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„Život bez práce je nudný, ale bez lásky nesnesitelný.“ P.Gaugin 
                                       
 Z pražského klubu
Dne 30.6. jsme chtěli uskutečnit vycházku na Petřín. Bohužel nám počasí 
nepřálo a po horkých dnech přišel osvěžující déšť. A tak jsme jako obvykle 
skončili na koláčích u Frgála. 
O svahu Petřín si tedy můžete alespoň něco přečíst. 
 Vycházka na Petřín
Petřín je svah, který je vysoký 318 m. Zdvíhá se nad územím Malé Strany.
Původně zde byl les s oborou, který sahal  až k Bílé hoře. Na jižní  straně se 
od 12. do 18. století rozkládaly vinice,  které se postupně měnily  v zahrady ( Na 
Nebozízku, Seminářská, Kinského). Po roce 1945 byly spojeny v Petřínské 
sady. Jaké památky nalezneme na Petříně?
 Kostel sv.Vavřince, původně románská stavba z r.1135. Její dnešní podoba 

je barokní z let 1735 a 1770.
 Kaple Kalvárie z roku 1735 se sgrafitem podle kartonu Mikoláše Alše.
 Petřínská rozhledna věž vysoká 60 m, postavena v roce 1891 podle vzoru 

pařížské Eiffelovy věže. Dříve sloužila jako první vysílací televizní věž.
 Hladová zeď – Gotická městská  hradba, vedoucí od Strahova k Újezdu, 

postavená v letech 1360 –1362 jako součást opevnění města Prahy. Dnes 
měří 1178 m, je vysoká 7,5 – 8 m a má průměrnou šíři 170 cm.

 Hvězdárna byla  prvně otevřena v roce 1930.
 Vila Kinských, empírová stavba v jižní části Petřínských sadů z let 1827 – 

1831.
 Karpatský kostelík vybudovaný v 18.stol. a  v roce 1929 přenesený do 

Prahy. Je dokladem umělecké tvořivosti ukrajinského lidu.
Překrásná procházka je růžovým sadem na vrcholu Petřína poblíž hvězdárny. 
A tak snad příště, nebude-li pršet.
Soutěž vodicích psů 26.6. o "POHÁR ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU" 
2005, jehož celkovým vítězem se stal pan LADISLAV HOLBA a jeho pes 
ARAMIS.
Soutěž se konala v Areálu HELPPES v Praze - Motole. Soutěžící měli štěstí, 
bylo krásné počasí, sluníčko svítilo a až k večeru se přihnala malá bouřka. A to 
už se jen čekalo na vyhlášení vítězů.
Soutěže se zúčastnilo 16 soutěžících z toho 4 soutěžící v kategorii 
kombinovaný handicap ( zrak a sluch)
Umístění v kategorii KH - kombinovaný handicap
se  umístili
l. místo      Ladislav Holba - Aramis       
II. místo     Martin Tarčinec - Elza z Vinice 
III. místo    Barbora Tesková - Eduard       
IV. místo   Jana Brožková - Chakim        
Organizace Helppes  zajistila i občerstvení, a tak nám divákům také nic ke 
štěstí  nechybělo.
Navzájem jsme si mezi sebou mohli popovídat o svých psích zážitcích.



A navečer se někteří přesunuli do blízké zahradní restaurace, kde nebylo o 
další psí historky nouze.    
Martin Tarčinec bohužel odjel dříve (autobus nepočká)  a tak si osobně nemohl 
vychutnat   slávu na druhém stupínku vítězů. Elza, ač mladá a ještě nezkušená 
se předvedla výborně.  Také ostatní se drželi statečně i když v tom horku to 
určitě nebylo snadné. 
Náš obdiv mají všichni soutěžící a to  jak  Bára Tesková, tak i Jana Brožková.
Někdo kdysi řekl, není důležité vždy zvítězit, ale je důležité najít odvahu a 
zúčastnit se.  
 Z brněnského klubu

Ve čtvrtek 14.07. 2005 v 15 00 hod. se sešel brněnský klub v
restauraci Pedro. Účastnilo se 9 osob a projevili o činnost klubu zájem.
V srpnu chystají výlet  a exkurzi do Chrlic. V září navštíví pečovatelský dům 
v Přerově.    
Přesné informace a pozvánky zajistí  Ing. Leo Brückner,  mobil 608 - 866 912

Připravujeme v     období prázdnin podle zájmu  
Výlet do Sázavy – klášter
Výlet do Jihlavy 
Domluvíme se individuálně. 
Připravujeme na podzim
5ti denní festival hluchoslepých se zaměřením na literaturu a výtvarnou tvorbu.
Festivalu se může zúčastnit každý hluchoslepý, případně doplníme zrakově 
postiženými. 
Účastníci mohou předvést svá výtvarná dílka, literární tvorbu apod.
Už se moc těšíme.   
Zájemci se mohou předběžně  nezávazně přihlásit, abychom měli představu 
kolik míst máme rezervovat. 
Termín  17. – 22. říjen – Svratka, cena cca 1200,- Kč.
Novinky z     internetu:  
poradna TARO rozšiřuje své služby
O seznamku a zpravodaj Taro-net rozšíříla svoje služby internetová poradna
pro zdravotně a socialně handicapované TARO.CZ.
http://www.taro.cz
Další zajímavá stránka je http://www.internetporadna.cz 
Zde najedete E –linku  důvěry a oblast Duchovní poradenství
Poradenství z oblasti všech zdravotních postižení. 
Zadat dotaz můžete také na adresu: office  @internetporadna.cz  
Zákon č. 127/2005 Sb.  o elektronických  komunikacích
Byl schválen a je platný od 1.5.2005. 
Víte, že v případě, že jste občan se smyslovou vadou nebo těžce pohybově postižený 
můžete mít  v pronájmu koncové zařízení ( fax, psací telefon a bezdrátový telefon) a 
nemusíte si jej kupovat.  Cenové úlevy pro zdravotně postižené jsou zde také, ale záleží na 
jednotlivých operátorech pevných linek, jakou formou je poskytnou. Pokud tedy budete 
přecházet k jinému operatorovi než je Český Telecom, ověřte si cenové  úlevy- zda jsou v 
paušalu, tarifu apod.     
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