR 
CHATR- LOKAJ RATOLEST 
NOST MAKETA STEAK 
KAMERA METOL ŠARLATÁN 
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Kvíz 

1. V Pardubickém kraji se nachází dvě z největších tepelných elektráren v Česku. Které to jsou? 

Opatovice nad Labem a Chvaletice 

Počerady a Pardubičky 

Třebovice a Dětmarovice 
 

2. Jaký průmysl hraje v Pardubickém kraji důležitou roli? 

Chemický, elektrotechnický a potravinářský 

Automobilový, potravinářský a elektrotechnický 

Chemický, textilní a těžební 
 

3. Pardubického kraj je významným železničním koridorem Praha – Brno. Které město je na této 
trase významným železničním uzlem? 

Ústí nad Orlicí 

Česká Třebová 

Chrudim 

4. Co bylo v minulosti impulzem pro rozvoj Pardubic, které se následně staly krajským městem 
na   úkor Chrudimi? 

Vybudování železniční tratě z Prahy do Vídně vedoucí přes Pardubice 

Zlepšení splavnosti řeky Labe 

Zprovoznění rychlostní komunikace R35 
 

 

5. Krajem prochází důležité evropské rozvodí. Ve kterém místě? 

Ždárské vrchy 

Česká Třebová 

Kralický sněžník 
 

6. Kraj se pyšní několika památkami zapsanými s Seznamu světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO. Které to jsou? 

Pardubický perník a Velká pardubická 

Zámecký areál v Litomyšli a Masopustní obchůzka z Hlinecka 

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a Slatiňany 
 

Správné odpovědi: 1) Opatovice nad Labem a Chvaletice, 2) Chemický, elektrotechnický a potravinářský, 3) Česká Třebová, 4) Vybudování 
železniční tratě z Prahy do Vídně vedoucí přes Pardubice, 5) Kralický sněžník, 6) Zámecký areál v Litomyšli a Masopustní obchůzka 
z Hlinecka 
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Zdroj: http://www.sagax.cz/Pdf/nk0617.pdf 
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Zdravínek cestuje s historií 

 

Pernštejnské Pardubice 

 

 
 

Když na konci 15. století přišli Pernštejnové do Pardubic, bylo město velmi malé. Etapa, 
kdy   se historie města propojila se slavným šlechtickým rodem, trvala necelých 70 let, ale bez 
Pernštejnů by dnes Pardubice vypadaly jinak.  

Vilém II. z Pernštejna město rozšířil do dnešní velikosti historického jádra a v letech 1492-
1511 nechal podle návrhu Albrechta Dürera hrad přestavět na renesanční rezidenci. Město 
i zámek nechal opevnit, po požáru roku 1507 pak na své náklady vystavěl honosné pozdně 
gotické kamenné domy s malbami na stěnách (které bohužel později zničil další požár) a   v 
roce 1510 založil kostel sv. Jana Křtitele. Blíž k zámku pak stojí kostel sv.  Bartoloměje; ten 
Pernštejnové vybudovali jako svou pohřební kapli. 

 

  



 

 Str. 21 

Rok 2021 a 500 let od smrti Viléma z Pernštejna 

 

 
 
 

Nejenom jako muzeum, ale jako šlechtické sídlo významného rodu: tak se v roce 2021 
poprvé představí zámek Pardubice. Prohlídkový okruh a interiéry zámku si vzali na 
starost architekti Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Petr Všetečka. Čeká vás nejenom nová 
expozice s portréty známých pernštejnských mužů a žen, ale také nové výstavní sály na 
místě někdejších zámeckých sýpek. Proměnu zámku završí Eva Jiřičná, podle její studie 
se   severní zámecké křídlo promění ve společenské a kulturní centrum. 
 
Na několika místech v Pardubicích, ale také na dalších pernštejnských majetcích v Lázních 
Bohdaneč, Kladrubech nad Labem, Chrudimi, Litomyšli, Lanškrouně a v Moravské 
Třebové objevíte venkovní výstavu, tedy panely s různými vilémovskými a dalšími 
renesančními tématy. Kdo navštíví všechna místa a zapojí se do soutěže spojené se 
symbolickým sbíráním grošů, může vyhrát zajímavou cenu. Tou je prohlídka 500 let staré 
dubové truhlice, opatřené kováním s pěti zámky. Pro Pernštejny sloužila jako středověký 
trezor, kam patrně ukládali důležité smlouvy, úpisy a dokumenty, a dnes jde o jedinou 
dochovanou součást pozdně gotického mobiliáře pardubického zámku. Je ale záhadou, jak 
se okovaná čtyři a půl metru dlouhá a metr široká truhla z bytelných fošen dostala do   sklepů 
pod zámeckou kaplí, kam vedou jen úzké točité schody? 

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/7-veci-ktere-nevite-o-pernstejnech 
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ZDRAVÍnek radí zajímavé odkazy 

 

Nabízíme Vám seznam internetových stránek, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavých 
informací o problematice zdravotně postižených a seniorů.  

 

• Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami – www.helpnet.cz 

• Vozíčkář – informační portál nejen pro sedící – www.vozickar.com  

• Nevladky.cz – informační portál pro neziskovky v Pardubic. kraji - www.nevladky.cz 

• Vozka – magazín o životě a pro život na vozíku – www.vozka.org  

• Můžeš – časopis pro ty, kteří se nevzdávají – www.muzes.cz  

• Mosty – časopis pro integraci – www.nrzp.cz 

• GONG – časopis sluchově postižených – www.gong.cz 

• Esprit – Česká asociace pro psychické zdraví – www.capz-esprit.sweb.cz  

• Duhové noviny – www.duhovenoviny.cz  

• Vital – www.vitalplus.org 

 

Dále uvádíme noviny a zpravodaje, včetně jejich internetových odkazů, kde 
představujeme naši činnost. Můžete zde nalézt mnoho zajímavých informací z    kultury 
a dalších oblastí daného města.  

 

• Týdeník Pernštejn – www.tydenikpernstejn.cz  

• Radniční zpravodaj – www.pardubice.eu  

• Pravobřežní zpravodaj – www.pardubice.eu  

• Chrudimský zpravodaj – www.chrudim.eu  

• Chrudimka.cz – www.chrudimka.cz  

• Chrastecké ohlasy – www.mestochrast.cz  

• Ústecké listy – www.ustinadorlici.cz  

• Českotřebovské noviny – www.ceskotrebovskenoviny.cz  

• Městské noviny Lanškroun – www.lanskroun.eu  

• Choceňský zpravodaj – www.chocen.cz 

• Vysokomýtský zpravodaj – www.vysoke-myto.cz  

• Jablonský zpravodaj – www.jablonneno.cz  

• Žamberecké listy – www.zamberk.cz  

• Letohradský zpravodaj – www.letohrad.eu  

• Kralický zpravodaj – www.kraliky.eu 
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Spokojenost uživatelů s poskytovanými službami 
 

Za rok 2020 proběhl průzkum zaměřený na zjištění spokojenosti uživatelů služeb a zhodnocení 
kvality poskytovaných služeb. Na základě zhodnocení průzkumu spokojenosti vyplynulo, že 
uživatelé služeb Osobní asistence, Sociální rehabilitace a Odborného sociálního poradenství 
byli s poskytovanými službami spokojeni. Podrobnější informace naleznete na   webových 
stránkách http://www.czp-pk.cz/cs/27-informace-o-nas/ 
Více informací naleznete na našich webových stránkách - www.czp-pk.cz. 
 

Podporují nás: 
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