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Návštěvnické centrum  
Nový Jičín - město klobouků

w w w . m e s t o k l o b o u k u . c z ,  w w w . i c n j . c z

Navštivte expozici klobouků! Poznejte
historii kloboučnictví a objevte kouzlo
výroby klobouků. U nás máte jedinečnou
možnost zahrát si na módního návrháře a
vyzkoušet si více než 300 klobouků. 
 
Expozice Generála Laudona je navržena
interaktivně a obsahuje řadu atraktivních a
inovativních prvků, nabízí tak zážitek z
prohlídky. Je zábavná přitom poučná a je
zaměřena na všechny věkové kategorie.
Vystřelíte si z děla, vyslechnete poutavé
příběhy, zhlédnete více než 500 cínových
vojáčků. V dětské herně si na samotného
vojáka můžete i zahrát. K dispozici je
vojenská výzbroj a výstroj. 
 
Objekt je plně bezbariérový. 
 

Kontakt

Poznejte Laudonův dům

EURES je celoevropská síť Evropských služeb zaměstnanosti, kte-
rá je již více než deset let plně integrována do služeb Úřadu práce 
ČR (ÚP ČR). Primárním cílem sítě EURES je usnadňovat meziná-
rodní mobilitu pracovních sil, a  to jak pracujícím, tak uchazečům  
i zaměstnavatelům.

Mezi hlavní činnosti sítě patří bezplatné poradenství  
o životních a  pracovních podmínkách v  jednotlivých zemích EU  
a informování o  pracovních nabídkách. Komplexní informace  
a nabídku volných pracovních míst najdete na Evropském por-
tále pracovní mobility www.eures.europa.eu a  českém por-
tále www.eures.cz. Služby sítě poskytuje více než 900 pro-
fesionálně vyškolených EURES poradců v  celé Evropě,  
v České republice působí na 14 krajských pobočkách a  vybraných 
kontaktních pracovištích ÚP ČR. Poradci pořádají pravidelné před-
nášky, informační a  poradenské dny i  burzy práce. Kompletní pře-
hled událostí lze najít na portále v  sekci „Kalendář akcí“. Osobní 
schůzku s  poradcem je vhodné domluvit předem telefonicky nebo  
e-mailem. Seznam kontaktů je rovněž umístěn na portále.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 
(CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054).

EURES poradí, 
jak najít práci 

v zahraničí
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1. října

Konference / REFORMA 
PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Deinstitucionalizace, komunitní péče, reforma… 
Specialisté z nejrůznějších oborů se v Ostravě shod-
li, že psychiatrická péče v  ČR reformu potřebuje. 
V  Multifunkční aule Gong přednesli v  rámci kon-
ference Evropských dnů handicapu své příspěvky 
k  transformačním procesům i  praktickému fungo-
vání interdisciplinárních týmů odborníci z České re-
publiky a Francie.

Struktura pacientů v  psychiatrických nemocni-
cích je následující: 27,7 % závislosti, 19 % schizofre-
nie, 13 % geronto psychiatrie; na psychiatrických od-
děleních je evidováno 23 % pacientů s neurotickými 
poruchami, 22,4 % se závislostmi a  16,9 % se schi-
zofrenií. Vše nasvědčuje tomu, že velká zařízení pat-
ří minulosti. Je potřeba vytvářet individuální progra-
my pro každého nemocného, prostředky převést do 
komunitní péče a  lůžkovou péči využívat jen v ne-
zbytných případech. V roce 2022 by mělo v České 
republice fungovat 30 Center duševního zdraví.

Hlavním cílem reformy psychiatrické péče je za-
jistit, aby tato centra fungovala hlavně preventivně. 
Až v případě vážnějších psychických problémů by 
se pacient dostal na lůžkové oddělení. V současné 
době se rovněž řeší rozšiřování služeb, financová-
ní psychiatrické péče, nedostatek psychoterapeutů 
i psychiatrických sester.

Pacient ukazuje na vrchol, odborník ho k němu 
provází – takto by podle specialistů měla vypadat 
standardní péče o osoby s duševním onemocněním.
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2. října

Workshop / ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
OSOB S DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM

2. října

Panelová diskuze / FILOZOFIE 
MULTIDISCIPLINÁRNÍHO 
PŘÍSTUPU ANEB KAM KRÁČÍŠ 
PSYCHIATRIE

České psychiatrii pomůže podle odborníků jen 
mezioborová spolupráce. V Moravskoslezském kra-
ji je evidováno okolo 7 500 zdravotně postižených 
uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji jde o osoby s vy-
učením, základním  vzděláním nebo bez vzdělání. 
Význam zaměstnávání osob s handicapem je znač-
ný. V ČR funguje 13 center, v jejichž týmech jsou za-
stoupeni jak ergoterapeuté a ergodiagnostikové, tak 
fyzioterapeut, psycholog, logoped a  další lékařské 
odbornosti. Vždy je důležité zjistit funkční kapacitu 
jedince, vydat doporučení pro jeho pracovní uplat-
nění, a to co nejdříve, aby nebyly ztraceny pracovní 
návyky.

Na fóru zazněly poznatky k  chystané reformě, 
opakoval se apel na spolupráci zdravotní a  sociální 
oblasti, představeny byly příklady dobré praxe. Mlu-
vilo se o obavách handicapovaných osob ze ztráty 
příspěvku na péči v případě, když si najdou zaměst-
nání, o potřebě vzdělávat sociální pracovníky v ob-
lasti péče o  psychicky nemocnou osobu, ale také 
nutnosti humanizovat prostředky a  postupy použí-
vané v psychiatrických nemocnicích.
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1. října

Jarmark / TEN UMÍ TO A TEN 
ZAS TOHLE

1.–3. října

Výtvarná soutěž / MOJE 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA

Textilní hračky, proutěné košíky, tašky, nádherné 
brože a další výrobky z přírodních materiálů - to vše 
bylo k mání na jarmarku včetně prezentace moder-
ních kompenzačních a  stimulujících pomůcek. Na 
tradiční akci se představilo 11 organizací z  celého 
Moravskoslezského kraje.

Odborná porota letos vybírala 12 nejkrásnějších 
a  nejzdařilejších děl ze 189 kreseb, maleb, koláží, 
plastik i  grafik, které do Asociace TRIGON poslali 
žáci a  studenti se specifickými potřebami 26 škol 
a  speciálních zařízení. Vítězové si za velkého pot-
lesku převzali ceny a dárky na slavnostním večeru 
Křišťálový kamínek 2018. 

Všechny výtvory byly k vidění ve vstupní hale 
Multifunkční auly GONG. Odtud putovaly do novoji-
čínského Návštěvnického centra, jehož stěny budou 
zdobit až do konce října.
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3. října

Slavnostní večer / KŘIŠŤÁLOVÝ 
KAMÍNEK

Křišťálový kamínek si z  Ostravy odváží psychia-
trička, speciální pedagožka, vychovatelka i  známý 
herec.

Ocenění se udělují především za aktivity, práci 
a pomoc ve prospěch osob s handicapem. Ani letošní 
vyhlášení držitelů křišťálových sošek se neobešlo bez 
dojetí a pocitu radosti v záplavě květin a za potlesku 
skoro dvou stovek hostů slavnostního večera. 

Lékařka Alexandra Beránková převzala speciální 
cenu Křišťálový kamínek 2018 za dlouhodobou práci 
a mimořádné výsledky ve prospěch osob s duševním 
onemocněním. 

Prestižní ocenění získala rovněž speciální peda-
gožka Běla Novotná ze Střední školy, Dětského do-
mova a Školní jídelny ve Velkých Heralticích. 

Na pódium přišla také vychovatelka Hana Zábra-
nová, která pracuje v organizaci Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava od roku 
1985. 

Poslední Křišťálový kamínek 2018 patří známému 
herci a moderátorovi Janu Potměšilovi z Prahy, a to 
za mimořádné aktivity v oblasti charitativních projek-
tů a podpory lidských práv. 
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4. října

Vědomostní soutěž / CO VÍŠ 
O EU?

Účastníci soutěže Co víš o EU? si připomněli 100 
let od vzniku Československa. V tělocvičně ZŠ Kpt. 
Vajdy v Ostravě-Zábřehu se sešly děti se specific-
kými potřebami 10 škol. Přijely z Polska i Slovenska. 
Do soutěžního klání se zapojily také domácí týmy.

V  jedenácti družstvech plnilo 48 žáků úkoly 
spojené s Českou i Slovenskou republikou. Pracovali 
se slepou mapou, do které doplňovali města, hory, 
pamětihodnosti i osobnosti. Vědomostní test týkají-
cí se historie let 1918-2018 vyplňovaly děti na table-
tech. Byl obtížnější, ale podle ohlasů velmi zábavný.

Organizátoři udělili rovnou tři 1. místa, a  to 
týmům Základní školy speciální č. 7 Katovice, Spo-
jené škole internátní Prievidza a Základní škole Ka-
rasova Ostrava. Odměny a dárky si z Ostravy ovšem 
odvezly i ostatní týmy. 

2. října

Výstava loutek / NAŠI MALÍ 
KAMARÁDI

Neformální přátelské setkání účastníků Evrop-
ských dnů handicapu 2018 v  Mléčném baru NA-
PROTI ozvláštnila originální výstava a  prezentace 
dvouletého projektu Erasmus+ s názvem Our story 
- true story. Jeho výsledkem jsou překrásné mario-
nety, které vytvořili žáci SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek.
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4. října

Turnaj v boccia / ŠANCE PRO 
TALENTOVANÉ TÝMY

Sportovní turnaj v boccia, hře připomínající pé-
tanque, byl na program Evropských dnů handicapu 
zařazen letos poprvé. Nadšení a skvělé výkony, jaké 
členové všech šesti družstev v  tělocvičně Střední 
školy prof. Zdeňka Matějčka předvedli, dávají tušit, 
že v Ostravě vznikla nová tradice. Šance pro talento-
vané týmy sklidila velký úspěch.

V tělocvičně se sešly ostravské týmy Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postižením SPMP Ži-
jeme, ABAK – počítadlo (1. místo), Čtyřlístku – cen-
tra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
Střediska pracovní rehabilitace Chachaři Ostrava (3. 
místo) a dvě družstva postavila hostitelská SŠ prof. 
Zdeňka Matějčka (2. místo).

Stupně vítězů nebyly v  tomto případě tím nej-
důležitějším. Sportovci si mnohem více než výsledky 
budou pamatovat radost ze hry a potlesk při kaž-
dém dobře zahraném míčku.

4. října

Turnaj ve sjednocené kopané 
/ EVROPSKÝ POHÁR 
FOTBALISTŮ S HANDICAPEM

Fotbalisté ostravského Baníku tleskali hráčům 
turnaje ve sjednocené kopané.

To, co předváděli fotbalisté na hřišti, zvedalo di-
váky doslova ze sedadel. Z hráčů čiší neuvěřitelná 
láska ke kopané.

Diváci fandili všem mužstvům, ale největší pod-
poru z jejich strany měli domácí Medvědi, kteří na-
konec získali zcela zaslouženě třetí místo. Druhou 
příčku obsadil Trenčín (Slovensko) a vítězství si do 
nedalekého Polska odvezl tým Těšína. Poháry, di-
plomy a další dárky čekaly i na nejlepšího brankáře, 
kterým se stal ostravský reprezentant Ondřej Šu-
ráb. Martin Hocko z Trenčína byl vyhlášen nejlepším 
střelcem, největší sympaťačkou Alexandra Círiaová 
z  Okoče a  titul nejlepšího partnera (zdravý hráč) 
patří zlínskému Zdeňku Joklovi.


