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Přijeli si vyzkoušet práci v chráněné dílně 
Na prohlídku našeho jaroměřského Centra pracovní rehabilitace 
pozval jeho ředitel Michal Vejprava studenty a jejich učitele ze tří 
speciálních a praktických středních škol – ze Střední školy profesní 
přípravy v Hradci Králové, ze Střední školy a Základní školy v Novém 
Městě nad Metují a z Obchodní akademie Olgy Havlové z Janských 
Lázní. „Rád jsem sledoval, s jakou chutí se studenti pustili do práce 
pod mentorským dohledem našich kolegů, i když to byla jen ochut-
návka,“ byl potěšen Michal Vejprava. 

„Hlavní činností CPR 
je podpora a zapra-
cování osob se zdra-
votním handicapem 
na vyhrazených chrá-
něných pracovních 
místech. Spolupracu-
jeme s různými za-
městnavateli, u nichž 
naši lidé nacházejí 
pracovní možnosti.“ 
Upřesnil, že v provo-
zovně v Jaroměři 

zaměstnávají kolegy při výrobních zakázkách lakování modelů ná-
kladních automobilů a voskových chráničů sluchu a v rámci technic-
koprovozních pracovišť. 

„Přijeli jsme na pozvání CIRI (Centrum pro regionální rozvoj a inovace 
královéhradeckého kraje) a jsme mile překvapeni. Myslím, že pro na-
še studenty, kteří teď budou končit školu, je užitečné, že si mohou 
vyzkoušet své možnosti a v čem jsou dobří. Ověřili si zde svoji zruč-
nost a bylo na nich vidět, že je to bavilo. Je možné, že někdo z nich 
vaše centrum vyhledá a bude se ptát, zda jej zaměstnáte,“ uvedla 
učitelka Jana Konečná ze Základní a Střední školy Nové Město nad 
Metují.                                                                          Pokračování na str. 2 

PODĚKOVÁNÍ ZE  ŠKOL 
Děkujeme za pozvání do Centra pracov-
ní rehabilitace v Jaroměři. Moc děkuje-
me za krásné dopoledne, které jsme 
prožili ve společnosti Vás i Vašich za-
městnanců. Přejeme Vám všem ať se i 
nadále daří. 

Za učitele, asistenty i žáky z Nového 
Města Jana Konečná 

Děkujeme Vám za zprostředkování ex-
kurze pro žáky naší školy ve firmě CPR v 
Jaroměři. 

Obsah exkurze se všem velice líbil a byl 
přínosný pro studenty oboru Obchodní 
akademie, kteří se zúčastnili. 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

Mgr. Jana Marešová, ředitelka školy 

Obchodní akademie, odborná škola a 
praktická škola Olgy Havlové, Janské 
Lázně  
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Přijeli si vyzkoušet práci v chráněné dílně 
                  Pokračování ze str. 1 

Chlapci i děvčata se celkem rychle rozkoukali v dílně, kde se vyrábějí 
špunty do uší z vosku a kde se připravují díly modelů k lakování pro 
firmu Kaden. Vyzkoušeli si svoji zručnost při precizní práci s nároky 
na jemnou motoriku, soustředili se, vyptávali se, nechali se vést a 
poradit si. „Mně je jedno co dělám, hlavně, že dělám rukama,“ říká 
Anička. Sama o sobě říká, že je nadaná na ruční práce. „Baví mě něco 
dělat s rukama, mě to stačí jednou ukázat a už to dokážu sama. Táh-
ne mě to k oboru kadeřnice, nebo k cukrařině, u toho dortu si prostě 
vyhraju.“ Její spolužačka Lenka si vyzkoušela práci s voskem a 
v úklidové komoře pod oborným okem kolegyně z našeho Centra 
stírala. „A ještě jsem pracovala s těmi autíčky,“ doplnila výčet zkuše-
ností. „Vyžaduje to přesnost, pečlivost, preciznost a trpělivost,“ shod-
la se děvčata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá pedagožka z Nového Města nad Metují, Stanislava Bílková, je 
také s exkurzí spokojená: „Líbí se nám tu moc, děti mají perfektní 
příležitost vyzkoušet si konkrétní práci,“ říká a současně přiznává, že 
děti s handicapem to mají s uplatněním v práci docela složité, práci 
nacházejí špatně. „Proto vítáme takovouto příležitost.“ 

Spokojen byl i pan učitel Michal Dědek z Obchodní akademie, odbor-
né školy a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních: „Mně se 
opravdu líbí, že studenti tu mají příležitost vidět a vyzkoušet celou 
řadu nabídek pracovního zapojení. Mnoho z nich má vztah k autům, 
mně připadá atraktivní příprava jednotlivých dílů a částečné komple-
tovaní modelů aut,“ uvedl učitel a dodal, že jejich škola připravuje 
děti s handicapem spíše na práci v administrativě. Proto si se zájmem 
prohlédli a vyzkoušeli práci s počítačem v administrativním zázemí 
Centra pracovní rehabilitace v Jaroměři.  

Zdenka Hanyšová Celá 

„Je pro nás důležité  
navštěvovat sociální podniky  

a být s nimi v kontaktu,“  
Říká Šárka Bartošová z CIRI 

Den otevřených dveří v Centru pracovní 
rehabilitace v Jaroměři nás zaujal roz-
manitostí a pestrostí jednotlivých čin-
ností. Velmi nás potěšilo, s jakým zá-
jmem studenti procházeli jednotlivé 
provozy a s jakým nadšením se zapojili 
do výroby. Máme kladné ohlasy od za-
pojených škol a návštěva v CPR HK pro 
ně byla určitě přínosem. Velké poděko-
vání patří panu řediteli i všem zaměst-
nancům, kteří se jim věnovali.  

Regionální centrum podpory sociálního 
podnikání se snaží pomáhat sociálním 
podnikům ve všech možných oblastech, 
proto je pro nás důležité navštěvovat 
jednotlivé sociální podniky, být s nimi v 
kontaktu, abychom viděli, s jakými kon-
krétními problémy se potýkají. Den ote-
vřených dveří v CPR HK byl pro nás pří-
nosem i z toho důvodu, že na podzim 
2018 bychom měli začít realizovat pro-
jekt zaměřený na spolupráci sociálních 
podniků a speciálních středních škol v 
Královéhradeckém kraji a zde jsme moh-
li načerpat spoustu inspirace a tipů, jak 
by mohly jednotlivé aktivity probíhat. 
V této souvislosti předpokládáme další 
spolupráci s CPR HK na exkurzích a pra-
xích pro studenty. Pan ředitel Vejprava 
rovněž připravuje nový projekt zaměře-
ný na sociální inovace, který mu v rámci 
našich činností pomáháme konzultovat. 
Jedná se o ojedinělou iniciativu, jejíž 
zdárné dokončení by mohlo pomoci OZP 
nejen v Královéhradeckém kraji, ale 
v celé ČR. Budeme doufat, že se projekt 
podaří realizovat.“ 

Šárka Bartošová, odborná konzultantka, 
Regionální centrum podpory sociálního 
podnikání v KHK 
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Příběh kolegyně Marcely Bekové 

Do CPR HK jsem nastoupila po mateřské dovole-
né v lednu 2009. Hledala jsem práci, kterou bych 
mohla sladit s rodinou. Přihlásila jsem se do vý-
běrového řízení a nejdůležitější pro mé rozhodo-
vání byla možnost pracovat na zkrácený úvazek. 
Měla jsem dcerku ve druhé třídě a syna ve škol-
ce a manžel pracoval na turnusy. 

Začala jsem nejdříve jako uklízečka na domově 
mládeže školy v Hradci Králové, kam jsem denně 

dojížděla. Byla jsem šikovná a bavilo mě to, tak jsem po pěti letech 
dostala příležitost pomoci rozjet úklidové práce u soudu a hned na to 
jsem dostala práci v provozovně v Jaroměři jako pomocný provozní 
technik. Byla jsem „k ruce“ kolegovi, který práci provozního technika 
vykonával na celý úvazek. Přibývalo nám zakázek na úklid a ještě tu 
byly údržbářské práce na provozovně. Kolega tedy pracoval hlavně 
na nich a já jsem dostala „rajony“. Od té doby objíždím místa, kde 
máme stálou zakázku na úklid – školy, zubní Laboratoř, ZVÚ v Hradci 
Králové a další. Zajišťuji, aby kolegové na úklidu měli vše, co potřebu-
jí ke své práci a vozím jim úklidové prostředky na místo. Starám se o 
zásobování a objednávám u dodavatelů, komunikuji se zákazníky, 
kteří si u nás úklidové práce objednávají, objíždím je s předávacími 
protokoly, mám hmotnou zodpovědnost.  

A pracuji s lidmi - zaučuji nové kolegy, řeším jejich potřeby, a také je 
zaskakuji, když mají volno. Baví mě ta různorodost mé práce a mož-
nost si ji sama organizovat a plánovat. Ráda komunikuji s lidmi. Je 
zajímavé je poznávat a vědět, jak s každým mluvit. Pomáhá mi v tom 
trpělivost a vysvětlování. Ani jsem netušila, kolik té trpělivosti v sobě 
mám. 

Co mi práce dala? Především mě „vrátila do auta“. Netušila jsem, že 
budu takhle samostatná řidička, a to mě obrovsky zvedlo sebevědo-
mí. Prostě jsem dostala auto a musela jsem jet, nevěděla jsem 
nejdřív ani to, jak se jede do Týniště. Také na počítači jsem se musela 
naučit, trápila jsem se s tím, ale „dala jsem to“. Prostě zkusit se má 
všechno, ale musí se chtít, první nezdar není k tomu, aby se skončilo, 
protože chybami se člověk učí, to je můj přístup. 

Pracuju s fajn týmem lidí, se kterými si pomáháme, povídáme si o 
těžkostech, setkávám se s jejich osudy. Jsou i takoví, kteří nemají 
nikoho a je dobře, že jim můžeme pomoci.  Dostávám poděkování od 
lidí, kteří si váží mého přístupu, to mě moc těší. Hlavně je důležité 
respektovat hranice, vždycky jim říkám, že můžeme být kamarádi, 
ale v práci máme všichni svoje povinnos-
ti, ty si musíme plnit. 

Občas si „nosím“ práci domů. Děti vy-
rostly, ale pořád je pro mě důležitá moje 
rodina. Často je to náročné, když „visím“ 
na telefonu a něco zajišťuji, ale zatím 
mně to tolerují. Ráda s nimi trávím víken-
dy, pracujeme doma, také odpočíváme a 
jezdíme rádi na výlety. Oni vyberou místo 
a já říkám, že s nimi pojedu kamkoliv. 
Většinou jsme ale spolu nejraději doma 
na zahradě.                        Marcela Beková 

Představili jsme se na veletrhu 

Zúčastnili jsme se druhého Veletrhu so-
ciálního podnikání v Kongresovém cen-
tru Aldis v Hradci Králové, které 11. 
května uspořádalo Centrum investic, 
rozvoje a inovací společně s Královéhra-
deckým krajem. Vyslechli jsme řadu zají-
mavých prezentací včetně prezentace o 
Operačním programu Zaměstnanost a o 
aktuálních výzvách Místních akčních 
skupin v Královéhradeckém kraji. Pre-
zentovali jsme se naším stánkem ve 
foyer Aldisu spolu s dalšími sociálními 
podniky.  

Zkultivovali jsme tréninkovou 
zahradu v Hradci  
Děkuji kolegům za týmovou spolupráci 
při úpravách naší tréninkové zahrady 
v našem areálu CPRHK v Hradci Králové. 
Marcela Beková, Miluna Gavorová, Jirka 
Kulhánková, Romana Urlichová, Jaroslav 
Macháček, Hana Vejpravová a já jsme se 
podíleli na ořezání větví lip, zasahujících 
do chodníku a na úpravách trávníku 
v prostorách zahrady. Do budoucna plá-
nujeme zahradu využít jako tréninkový 
prostor pro osoby se zdravotním handi-
capem, které se zde budou učit zakládat 
a udržovat užitkové zahrady.  

Michal Vejprava 
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MILÉ PŘEKVAPENÍ 
V pátek 8. června jsme zažili na našem pracovišti Centra pracovní 
rehabilitace v Jaroměři milé překvapení, kdy nás navštívila naše kole-
gyně na mateřské dovolené se svojí rodinou. Paní Ivana pro nás pra-
covala na zakázce v Týništi nad Orlicí a byla na tomto pracovišti po 
poměrně obtížném zapracování nakonec opravdovým tahounem. 
Přejeme paní Ivaně a její rodině vše dobré a hlavně pevné zdraví a 
brzký návrat do práce.                                                      Michal Vejprava 

UŽ SE TO BLÍŽÍ: Pohádkový les už v září 

Reference od kolegů z Detechy 

Lidé z CPR HK jsou citliví a trpěliví 

Naše družstvo Detecha Nové Město nad 
Metují spolupracuje s Centrem pracovní 
rehabilitace Hradec Králové od roku 
2007 a lidé z této společnosti u nás pra-
cují na zakázce "Plastifony“. Jedná se o 
plastické chrániče, které jsou určeny na 
ochranu proti hluku do hladiny 100 až 
110 dB a vyrábějí se ve dvou velikos-
tech. 
S kolegy, spolupracovníky i se spoluprací 
s CPR HK a panem Vejpravou jsme velice 
spokojeni. Zakázky jsou provedeny veli-
ce precizně a včas. V případě, že nám 
nějaká zakázka „hoří“, vždy se domluví-
me a máme pak zakázku přednostně 
hotovou. Komunikujeme buď telefonic-
ky nebo e-mailem a na všem se perfekt-
ně dohodneme. Pro hotové zakázky jez-
dí náš řidič, který nemusí na nic čekat, 
vše je vždy výborně připraveno. Kolego-
vé z CPR HK jsou moc šikovní a vstřícní a 
my si velice jejich práce vážíme. 
Lidé s jakýmkoliv handicapem práce jsou 
pro společnost velice užiteční. Například 
práce na plastifonech je velice náročná 
práce a lidé u nás ve výrobě je neumí 
dělat. Nemají ten cit a trpělivost, je to 
velmi specifická práce. Lidičky z CPR HK 
se této práce zhostili velice dobře. Jsou 
užiteční kdekoliv ve společnosti, protože 
všechno vnímají jinak - jsou velice citliví 
a trpěliví. 

Marie Kupková,  
vedoucí výroby 
kosmetiky, Dete-
cha, chemické vý-
robní družstvo,  
Nové město Nad 
Metují  
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