
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
www.neratov.cz SRPEN 2019 

„Myslíme na konec naší cesty, kde se sejdeme s mnoha poutníky a společně vzdáme chválu našemu Bohu“! 
 

Připravujeme se na poutní slavnosti 2019 

 zvířat… 

1Výtvarný Nerato  

 Ježíš - on sám je poutník za člověkem. Apoštolové jdou za ním, putují za Božím synem a vytvářejí tak obraz života křesťana:  

křesťan, poutník za Kristem - v tomto spočívá směr i cíl každé křesťanské pouti. 

 
Pouť je znamení života křesťana. Odpovídá situaci člověka, 

který rád chápe svůj život jako cestu. Od narození až po smrt 

prožívá každý vlastní situaci putujícího člověka. Ona připo-

míná osobní putování po stopách Kristových - je cvičení v 

pokání za lidské slabosti, vnitřní přípravou a obnovou srdce. 

Bděním, postem a modlitbou poutník postupuje po cestě 

křesťanské dokonalosti. Nejvýstižnější výraz tedy zřejmě je 

"člověk putující a člověk hledající"! Vzpomeňme na našeho 

praotce ve víře Abraháma jako poutníka hledajícího zemi 

zaslíbenou: "Jdi do země, kterou ti ukáži". A on se vydal i se 

svým početným rodem na svou životní pouť. Jeho putování 

lze vystihnout zase slovy žalmů: "Bože, ty jsi můj Bůh, 

snažně tě hledám..." Abrahámovi potomci vysvobozeni z 

Egypta putují 40 let pouští. Jsou na cestě do země, kterou 

Bůh slíbil Abrahámovi a jeho potomkům, jsou na cestě za 

Hospodinem.                                                                                                                                                                                      

Pouť také patří mezi úkony duchovního života, vedle přijí-

mání svátostí, každodenní modlitby, pravidelného postu, 

almužny či jiných skutků milosrdenství.                                                                                                                                                             

Pouť je také výjimka z každodenního shonu a všednosti. 

Člověku se zdá, že se pořád točí v kruhu, v pracovním týdnu 

je jeden den jako druhý, jeden týden utíká za druhým a na-

jednou rok uteče jako voda. Pouť nabízí zastavení, zklidnění, 

možnost rozjímání, duchovní odpočinutí.                                                                                                                                                                            

Na pouť může člověk jet např. autobusem a nebo se jde pěš-

ky. Ale pěší poutník může víc vnímat Boží znamení v přírodě 

a přemýšlet o nich.                                                                                                                                                                                

Pouť nám vlastně může zpestřovat celý rok, protože na 

správnou pouť se půl roku připravujeme a těšíme a pak se na 

ni půl roku vzpomíná.                                                           

Na poutě se chodí především na znamení pokání, to jest ná-

pravy za své viny. Odevzdávám Pánu Bohu moje útrapy 

spojené s námahou na cestě k Němu, únavu, bolesti, vyčer-

pání. Dalším důvodem je také vděčnost Pánu Bohu, poděko-

vání. V neposlední řadě jsou pro mnohé důvodem pouti 

prosby, za zdraví apod. 

 

 

I když je poutník tělesně unaven a vysílen, neopomíjí zastávku u božích muk, křížů nebo soch svatých. Na své životní cestě bývá 

člověk také unaven starostmi, a často pak sejde z cesty, protože přehlédl Boží znamení. Ta nám mohou zaostřit pohled na to pod-

statné a zároveň mohou i občerstvit a osvobodit od spoléhání na vlastní omezené síly.                                                                     

Občas jdeme utěšenou krajinou, občas slzavým údolím. Chvílemi prší, chvílemi svítí sluníčko. Připadáme si najednou ušlí a znave-

ní, ale myslíme na cíl, který se nám zdá ještě v nedohlednu, ale k němuž chceme dospět. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od června t.r. jsme rozšířili otevírací dobu obchodu – máme otevřeno i 

v neděli! Od roku 2013 funguje obchod v režimu chráněného pracoviště a na 

pozici prodavačů zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Neratovský 

obchod najdete v budově hospody, v zadní části přízemí. Obchod má samo-

statný vstup, hned vedle dětského hřiště. V neděli bývalo zavřeno – i proto, 

že personál potřebuje o víkendu odpočinout… Zklamáni pak byli především 

účastníci dopolední Mše Svaté – přijíždějí často z daleka a nebylo jim dopřá-

no zakoupit si upomínky či občerstvení.  V obchodě zakoupíte: výrobky 

chráněných dílen Kopeček, neratovské oplatky, neratovské pivo Prorok, 

upomínkové předměty, pohledy, turistické známky a vizitky s neratovskou 

tematikou. Hlavně pak i potraviny – pečivo, ovoce, zelenina, maso a masné 

výrobky. Nechybí ani drogistické a papírenské zboží. Milá obsluha obchodu 

vám rovněž připraví drobné občerstvení - domácí limonádu, kafe, párek 

v rohlíku čí sekanou v housce nebo výborné palačinky.  Nedělní prodej 

značně posílí potřeby víkendových turistů. A nakonec - každým nákupem v 

obchodě podporujete činnost Sdružení Neratov!                       Petra Starková 

 

 „Kraj“ o nás ví…. 

1Výtvarný Nerato  

V květnu přišel panu faráři e-mail od novinářky, která chtěla 

napsat příběh o Neratově. Na tom by nebylo až tak nic 

zvláštního, kdyby odesílatelkou nebyla novinářka z Anglie. 

Stephanie Ross pracuje jako žurnalistka na volné noze a 

zajímají ji hlavně sociální a charitativní témata. Kvůli nim 

neváhá vycestovat třeba do Afriky po stopách pytláků nebo 

do Vietnamu, kde pátrala a odhalovala tajemství o obchodo-

vání s lidmi. Velmi si přála napsat článek o Neratově, ale 

musela pro něj nejprve získat vydavatelství, které by bylo 

ochotné ho otisknout. Nakonec se domluvila s letovým ma-

gazínem pro společnost EasyJet. Předpokládaných až 8 strá-

nek textu a fotografií tak může shlédnout až sedm milionů 

cestujících. Pak už nic nebránilo tomu, aby se vydala naši 

vesnici poznat osobně.  Návštěva se uskutečnila 15. červen-

ce  a Stephanie přijela společně s fotografem Davem Imm-

sem, který mj. pracuje i pro firmu Adidas.  Jejich mise zača-

la v Bartošovicích. Tam se k nám připojili manželé Heryn-

kovi. Manželka našeho obchodního zástupce, Irena, totiž učí 

angličtinu,  a tak byla po celou dobu skvělou překladatelkou. 

Náročný, simultánní, překlad měl obrovský význam přede-

vším při překladu duchovních myšlenek otce Josefa.  Naše 

první kroky vedly do chráněných dílen Kopeček, kde nás 

vřele uvítala paní vedoucí, Romana Bukáčková.  Na Kopeč-

ku Stephanii nejvíce zaujalo točení na hrnčířském kruhu a 

tkaní na tkalcovském stavu. Poté jsme se přesunuli do speci-

ální školy, kde paní ředitelka Broňa Havlíková představila 

jak budovu a fungování školy, tak i nelehký úděl rodičů 

postižených dětí v Česku.  Při prohlídce stavby budovy nové 

školy se strhl prudký liják, proto jsme usoudili, že bude 

nejlepší přejet do Neratova. Po obědě se vypravil Dave fotit 

Neratov a Stephanie hovořila s uživateli našeho chráněného 

bydlení. Chtěla silný příběh lidí, kteří to v životě neměli 

lehké. Když uživatelé vyprávěli o svém životě, bylo vidět, že 

ji to opravdu zasáhlo. Vyvrcholením byla beseda s panem 

farářem Josefem, který představil historii Neratova, naplňo-

vání svých vizí a duchovní hodnoty všeho počínání. Paní 

Stephanii zaujal především fakt, že celá historie obnovy je 

úzce spjata s účastí hendikepovaných a potřebných lidí.    

 

Příběh Neratova zaujal daleko za hranicemi 

1Výtvarný Nerato  
Večer jsme příjemně poseděli a besedovali v naší hospodě – 

už společně s dalšími kolegy z vedení Sdružení Neratov. 

Pondělní počasí nebylo zcela ideální a znemožňovalo Da-

vemu venkovní focení. A nejen to. Dave dokonce se svým 

autem uvízl v nesjízdném terénu a musel pomoci Jirka Křes-

ťan s bagrem.   Fotografování bylo proto vyhrazeno úterní 

dopoledne. Součástí byla i prohlídka kostela, chráněných 

dílen, pivovaru či letního tábora našich dětí - a také okolí 

Neratova. 

Stephanie byla nadšená a moc se jí u nás líbilo. Po celé dva 

dny se s Davem snažili vychutnat si každou chvilku zde 

strávenou.  A jak se o Neratovu vlastně dozvěděla? Inu,  

z kampaně České spořitelny, jejíž video a následný reklamní 

spot nalákal k návštěvě tohoto místa už spoustu lidí. Kdo 

mohl tušit, že bude mít až takový dosah… 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se návštěvy účastnili, 

ať už přímo nebo organizačně a hlavně Ireně Herynkové za 

překládání.                          Barbora Cedidlová, Jiří Herynek ml. 

 

V červnu nás navštívil pan Vladimír 

Derner, náměstek hejtmana Králové-

hradeckého kraje s gescí pro sociální 

oblast. Prohlédl si, jak pokračuje 

stavba nové budovy speciální školy. 

Zaujalo ho, jak rozšiřujeme sociální 

služby a co nového se děje v Nerato-

vě. Královéhradecký kraj je skvělým 

partnerem při plánování i realizaci 

našich projektů.           Martina Kosová 

 

 

Skvělá informace pro návštěvníky Neratova  

- v  „Konzumu“ nakoupí i v neděli! 

http://www.pivovarneratov.cz/
https://www.facebook.com/DernerVladimir/?__tn__=K-R&eid=ARBJFOwRhVFs9R5RAUJ6-uH-Hgq8TTT6xogwifXoEeUbzUp60006Yld-hiufL9-4Lj6XmCAkvs9E4itR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB41C60DpLV3xkTXPHnOrvTbwILRJ1TBnr6vGDBFzive3URZKYr6rIhE_zHdYweckWzRJhzyLVLU5t73mgGtQpbZkcfeKdAPzSsCy_nxex1kuFwsaC2NJlusDcmMCuswfAubgMOjLQsMR-yKjrRW3CtK0OsqD5WN4xdxLQUt6SUA4Z9WXhI7a3YUo3CMwk068Fx78PwEgP-jMLOEOm9BhHkwP0D0As1T6mhrBKlJJAxxsmx9RISFFX0yF45iP5FReMGbvTbaO1RatxqX3GlkvsvccDSMMb3DSYV6sLXqrVZq88EWMVK7N2UDGMGWUt5mZvwSPoyQfF2HRf-aQ
https://www.facebook.com/DernerVladimir/?__tn__=K-R&eid=ARBJFOwRhVFs9R5RAUJ6-uH-Hgq8TTT6xogwifXoEeUbzUp60006Yld-hiufL9-4Lj6XmCAkvs9E4itR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB41C60DpLV3xkTXPHnOrvTbwILRJ1TBnr6vGDBFzive3URZKYr6rIhE_zHdYweckWzRJhzyLVLU5t73mgGtQpbZkcfeKdAPzSsCy_nxex1kuFwsaC2NJlusDcmMCuswfAubgMOjLQsMR-yKjrRW3CtK0OsqD5WN4xdxLQUt6SUA4Z9WXhI7a3YUo3CMwk068Fx78PwEgP-jMLOEOm9BhHkwP0D0As1T6mhrBKlJJAxxsmx9RISFFX0yF45iP5FReMGbvTbaO1RatxqX3GlkvsvccDSMMb3DSYV6sLXqrVZq88EWMVK7N2UDGMGWUt5mZvwSPoyQfF2HRf-aQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci chráněných pracovišť se vzdělávají i vzájemně poznávají! 

Naše personalistka, Majka Peťovská, každoročně vybírá a organi-

zuje školení v různých sociálních podnicích pro vedoucí a asisten-

ty středisek. Pokaždé jsou to velice příjemně strávené dva dny. 

Letošní volba padla na sociální firmu Pro-Charitu v Červeném 

Kostelci. A protože je nás opravdu hodně, i tentokrát jsme se 

účastnili ve dvou skupinách.  Zaměření společnosti je opravdu 

různorodé; část vyrábí výtečné bylinné sirupy, mají zde šicí dílnu, 

prádelnu a vyrábí také zdravotnický materiál včetně fixačních 

roztoků HistoFor. A co je z našeho pohledu nejdůležitější - dávají 

pracovní příležitost ´hendikepovaným občanům.  Hned po příjezdu 

se nám dostalo milého uvítání od personalistky zdejšího podniku 

paní Lenky Fišerové. Usadili jsme se do zasedací místnosti a pan 

ředitel Michal Krejčí povyprávěl o historii a fungování jejich pod-

niku. V průběhu jeho povídání jsme měli možnost ochutnat rozlič-

nou nabídku bylinkových šťáv, které v parném počasí přišly vhod. 

Vzápětí jsme se šli podívat přímo do výroby sirupů a na šicí dílnu. 

Následovalo další povídání s obchodním manažerem, oběd a na-

kouknutí do laboratoře, kde se vyrábějí ony fixační roztoky. Celý 

den byl plný zajímavého povídání. Každá taková návštěva nám dá 

jiný pohled na naši práci a možnost, jak dělat věci jinak a snad i 

lépe. Volné odpoledne jsme využili k výletu do Babiččina údolí a 

večer se neformálně pobavili s našimi přáteli – především o pro-

blematikách sociální integrace. A už jsme se těšili, co nám kole-

gové připraví pro druhý den, kdy jsme měli zavítat do středisek 

v Žírči.                                                                                     

V Žirči jsme měli možnost nahlédnout do Domu sv. Josefa, který 

se nachází v původní barokní jezuitské rezidenci. Je jediným  

zdravotnickým a sociálním zařízením pro nemocné roztroušenou 

sklerózou v ČR. Pozorný personál naplňuje všechny potřeby klien-

tů pro plnohodnotný život.  V přilehlém zahradnictví provozuje 

společnost nádhernou bylinkovou zahradu Josefa Kamela, která 

nejen lečí ale i potěší na duši. Hned vedle se nachází zámecký 

park, který je místem setkaní i odpočinku. V parku najdete rovněž 

velice zajímavé Muzeum cyklistiky. Měli jsme možnost vidět 

kostel sv. Anny, který je barokním klenotem a místem duchovní 

útěchy. V chrámu jsme mohli poslechnout i hru na varhany a zcela 

unikátní zvonkohru. Byli jsme se podívat do chráněných dílen, 

v kterých pracují šikovné šičky a švadleny. Viděli jsme rovněž 

výtvarné tvořivé dílny, v kterých probíhá ergoterapie pro nemoc-

né. V Domě sv. Josefa se nachází kavárna Café Damián. Zde jsme 

pří dobré kávě a domácí bylinkové limonádě poseděli a dozvěděli 

se o integrační sociální politice a problematice sociálního podni-

kání z pohledu společnosti Pro Charitu.  Rádi jsme využili mož-

nost stáže v úspěšné sociální firmě jako podporu pro získání in-

formací a kompetencí pro rozvoj dovedností. Domluvili jsme se  

na spolupráci zejména v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání za-

městnanců. Děkujeme vedení Sdružení Neratov, z.s. za umožnění 

absolvování toho škol           Barbora Cedidlová, Majka Peťovská 

V průběhu měsíce května a června přijeli postupně do Neratova zaměstnanci všech středisek  Sdružení. Dorazilo celkem přes 200 

zaměstnanců. Cílem exkurzí bylo ukázat zaměstnancům, co je nového v Neratově a seznámit je s plány do budoucna. Zaměstnanci 

měli možnost si prohlédnout opravené věže kostela a oratoř a poslechnout si výklad o historii poutního místa. Byla pro ně připrave-

na prohlídka pivovaru s výkladem sládka o procesu vaření piva. Na závěr, při šálku kávy, se všichni dozvěděli o dalších aktivitách  

a nejbližších záměrech. Naše práce zdaleka nekončí! A pokud mají zaměstnanci komplexní přehled o dění , mají lepší inspiraci a 

hlavně, uvědomují si důležitost svého podílu v neratovském příběhu.  Neratovské sdružení je především hlavně o lidech. Zaměst-

nanci, uživatelé, podporovatelé, dobrovolníci, poutníci a návštěvníci dělají z Neratova to, čím je. Všechny skupiny mají pro chod 

obnovené vesnice svůj význam a bez nich by to nešlo.                                                                                                Marzena Peťovská 

 

Ve znamení rozkvetlých zahrad a bylinkových sirupů 

„Ten dělá to – a ten zas ono“ – zaměstnanci poznali neratovská střediska  
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Pivovar expanduje 

1Výtvarný Nerato  

Pivovar Neratov vytočil v měsíci červnu rekordní výtoč  -

11 tisíc litrů. Je to jasný doklad toho, že pivo vaříme vý-

borné a zákazníkům chutná. Povedlo se rozšířit počet 

odběrných míst v Konzumech, kdy jeden závoz činí i 500 

kusů lahví piva Prorok.  Počet prodejců sudových piv též 

stoupá a to i díky řetězu nových odběratelů. Povedlo se 

domluvit spolupráci s dalšími restauracemi ve větších 

městech, začíná se projevovat i šíření kladných referencí. 

Pravidelně zavážíme do dvou pivnic v Pardubicích, do 

pivnice v Rábech, do kavárny v Proseči. Tři pivnice odebí-

rají pivo v Hradci Králové.  K odběru se hlásí i pivnice 

směrem na Prahu a Brno… Poutníci ze všech koutů naší 

republiky ochutnají Proroka v Neratově – naším cílem je 

dopřát jim ho i „po pouti“, u nich doma. Je to příležitost i 

pro ně! Pokud mají tu „svoji“ hospůdku, mohou neratov-

ské pivo doporučit – byť ke zkušební výtoči. Ke kvalitě 

našich služeb rozhodně příspívá fakt, že pivo rozvážíme 

chladírenským vozem – zákazníci mohou pak ihned „na-

razit“! Menší i malé soudky jsou stále více dodávány 

k rodinným oslavám či sousedským posezením.                               
jhml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kavárna Wake up Coffee v Proseči 

 S Prorokem při harmonice 

V chráněných dílnách vytvářejí  naši zaměstnanci často 

krásné věci.  Keramika, košíkářství tkané a šité výrobky 

jsou typickou produkcí bartošovických dílen. Maňásci, 

vyrobení v chráněné šicí dílně na Kopečku, se stali sou-

částí zajímavého projektu Sdružení Splav, z.s. Jedná se o 

projektové dny, při kterých se děti z mateřských škol a 

prvního stupně základních škol učí především spolupra-

covat při plnění praktických úkolů. Programy Bylinky 

s princeznou, Trosečník a Bylinkové probíhají 

v komunitní zahradě v areálu zámku v Doudlebách. 

Jednoho takového programu se zúčastnili i žáci naší 

Základní školy speciální Neratov.   

 

  Z Kopečku do Doudleb 

1Výtvarný Nerato  

https://rejstrik.penize.cz/07557817-wake-up-coffee-s-r-o


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již tradičně první sobotu v červenci uspořádaly naše řemeslné chráněné dílny Kopeček Den otevřených dveří. Pro návštěvníky 

byl nachystán řemeslný jarmark, koláčky a dortíky z chráněné dílny Pekárna na plechu, bylinkové sirupy z chráněné dílny  Pro-

charitu Červený Kostelec, domácí bujóny, hořčice, výborná vína od vinařství Soják z Polešovic. Samozřejmostí byly ukázky 

řemesel košíkářství, tkaní, práce řezbářky a kováře. Děti si užily legraci na skákacím hradu nebo se mohly projet na ponících. 

Celý den byl doprovázen kulturními vystoupeními kapel různých žánrů, folk, blues, rock i keltská hudba. Program zpestřil fakír 

se svojí společnicí a po setmění skupina Infinity s ohnivou show. Po celou dobu nechybělo rozmanité občerstvení, grilovaná 

klobása, hermelín i maso z udírny, točila se malinovka a nechybělo pivo hned ze dvou pivovarů – hostil nás Pivovar Neratov s 

Prorokem a Pivovar Letohrad s Jelenem. Mnozí příchozí se zdrželi dlouho do noci a netajili se spokojeností. Ta ostatně vyzařova-

la ze všech návštěvníků – včetně dětí. A tak máme radost, že se opět podařilo připravit skvělou akci, která přinesla radost i všem 

kolem nás.                                                                                                                                                                                           

Velmi nás, „Kopečkáře“,  těší, že na vzdory velké konkurenci dalších akcí v našem regionu si na Kopeček najde cestu mnoho 

lidí. Děkujeme a za rok snad zase.                                                                                                                                                                     

Za úspěch celého Dne chráněných dílen děkujeme všem pomocníkům, dobrovolníkům a sponzorům, zejména Královéhradecké-

mu kraji, Obci Bartošovice v Orlických horách,  společnosti Servisbal,  Poni time, Maso EKO a přátelům.      Romana Bukáčková   

.                            

 

 
 

     

 

Kopeček 2019 – den otevřených dveří chráněných dílen 

Redakce NvN připojuje  ještě jedno poděkování. A to manželům Romaně a Láďovi Bukáč-

kovým, hlavním pořadatelům celé akce. Rozsahem organizačního zajištění je Den na Ko-

pečku nesmírně náročný a obsáhlý! Pro mnohé nezasvěcené zřejmě až  nepředstavitelné. 

V letošním roce jsem se až tak nevěnoval muzice a občerstvení. Ale obešel jsem všechny 

drobné prodejce a řemeslníky. Opravdu obdivuhodné bylo využití každého prostoru dílen  

a okolí k ukázce řemesla nebo nabídce zboží. Zajímavé byly i příběhy drobných řemeslní-

ků, bylinkářů a prodejců. Většinou spřátelené bytosti „Kopečkářů“ nebo Neratova jako 

takového. Proto jim věnuji více prostoru ve fotopříloze.  Za všechny účastníky velký dík 

všem „účinkujícím“!                                                                                             Jiří Herynek, red.                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Letní tábory jsou nedílnou součástí naší školy od doby jejího vzniku. Vždy na 

jeden týden v červenci a v srpnu se s  kamarády z různých koutů naší republiky 

společně setkáváme, abychom si užili spoustu krásných okamžiků. Ani letos 

tomu nebylo jinak. Na červencový tábor dorazilo 36 dětí s nejrůznějším posti-

žením a ubytovalo se v Chatě Neratov.  Byla pro  ně připravena spousta her, 

výtvarných a sportovních aktivit, diskotéka, jezdily  na koních, zpívaly ve stylu 

karaoke (tímto děkujeme rodině Beranových za krásný dárek). Každý večer 

jsme opékali buřty, hráli na kytary, zpívali písničky a dvakrát jsme také přijali 

pozvání do Neratovské hospůdky, kde jsme si jednou pochutnali na výborných 

palačinkách a podruhé jsme se osvěžili melounem.Část dětí absolvovala výlet 

na nedalekou vojenskou pevnost Hanička a zbytek táborníků vyjel do Skippy 

Parku Letohrad.  Prožili jsme krásných a nabitých pět dní, kdy dětem zářily oči 

radostí a to je to největší zadostiučinění, které jsme mohli my, dospělí, spat-

řit. Obrovský dík patří všem mým kolegům ze ZŠS Neratov a kamarádům dob-

rovolníkům, kteří věnují svůj čas, aby mohli být s dětmi, které by bez jejich 

péče a lásky neměli možnost prožít hezké chvíle na našem táboře. Už se těšíme 

na srpen – a přijeďte se za námi podívat.                      Petr Žitný, Lucie Podzemná   

Děkujeme Speciální škola si užila letní tábor 

Chráněné dílny Neratov, středisko 

Králíky, děkuje za příspěvek, který 

byl poskytnut z grantu Pardubického 

kraje k zakoupení čističky vzduchu. 

Dlouhé a úmorné byly dny veder. Pro 

mnohé pracovníky to znamenalo i 

nucený odpočinek. A tak tento přístroj 

je úlevou pro všechny! Hlavně pak ale 

umožňuje pokračovat v pracovním 

poměru astmatikům a alergikům.  

Všem se nám lépe dýchá !                                    
.                                  Dagmar Pejcharová 

 

Děkujeme firmám Wienerberger s.r.o. 

a Cihelna Kinský, s. r. o., které spo-

lečně podpořily činnost našeho sdru-

žení finančním darem 50 000,-. Pan 

Ing. Michal Filla osobně přijel na Den 

otevřených dveří na Kopečku. Velmi 

rádi jsme mu ukázali všechny řemesl-

né chráněné dílny.        Martina Kosová 

 

Od 31.5. probíhala sbírka v rámci 

programu ČSOB pomáhá regionům. 

Díky všem přispěvatelům a následné 

podpoře ČSOB bude možné pořídit 

novou keramickou pec pro chráněné 

dílny na Kopečku. Nová, menší pec,  

je snadno přemístitelná, což je velmi 

důležité v době jarmarků a dalších 

akcí, které jsou v rámci chráněných 

dílen pořádány. Významné je i to, že 

malá pec je napojena na napájení 230 

W a má výrazně nižší spotřebu elek-

trické energie. To umožní i méně 

efektivní či zájmové a volnočasové  

činnosti.  Jedním z prvních využití 

bude program pro veřejnost „Namaluj 

si hrnéček“ – více na: 

www.kopecek.neratov.cz                 .     

.                                     Martina Kosová 

 

http://www.kopecek.neratov.cz/


 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánky 

1Výtvarný 

Nerato  
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Přijďte, 

už se na vás těšíme! 

Po výkonu vás rádi 

osvěžíme……. 

V rámci bližší spolupráce našeho sdružení s Nadací Výbor dobré 

vůle Olgy Havlové budeme generálními dodavateli nápojů pro 

významnou charitativní akci v Praze.                                        

Kromě Proroka budeme točit i osvěžující nápoj „Chmelená“. 

mailto:jiri.herynek@neratov.cz
mailto:nove@neratov.cz

