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Neopouštěj toho, koho miluješ, pro toho, kdo se ti líbí, 
neboť ten, kdo se ti líbí, tě opustí pro toho, koho miluje.  

 
Neznámý autor 
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PROTESTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZA PRÁVA 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 
-proběhlo 22. března 2011 před budovou Ministerstva práce a sociálních 
věcí. 
Návrhy sociálních zákonů MPSV ČR ruší a omezují způsoby podpory 
osob se zdravotním postižením,jejich důstojnost, možnost uplatnění ve 
společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně. Navrhované změny budou 
mít pro osoby se zdravotním postižením katastrofální důsledky. 
Z toho důvodu Národní rada zdravotně postižených rozhodně odmítla: 
• Rušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P; 
• Rušení příspěvku na nákup motorového vozidla 
• Zhoršení dostupnosti kompenzačních pomůcek; 
• Rušení příspěvku na péči pro děti od 1 do 3 let; 
• Nově navržený systém posuzování míry závislosti na péči, který 
neodpovídá moderním evropským doporučením; 
• Rušení minimálního příjmu u osob v zařízeních ústavní sociální péče; 
• Zhoršování podmínek při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
 

O problematických bodech se stále intensivně jedná, ale zástupci 
zdravotně postižených zatím nejsou v situaci, aby mohli říci, že vyjednali, 
to co předpokládali. Proto se konalo největší vystoupení osob se 
zdravotním postižením v ČR. Je potřeba systematicky pracovat na tom, 
aby se podařilo zabránit přijetí zákonů, které by zdravotně postižené velmi 
poškodily. Proto také NRZPČR vyhlásila petici, se kterou se obrací na 
předsedu Vlády ČR a ministra MPSV ČR a žádáme je, aby předložené 
návrhy zákonů byly buď staženy a nebo přepracovány. 

 
ČSDZ je zapojena do práce NRZP a všechny tyto akce podporuje. Svůj 

postoj vyjádříme tím, že seženeme co nejvíce podpisů pod petici. Důležité 
ovšem je, aby každý podepsal petici jen jednou (například už ji rozhodně 
nesmějí podepisovat ti, kteří podepsali petici přímo na shromáždění 
v Praze), jinak by tato chyba byla použita proti nám. 
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Řešení šachové úlohy z února 

 
1.   Jf7  hrozí mat příštím tahem Vxe6 
 
1. … Sxe6  2. Dxe6 mat 
1. … Jxe4  2. Dxe4 mat 
1. … Vxg4  2. Je3   mat 
1. … Va6  2. Jc3   mat 
 
Nová úloha je od ing. Juraje Brabce, 1965 
 

vybral - MV- 
 

* * * 
 
 

TROCHU HUMORU NA KONEC 
 
Tchyně poprosila zetě, aby ji doprovodil k lékaři. 
Doktor ji prohlédne a zeť se ptá: "Je nějaká naděje, pane doktore?!" 
"Bohužel, je to jen chřipka..." 
 
Přijde zákazník do baru a poručí si:3x vodku a jedno deci sody. 
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půldecáky všechny naleje 
do té decové sklenice. 
Barman s údivem povídá: "Jeeej, vy jste kouzelník?" 
Zákazník vytahuje průkaz: "Ne, Česká obchodní inspekce..." 
 
"Ty jsi opravdu jiná než ostatní děvčata!" 
"A jaká jsou ostatní děvčata?" 
"Pěkná." 

- jh - 
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Samotnou kapitolou jsou hesla používaná většinou uživatelů, která prolomí 

student střední školy, který se sotva začal zajímat o IT. Když jsem nabízel 
přednášku na téma.“Počítačová bezpečnost, zdroje legálního software“, byl jsem 
zdvořile poslán k čertu. Pokud mi bylo vůbec odpovězeno. 

 
RNDr. Karel Vašíček  

 
Další články autora naleznete též na webu www.mathpublishing.eu 

 
* * * 

Díky vymoženosti elektronické pošty jsme navázali kontakt se 
Středočeskou krajskou radou Národní rady zdravotně postižených, 
jmenovitě s její předsedkyní, paní Jiřinou Veckovou. 

Odtud jsme se také dozvěděli něco, co zrovna neslouží ke cti České 
televizi. Redaktorka Málková v reportáži o údajném zneužívání průkazek 
ZTP a ZTP/P, neuvedla přesné informace. Navíc však použila záběry paní 
ing. Jany Hrdé (paní Hrdá je aktivistka pracující pro zdravotně postižené, 
mimo jiné držitelka ceny Olgy Havlové) v souvislosti s komentářem o 
tom, jak lidé se zdravotním postižením zneužívají různé průkazy a 
výhody, které mají k dispozici. Celá reportáž byla nesena v tom duchu, že 
lidé se zdravotním postižením v zásadě celý systém zneužívají. 

Pan Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR, protestoval proti zavádějící 
reportáži důrazným dopisem řediteli ČT. Text dopisu máme u nás 
k dispozici. 

- red - 
* * * 

 
V minulém čísle uveřejnili některé názory pana Tomia Okamury. 

Pokud má někdo zájem přečíst si na internetu něco zajímavého (tentokráte 
o sčítaní lidu) od téhož autora, doporučujeme mu odkaz 

http://okamura.blog.idnes.cz/clanok_tlac.asp?cl=184268 
-mb- 
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Podrobnosti najdete na webových stránkách www.nrzp.cz, část 

dokumentů je k dispozici ve vytištěné formě i u nás v klubovně. Za ochotu 
se angažovat a zodpovědný přístup všem děkuje 

 
Rada pobočky ČSDZ Mladá Boleslav 

 
* * * 

 
 

ANTIPŠTROS – DUBEN 2011 
  
Události se jen hrnou jedna za druhou, některé se klubou jako ošklivá 

kuřátka z jarních vajec... 
8. března se konala senátní konference o péči o duševně nemocné ve 

vztahu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. 
Vystoupení několika právníků se týkala nedobrovolných hospitalizací, 
informovaného souhlasu i způsobilosti k právním úkonům. Mgr .L. 
Rybová připomněla, že v ČR chybí politika péče o duševní zdraví, MUDr. 
Z. Bašný nezájem rezortu zdravotnictví o koncepci oboru psychiatrie a 
rozhodnutí ministerstva plošně navyšovat lůžka následné péče na úkor 
akutních, třebaže situace v psychiatrických zařízeních vyžaduje pravý 
opak (!). 

17. března předávala Národní rada osob se zdravotním postižením 
Výroční cenu MOSTY 2010. V jedné z kategorií zvítězila karlovarská 
knihovna s programy pro neslyšící, zbylé tři vždy nějak souvisely s 
tělesným postižením. (Pozn. red.:  V kategorii II.-nestátní subjekt se stala 
vítězem firma Škoda Auto, a.s. za Komplexní projekt Škoda Auto Handy, 
který je zaměřen na cílený rozvoj dopravní mobility osob se zdravotním 
postižením v ČR.) 

22.března se demonstrovalo před MPSV na protest proti omezování 
výhod a dávek pro zdravotně postižené. Rozhořčení organizací vozíčkářů 
a dalších fyzicky postižených se nelze divit. Vystoupení pana ministra 
Drábka je asi příliš neuklidnilo a dávali to dosti hlasitě najevo.  
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Účast členů Kolumba a zástupců rodičů je možné považovat pouze za 
projev solidarity – to, co nemáme (průkazky mimořádných výhod a 
příspěvky na péči), nám nikdo vzít nemůže. Publikem otřásly dopisy 
některých postižených, obsahující i otázky, jestli za takových materiálních 
podmínek je možné a má smysl žít... 

Záměry připravované zdravotní reformy se mi jeví až neuvěřitelné. Zdá 
se,že budeme platit i za vzduch, který spotřebujeme v čekárnách. Včera mi 
naše praktická lékařka vytiskla dva recepty a vyslechla mé sdělení o tom, 
jak mi pomohly lázně. 30 Kč jsem musela zaplatit, protože mi pak ještě 
změřila tlak. Platit v budoucnu za totéž padesátikorunu mi připadá 
opravdu „regulační“.Doufejme, že drastické zásahy do kapes chronických 
pacientů (se slibovanou ochranou sociálně slabých, takže zřejmě nula od 
nuly pojde) nepřipustí ani soudností vybavená část politické reprezentace. 

Snad si i o tom popovídáme na pražském Výstavišti 20.dubna 
odpoledne. 

 
Na shledanou se těší Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
30.3.2011 

 
* * * 

PŘED UZÁVĚRKOU 
 
Tři kluci založili požár keřů v Novém parku v blízkosti naší klubovny. 
Stalo se to 30.3. Po 13 hodině byla přivolána na místo městská policie. 
Strážníci byli během čtyř minut na místě, kde od svědků zjistili, že oheň 
mají na svědomí tři žáci základní školy. Vzhledem k tomu, že oheň již byl 
rozsáhlý a nebylo v silách strážníků jej uhasit, přivolali na pomoc hasiče. 
Doufáme jen, že podobné události neodradí naše návštěvníky! 

-red- 
Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách 

statutárního města Ml. Boleslavi 
http://www.mb-net.cz 
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Sám jsem se přesvědčil, jak si nejen studenti informatiky, ale i vystudovaní 

informatiky, řekněme eufemisticky, zjednodušují práci, nebo řekněme rovnou 
nejen zákazníkům, ale i nadřízeným lžou.  

Pokud chcete počítač, který již dosloužil, řekněme spíše morálně, než fyzicky, 
prodat či někomu darovat, tak byste se měli postarat o bezpečnou likvidaci tajných 
či důvěrných dat, ale i dat, která sice nejsou ani tajná, ani důvěrná, ale jsou to 
výsledky Vaší dlouhé práce či data Vašich zákazníků, které jste získaly velkým 
úsilím, bezpečně zlikvidovat. Tím nemyslím přeformátování harddisku. To 
rozhodně nestačí. 

Většina uživatelů rovněž neví, že když nějaká aplikace zhavaruje, a objeví se 
okno, které nabízí „Odeslat zprávu tvůrci operačního systému, nebo ne“, tak když 
odsouhlasí odeslání zprávy o chybě, odesílá se tvůrci OS i soubor, který byl 
v aplikaci vytvářen. Když je ten vytvářený soubor, řekněme důležitý či důvěrný, tak 
řada uživatelů nestojí, aby se dostal do jiných rukou. 

Když odbočíme k bankám, tak existuje minimálně jedna možnost, jak vykrást 
účet pomocí karty i bez znalostí PIN. 

Vraťme se k výše uvedené sociální pracovnici. Počítač, který jsem pro 
organizaci zajistil jako dar od mého kamaráda, považovala za starý krám, který je 
k ničemu. Ona prý nepotřebuje nějaký starý krám, který je tak akorát na hraní. 
Ona potřebuje pořádný počítač.  

Je to samozřejmě přesně naopak. Počítače se vyvíjejí řekněme hlavně kvůli 
hrám. Pokud nevytváříte animované filmy či nestříháte video, tak pro běžné 
kancelářské potřeby pohodlně stačí 3 roky starý počítač. Pokud se ovšem 
nesnažíte na něj nainstalovat nejnovější software. Drtivá většina uživatelů vůbec 
nezná většinu funkcí i těch běžných aplikací. Tím myslím alespoň MS Word, MS 
Excel či MS Outlook. Je smutné, jak čtenář počítačových časopisů neumí ani 
přidat k e-mailu přílohu, nechápe, proč se nic neděje, když klikne na nějaký 
soubor, který k nim nějak doputoval.  

Výše zmíněný lékař, když jsem kontaktoval přední českou a světovou firmu 
v oblasti bezpečnosti a zajistil u této firmy slevu na jejich program pro šifrování dat 
(E-mail jsem přeposlal lékaři, že by mohli jejich šifrovací SW zakoupit se slevou), 
tak mi vůbec neodpověděl.  

Řada „úspěšných firem“ zabývající se vývojem software, založilo podnikání na 
tom, že běžný uživatel netuší, jak by kvalitní software měl vypadat. Nebo se 
eventuálně někomu něco bokem šoupne. 
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Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem se lékaře zeptal, jak nakládá se 

znaleckými posudky, které píše na svém notebooku, který si kvůli tomu koupil, 
důležitě a bezelstně řekl, že je samozřejmě maže. To je jaksi k ničemu. 

Podobnou vlastní zkušenost se týkala jiného lékaře, kterému jsem napsal e-
mail, zda bych se s ním mohl setkat, aby mi řekl něco o mém zdravotním stavu, 
tak mi odepsal, že mi tyto informace poskytne e-mailem. Zatelefonoval jsem mu, 
že to si tedy nepřeji ani náhodou. Nechápal důvod a myslím, že to do dnes 
nechápe.  

Podobně pravidelně slýcháme, jak pracovníci tajných služeb ztrácí flash disky s 
údaji o tisíců pracovníků či agentů těchto tajných služeb atd. Z našeho prostředí si 
pamatuji, jak tiskový mluvčí, myslím Policejního prezidia jednou důležitě sděloval, 
že policie zajistila u zavražděného 1 MB tajných dat, které zřejmě ukradl Policii, 
kde před smrtí pracoval. Tedy ten 1MB, to je jaksi jedna disketa, tedy nic moc. 

Nevím, jestli si pamatujete, jak MF Dnes testovala znalosti tehdejšího ministra 
informatiky Vladimíra Mlynáře, který nedokázal zodpověděl, kolik bitů má jeden 
bajt či byte, a rovněž nedokázal zodpovědět, kolik bajtů má 1 KB. To velké K je 
tam správně, protože je rozdíl mezi KB a kB. Pan tehdejší ministr, který vysokou 
školu neměl ani náhodou, ale bez problémů by evidentně byl ochoten vést asi 
kterékoliv ministerstvo, řekl, že politik nemusí být odborník. Jasně, nejlepší je, 
když politik je blb. Jeho náměstci byli odborníci,. Ale neměli „dostatečnou 
kvalifikaci“, aby sami ministerstvo řídili. Pan Mlynář se opět tlačí k veslu. 

Samozřejmě jde bezpečně data uchovávat, bezpečně posílat e-maily, 
bezpečně ukládat na flash, aby nikdo nepovolaný data nepřečetl, ale to netuší ani 
řadoví pracovníci, kteří s těmito tajnými či důvěrnými daty pracují, natož jejich 
šéfové.  

Většina firem tedy i armáda a tajné služby zaměstnávají informatiky, ale pokud 
jsou kompetentní, tak jsou jejich informace nepochybně ignorovány, nebo pokud 
jsou pracovníci zaškoleni, tak zásady práce či nutnost používat příslušné aplikace, 
sloužící k zajištění utajení dat pracovníky ignorovány nebo používány chybně. 
Bohužel dnes se dostanou na vysokou školu a to i na státní na informatiku, ale i na 
jiné obory absolventi gymnázii, ale i středních škol, které zdaleka nemají úroveň 
ani těch současných gymnázii, studenti, kteří měli čtyřky. 

5 
ZE ŽIVOTA POBOČKY 
 

Naše finanční situace se díky vynaloženému úsilí nás i našich přátel 
začíná obracet z lepšímu. Jen to nesmíme zakřiknout a polevit v úsilí. 
Magistrát města Mladé Boleslavi projevil zájem podílet se na řešení našich 
problémů. 

Je mi ctí i radostí, že opět mohu poděkovat dalšímu sponzorovi. Je to 
firma FOLIANT EU s.r.o., jmenovitě děkuji paní majitelce ing. Mocové.  

Tato firma prodává kancelářské potřeby a vyrábí laminovací stroje a 
příslušenství. Opakuji znova, pokud máte nějakého známého podnikatele, 
který potřebuje právě tyto služby, nestyďte se a doporučte FOLIANT EU 
s.r.o., Štefánikova ulice, 1347/III Mladá Boleslav. Podrobnosti o firmě 
jsou na internetu (http://www.foliant.eu). 

Další naše poděkování patří panu MUDr. Václavu Hyrmanovi až do 
Kanady. Když se od své někdejší spolužačky paní ing. M. Přibylové 
dozvěděl o nás a o našich potížích, požádal o členství v našem sdružení a 
zaplatil i řádný členský příspěvek (dokonce na pár let dopředu). I takové 
projevy solidarity upřímně vítáme. Kéž si z nich vezmou příklad i ti místní 
členové, kteří s placením příspěvků otálejí. A kéž se nám podaří získávat i 
další nové členy místní i přespolní. 

Za důležité rovněž považuji, že nyní máme své zastoupení i v zahraničí. 
Exil byl vždy báječný a dokázal této zemi poradit i pomoci. Namátkou 
mohu uvést básníka a zpěváka Karla Kryla nebo ekonoma prof. Milana 
Zeleného (na oba jsem, jak známo, fanda) – oba přišli po převratu z exilu. 
To, že rady nebo někdy dokonce i varování z exilu brali naši člení politici 
na lehkou váhu, vážně uškodilo celému národu. Ale to už by byla zase 
úplně jiná kapitola. 

Pomoci nám hodlá i paní PhDr. Darja Kocábová. Tady musím ovšem 
kriticky konstatovat, že vůči ní jsme už tak jako tak velcí dlužníci. 

Jménem rady pobočky i jménem svým ještě jednou děkuji všem, kteří 
na nás nezapomínají. 

RNDr. Jan Bázler, předseda 
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   Počítačová gramotnost III 
 

Navážu na dvě předchozí části (říjen a listopad 2010-pozn. red.), nebo se 
pokusím navázat. Jak jsem asi uvedl, drtivá většina běžné populace není schopna 
svůj, ať už soukromý či pracovní počítač smysluplně používat. Za smysluplně 
používání nepovažuji namastit nějaký text v textovém editoru. Většina uživatelů 
PC není např. ani schopna naformátovat text, pokud něco o tom pochytila, tak 
nechápe rozdíl mezi přímým formátováním a formátováním pomocí stylů.  

Neřešitelný problém je pro většinu uživatelů, když jejich textový editor nezvládá 
česká pravidla spíše typografie než gramatiky. Mám na mysli pravidlo, že 
předložka nemůže stát na konci řádku. Totéž se týká osamocených řádků 
odstavce na konci stránky či na začátku. Myslím, že se nazývají vdovy a sirotci, 
ale to není podstatné.  

99 procent uživatelů vůbec netuší, co to je formát souboru, ať už u textového 
editoru či jiných programů. Zažil jsem sám, když jsem jedné sociální pracovnici 
nainstaloval na PC, které bylo darem mého kamaráda organizaci, pro kterou 
pracovnice pracovala, OpenOffice. Co to je OpenOffice (dále OOo), jsem, myslím 
psal. Pracovnice něco v textovém editoru OOo napsala, přinesla si soubor na flash 
disku domů či do druhé kanceláře. Tam zjistila, že soubor nejde v MS Word 
otevřít. Když jsem se s ní setkal, tak mi důležitě řekla, že se ten PC s Ooo musí 
přeinstalovat. Z odpovědi na moji otázku: proč?, jsem pochopil, o co jde a vysvětlil, 
že když poprvé ukládá soubor a zadává název souboru, je pod položkou „název 
souboru“, položka „formát souboru“. 

To se týká podle mých zkušeností všech programů, které se dají nazvat 
profesionální úrovně. Každý program, který umožňuje vytvářet samostatný soubor, 
který uživatel ukládá a pojmenovává, se toto dialogové okno zhruba stejné podoby 
vyskytuje. Když vezmeme ty běžné, které používá každý uživatel, tedy textové 
editory, tabulkové kalkulátory, grafické editory atd. Podle zaměření programu jsou 
samozřejmě různé příslušné obvyklé formáty souboru. 

Jak jsem se přesvědčil opakovaně u různých uživatelů, řada z nich vůbec 
netuší, co je to schránka Windows, a jak ji používat. Je žalostné vidět člověka, 
který čte počítačové časopisy, jak opisuje z monitoru na papírek. Někteří možná 
mají představu, co myslím, a jak k tomu využít schránku (clipboard) Windows, a 
zbývajícím to nemá cenu vysvětlovat.  
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Jak jsem již asi uvedl, většina uživatelů vůbec netuší, že by existovalo něco 

jiného než MS Windows a MS Office. Nebo se naivně zeptají, že by bez nich asi 
PC nefungovalo. Tedy vyspělých operačních systémů je cca 60, alespoň se to 
uvádí v odborných časopisech. Vedle MS Windows si jmenujme Linux aj. 
Upozorňuji, že dost jich je pokročilejších než MS Windows. O naivitě, řekněme 
přímo o blbosti uživatelů svědčí představa, že když oni neznají nic jiného než MS 
Win a MS Office, tak to je prostě proto, že tyto programy jsou nejlepší. I ti 
vzdělanější za 20 let zkušeností s kapitalismem a marketingem nepochopili, že je 
rozdíl mezi marketingovými hesly a skutečnou kvalitou a užitnou hodnotou 
produktů či služeb.  

Donedávna byla za největší linuxovou instalací byla používána Česká pošta, 
která jako operační systém zvolila SUSE Linux (nyní se SUSE jmenuje Novel, 
nikoliv, že by se firma SUSE přejmenovala, ale SUSE byla odkoupena jako 
úspěšná firma jinou úspěšnou firmou Novel). Logicky pak Česká pošta používala 
OOo. Současný stav v České poště neznám. Podobně České dráhy používaly 
rovněž OOo. Jako perlu uvedu zprávu z jednoho počítačového časopisu, kde autor 
uvedl, že sekretářka dostala PC s nainstalovaných Linuxem a bylo ji řečeno, že to 
je nová verze MS Windows. Kdyby se ji řeklo, že bude používat něco jiného než 
MS Windows, tak by kladla odpor. Když jsem se před lety dozvěděl, že pošta 
používá Linux, zeptal jsem se jedné pracovnice pošty, jaký tabulkový program 
používá v práci, řekla mi, že MS Excel. Pousmál jsem se, protože mi bylo jasné, 
že to je ve skutečnosti Calc z OOo. Z doby cca 1992 uvedu, jak mi kolega vyprávěl 
zkušenost z prostředí jeho zaměstnavatele, že když se úřednice dozvěděly, že se 
bude pracovat na počítači, uchýlily se do bezpečného azylu na dámských WC. 

Samostatnou kapitolou je bezpečnost našich i Vašich dat. Pravidelně 
slýcháme, jak nějaký pracovník tajných služeb či armády někde nechal počítač na 
sedadle v autě a byl mu ukraden a s ním byly ukradeny tajné informace. 
V souvislosti s válkou v Iráku se uvádělo, že zloděj ve Velké Británii, když zjistil, že 
ukradený počítač obsahuje tajná data, zachoval se jako vlastenec, nenabídl 
notebook nepřátelským službám, ale (anonymně) notebook vrátil.  

 



Souhlasím s cílem petice na předsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, aby návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. 
„sociální reformy“, byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. 
Hlavním motivem přípravy zákonů není snaha zlepšit život lidí se zdravotním postižením, ale pouze snaha o úspory. Pokud by 
zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty návrhy NRZP ČR na jejich úpravy.  
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Petice proti návrhu tzv. "sociální reformy"  
 
Středa, 23. březen 2011, 08:23 
 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje peticí proti návrhu tzv. „sociální reformy“, tedy 
proti pojetí změn, které jsou navrženy v návrzích zákonů předložených MPSV ČR v rámci této reformy. 
 
V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením. 
Preambule petice 
Považujeme níže uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, za návrhy, které 
poškozují osoby se zdravotním postižením a při jejich aplikaci by došlo ke zhoršení kvality života těchto 
lidí. Jedná se o tyto návrhy zákonů: 
1) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů  
2) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních 
dávek 
3) Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony  
Uvedené návrhy zákonů nejsou předkládány proto, aby se zlepšilo postavení lidí se zdravotním postižením 
ve společnosti, ale jsou vedeny jedinou snahou, co nejvíce na nás ušetřit. Je zřejmé, že v případě jejich 
schválení nutně musí dojít ke zhoršení kvality našich životů. Je to pouze ekonomické pojetí problematiky 
zdravotního postižení. Proti tomuto pohledu na naše problémy co nejrozhodněji protestujeme a odmítáme 
jej. 
 
Cíl petice 
Cílem petice je apelovat na předsedu Vlády ČR RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Ing. 
Jaromíra Drábka, aby výše uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, byly 
staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. 
Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty naše 
návrhy na úpravy výše uvedených zákonů.  
 
Složení petičního výboru: 
Cvrkal Otmar, narozen 23. 12. 1944, bytem Františka Hrubína 887/10, 586 02 Svitavy 
Hrdá Jana, narozena 2. 12. 1952, bytem Chrášťany 171, 252 19 Rudná 
Krása Václav, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6 
Morávek Jiří, narozen 5. 4. 1958, bytem Pražská 184, 500 04 Hradec Králové 4 
Uherka Jan, narozen 24. 12. 1942, bytem Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod 
 
Členy petičního výboru bude zastupovat: 
Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6 
Petice prosím zasílejte do 20. dubna 2011 na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00, Praha 7 – 
Holešovice. 
 

Zdroj: www.nrzp.cz 
 


