
14. národní abilympiáda se 
uskutečnila v pátek 26. a v sobo-
tu 27. května v ČEZ aréně pod 
záštitou předsedy Senátu Parla-
mentu ČR Přemysla Sobotky,
prezidenta Hospodářské komory
ČR Jaromíra Drábka a pardu-
bického primátora Jiřího Střítes-
kého.

Přípravu a průběh měl na 
starosti tým organizátorů pod
vedením hlavního manaže-
ra Jaromíra Krpálka. Další-
mi členy týmu byli Vladimír
Podnecký, Alena Krpálková,
Renata Jetmarová, Miloš Kaj-
zrlík, Ivana Dolečková, Zde-
něk Špryňar, Miloš Pelikán,
Pavlína Kohoutková, Jaroslava
Winklerová, Petra a Lenka 
Ap-plovy, Jiří Křenek, Ludmila
Burgertová a Jiřina Kubis-
tová.

Na slavnostním zahájení zastu-
povali organizátora - Českou abi-
lympijskou asociaci - Jaromír
Krpálek s Vladimírem Podnec-
kým. Kromě nich se ceremoniálu
zúčastnili zástupce generálního
partnera skupiny ČEZ - ředitel
Elektrárny Chvaletice Vladimír
Gult, za Hospodářskou komoru
ČR její prezident Jaromír Drábek,
předseda představenstva Kraj-
ské hospodářské komory Pardu-
bického kraje František Vacek 
a náměstek pardubického primá-
tora Michal Koláček. Přítomné
pozdravila také Jaroslava Seli-
charová z Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany.

Se soutěžícími přijelo 32 do-
provodných osob. O výsled-
cích jednotlivých soutěžních
disciplín rozhodovalo 40 roz-
hodčích. Jako dobrovolníci se
znovu osvědčili studenti střed-
ních a vysokých škol, kterých
bylo 26. Spolu s organizátory
bylo na abilympiádě přítomno
kolem 220 osob.

Návrhy na plakát, diplom, po-
zvánky i jiné propagační materiá-
ly vytvořil kreslíř a bavič Jan
Lušovský.

Semináře k zákonu o sociál-
ních službách se zúčastnilo
72 osob.

Po loňských a předloňských
„jedlých“ perníkových medailích
dostávali nejlepší abilympionici
tentokrát medaile vyrobené v par-
dubické chráněné dílně TERE-
ZA. Na lícové straně byl motiv 
abilympiády, rubovou zdobil mo-
tiv historické části Pardubic.

Pohár předsedy Senátu Par-
lamentu ČR Přemysla Sobotky
určený nejlepšímu abilympio-
nikovi roku 2006 převzal
Milan Ševčík z Prostějova.        

(mk)

STŘÍPKY

Slib soutěžících přednesla Anna Formánková z Havířova
(nahoře) a slib rozhodčích Marie Čapková z Jeníkovic.

Foto: JAROMÍR FRIDRICH

Foto: TOMÁŠ KUBELKA (Východočeské Deníky Bohemia - Pardubické noviny)

Abilympiádu musíme dostat do ještě většího povědomí
Letošní 14. ročník hodnotí manažer Jaromír Krpálek

Připravit abilympiádu ke spokojenosti všech 
účastníků je velice náročná a zodpovědná prá-
ce, která znamená obrovské penzum úsilí 
a dlouhé hodiny jednání. A když se k tomu na-
víc přidá změna už důvěrně známého prostředí
i termínu, představuje to kroky do neznáma. 
O to větší je potom radost z toho, že se takto
vynaložená práce neminula účinkem.
V rozhovoru o tom mluví člověk nejpovolanější
- manažer 14. národní abilympiády a vedoucí
jejího organizačního štábu JAROMÍR KRPÁLEK.

● Mohl byste zhodnotit letošní abilympiádu 
i v kontinuitě předchozích pěti ročníků, které se
konaly v Salesiánském středisku mládeže?

V odpovědi na tuto otázku se musím nejprve vrátit
do let, kdy se abilympiády konaly v Černé za Bory.
Už tehdy jsme si předsevzali, že musejí být jinde 
a v jiném termínu. To se nám povedlo v roce 2001.
Prostory v Salesiánském středisku mládeže ale 

moc nevyhovovaly - byly malé, vše probíhalo ve více
patrech.

● Nebyly to zkrátka podmínky podle vašich
původních představ, že!

Ano, v tom s vámi plně souhlasím. Letos padl ná-
vrh uspořádat abilympiádu v ČEZ aréně. Tuto na-
bídku jsme dostali od provozovatele haly už v roce
2002. Využili jsme ji ale až letos, protože nás láka-
lo zkusit uspořádat v rámci abilympiády také výstavu
Abi-Reha a výstavu chráněných dílen.

● Z čeho máte největší radost?
Největší radost mám každopádně z prostředí i po-

třebného zázemí, které jsme měli. Potěšilo mne, 
a to mluvím jménem všech organizátorů, že jsme
měli možnost uspořádat vše na jedné ploše a že se
tedy mohly navzájem prolínat abilympiáda a dopro-
vodné výstavy i programy.   

Pokračování na str. 3



MUDr. Jiří Votava říká:
Budoucnost abilympiády je nadějná
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ŘEKLI NA ABILYMPIÁDĚ
Dík patří všem, kteří pomohli

ZDENĚK ŠPRYŇAR, ředitel pro vnější vztahy CAA:
Česká abilympijská asociace pořádala uspěšně již 14. re-
publikovou abilympiádu. V rámci zvýšení kvality celé akce
jsme letošní ročník konali poprvé v ČEZ aréně v Pardubicích.
Nové prostory nám nabízejí nové možnosti, kterých chceme
využít pro jubilejní 15. abilympiádu v roce 2007. Naším hlav-
ním partnerem byla Skupina ČEZ.

Asociace, jako člen světové abilympijské federace, plánu-
je v roce 2007 vyslat národní tým i na 7. mezinárodní 
abilympiádu do Japonska. Takto významné projekty pro zdra-
votně postižené lidi z České republiky jsme schopni pořádat
pouze za podpory řady organizací, kterým chci tímto podě-
kovat a zároveň požádat o přízeň do budoucna. Jenom díky
tomu jsme schopni zkvalitňovat život zdravotně postižených
lidí a nabízet jim pracovní uplatnění. Ještě jednou všem dě-
kujeme.

Pozitivní protipól zdravých lidí
MUDr. PŘEMYSL SOBOTKA, předseda Senátu Parla-

mentu České republiky: Jako lékař mám k této problema-
tivce velký vztah, protože z praxe velmi dobře vím, co to je,
překonávat nějaký handicap. Proto chovám velký obdiv 
k těm, kteří se dokáží nejen s nějakým postižením vyrovnat,
ale kteří dokonce navíc dokáží v nějakém oboru vyniknout
nad průměr a být v mnoha směrech vzorem pro ostatní lidi.

A právě abilympiády všech stupňů jsou jedinečnou ukáz-
kou obrovské šíře obdivuhodných dovedností mnoha zdra-
votně postižených. Proto musím ještě jednou projevit svůj
velký obdiv k těm zdravotně postiženým spoluobčanům, kte-
ří se dokáží úspěšně poprat s problémy a jsou pozitivním
protipólem mnoha zdravých lidí, kteří se vyznačují pasivitou
všeho druhu a tendencí, aby je někdo řídil a staral se o ně.

Byl jsem překvapen spontánností
Ing. VLADIMÍR GULT, generální ředitel Elektrárny

Chvaletice: Skupina ČEZ podporuje velké množství různo-
rodých aktivit. Letos jsme se stali generálním partnerem abi-
lympiády, neboť se domnívám, že právě takováto setkání 
a soutěže významně přispívají účastníkům k jejich integraci
do společnosti, jak v pracovním, tak v soukromém životě.

V neposlední řadě vnímám abilympiádu díky doprovodné-
mu programu i jako kulturní akci, během které je možné za-
pomenout na běžné strasti života. Mě osobně překvapilo, 
s jakým nadšením a spontánností bylo přijato nejen úvodní 
hudební vystoupení, ale i následná krátká vystoupení hostů. 
Z pobytu v ČEZ aréně jsem měl velmi dobrý dojem.

Abilympiáda? Velmi přínosný počin!
Dr. ing. JAROMÍR DRÁBEK, prezident Hospodářské

komory České republiky: Lidský rozměr a význam pardu-
bické abilympiády jsem si uvědomil přímo na místě, kde jsem
měl možnost pozorovat aktivní účastníky, pro něž je událostí
číslo jedna, událostí, na kterou se poctivě připravují a jejíž vý-
znam rozhodně nepodceňují.

Je radost vidět, že akce tohoto typu mají již svoji tradici 
a jsem velmi rád, že se mohla letos uskutečnit v prostorách
ČEZ arény, tedy v důstojném prostředí pro akci tohoto vý-
znamu. Byl bych potěšen, kdyby moje záštita nad touto akcí
byla vnímána také jako morální ocenění organizátorům a je-
jich dobrovolné práci pro druhé.

Aréna dala nový rozměr i význam
FRANTIŠEK VACEK, předseda představenstva Krajské

hospodářské komory Pardubického kraje: Hospodářská
komora je základním článkem samosprávy podnikatelů a tam
je nejlepší uplatnění pracovních dovedností zdravotně posti-
žených spoluobčanů. Tím je tato spolupráce pro obě strany
velmi zajímavá. Abilympiáda se mi líbí vždy, ale nové prostře-
dí ČEZ arény jí dalo nový rozměr a význam. Kvalitativně i pro-
středím se dostala na úroveň, kterou si zaslouží a věřím, 
že to zúročíme příští rok na 7. mezinárodní abilympiádě 
v Japonsku.

Jde o výsledek aktivity a vůle
MUDr. VÁCLAV VOLEJNÍK, ředitel Hamzovy léčebny

Košumberk: Pro lékaře je abilympiáda nejlepším podnětem
pro jeho aktivitu a neúnavnost. V rehabilitaci to platí dvojná-
sob. Tito abilympionici, kteří se scházejí na soutěži, dokládají
správný a očekávaný výsledek práce zdravotníků provádě-
nou často v situacích, které jsou hraniční a pro někoho bez-
východné.

Na abilympiádě dávají všichni účastníci i organizátoři odpo-
věď. Jsme tu, víme proč a mnoho dokážeme. Nejde jen o vý-
sledek šikovnosti a píle. Jde především o výsledek aktivity 
a vůle. Tyto vlastnosti často chybí mnohým lidem bez handi-
capu. Dívám se denně na úporný zápas se zdravotními obtí-
žemi nebo následky úrazů u našich klientů v Hamzově 
léčebně. Většina z nich si zaslouží abilympijské medaile za
to, že nepovolí. Nemusí být každý den slunečný. Mají právo
někdy si poplakat a zoufat. Ale většina z nich vyhraje svůj boj
a právě na abilympiádě to nádherně doloží.

Jsou pro mne příkladem a v naší práci jsou pro nás závaz-
kem. Děkuji jim za to.

Nápad s kostkou byl výborný
IVANA DOLEČKOVÁ, vedoucí střediska bezbariérovos-

ti a podporovaného zaměstnávání CAA: Můj největší zá-
žitek - to je asi prostor - otevřený, přístupný, obrovský.
Rozmístění jednotlivých soutěží dávalo možnost blízkého
kontaktu se soutěžícími, přímý pohled na jejich práci. Určitě
byl dobrý i pro výstavní část - přehledný, přístupný pro všech-
ny účastníky abilympiády i pro návštěvníky.

Velmi dobré bylo zázemí a dobře fungující služby v aréně.
Za velmi pozitivní považuji možnost využití „kostky“, promítá-
ní různých informací i možnost využití mikrofonu k poskyto-
vání rychlých informací.        Připravil JAROMÍR FRIDRICH

Jedním z propagátorů národ-
ní abilympiády u nás je 
doc. MUDr. Jiří Votava z praž-
ské Kliniky rehabilitačního 
lékařství. I díky němu má ta-
to zajímavá akce v českých
podmínkách tradici, vždyť
první česká - tehdy českoslo-
venská - abilympiáda se ko-
nala už před patnácti lety 
v pražské Drutěvě. Tam byli
také vybráni soutěžící na 
3. mezinárodní abilympiádu 
v Hongkongu, první z těch,
které se naši zástupci zúčast-
nili.

Jak vzpomínáte na začátky
abilympiády?

První mezinárodní abilympiáda
se konala v roce 1981, tedy před
čtvrtstoletím, v Tokiu a japonští
organizátoři o ní informovali již 
v roce 1978 na mezinárodním re-
habilitačním kongresu v Basileji.
Tam jsem s touto myšlenkou set-
kal poprvé, ale její kořeny musí-
me hledat ještě dříve v Japon-
sku, kde se zprvu organizovaly
soutěže v pracovních dovednos-
tech na národní a mezinárodní 
úrovni.

Vy jste se později zúčast-
nil mezinárodní abilympiády 
v Hongkongu...

V roce 1991 byla nabídka na
cestu do Hongkongu velmi láka-
vá, protože čínští organizátoři 
byli ochotni účastníkům zaplatit
většinu cestovních výloh, takže
se vytvořila československá dele-
gace pod vedením profesora
Pfeiffera. A byla to právě pozitivní
zkušenost z Hongkongu, která
způsobila, že se od následujícího
roku konala národní abilympiáda
v Pardubicích. Iniciátorem byl Jiří
Venzara, programátor a účastník
abilympiády v Hongkongu, ale na
udržení a rozvíjení této tradice se
pak podílela řada osob a institu-
cí z Pardubic. Přitom na čelných
místech mezi organizátory byli
vždy lidé těžce postižení, vozíč-
káři. Stejně důležitá byla i podpo-
ra centrálních institucí, MPSV
počínaje. 

Čím to, že u nás měla tato
tehdy nezvyklá akce takový
úspěch?

Úspěch národních abilympiád
vyplynul zřejmě z toho, že po ro-
ce 1989 vznikaly a aktivizovaly se
mnohé organizace osob se zdra-
votním postižením a také sami
postižení lidé se začali více ve
společnosti projevovat, získávali
pracovní uplatnění, cestovali.
Organizátoři v Hongkongu navíc
rozšířili abilympijskou tradici ze
soutěží v čistě pracovních doved-
nostech na soutěž v činnostech
volného času. Velkou popula-
ritu získala a dosud si udržela
soutěž v aranžování květin, další
discipliny vyšly z naší tradice „li-
dové tvořivosti“, např. pletení, 
vyšívání atd. 

Díky bohatému zázemí pak 
bylo možno sestavit třicetičlen-
nou delegaci na další meziná-
rodní abilympiádu v australském
Perthu a následně zorganizovat 
v Praze v roce 2000 i 5. meziná-
rodní abilympiádu - poprvé 
v Evropě. 

Tato osobitá tradice, založená 
v Pardubicích, měla mezinárodní
odezvu. Našich abilympiád se 
účastnili i soutěžící ze Slovenska
a z Polska (a v těchto zemích se
podle našeho vzoru také konají

národní abilympi-
ády) a přijížděli
hosté i z dalších
zemí, včetně Ja-
ponska.

Pražská mezi-
národní abilym-
piáda jako první
zařadila do sou-
těží i dětské dis-
ciplíny. Ujal se
tento nápad? 

Dětské discipli-
ny, které byly 
zavedeny právě 
v roce 2000 
v Praze, se obje-
vily i na 6. mezi-
národní abilympi-
ádě v roce 2003
v Dillí v Indii. Na
národní úrovni 
se pak zavedla
tradice abilympiá-

dy dětí a mládeže v Jedličkově 
ústavu v Praze. Abilympiáda v In-
dii byla opět velmi úspěšná, stej-
ně jako naše účast na ní, mimo 
jiné byl náš zástupce zvolen do
výboru Mezinárodní abilympijské
federace (IAF).

Jakým směrem by se 
podle vás měla abilympiáda 
ubírat?

Jsem rád, že se mohu každo-
ročně účastnit národní abilympiá-
dy a díky předchozím zkuše-
nostem to ve mně vyvolává 
zamyšlení, jaký bude další vývoj 
a jak ho podpořit. Myšlenka abi-
lympiády je velmi cenná a bylo by
škoda, pokud by postupně odu-
mírala. U nás je abilympiáda vše-
obecně známá, seznamuji s ní
své studenty na lékařské fakultě,
je akceptována na centrálních 
úřadech i v široké veřejnosti.
Získané organizační zkušenosti
jsou k nezaplacení a organizátoři
každý rok přinášejí novinky, le-
tos například konání na slavném
pardubickém zimním stadionu
(podobně jako v roce 1996 
v Austrálii). Přesto se však každo-
ročně některé soutěže ruší pro
nedostatek zájemců a převažují
spíše soutěže volného času nad
vyloženě pracovními. Přitom ne

vždy je úroveň činnosti taková,
aby se výsledek dal srovnat 
s prací osob bez postižení, což
byla původní japonská myšlenka.
Nad tím je třeba se zamyslet ny-
ní, před 7. mezinárodní abilym-
piádou, která se bude konat 
napřesrok v Japonsku a kde se
organizátoři chtějí vrátit k čistě
pracovním disciplinám. 

Proč taková situace na-
stala?

V případech dřívějších soutěží-
cích to může být prostá únava -
už si jednou nebo i vícekrát své
schopnosti dokázali. Nebo sem
přešlo myšlení ze starších zemí
Evropské unie, v nichž (kromě
Rakouska) nikdy myšlenka abi-
lympiády pevně nezakotvila.
Škoda také, že se v posledních
letech abilympiády neúčastní as-
poň jako pozorovatelé někteří je-
jí zapálení příznivci, vzpomínám
třeba všeuměla Jarka Rychlého
z Hrabyně, který navrhl i první
znak abilympiády. Další jména,
současná ani dřívější, nechci při-
pomínat, abych na někoho náho-
dou nezapomněl. Ale stálo by za
to vyvinout úsilí a myšlenku abi-
lympiády znovu propagovat 
tak, aby se na ní objevila nová
krev, noví účastníci, tedy mladí li-
dé především s tělesným posti-
žením.

Jak by se tomu dalo napo-
moci?

Napadá mě několik možností.
Bylo by možné požádat o pomoc
Českou asociaci ergoterapeutů,
protože právě ergoterapeuti jsou
odborníci, kteří pomáhají zdra-
votně postiženým rozvíjet jejich
pracovní a zájmové činnosti. 
Je vhodné navázat spolupráci 
s agenturami podporovaného za-
městnávání, které se v poslední
době velmi rozvíjejí, a konečně si
myslím, že je možné zvýšit orga-
nizovanost i přes další sdružení
zdravotně postižených. Budu
rád, pokud budu moci v tomto 
úsilí pomáhat, protože věřím, že
budoucnost abilympiády je na-
dějná.

Otázky kladl
JAROMÍR FRIDRICH

Tužší kuře k obědu mi radost nekazí
Zcela jistě největší, zcela zásadní 
a neopominutelnou změnou bylo
přesídlení abilympiády do ČEZ aré-
ny. Vyvrcholilo tím úsilí nás pořada-
telů, dostat akci co nejblíže veřej-
nosti a naopak účastníky městu.
Nové dějiště přineslo jednoznačné
zlepšení prostor pro konání. ČEZ 
aréna je veliká, dostatečně bezbari-
érová, a z pořadatelského hlediska
výborně obslužná.

V této souvislosti bych chtěl vyjád-
řit svoji absolutní spokojenost a ra-

dost ze spolupráce s orgány vedení města, které nám umožnily za 
rozumných podmínek ČEZ arénu využít.

Dalším radostným a příjemným zážitkem je účast velkého množství
dobrovolníků, kteří nám již tradičně pomáhají s organizací a odvedou
obrovské množství, pro běžného účastníka neviditelné dřiny v zákulisí.

A v neposlední řadě je třeba zmínit a pochválit práci realizačního 
týmu.

Abilympiáda proběhla hladce, bez nějakých excesů či dokonce 
úrazů, a když už jsem se ze strany účastníků setkal i s kritickými při-
pomínkami, nebylo to nic zásadního - tužší kuře k obědu mi radost 
nekazí.

Nespokojen jsem s relativně nízkou účastí a velkým počtem zruše-
ných disciplín - z vypsaných 32 se jich nakonec uskutečnilo 18.
Účastníků aktivně soutěžících bylo letos 100, což není málo, ale dou-
fali jsme, že při úsilí věnovaném propagaci a popularizaci bude těch
aktivnějších více.

Stejně tak disciplíny - vždy vypíšeme disciplín více než se nakonec 
uskuteční, nejvíce mne v této souvislosti mrzí malý zájem o technické
a „špičkově technologické“ disciplíny jako např. počítačová grafika 
a tvorba www stránek, které by dle mého soudu měly být zajímavé 
i v možnosti uplatnění účastníků na trhu práce.

Další velkou bolístkou pro mne je trvale malý zájem veřejnosti. I le-
tošní rok byl pro mne v tomto zklamáním. Proto připravujeme důklad-
né vyhodnocení a na příští rok budeme určitě zásadně posilovat 
prezentaci akce a informovanost veřejnosti.

Letošní ročník jsme v novém prostředí pojali poněkud opatrněji, 
abychom se seznámili s možnostmi nového dějiště.

Abilympiáda 2006 byla podle mého soudu důstojná a hezká a již se
těšíme na další ročník, kdy hodláme daleko více využít možností, kte-
ré nám areál pardubické ČEZ arény nabízí.

Na závěr bych rád poděkoval všem členům organizačního štábu za,
se zápalem, odvedenou práci, všem sponzorům a patronům za jejich
podporu a pomoc.

VLADIMÍR PODNECKÝ
předseda České abilympijské asociace



Abilympiáda ji zaujala už v polovině 90. let. Někdy na ni zaví-
tala jako významný host. Někdy byla její patronkou. 

Od ostatních politiků, kteří své jméno spojili s národní abi-
lympiádou, se senátorka Jaroslava Moserová lišila ve dvou 
věcech. Živě se zajímala o průběh soutěží a ráda si povídala 
s „obyčejnými“ lidmi se zdravotním postižením. U takových
chvilek neasistovaly televizní kamery, ani tam nějaký všetečný
novinář nenastrčil diktafon... Rozhovory to byly spontánní, pro
soutěžícího abilympionika povzbudivé a pro obě strany dozaji-
sta hřejivé. Paní Moserová totiž uměla rozdávat dobrou náladu a zároveň si do-
vedla vážit důvěry a sympatií neznámých lidí, kteří třeba sedí na vozíku či nevidí.

V roce 1999 shrnula své pocity z abilympiády do těchto vět: Tuze bych si přá-
la, aby se taková atmosféra a takový charakter soutěže v duchu čestné hry
přenesly i do jiných skupin, jiných akcí, jiných lidských činností. Setkání 
účastníků abilympiády by mělo působit jako vzor, jako předobraz. Škoda, že
tam nepřichází více zdravých lidí a že se tam zásadou čestné hry, radosti 
z práce a přátelskou atmosférou nenakazí.

Jaroslava Moserová nevynikla jen ve světě vysoké politiky. Jako docentka me-
dicíny se zabývala popáleninami. Prosadila se i jako scenáristka, spisovatelka 
a překladatelka. Velmi oblíbené jsou její překlady detektivek Dicka Francise. 

Byla to zásadová žena s širokým rozhledem a velkým srdcem. Kousek ho 
dávala i účastníkům abilympiád. 

Letos už u toho nemohla být. V březnu podlehla zákeřné nemoci. Ale abilympi-
onici, kteří paní Moserovou zažili, na ni vzpomínají a budou vzpomínat. Stejně
jako my všichni z organizačního týmu. 

JAROMÍR KRPÁLEK, manažer národní abilympiády
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Lidé s postižením žijí stejný život jako my
Na 14. abilympiádě v Pardubicích jsme hovořili s herečkou a poslankyní Táňou Fischerovou

Kdy jste se poprvé setkala s abi-
lympijskou myšlenkou a co jí říká-
te?

Určitě to bylo někdy po roce 1989,
kdy přesně už si nevzpomínám. Je 
to samozřejmě báječná myšlenka 
a znamená nesmírně mnoho pro obě
strany. Pro lidi s postižením i „zdra-
vou veřejnost“. Veřejnosti ukazuje,
co všechno umějí ti, kdo to nemají
snadné a jak platnou součástí spo-
lečnosti jsou, a lidem s postiže-
ním to dává radost z toho, že jsou 
přijímáni, oceňováni a že nejsou od-
kázáni na druhé, ale žijí stejný život 
jako my.

Myslíte si, že se změnil pohled 
veřejnosti na handicapované spo-
luobčany? V čem „do plusu“ 
a v čem „do minusu“?

Mění se pomalu, ale jistě. Je to ale
dlouhá cesta. Do plusu se změnil 
v tom, že jsou nedílnou součástí živo-
ta u nás a nikdo už se nediví, že me-
zi námi žijí. To dříve nebylo, protože
byli vytěsněni a žili většinou někde 
v ústraní. Do minusu se snad nezmě-
nil, ale pravda je, že stále ještě mají
těžší život než ti zdraví. Se sháněním
zaměstnání, s bariérovostí prostředí
vnějšího i vnitřního, s možností žít sa-
mostatný život.

Jak by podle vašeho názoru měl
vypadat ideální pohled veřejnosti.
Můžete dát nějaký konkrétní a vý-
stižný příklad ze světa?

Konkrétní příklad ze světa nemám.
Vím, že v mnohých zemích jsou dál,
leckde už neexistují velké ústavy, ale

malé instituce rodinného typu, což je
ideál. Mají náskok desítek let a tak
máme co dohánět. Na druhé straně 
i tam je myslím stále co vylepšovat.
Vždycky záleží na konkrétních lidech
a také na tom, jak se veřejnost i poli-
tici k problémům stavějí. Venku ale 
existují skvělé komunity, kde žijí zdra-
ví s lidmi s postižením a jsou tam 
obecně finančně podporováni z růz-
ných zdrojů. To je něco, o čem zatím
můžeme jenom snít.

Máte čerstvou poslaneckou zku-
šenost, udělali zákonodárci pro
handicapované maximum nebo
se musí červenat?

Zákonodárci přijali zákon o sociál-
ních službách, na který se čekalo od
roku 1989 a který je určitě důležitým
krokem k proměně celého systému.
Peníze půjdou za klientem a ten si ur-
čí, kam je umístí. Nicméně, je to tepr-

ve první krok, stále ještě nejsou ani
tímto zákonem zrovnoprávněny terén-
ní sociální služby s ústavními a to je
třeba udělat, aby skutečně byla kon-
kurence kvality. Zákonodárci ale ne-
jsou jediní, kteří mohou rozhodovat,
důležitá je také finanční podpora růz-
ných občanských sdružení, která po-
skytují sociální služby, a to je věc
dobře nastavených finančních toků.
Tady vidím velké nedostatky, protože
tato sdružení, která často poskytují
kvalitní a nenahraditelné služby, ob-
čas živoří a lidi, kteří tam pracují, to
dělají za minimální platy. To je velmi
smutné.

Co byste ráda, aby nový para-
ment i nová vláda v této oblasti 
a v následujícím čtyřletém funkč-
ním období udělaly?

Aby vylepšili právě výše zmíněné
chyby.

Co byste ráda udělala vy?
Ráda bych na nějaký čas řídila mi-

nisterstvo financí a dala peníze na 
vědu, kulturu a občanská sdružení
všeho druhu.

Můžete prozradit vaše „civilní“
plány?

Teď si odpočinu, protože to po čty-
řech letech zápasů ve Sněmovně po-
třebuji. Občas se budu věnovat svojí
herecké profesi, kterou jsem nikdy
zcela neopustila, a v listopadu budu
kandidovat do Senátu. Takže uvidím,
co mi život přinese. 

Za odpovědi poděkoval: 
JAROMÍR FRIDRICH

Zákon o sociálních službách:
Nemůžeme si dovolit neuspět

Zahajující příspěvek na semináři k novému
zákonu o sociálních službách přednesla ve-
doucí odboru sociálních věcí pardubického
magistrátu IVANA LIEDERMANOVÁ: „Týká
se velké části našich občanů, nemůžeme si
prostě dovolit neuspět“, říká.

Co říkáte na kritiku některých poslanců, že zákon
dává přílišné pravomoci do rukou krajů? Kraj prý
kontroluje někoho, koho sám zřizuje a financuje, a je
prakticky vyloučen státní dohled?

Domnívám se, že systém je nastaven natolik průhledně,
že kontrola, která existuje, je schopná čemukoliv zabránit.
V zákonu vidím obrovskou budoucnost. Měl by zaru-
čit, aby všechny poskytované sociální služby, které se po-
skytují, byly kvalitní. Tím, že dává kritéria na kvalifikaci so-
ciálních pracovníků, má uživatel garantovánu jejich kvalitu.
Obsahuje i pokuty v případě, že poskytovatel sociálních
služeb nesplní některé náležitosti. Systém registrace so-
ciálních služeb ukazuje možnost, jak mít všechny služby
kvalitní, registrované a mít vytvořen dokonalý systém pora-
denství. Nový zákon nutí všechny spolupracovat, jinak ho
nelze realizovat.

S novým zákonem o sociálních službách se prý ta-
ké zvýší administrativa a počet státních sociálních
pracovníků.

Lze to předpokládat. Kraje budou muset mít inspektory
kvality sociálních služeb, lidi, kteří se budou starat o akre-
ditaci služeb... Problém je, že pokud se nezvýší příspěvek
na výkon státní správy obcím, obec bude muset tento zvý-
šený nárok pokrývat ze svého. Budeme se alespoň snažit,
aby nebylo potřeba zřizovat nová tabulková místa.

Znevýhodňuje zákon lidi se smyslovým postižením 
a duševním onemocněním, jak mu je také vyčítáno?

Ta námitka je určitě na místě. Ale když si vezmu konkrét-
ně Pardubice, pokud tito lidé budou v organizacích pro
postižené, budeme těsně spolupracovat a nemůže se
stát, že by takovýto člověk neměl dostatečně hájena svá
práva. Tady v Pardubicích jsme to schopni ohlídat, za jiná
města nemůžu mluvit.

Čím zákon usnadní vaši práci?
Zákon navazuje na to, co jsme už v předchozím období

vytvořili. Tým na našem odboru se profesionalizuje, vsadi-
li jsem na zvýšení vzdělanosti pracovníků, většina lidí má
vysokou nebo vyšší odbornou školu. Těch, kteří by nespl-
ňovali parametry vzdělanosti, je minimum. Máme navíc

projekt na vzdělávání našich pracovníků i ostatních posky-
tovatelů sociálních služeb.

Takže jste se zákonem spokojena?
Já osobně dávám zákonu zelenou, bude to těžké, bude-

me potit krev, ale vzhledem ktomu, že se zákon o sociál-
ních službách týká tak velké části našich občanů, tak si
prostě nemůžeme dovolit neuspět.

Úředníci navíc se vyplatí
O možných úskalích nového zákona 
o sociálních službách jsme si povídali 
i radním Pardubického kraje zodpo-
vědným za sociální péči, neziskový sek-
tor a cestovní ruch MILOSLAVEM
MACELOU.

Co říkáte kritice některých poslanců, že nový zákon
o sociálních službách dává přílišné pravomoci kra-
jům? Hovořilo se dokonce o střetu zájmů - kraje zři-
zují a financují někoho, koho pak i samy kontrolují.

Myslím, že to skoro ani nepřipadá v úvahu. Hlavní fi-
nanční prostředky mají klienti, ti budou financovat systém
sociálních služeb. Zbytek bude mít v rukou ministerstvo
práce a sociálních věcí. To, že to budou kraje administro-
vat, ještě neznamená, že budou zvýhodňovat svoje orga-
nizace.

Většina krajů pojímá systém sociálních služeb jako ce-
lek. Nelze z toho vytrhnout krajskou úroveň, obecní nebo
neziskovou, všechno to funguje dohromady. Kraje jsou
odpovědné za celý tento systém, nejen za své domovy dů-
chodců nebo ústavy sociální péče. Řekl bych, že to je
zbytečná obava. Jakmile přestanou fungovat neziskovky
nebo obecní zařízení, tak je to průšvih i pro daný kraj.
Myslím, že kraje nebudou nikoho zvýhodňovat.

Dalším argumentem proti zákonu bylo, že zvýší ná-
roky na administrativu a zvýší počet úředníků.

To je pravda. Zákon je opravdu poměrně administrativně
náročný. Ale vzhledem ke svobodě, kterou uživatelé slu-
žeb s novým zákonem dostávají, se těch pár lidí navíc 
vyplatí. Vznikají místa na inspekci kvalit, což přispěje ke
zkvalitnění služeb. Bude více úředníků, ale myslím, že to
stojí za to.

Ulehčí vám v něčem nový zákon práci?
Práci nám neulehčí, ale ulehčí nám pozici. Konečně je

tady nějaká právní jistota. Staré zákony již neodpovídaly
stavu, který tady je. Budeme se pohybovat v nějakém
právně stabilním prostředí, už se nebude vařit z vody.
Ovšem jako v každém období takovéto radikální právní
změny bude spíše práce více než méně.

ZUZANA HRONOVÁ

Dokončení ze str. 1

● A pohled z druhé strany?
Pokud se týká zklamání, je to stále

stejná písnička - minimální návštěv-
nost, mizivý zájem veřejnosti. Za to si
částečně můžeme sami nedostateč-
nou propagací. Příště budeme muset
udělat více: bude-li bohatší dopro-
vodný program, přijde i více lidí. 
V souvislosti se zážitkovým seminá-
řem, který s úspěchem pořádá také
Česká abilympijská asociace, vidím
jedinečnou příležitost informovat 
o abilympiádě různé školy a nabíd-
nout jim participaci na její propagaci.

● Měl jste řadu příležitostí pro-
hlédnout si výstavu Abi-Reha, pre-
zentaci chráněných dílen nebo
být přítomen akcím doprovodné-
ho programu. Co vás v této oblas-
ti nejvíce zaujalo?

Dotknul jsem se toho už v předmi-
nulé odpovědi: líbilo se mi, že se 
doprovodný program doplňoval na
ploše se soutěžemi. Zdaleka nejen
mě hodně zaujalo sdružení Helppes
se svou ukázkou výcviku psů pro
zdravotně postižené.

Co se týká 2. ročníku výstavy Abi-
Reha, u všech, kteří se rozhodli se jí
zúčastnit, oceňuji jejich odvahu do
toho jít. Chtěl bych jim poděkovat za
to, že abilympiádu svojí přítomností
oživili. U několika vystavovatelů jsem
se zastavil i osobně. Jak to bývá ob-
vyklé, vyslechl jsem kladné i záporné
názory na celou akci. Abilympiáda se
jim ale celkově líbila, zároveň se
ovšem shodli na tom, že v případě
většího zájmu veřejnosti znovu kdy-
koliv rádi přijedou.

● Jak hodnotíte večerní pro-
gram?

Chtěli bychom v budoucnosti 
zásadně změnit jeho koncepci. V bu-
dově ČSOB Pojišťovny je sice dobré
prostředí, ale napříště to musí být
zkrátka jinak. Vyhlášení výsledků by
mohlo probíhat přímo na ploše. Za
skvělé považuji možnost využít velko-
plošnou obrazovku, na níž jsme do-
kázali prezentovat nejen výsledky 
uplynulých národních i mezinárod-
ních abilympiád. Příští rok chceme
využít přenosnou kameru, prostřed-
nictvím níž by se formou přímého
přenosu přenášely soutěže, výstavy 
i doprovodný program.

V hodnocení bych nerad zapomněl
na seminář k zákonu o sociálních
službách, o který byl velký zájem.
Odborníci se na něm z různých po-
hledů vyjadřovali k tomuto důležitému
zákonu, který by měl zdravotně posti-

ženým zajistit přístup k „nakupování“
takových služeb, které jim umožní zů-
stat v přirozeném prostředí jako např.
osobní asistenci, péči v rodině nebo
pečovatelskou službu.

● Nebýt chvályhodného přístu-
pu partnerů a sponzorů, nemohla
by nikdy abilympiáda probíhat 
v takové podobě, jak tomu je už
několik let. Souhlasíte?

Naprosto! Opustil nás významný
partner - Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR, a nebýt kladného pří-
stupu Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje, Magistrátu města Pardubic,
partnerství Skupiny ČEZ a řady ma-
lých i velkých sponzorů a partnerů,
nemohla by abilympiáda existovat.

Velice si vážíme záštity, kterou nám
poskytli předseda Senátu Parlamen-
tu České republiky Přemysl Sobotka,
pardubický primátor Jiří Stříteský 
a prezident Hospodářské komory
České republiky Jaromír Drábek.

Samozřejmě, moje poděkování pat-
ří i dobrovolníkům, rozhodčím a dal-
ším lidem, kteří abilympiádě věnovali
svůj volný čas. Všem patří dík, proto-
že bez nich by abilympiáda nemo-
hla být.

● Příští rok se bude národní abi-
lympiáda konat už po patnácté.
Můžete už dnes k tomuto jubilej-
nímu ročníku říci nějaké podrob-
nosti?

Jistě. Bude se konat v pátek 
25. a v sobotu 26. května opět v ČEZ 
aréně. Rádi bychom vynaložili daleko
větší úsilí, aby vše dopadlo ještě lépe
než letos. Chtěli bychom, aby se vý-
razně zvětšil zájem pardubických 
obyvatel.

Rádi bychom na ploše přivítali více
chráněných dílen a firem, které bu-
dou moci nejen prezentovat svoje 
výrobky a služby, ale zároveň také
naváží kontakty s jinými vystavovateli
nebo soutěžícími.

Znovu počítáme s uspořádáním od-
borného semináře na téma, které bu-
de v době abilympiády aktuální.

Chceme, aby abilympiáda byla zná-
má co nejširšímu okruhu lidí. Může
se stát, že se přijde podívat některý
zaměstnavatel a někdo ho svým vý-
konem zaujme natolik, že mu nabíd-
ne zaměstnání. Několik takových pří-
padů už existuje, a já i všichni mí nej-
bližší spolupracovníci bychom byli
moc rádi, kdyby se z toho stalo pravi-
dlo, nikoliv výjimka. 

Rozhovor připravil
MILOŠ KAJZRLÍK

Abilympiádu musíme dostat...

Jaroslava Moserová zůstává 
v našich vzpomínkách



Jako součást 14. národní abilympiá-
dy přijel před ČEZ arénu i tzv.
„Pacientbus“, mikrobus s osádkou
zdravotníků, kteří provádějí celore-
publikovou zdravotní osvětovou akci.
Lidé si mohli nechat změřit tlak, hla-
dinu cukru či cholesterolu v krvi a pří-
tomný lékař pak s nimi pohovořil 
o jejich zdravotním stavu a o tom, co
by měli změnit ve svých každoden-
ních návycích, aby se nepříznivé 
naměřené hodnoty zlepšily.

Součástí akce byla rovněž propaga-
ce elektronické zdravotní knížky.
Zájemci si ji hned na místě mohli ne-
chat zřídit. Zřízení i vedení knížky je
zdarma. „Snažíme se pacientovi vy-
světlit, k čemu je zdravotní knížka
dobrá. Jde celou dobu s ním, který-

koliv lékař, který je registrován v Izipu,
může do knížky nahlédnout, zjistit si
od jiného lékaře, jaké například bere
pacient léky. Po vyšetření pacienta
zase může tyto informace do systé-
mu odeslat. Pacient se samozřejmě
může kdykoliv do své elektronické
knížky přes internet podívat“, vyjme-
novává výhody její propagátor Milan
Kučera.

Nezanedbatelnou výhodou po-
dle něj má být i využitelnost elektro-
nické knížky v zahraničí: „Když jede
její vlastník do zahraničí, vezme 
si s sebou své přístupové kódy ke
knížce a ošetřující lékař v zahraničí
do ní rovnou může nahlédnout, ne-
boť je i v anglické verzi,“ vysvětlil
Kučera.

Posádku „Paci-
entbusu“ doplňo-
val i kuchař, připra-
vující a propagující
zdravou kuchyni.
Zatímco na grilu
připravoval podle
svých slov „zdra-
vou čínečku“, sám
ke svačině přiku-
soval nefalšovaný
točeňák.      

(zhr)

Jarmila Onderková na abilympiádě poprvé

soutěžila už v roce 1992. Sympatická mladá

žena pracuje v Pražské organizaci vozíčkářů:

podílí se na mapování přístupnosti objektů 

v Praze a na přípravách tradiční módní pře-

hlídky. Externě také působí v internetové re-

dakci Českého rozhlasu. Patří k nejúspěšněj-

ším soutěžícím v aranžování květin.

Na abilympiádu jezdíš řadu let, můžeš tedy
srovnávat. Jak na tebe působí ČEZ aréna, její
nové dějiště?

Myslím, že tohle prostředí je pro abilympiádu pří-
nosem. Je prostornější a všechno se tady odehrá-
vá na jednom místě. Takže když má člověk volnou
chvilku, může se podívat na jiné disciplíny, na lidi,
kteří soutěží v něčem jiném. V Salesiánském stře-
disku mládeže probíhaly soutěže v hale a zároveň 
v několika místnostech na patře, kam vozíčkář mu-
sel vyjet výtahem - a s tím byl problém. Tady je to 
určitě lepší, mám ráda víc prostoru.

Aranžování květin je velmi atraktivní pro divá-
ky. Co o něm můžeš říci jako jedna ze soutěží-
cích?

Obě disciplíny jsou pokaždé velmi zajímavé.
Soutěžní zadání v západním stylu má vždy tři části.
Je v něm darovací kytice a příprava slavnostního
stolu na nějaké téma. Mě nejvíc baví tajný úkol, pro-
tože u něj do poslední chvíle nevíme, s čím bude-
me aranžovat. Materiál, který od rozhodčích dosta-
neme, musíme všechen použít - a máme na to jen
vymezený čas. V téhle situaci je soutěžící trošku ve
stresu, musí pohotově zapojit svou fantazii, aby to
všechno nějak vhodně skloubil, aby to dal dohro-
mady.

Co tě motivuje k účasti na abilympiádě?
Hlavně vztah ke květinám. Mám je ráda už od dět-

ství. Vzpomínám si třeba, jak jsem tetě coby malá

holka otrhala celý záhon tulipánů a pak jsem se 
s nimi běžela schovat pod postel, protože jsem tu-
šila, že jsem asi udělala něco špatného...

Vyrůstala jsem na vesnici, blízko nás byl zámek 
a park, takže jsem vlastně byla obklopená květina-
mi. Od malička jsem si je doma aranžovala, zkou-
šela jsem to i s ovocem.

Patříš tady mezi úspěšné soutěžící, vyhráváš
nebo končíš na medailové pozici. Zůstala jsi
ryzí amatérkou, nebo máš za sebou nějakou
odbornou průpravu?

Aranžování je pouze mým koníčkem. Důležitou ro-
li pro mě sehrála právě abilympiáda. Dověděla jsem
se o ní, když jsem se po autonehodě ocitla na vo-
zíku. Na tuhle akci mě přitáhla hlavně ikebana: 
uvědomila jsem si, že tady můžu získat nějaké od-
borné rady a nové zkušenosti. Až na abilympiádě
jsem zjistila, že existuje taky západní styl. 

Potom jsem v Praze absolvovala školení zaměře-
né na ikebanu, na jeden její směr. V současnosti
navštěvuji kurz zaměřený na jiný styl vrámci ikeba-
ny, je to velmi inspirativní. Takže se můžu považovat
za „poučenou amatérku“.

Kdo se chce věnovat aranžování, musí do něj
prý investovat hodně peněz. Je to pravda?

Není. K aranžování nejsou nutné kupované květi-
ny, které skutečně bývají docela drahé. Stačí natr-
hat něco na louce. Taky větve ze stromu jsou úžas-
né: na jaře, když mají poupata nebo kvetou, i třeba
na podzim v kombinaci se spadaným listím.
Vyzkoušet si to může kdokoli! Osobně beru aran-
žování jako relaxaci, skvěle se při něm uvolním 
a zapomenu na únavu.

Blahopřeji ti k letošnímu vítězství v západním
stylu a také v ikebaně. Další otázka se přímo
nabízí: Láká tě představa vydat se do Japon-
ska na příští mezinárodní abilympiádu?

Chtěla bych se tam
podívat. Japonsko je
přece domovina ikeba-

ny. Určitě bych si odtamtud přivezla spoustu cen-
ných poznatků. Uvidíme, jestli budu nominovaná.

Co považuješ za v životě za nejdůležitější?
Myslím, že postižení samo o sobě není rozhodují-

cí. Chodící člověk může být větší troskou než 
vozíčkář. Jde hlavně o to, aby člověk měl pro co 
a pro koho žít. 

MILOŠ PELIKÁN

Tyto řádky píši stále pod silným vlivem zážitků z letošní abilympiády. A to 
už jsem doma celý týden!!! Letošní soutěže proběhly o celý měsíc dříve 
a v naprosto novém prostředí. Takže mě do Pardubic táhla nejen touha 
zúčastnit se a zvítězit, ale především prostá lidská zvědavost. Pravda, někte-
rých změn jsem se trošinku obávala. Znáte to, když se někde děje něco po-
prvé, chybička se určitě vloudí... Ale popořádku.

Soutěžící se začali sjíždět už ve čtvrtek 25. května. Mezi prvními jsem si mo-
hla prohlédnout ČEZ arénu, protože prezence probíhala právě zde. Musím
přiznat, že se mi nové dějiště abilympiády zalíbilo. Snad pro tu atmosféru 
z mnoha odehraných hokejových klání a snad zapracovalo i podvědomí. Ono
totiž soutěžit, stravovat se a navíc zhlédnout výstavu zdravotních pomůcek 
a expozice výrobků chráněných dílen, to vše pod jednou střechou, má své
výhody. Zvláště když nepřeje počasí. A to nám opravdu nepřálo - jak ukázaly
následující dny.

Během krátké prohlídky ČEZ arény jsem se vítala s příchozími, které jsem
znala již z předchozích abilympiád. Byla jsem za tato setkání vděčná. Vždyť
nikdy nevíme, zda nám zdravotní stav příště dovolí zase přijet! A tak každý ko-
nec abilympiády přináší dojímavá loučení a každý začátek bouřlivá přivítání 
a zvědavé pokukování po nových tvářích...

Zamrzelo mě, že se ze soutěží postupně vytrácejí profesní disciplíny, třeba
počítačová sazba nebo tvorba webových stránek. Snad je to tím, že ti, kte-
rým abilympiáda pomohla uplatnit se na trhu práce, již nemají potřebu dále
prokazovat své kvality. Proto chci ve svém okolí oslovit co nejvíce lidí a přilá-
kat další soutěžící pro příští ročníky. A vyzývám také vás, čtenáře těchto řád-
ků, abyste mě následovali. Protože soutěžení bez kvalitních soupeřů ztrácí
šťávu a snadno získané vítězství je příliš laciné.

Soutěžní dny proběhly bez větších zádrhelů. K drobným nedostatkům snad
muselo dojít, abychom si uvědomili, že vše řídí jedni z nás - zdravotně posti-
žení a určitě strašlivě unavení Pardubičáci, kteří převzali abilympijskou myš-
lenku z dalekého Japonska a obětavě ji šíří v našich končinách.

Díky vám, přátelé, je nám dopřáno ukázat, že něco umíme a že se také 
umíme ze svých úspěchů radovat! Ale jedna věc mě na vás maličko mrzí: že
jste mezi nás nezavítali na některý ze společenských večerů, kde jsme pře-
bírali krásná ocenění za své úspěchy. Nebylo nám dopřáno alespoň potles-
kem vám poděkovat za profesionálně připravené soutěže i za skvělý dopro-
vodný program.

Tak tedy alespoň na tomto místě: Díky!
ANNA KNEYSOVÁ, Čestice, 

soutěžící v počítačové editaci textu a malbě na sklo
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O zdravotní knížce a zdravé čínečce

Jedním z účinkujících v doprovod-
ném programu abilympiády byl 
i mladý pardubický dráteník Aleš
Kulhánek. Drátkování mělo patřit do
abilympijských disciplín, lidé se
však tohoto řemesla zalekli, přihlásil
se jen jeden statečný a soutěž se
zrušila. Aleš Kulhánek si proto ke
stánku se svými výrobky přinesl ně-
kolik židlí a rozhodl se zájemce na-
učit základům tohoto neprávem 
obávaného řemesla.

Dozvěděla jsem se, že ve své do-
bové řemeslné dílně „U drátení-
ka“ drátuje lidem vše, co si při-
nesou: Dávají si u mě drátovat
prakticky všechno. Když si přine-
sou kamínek z moře, odrátuji jim
kamínek z moře. Mají šaty, chtějí 
k tomu speciální šperky, děláme
šperky.

Základem je ale prý stále „sta-
rá dráteničina“, jež zjednoduše-
ně řečeno spočívá ve spravování
na kusy rozbitých věcí: Zákazník
často přinese rozbitý hrnec po ba-
bičce a já mu ho spravím, to je asi
nejobvyklejší činnost.

Aleš Kulhánek nezdědil toto
staré řemeslo po nikom ze své-
ho rodu: Před třinácti lety jsem vi-
děl dráteníka na Pernštýnské noci.
Zkoušel jsem to a teď se s tím sna-
žím živit.

Uživit se „dráteničinou“ však
není snadné: Při sjednávání veřej-
ných produkcí nabízím i jiná řemes-
la, například ruční výrobu svíček 
nebo ražbu mincí. Mám pak větší
šanci, že mi agentura sjedná něja-
kou předváděcí akci na rautech.

Ve své dílně pak prodává nej-
různější rukodělné výrobky: Ne-
jen ty „odrátované“, ale i keramiku,
ručně malované kameny, solná
mýdla a lampy, malované sklo, svíč-
ky z včelího vosku, dřevěné hračky 
a ozdoby, šperky, korálky, přívěsky,
batikovaný textil, repliky zbraní či vý-
robky z ručního papíru. Prodávám
i materiál na drátování a malování na
sklo.

Stará se rovněž o to, aby toto
dlouhověké řemeslo nevymřelo
a pořádá drátenické kurzy: Je to
na odpoledne na dvě hodiny. Za
dvě hodiny se naučíte základní
techniku a odnesete si vlastní vyro-
benou věc, buď kamínek nebo hr-
nek.                                                 (zhr)

Dráteníkem

za dvě hodiny
Do Japonska, domoviny ikebany,

bych se podívala hrozně ráda

Abilympiáda se vydařila,

nové prostředí pro nás bylo výhodné
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● Mezi stovkou abilympioniků bylo 40 procent nováčků.

● Z hlediska zdravotního postižení se soutěží zúčastnilo 17 vozíč-
kářů a 23 osob s mentálním postižením.

● Svoje schopnosti předvádělo 66 žen a 35 mužů.

● Nejvíce abilympioniků - 14 - vyslalo do Pardubic brněnské sdru-
žení Filia.

● Organizátoři nabídli 32 disciplín, přihlášky rozhodly o tom,
že nakonec se konalo jen 18 soutěžních disciplín.

● Největší počet účastníků - 15 - nastoupil ve studené kuchyni, 
o jednoho méně pak ve vyšívání. Třetí nejpočetněji obsazená dis-
ciplína byla s 9 soutěžícími batika. Ve zbývajících byl počet star-
tujících následující: 8 - aranžování květin - ikebana a malba 
na sklo, 7 - počítačová editace textu, aranžování květin - západní 
styl a výroba svíček, 6 - keramika, mechanická montáž, návrh pla-
kátu, aranžování suchých květin a pletení, 4 - cukrářství, háčko-
vání a studiová fotografie, 3 - malba na hedvábí a šití dámského
oděvu.

● Dvě vítězství si na svoje konto připsaly dvě dlouholeté zku-
šené abilympioničky-vozíčkářky přerovská Pavla Indrová 
a Jarmila Onderková z Prahy.

● Možnost dvojnásobného startu proměnilo v medailové umístění 
7 dalších soutěžících.

● Dvě první místa přiřkli rozhodčí v aranžování květin - ikeba-
ně a ve studené kuchyni (tady se navíc dělilo i třetí místo). 
Bodové ohodnocení rozhodlo o dělení tentokrát druhé příčky
ještě v aranžování suchých květin a v šití dámského oděvu.

● Ve třech disciplínách - cukrářství, vyšívání a pletení získaly vítězky
za svoje výtvory nejvyšší možný počet bodů, jediný bod k abso-
lutní hranici chyběl vítězce v keramice.

● Jediné čestné uznání udělili rozhodčí v keramice.

● V sedmi soutěžních disciplínách - počítačové editaci textu, kera-
mice, cukrářství, studené kuchyni, aranžování květin - ikebaně, 
vyšívání a batice obhájili loňští vítězové svoje prvenství.

● Tři nejlepší abilympionici v počítačové editaci textu a v háč-
kování se objevili na stupních vítězů i v uplynulém ročníku, 
i když ne v tomtéž pořadí.

● Ani letošní abilympiáda nezměnila nic na přetrvávající nadvládě
soutěžících z Moravy a Slezska, kteří se při započítání dělby po-
řadí radovali z vítězství třináctkrát. V sedmi případech zůstala pr-
venství v Čechách.

● Více než 50 let byl věkový rozdíl mezi nejmladším soutěží-
cím, 19letým Danielsem Avramopulosem ze sdružení Filia, 
a Annou Krzyzeckou z Havířova.

● Slavnostní ceremoniál v ČEZ aréně obohatil svými písněmi pat-
náctičlenný sbor Speciální školy Svítání Pardubice. Jejich hezký
hlasový projev podpořily harmonika, kytara, klarinet, tamburína 
a triangl.

● Primátor Pardubic Jiří Stříteský přijal organizátory a hosty
14. národní abilympiády v historickém sále radnice. Sou-
částí slavnosti bylo i vystoupení koncertního mistra Komorní
filharmonie Pardubice Petra Zdvihala, jehož na housle do-
provodila jeho manželka Miloslava.

Vybral MILOŠ KAJZRLÍK

Výsledkový protokol
14. národní abilympiády

(Pardubice - pátek 26. května a sobota 27. května 2006)
Počítačová editace textu (porota:

Vladimír Zvěřina, Jiří Sádovský, Mi-
lan Keprta): 1. Anna Kneysová
(Čestice) 284 bodů, 2. Miroslava
Janotová (Příbram) 241, 3. Miluše
Nechvátalová (Brno) 240, 4. Petr
Nahálka (Nikolčice) 171, 5. Roman
Stříbrný (Hrabyně) 163, 6. Martin
Vaněrka (Brno) 135, 7. Richard Bureš
(Ratíškovice) 125.

Keramika (porota: Iveta Potůčko-
vá, Soňa Králová, Marie Halamíčko-
vá): 1. Helena Nejedlá (Krnov) 299 
bodů, 2. Hana Svačilová (Ústí nad
Labem) 296, 3. Eva Panská (Krupka)
239, 4. Radek Bečka (Opava) 238, 
5. David Jílek (Jičín) 180, 6. Leoš
Obermajer (Jičín) 177, čestné uznání:
Radek Bečka.

Malba na hedvábí (porota: Jana
Hanzlíková, Markéta Zajíčková, Ma-
rie Halamíčková): 1. Soňa Kašpárko-
vá (Znojmo) 295 bodů, 2. Šárka
Smetanová (Sedlice) 290, 3. Lukáš
Král (Žatec) 260.

Šití dámského oděvu (porota:
Lenka Bittnerová, Šárka Coufalová,
Dagmar Zemanová): 1. Hana Saláto-
vá (Únanov) 290 bodů, 2. Libuše
Juhaňáková (Jaroslavice) a Jana
Zahradníková (Tasovice), obě 270.

Mechanická montáž (porota: Jan
Maroušek, Milan Hloušek, Miloš Ro-
pický): 1. Jan Wenemoser (Ledeč nad
Sázavou) 99 bodů, 2. Vlastimil Flégl
(Červená Třemešná) 95, 3. Pavel Palas
(Pardubice) 90, 4. Pavel Brychca
(Příbram) 85, 5. Jaroslav Petr (Olešnice
na Moravě) 82, 6. Zdeněk Bartoň
(Plzeň) 80.

Návrh plakátu (porota: Věra Kajzr-
líková, Jaroslav Keller, Markéra Bra-
bencová): 1. Dana Pepichová (Terezín)
269 bodů, 2. Milan Linhart (Ostrava)
248, 3. Josef Batěk (Starý Plzenec)
239, 4. Věroslav Hejkrlík (Olomouc)
233, 5. Miroslav Bradáč (Štětí) 229, 
6. Libor Pavlík (Krnov) 219.

Cukrářství (porota: Marie Hanse-
nová, Miloslava Kelblová, Robert
Slavík): 1. Pavla Indrová (Přerov) 300
bodů, 2. Marie Krejčiříková (Přerov)
285, 3. Alena Vopatová (Plzeň) 270, 
4. Jana Studená (Tážaly) 267.

Studená kuchyně (porota: Marie
Hansenová, Miloslava Kelblová, Ja-

roslav Zmatlík): 1. Pavla Indrová
(Přerov) a Alice Ondrušková (Havířov),
obě 285 bodů, 3. Daněla Pastorková
(Těrlicko) a Marie Krejčiříková (Přerov),
obě 255, 5. Jana Pospíšilová
(Šlapanice) a Věnceslava Kubešová
(Ústí nad Labem) obě 225, 7. Pavel
Michalík (Praha) 210, 8. Luďka Philippi
(Brno), Petr Nikodém (Brno), Veronika
Svobodová (Brno), Kateřina Šimečková
(Brno), Gabriela Kölbová (Ivančice),
Kateřina Pavková (Brno), Jan Bendl
(Plzeň) a Stanislava Skálová (Plzeň)
všichni 180.

Aranžování květin - západní styl
(porota: Jarmila Pejpalová, Anna Ja-
nečková, Ivana Pytlíková): 1. Jarmila
Onderková (Praha) 849 bodů, 
2. Miroslava Vnoučková (Chyše) 841,
3. Josef Zachar (Měnín) 754, 4. Milena
Samková (Pardubice) 668, 5. Eva
Eisenhammerová (Klobuky v Čechách)
617, 6. Lubomír Kisza (Havířov) 599, 
7. Anna Šigutová (Havířov) 589.

Aranžování květin - ikebana (poro-
ta: Vedlich-Komiyama Nor, Eva Šum-
berová, Anna Janečková): 1. Jarmila
Onderková (Praha) a Miluše Nechváta-
lová (Brno), obě 275 bodů, 3. Mirosla-
va Vnoučková (Chyše) 273, 4. Ladisla-
va Novotná (Šlapanice) 263, 5. Milena
Samková (Pardubice) 255, 6. Eva
Eisenhammerová (Klobuky v Čechách)
255, 7. Josef David (Brandýs nad
Labem) 252, 8. Ivona Manoušková
(Brno) 250.

Aranžování suchých květin (poro-
ta: Jiří Boček, Michael Aksman, An-
na Janečková): 1. Josef David (Bran-
dýs nad Labem) 283 bodů, 2. Martina
Lišková (Praha) a Jan Zachar (Měnín),
oba 282, 4. Kateřina Šimečková (Brno)
278, 5. Milena Samková (Pardubice)
262, 6. Iris Nováková (Hrabyně) 261.

Vyšívání (porota: Zdena Morchová,
Marie Čapková, Dagmar Zemano-
vá): 1. Ladislava Bednářová (Polná)
300 bodů, 2. Vladimíra Bulínová
(Znojmo) 295, 3. Jana Studená (Tážaly)
287, 4. Anna Müllerová (Koloveč) 278,
5. Vlasta Poledníková (Havířov) 265, 
6. Anna Sroková (Hrabyně) 255, 
7. Olga Němečková (Plzeň) 249, 
8. Markéta Dolejší (Jičín) 234, 
9. Markéta Běhalová (Náměšť nad
Oslavou) 230, 10. Alena Mařicová

(Uherský Brod) 205, 11. Jitka Urbančí-
ková (Uherský Brod) 193, 12. Věra
Neshybová (Znojmo) 166, 13. Věra
Bulíčková (Kolín) 155, 14. Kateřina
Šprincová (Letohrad) 142.

Háčkování (porota: Zdeňka Mor-
chová, Marie Čapková, Dagmar
Zemanová): 1. Jiřina Ivorová (Přerov)
290 bodů, 2. Anna Müllerová (Koloveč)
270, 3. Věra Ruličková (Havířov) 235,
4. Anna Krzyzecká (Karviná) 160.

Pletení (porota: Zdena Morchová,
Dagmar Zemanová, Danuše Trtíko-
vá): 1. Anna Formánková (Havířov) 300
bodů, 2. Jiřina Ivorová (Přerov) 245, 
3. Vlasta Poledníková (Havířov) 235, 
4. Věra Ruličková (Havířov) 150, 
5. Gertruda Mocková (Havířov) 135, 
6. Irena Náprstková (Terezín) 122.

Batika (porota: Marie Čapková,
Iveta Potůčková, Valerie Kubů): 
1. Radek Dohnal (Osoblaha) 287 bodů, 
2. Libor Pavlík (Krnov) 270, 3. Jitka
Kučerová (Trmice) 251, 4. Luďka
Philippi (Brno) 240, 5. Gabriela Kölbo-
vá (Ivančice) 237, 6. Alena Janotová
(Příbram) 230, 7. Anna Vacková (Brno)
215, 8. Petr Nikodém (Brno) 210, 
9. Veronika Svobodová (Brno) 205.

Malba na sklo (porota: Hana
Horká, Jana Hanzlíková, Lenka Ká-
belová): 1. Vladimíra Bulínová (Znojmo)
297 bodů, 2. Milan Ševčík (Prostějov)
290, 3. Eva Eisenhammerová (Klobuky
v Čechách) 288, 4. Anna Kneysová
(Čestice) 280, 5. Eva Panská (Krupka)
270, 6. Magdalena Fejfarová (Lužany)
220, 7. Dana Burešová (Jičín) 210, 
8. Daniels Avramopulos (Brno) 205.

Výroba svíček (porota: Tomáš Po-
tůček, Iveta Potůčková, Ivana Pytlí-
ková): 1. Milan Ševčík (Prostějov) 295
bodů, 2. Věra Neshybová (Znojmo)
284, 3. Daniels Avramopulos (Brno)
240, 4. Ladislav Svoboda (Brno) 185,
5. Kateřina Šimečková (Brno) 160, 
6. Kateřina Pavková (Brno) 125, 
7. Richard Pech (Brno) 90.

Studiová fotografie (porota: Petr
Moško, Jitka Patřičná, Petra Vláči-
lová): 1. Jaroslav Ličman (Mladá Boles-
lav) 540 bodů, 2. Pavel Marek (Plzeň)
510, 3. Pavel Michalík (Praha) 480, 
4. Pavel Palas (Pardubice) 460. 

Zpracovala
ALENA KRPÁLKOVÁ

STATISTIKA, STŘÍPKY, ZAJÍMAVOSTI

V keramice měli soutěžící za úkol zhotovit 

užitný předmět.

Foto: TOMÁŠ KUBELKA (Pardubické noviny)

Aranžování květin vždy patří 

k nejpůsobivějším soutěžním

oborům.

Foto: TOMÁŠ KUBELKA
(Pardubické noviny)



„Opravdu nezáleží na tom, jestli člověk vyhraje.

Důležité je zúčastnit se," říká Jaroslav Ličman

Abilympiádu podporujeme od jejího vzniku, byli jsme prv-
ními organizátory této významné soutěže - vznikla jako 
nultý ročník v pražské Drutěvě - výrobním družstvu za-
městnávajícím přes 50 % zdravotně postižených.

Na základě úspěšného průběhu a navazující mezinárod-
ní abilympiády jsme se dohodli s pardubickými organiza-
cemi o uspořádání dalšího ročníku v Pardubicích, kde
jsou lepší podmínky pro celkové zajištění. Nešlo jen o pro-
story, ale zejména o ubytování, stravování apod.

Od prvního ročníku, tedy po mém nástupu na Svaz čes-
kých a moravských výrobních družstev, jehož členy je té-
měř 50 družstev zaměstnávajících přes 50 % zdravotně
postižených, tuto soutěž podporujeme. Dokládá nejen
zručnost této kategorie našich spoluobčanů, ale zejména
jejich chuť zapojit se do pracovního života.

Nesmírně si vážíme obrovské vůle a iniciativy těchto lidí.
Měli by být příkladem mnohým plně zdravým lidem, kteří
se jim v těchto vlastnostech nemohou vyrovnat.

Pokud se týká letošního ročníku, oceňuji přístup nejen
organizátorů, ale zejména představitelů města Pardubic 
a vlastníků prostor pro konání abilympiády. To vše povede
k dalšímu zlepšení celého průběhu soutěže.

Mrzí mě neúčast zástupců Ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Zejména toto ministerstvo by mělo tuto význam-
nou akci plně podpořit, a to nejen morálně.

V příštím ročníku se budeme snažit i o větší zapojení 
našich výrobních družstev, kde rovněž působí nemálo pro-
fesně zdatných pracovníků.

Přeji mnoho úspěchů v dalších ročnících, ve kterých 
samozřejmě počítejte s podporou Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev a jeho členských organizací.

JAN WIESNER, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev

V návrhu plakátu se o velké pře-

kvapení postarala Dana Pepicho-

vá z Terezína. Klientka tamního 

ústavu sociální péče se o abilym-

piádě dověděla teprve nedávno. 

K účasti ji přesvědčila a jako prů-

vodkyně s ní do Pardubic přijela

Lenka Bittnerová, která ve zmíně-

ném ústavu pracuje.

Dana Pepichová si odmalička rá-

da kreslí, ale návrhem plakátu se

nezabývá. Soutěžila v něm poprvé

- a vyhrála! Žena s lehčím mentál-

ním postižením uspěla v oboru,

kde se hodnotí nejen originalita,

ale také kompozice plakátové plo-

chy, tvarová i barevná stylizace.

Jak jste se cítila, když jste se
dozvěděla o svém vítězství?

Měla jsem velkou radost.

Pomýšlela jste na úspěch?
Ne, vůbec jsem to nečekala.

Povězte něco o své zálibě.
Ráda jsem kreslila už v dětství.

Když jsem byla mladší, obvykle
jsem si vybrala jako námět nějaký
obrázek z knížky pro děti či mlá-
dež. Teď už je mi přes padesát 
a kreslení mě pořád baví. Dlouho
jsem kreslila hlavně děti a zvířátka,
protože je mám ráda. Až když jsem
byla starší, začala jsem kreslit do-
spělé a staré lidi.

Chodila jste do nějakého vý-
tvarného kurzu, měla jste něko-
ho, kdo by vás vedl?

Ne, vůbec ne. Jsem samouk.
Kreslím, jak chci, podle svých
představ.

Jak na vás zapůsobila abilym-
piáda?

Moc se mi tady líbí. Všechno mě
tady zaujalo. Prostředí, lidi...
Každý je ochotný pomáhat, když
je to potřeba. Na soutěžících je vi-
dět, jak chtějí něco udělat, něco
dokázat. Za rok sem určitě zase
přijedu. Už se těším.                (pel)
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Soutěžila poprvé 

a hned vyhrála!

Všichni soutěžící ke svým disciplí-

nám přistupovali s velkým soustředě-

ním, každý chtěl uspět (snímek na-

hoře). V zákulisí se odehrála řada

setkání, proběhlo množství diskusí,

docházelo i k výměnám zkušeností

(snímek dole).                             

Foto: TOMÁŠ KUBELKA 
(Pardubické noviny)

Všichni soutěžící 

jsou příkladem všem

Součástí 14. národní abilympiády byl i druhý ročník rehabili-
tační a protetické výstavy AB-REHA, na které firmy předváděly
nejrůznější výrobky určené ke zkvalitnění života zdravotně posti-
žených.

Firma B. Braun Medical rozvíjí řetězec zdravotnických prodejen
pod názvem Zelená Hvězda, ve kterých nabízí kompletní sorti-
ment zdravotnických potřeb.

Firma CZ.TECH Čelákovice je výhradním dovozcem antideku-
bitních výrobků (tedy proti otlakům kůže) firmy ROHO z USA 
a nabízela podložky do invalidních vozíků a matrace pro dlouho-
době ležící pacienty

Výrobce svislých a šikmých schodišťových plošin, firma 
DELTA B+B, nabízela i jiné kompenzační pomůcky, jako jsou
madla a sedačky a přišla i s novinkou - zvedacím zařízením pro
dopravu imobilních osob do prostředků hromadné dopravy.

Známé akreditované léčebné zařízení s následnou péčí -
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé informovala o veš-
keré poskytované péči na svých pěti stech lůžkách.

Poradenský servis a výběr odpovídajících výrobků pro osoby 
se zdravotním postižením zajišťuje pardubická pobočka HELP
CENTRA, která dodává zdravotní techniku klientům až do místa
bydliště. Jak upozornil vystavovatel HELP CENTRA Oldřich Ho-
rák, nezaměřují se výhradně jen na zdravotně postižené: „Chodí
i zákazníci s jednorázovým problémem, bolí je třeba záda nebo
prsty. Prodáváme i obyčejné vložky do bot.“

S velkým zájmem návštěvníků se setkala dvě vystoupení Centra
výcviku psů pro postižené při sdružení HELPPES. Na ploše před-

váděli asistenční psi vše, čím dokáží usnadnit život svého pána 
s nejrůznějším druhem postižení.

Zájemci o pěstící kosmetiku si přišli na své u stánku firmy 
INCORMEDICA, kde bylo možno zakoupit farmaceutické výrob-
ky pro rehabilitaci těla a pro řešení kožních problémů. Jejich spe-
cialitou je komplexní kostivalová mast, na níž vlastní svou origi-
nální recepturu: „Je to originální směs, která je velmi komplexní.
Nejenže tam je kostivalová mast na vápník, ale i protizánětlivý
kaštan, arnika, která prokrvuje, protirevmatický tužebník, gluko-
samin dobrý na artrózu, je to vázáno na sulfát, aby se to dostalo
do hloubky a obsahuje to i přírodní éterické oleje, které jsou
schopny přivést bylinky ještě do větší hloubky,“ popsala kostiva-
lovou mast její prodejkyně.

Návštěvníky zaujaly také elektronické bidety rakouské firmy 
MAGIC CLEAN, které na této výstavě předváděla jejich zástup-
kyně, paní Hana Táborská.

Firma MEDIAL nabízela přenosný ultrazvukový přístroj, tra-
cheostomické kanyly, přístroje pro filtraci vzduchu a především 
pomůcky pro přemisťování imobilních pacientů ve zdravotnických 
i jiných lůžkových zařízeních: „Největší zájem je o prkno pro vo-
zíčkáře, které používají při přesunu na postel nebo do auta. Dále
pomůcky pro sestřičky na přesun pacientů na postel,“ vyjmeno-
vala nejžádanější nabízené pomůcky vystavovatelka.

Rašelinový termofor a rašelinové mýdlo byly hlavními výrobky fir-
my RAŠELINOVÉ PRODUKTY spolu s rašelinovým balzámem 
určeným pro nejrůznější defekty kůže.

Firma SCA HYGIENE PRODUCTS představila kvalitní inkonti-
nenční pomůcky značky Tena.

Součástí výstavy byla i prezentace chráněných dílen, které 
nabízely k prodeji široké spektrum svých výrobků. Zastoupeny
byly tyto chráněné dílny: Sansimon Znojmo, SPID handicap
Pardubice, Ústav sociální péče Slatiňany, Chráněná dílna
Oblastní charity Uherské Hradiště, ARNIKA Bohemia Pardubice,
SKP-CEDR Pardubice, K2P Pardubice a Speciální škola SVÍTÁ-
NÍ Pardubice.

Agentura PAREXPO, jež výstavu ABI-REHA pořádala, věří, že 
v příštím ročníku navštíví tuto akci větší množství vystavovatelů 
i návštěvníků.

STANISLAVA ŠVACHULOVÁ
(agentura PAREXPO)

Naše malé ohlédnutí za druhým ročníkem výstavy ABI-REHA

Jsem už na šesté či sedmé abilympiádě, můžu tedy srovnávat.
Myslím, že organizátoři mají letos tuto akci připravenou na sluš-
né úrovni. Nové prostředí, to je změna k lepšímu. Všechno,
soutěže, výstava pomůcek i doprovodný program, tady probí-
há pohromadě, takže mám dobrý přehled o tom, co zajímavé-
ho se právě děje.

Všiml jsem si, že dost disciplín kvůli malému zájmu odpadlo.
Byla mezi nimi i elektronická montáž, kterou jsem měl jako
svou hlavní disciplínu. Je to škoda. Myslím, že veřejnost je 
o abilympiádě málo informovaná. Hodně lidí neví, o co tady
vlastně jde - jinak by se určitě do soutěží hlásilo víc zájemců 
a možná by se žádná nemusela rušit. A taky by se tady objevi-
lo víc diváků, kteří by zjistili, že i lidé s postižením jsou velmi
zruční a dokážou vytvořit hodnotné věci.

Jezdím sem hlavně proto, že se těším na atmosféru a na set-
kání s kamarády a známými. Člověk se tady skvěle uvolní. Za
rok určitě přijedu znovu!  

JAN WENEMOSER, Ledeč nad Sázavou,
soutěžící v mechanické montáži

Jaroslav Ličman z Mladé Boleslavi je zaměstnán 
v chráněné dílně, kde vytváří keramiku. Na abilym-
piádě soutěží už dlouhé roky. Jeho nejoblíbenější dis-
ciplínou je studiová fotografie, v níž letos vyhrál. „Když
jsem na nějaké akci, rád fotím její účastníky. Tře-
ba i herce a zpěváky, různé osobnosti. Člověk na ně
pak má nějakou památku,“ vysvětluje, proč si oblíbil 
focení.

Je samouk, žádné kurzy nenavštěvoval, ba ani od-
bornou literaturu si nesháněl. Pravidelným fotografová-
ním však pan Ličman získal cit pro kompozici. Umí si
také počkat na správný okamžik, kdy zmáčknout
spoušť. A jak napovídá jeho letošní vítězství, do-
vede i respektovat pokyny stanovené pro daný typ
snímku.

I letos totiž měli soutěžící za úkol pořídit průkazkovou
fotografii, u které se musí dodržovat předepsaná pra-
vidla. Druhým úkolem byl ateliérový portrét. Soutěžícím
pózovaly dvě pohledné dívky a v ateliéru byly k dispo-
zici různé rekvizity: třeba štafle, harmonika, různé 
slušivé obleky či dekorativní koberec. Od každého sou-
těžícího se do pomyslného finále dostaly tři nejpo-
vedenější portrétní snímky. Při bodovém hodnocení 

se kladl největší důraz na celkový estetický dojem.
Před soutěží Jaroslav Ličman vůbec nepřemýšlel 

o tom, jak dopadne. „Já se vždycky nechám překvapit.
Tak je to nejlepší. Jestli člověk vyhraje, nebo nevyhra-
je, na tom přece nezáleží. Důležité je zúčastnit se,“ tvr-
dí.

Šestatřicetiletý menší muž s lehčím mentálním posti-
žením v minulosti soutěžil i ve vyřezávání ovoce, které
bylo letos pro malý zájem zrušeno, a ve studené ku-
chyni. Právě ta ho nyní zaujala jako diváka. 

Na abilympiádu jezdí rád, protože se mu líbí její at-
mosféra. Pobaví se tady s kamarády, které zná z dří-
vějška, pozná nové lidi. Zajde si na společenský večer.
Samozřejmě s fotoaparátem v ruce. 

A jak na Jaroslava Ličmana zapůsobilo nové dějiště?
„Říká se, že změna je život. Proto je dobře, že se abi-
lympiáda koná někde jinde. Je tu hodně prostoru a sou-
těže vesměs probíhají na jednom místě. To je výhodné
hlavně pro diváky, kteří používají berle nebo jsou na vo-
zíku. Člověk tady nemusí chodit do schodů nebo jezdit
někam výtahem, aby viděl vše, co se právě děje,“ po-
chvaluje si ČEZ arénu.                                             

(pel)

Je dobře, že se na abilympiádě

odehrává vše na jednom místě



V sobotu 13. května se od časných dopo-
ledních hodin zaplňovala ulice vedoucí ko-
lem Jedličkova ústavu a škol na pražském
Vyšehradě osobními auty i mikrobusy 
s firemními logy, ke vchodu pospíchali do-
spělí i děti.

Všichni směřovali za bránu zařízení, pe-
čujícího již téměř století o zdravotně posti-
žené děti a mládež, kde bylo centrum 
5. české abilympiády pro děti a mládež,
kterou Jedličkův ústav uspořádal z pově-
ření České abilympijské asociace.

Servác byl nakonec přívětivý

Záštitu převzal Michael Vít, náměstek
ministra zdravotnictví a hlavní hygienik
ČR. Přestože se oproti předchozím letům
nebe chvílemi zatáhlo o trochu více 
a spadlo i pár kapek, Servác, druhý 
z květnových „ledových“ mužů, se nako-
nec zachoval k účastníkům abilympiády
přívětivě a mohla se tak uskutečnit v po-
hodové atmosféře v původně určených
prostorách.

Rekordnímu počtu 123 dětí ve věku od
6 do 18 let nejen z 20 ústavů, speciálních
i jiných typů škol a dalších zařízení připra-
vili organizátoři pod vedením Martina
Knappa 14 disciplín. Nejobsazenější bylo
malování s 19 soutěžícími, zvýšený zájem
projevily děti také o studenou kuchyni 
a hry na PC - 13. Tkaní na hrábích se na-
opak ocitlo na opačném konci žebříčku
zájmu.

Dva si dali repete

Zopakovat prvenství z loňska se podaři-
lo vítězům  v aranžování květin a v puzzle,
který se stal navíc prvním, kdo loni zvítězil
v mladší kategorii a letos ve starší. Co 
do počtu získaných umístění na prvních
třech příčkách výsledkové listiny získala
jasný primát Základní a odborná škola 
z Horšovského Týna na Domažlicku.

Chvíle před vyhlášením výsledků patřily
vystoupení skupiny Ultrapunk. Jejich oso-
bitý hudební styl se líbil natolik, že někte-
ré posluchače „vyzval“ k tanci.

5. českou abilympiádu pro děti a mládež
podpořily poskytnutím materiálu na discip-
líny a cen pro všechny soutěžící čtyři de-
sítky sponzorů. Největší díl poděkování za
pohodový průběh patří proto právě jim.
Svým vystupováním se o něj přičinili také
rozhodčí, asistenti soutěžících i soutěžící
samotní.

Současně s abilympiádou probíhaly na
prostranství pod rotundou sv. Martina (nej-
starší zachovaná stavba na Vyšehradě, zá-
roveň i nejstarší zachovaná rotunda 
v Praze) trhy chráněných dílen. Vystavova-
telé z různých zařízení nabízeli ve svých
stáncích věci a věcičky pro potěchu, ra-
dost nebo zkrášlení obydlí, které vyrobili
zdravotně postižení klienti.

Pořadí nejlepších

Aranžování květin: 1. Vlastimil Skle-
nář (ÚSP Zbůch, okr. Plzeň-sever), 
2. Markéta Jaklová, 3. Bohumila Mayrová

(obě ZŠ a OŠ Horšovský Týn, okr. Do-
mažlice).

Batikování: 1. Michal Pospíšil (ZŠ Os-
trava-Zábřeh), 2. Bronislava Pacholátková
(Daneta Hradec Králové), 3. Daniel Zami-
ta (ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno).

Cukrářství: 1. Barbora Kindlová (ZŠ 
a OŠ Horšovský Týn), 2. Martina Koži-
chová (KZŠ Jihlava), 3. Veronika Kuruczo-
vá (ZŠ a OŠ Horšovský Týn).

Hry na PC, II. kategorie: 1. Pa-
vel Semian (ZŠ a PŠ Arkádie Tepli-
ce), 2. Michal Javůrek (Ty a Já Plzeň), 

3. Semjon Kuiš (ZŠ a PŠ Arkádie Teplice).
Keramika, I. kategorie: 1. Kamila Ře-

háková (JÚ Liberec), 2. Josef Petránek
(ÚSP Zbůch), 3. Josef Švehla (Exodus
Třemošná, okr. Plzeň-sever).

Keramika, II. kategorie: 1. Jiří Bešták
(SŠ Aloyse Klara Praha), 2. Kateřina Rou-
šárová (Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí), 
3. Radek Michal (ZŠ a PŠ Arkádie Tep-
lice).

Košíkářství: 1. Filip Koblih (JÚŠ Pra-
ha), 2. Markéta Bártová (JÚ Liberec),
3. Martin Šilhan (JÚŠ Praha). 

Lego: 1. Daniel Markvart (JÚŠ Praha),
2. Ladislav Šandor (Exodus Třemoš-
ná), 3. Petr Klofera (Prointepo Hradec
Králové).

Malování, I. kategorie: 1. Tereza
Kloudová (JÚŠ Praha), 2. Tereza Daňková
(ÚSP Kociánka Brno), 3. Filip Facincani
(ZŠ Brána jazyků Praha).

Malování, II. kategorie: 1. Kristýna Be-
ranová (JÚ Liberec), 2. Karolína Maříková
(ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno), 3. Iveta Dole-
žalová (ZŠ a PŠ Březejc, okr. Žďár nad
Sázavou).

Malování na sklo, I. kategorie: 
1. Bětka Jelínková (JÚŠ Praha), 2. Petra
Šnáblová (JÚŠ Praha).

Malování na sklo, II. kategorie: 
1. Simona Kominková (ÚSP Kociánka
Brno), 2. Lucie Hrbáčková (ZŠ a OŠ
Horšovský Týn), 3. Silvie Bandyová (Spe-
ciální ZŠ Ústí nad Orlicí).

Práce se dřevem, I. kategorie: 
1. David Korpáš (ZŠ a OŠ Horšovský
Týn), 2. Tomáš Šťastný (JÚŠ Praha), 
3. David Klouda (JÚŠ Praha).

Práce se dřevem, II. kategorie: 
1. Radek Bauer, 2. Vojtěch Liška, 
3. Radek Pospíšil (všichni ZŠ a OŠ
Horšovský Týn).

Puzzle, I. kategorie: 1. Marie Dašková
(ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno), 2. Martin Cha-
rousek (ÚSP Zbůch), 3. Jitka Dulíčková
(Prointepo Hradec Králové).

Puzzle, II. kategorie: 1. Martin Blahut
(KZŠ Jihlava), 2. Michal Šindelář (ZŠ a PŠ
Ostrov, okr. Karlovy Vary), 3. Jakub Hajn
(Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí).

Studená kuchyně, I. kategorie: 
1. Miroslav Šindelář (ZŠP, ZŠS a MŠS
Kladno), 2. Kateřina Burešová (ZŠ a OŠ
Horšovský Týn), 3. Vít Pavlíček (Prointepo
Hradec Králové).

Studená kuchyně, II. kategorie: 
1. Adéla Vančurová, 2. Marcela Nejedlá
(obě Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí), 3. Iva
Brožková (ÚSP Kociánka Brno).

Tkaní na hrábích, II. kat.: 1. Vojtěch
Štorc, 2. Vít Keller (oba JÚŠ Praha).

Vyšívání, I. kategorie: 1. Hana
Šimůnková (ZŠ a OŠ Horšovský Týn).

Vyšívání, II. kategorie: 1. Jarosla-
va Fajtová (ZŠ a OŠ Horšovský Týn), 
2. Denisa Benešová (Speciální ZŠ Ústí
nad Orlicí), 3. Žaneta Kleinová (ZŠ a OŠ
Horšovský Týn).                                       

(mk)
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Nové dějiště, jiný termín, víc než třetina nováčků v soutě-

žích. Abilympiáda letos prodělala omlazovací kůru.

Předznamenal ji plakát, který lákal veřejnost k návštěvě už

od půlky května. Poprvé na něm totiž nebyla grafika, ale

hřejivá kresba. Dobře naladěného vozíčkáře, kterého vítá

rozdováděná Zelená brána coby symbol města, nakreslil

Jan Honza Lušovský.

Pětapadesátiletý bavič, který je též expertem na stolničení,
však nezůstal jen u plakátu. Pardubickou abilympiádu poněkoli-
káté obohatil svým vystoupením. „Mám už tady své obecenstvo,
které se na mě těší. Jsou to hlavně děti a mladší lidé, někteří 
s mentálním postižením. Malovali jsme spolu na tabuli zvířátka,
oni je tvořili se mnou. A pak jsem jim kreslil obrázky na přání,“ ří-
ká Lušovský.

Ročně zavítá na desítky míst po celé republice, může tedy
srovnávat. Publikum v ČEZ aréně podle něj bylo o něco srdeč-
nější než jinde. „Ti dospělí se možná víc dokážou vžít do rolí dě-
tí,“ podotýká.

Honza Lušovský nepochybuje o tom, že abilympiáda je pro
zdravotně postižené lidi velkým přínosem. I proto rád kreslí a vy-
práví jejím účastníkům. V minulosti se rád podíval na průběh 
některých soutěží, zaujalo ho třeba cukrářství nebo aranžování
květin. A letos? „Já bych rád viděl všechny disciplíny, ale dneska
odpoledne už musím být v Chrudimi na jiné akci. V květnu 
a červnu mívám nejvíc práce,“ vysvětluje muž, který nezná od-
počinek a na dovolené byl naposledy asi před 15 lety.

Vozíčkářům a ostatním lidem s postižením, kteří podléhají
smutku nebo nedůvěře ve vlastní schopnosti, Jan Lušovský
vzkazuje: „Neztrácejte chuť do života! Cestujte, věnujte se svým
zálibám, hledejte si kamarády.“

Pro Abilympijský zpravodaj nakreslil už v zimě několik obrázků.
„Mně se z nich nejvíc líbí fotbalista, který nemá jednu nohu, pře-
sto dává gól - a odhazuje radostí berle. Někteří zdraví lidé tu
kresbičku považovali za poněkud drsnou a nepatřičnou. Ale já
vím, že lidé s postižením většinou přijímají takový humor úplně
normálně. Dovedou prostě brát s nadhledem i to, že třeba ne-
chodí nebo neslyší.“

Zmíněnou kresbu otiskujeme a škarohlídům na okraj věci vzka-
zujeme, že ty nejdůležitější trefy se přece neodehrávají na spor-
tovním hřišti...                                                                      (pel)

Honza Lušovský

opět nezklamal
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Pardubické výrobní družstvo TVAR
podporuje národní abilympiády již
řadu let. Mezi pravidelné návštěv-
níky několika posledních ročníků
patří také ing. Milada Cyrusová 
z oddělení marketingu. Její příznivé
hodnocení letošního abilympijské-
ho dění je i povzbuzením pro
všechny obětavé lidi, kteří se na je-
ho přípravě i průběhu podíleli:

Myslím, že přemístění abilym-
piády do centra města určitě celé
akci prospělo. V jediném prosto-
ru jsme se tak mohli seznámit 
se schopnostmi a dovednostmi
zdravotně postižených lidí v širo-
kém spektru činností, obdivovat
jejich soutěžní nasazení, zaujetí,
radost z předváděné práce a pra-
covní nadšení, které by jim mno-
ho zdravých lidí mohlo závidět.
Krásné výrobky divák registroval
nejen při jejich zrodu, ale mnohé
z nich si mohl i zakoupit v prodej-
ních stáncích chráněných dílen 
a udělat tak radost svým nej-
bližším.

Dostatečně velký prostor ČEZ 
arény dává do budoucna mož-
nost k ještě mnohem vyšší účasti
jak široké veřejnosti, tak i zástup-
ců nejrůznějších firem - potenciál-
ních zaměstnavatelů, kteří tady
mohou získat dokonalý přehled 
o pracovním mistrovství zdravot-
ně postižených lidí.

Můj obdiv patří všem organizá-
torům i soutěžícím, kteří dokázali
vytvořit opět velice příjemnou 
a milou atmosféru. Pardubice
jsou dějištěm mnoha společen-
ských, kulturních a sportovních 
událostí. Jsem ráda, že k těm nej-
prestižnějším už neodlučně patří
i abilympiáda.    (mk)

Slova, která potěší

Abilympiáda by měla odbourat stereotypy 

■ PARDUBICKÝ SVĚT, 23. KVĚTNA 2006: Abilympiáda nabízí příjemné chvíle a spoustu zážitků nejen pro sou-
těžící, ale i pro přihlížející publikum. „Je dobré, aby se lidé dozvěděli, co zdravotně postižení lidé dovedou, že ma-
jí handicap, ale mohou se zcela plnohodnotně začlenit do práce. Navíc na abilympiádě si jen nehrají, ale zároveň
se učí a zdokonalují,“ přibližuje ducha akce Jaromír Krpálek. Abilympiáda by tedy také měla pomoci odbourat ně-
které stereotypy zakořeněné u majitelů firem, kteří se bojí zaměstnat zdravotně postižené, nedůvěřují jejich do-
vednostem a obávající se komplikací. Ti, co se takové možnosti nezalekli, většinou mohou potvrdit, že tito lidé jsou
často pečlivější, trpělivější a poctivější pracanti než jejich zdraví kolegové.                           ZUZANA HRONOVÁ

Stotisícový grant od kraje

■ PARDUBICKÉ NOVINY, 25. KVĚTNA: Zítra ve městě začíná 14. národní abilympiáda - soutěžní přehlídka pra-
covních schopností a dovedností zdravotně postižených. Po dva dny jí bude patřit ČEZ aréna. Akci pořádá Česká
abilympijská asociace, od Pardubického kraje na ni dostala stotisícový grant. Připraveno je přibližně dvacet dis-
ciplín, kterých se zúčastní přes sto soutěžících z celé republiky. Ti budou předvádět své umění například při ke-
ramice, dřevořezbě či šití oděvů. Letos je soutěž spojena s výstavou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
vystoupí klaun a kejklíř Vojta Vrtek a své dovednosti předvede dráteník Aleš Kulhánek. V pátek odpoledne u ČEZ
arény zastaví Pacientbus. V něm si bude moci každý nechat bezplatně změřit tlak a hladinu cukru v krvi. Příští rok
bude možná ještě zajímavější - pořadatelé chtějí mezi sebe pozvat harleyáře.                          PETR DOUBRAVA

Namísto hokeje bude abilympiáda

■ DENÍKY BOHEMIA, 26. KVĚTNA: „Ke změně termínu a místa konání došlo proto, že jsme se rozhodli spojit
abilympiádu s výstavou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,“ uvedl pro náš deník hlavní manažer abilym-
piády Jaromír Krpálek z pořádající České abilympijské asociace. Ledová plocha, na které jindy hrají pardubičtí ex-
traligoví hokejisté, bude poprvé upravena pro potřeby abilympiády. Jedna půlka stadionu tak bude patřit soutěž-
ním disciplínám a ta druhá bude vyčleněna vystavovatelům.                                                   JIŘINA MIKEŠOVÁ

K vidění jsou i irské krajky

■ ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ, 26. KVĚTNA 2006: „Takové krajky se dělají jen u nás v Zašové u Rožnova na
Valašsku,“ řekla o svých filigránských bělostných květinách na modré podložce s průhledným víčkem Danuše
Trtíková. Při jejich vytváření se musí silnější příze pečlivě obháčkovávat tenoučkou nití a tvaruje se do potřebného
tvaru. Jednotlivé díly se připevňují na plátno a háčkuje se do nich jemná síťovina. Nakonec se přidá háčkovaný
stonek. Pak je potřeba vše vyvařit, naškrobit rýžovým škrobem, vytvarovat a vyžehlit do konečné podoby. „Jeden
kus je práce na celou šichtu, ale na uživení by to nebylo. Dříve se to prodávalo ve skanzenu, pak ale babky po-
umíraly a v celé republice to dělám asi už jen já,“ uvedla krajkářka. 

Danuše Trtíková má plný invalidní důchod. Po porodu jí začaly zlobit kyčelní klouby a musela podstoupit endo-
protézu, operaci druhé kyčle má před sebou. „Když jsem nemohla chodit, začala jsem se věnovat ručním pracem
a našla jsem si takovou zábavu. Trvalo mi to rok, než jsem získala ten grif od ženských ze vsi. Krajky vytvářím spíš
podle potřeby, dělat je jako v továrně by nešlo. Ale aspoň si přivydělám a mám na hadříky,“ uvedla s úsměvem dva-
apadesátiletá žena. 

Oproti běžné plošné krajce jsou květy prostorové. Používají se na ozdobu ženských šatů nebo malé kvítky ne-
věstám do vlasů. Původ krajkových květin je údajně v Irsku. „Kdysi za středověku prý takové krajky přinesl nějaký
mnich z Irska. Ženské se je začaly učit háčkovat, aby si vydělaly na obživu, rozšířilo se to a začaly se dělat ruka-
vičky, límce, přikrývky i takové kytičky,“ vysvětluje Trtíková.                                                     PAVEL DOSOUDIL

Soutěže novou inspirací do života

■ PRÁVO, 27. KVĚTNA: Hokejová ČEZ aréna v Pardubicích se stala v pátek a sobotu dějištěm 14. národní abi-
lympiády spojené s celostátní výstavou rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky Abi-Reha.

Pro více než stovku lidí se zdravotním postižením připravili pořadatelé devatenáct soutěžních disciplín, ve kte-
rých mohou plně uplatnit svou šikovnost, talent, schopnosti a odhodlání, stejně tak jim nabídnout zapojením do
soutěží i novou inspiraci do života. Víc než třetina soutěžících přijela na soutěž poprvé. Od Pardubického kraje
získali pořadatelé grant ve výši 100 tisíc korun.                                                                 LADISLAV SCHEJBAL

CO NAPSAL TISK

Vojta Vrtek se na
svých stránkách
označuje za ko-
medianta, klauna
a kejklíře. Když
se ho ptám na
rozlišení těchto
tří pojmů, po
chvilce váhání
odpovídá: „Ko-
mediant je kdo-
koliv, to je hodně
široký pojem,
klaun je pomalo-
vaný panáček 
z cirkusu, kejklíř
je spíše histo-
rická postava a všechno se to tak nějak prolíná.“

Na 14. ročníku národní abilympiády v ČEZ aréně před-
vedl své kejklířské umění, jímž jako vždy chtěl pobavit 
nejen diváky, ale i sebe. Zájemce pak zkoušel naučit
žonglovat se třemi míčky, diaboly, popřípadě s „devil-
sticky“, neboli ďábelskými tyčkami, kdy se dvěma hůlka-
mi ovládá třetí hůlka.

Sám Vrtek, jenž začínal jako historický šermíř, ovládá
i spoustu jiného náčiní: jednokolky, chůdy, nože, hořící
louče, srpy, pánvičky, vajíčka, loutky na chůdách, košťa-
ta, slepice, ohnivé tyče, trumpetu, buben, lano, koně 
i nočník. Ptáte se, jak se dá při žonglování využít slepice
či nočník? Také mě to vrtalo hlavou. „S nočníkem se
žongluje, normálně se s ním hází. Slepice se líhne z va-
jíčka, se kterým se pak také žongluje,“ vysvětlil mi tento
všeuměl.

Vojtu Vrtka mohli diváci vidět nejen na nejrůznějších
pouličních akcích, hradech či zámcích, ale také třeba 
v Národním divadle, kde žongloval v Léblově opeře
Braniboři v Čechách. Vystupoval i v americkém snímku
Van Helsink: „Byl to takový hrůzný film, kde se na plese
žonglovalo,“ usmívá se při vzpomínce na natáčení.

A dá se vlastně tímto hravým řemeslem uživit? Vojta
Vrtek se zamyslí, poplácá se po břiše a odvětí: „Ne že
bych byl nějak moc překrmený, ale dá se!“

(zhr)

Vojta žongluje 

i s nočníkem

POLIČKA

1 - STARÉ ŽDÁNICE
2 - STARÉ HRADIŠTĚ
3 - DOLNÍ ŘEDICE
4 - RÁBY
5 - ČEPÍ
6 - SRNOJEDY
7 - DOLNÍ ROVEŇ
8 - HORNÍ JELENÍ 
9 - DAŠICE

10 - DŘÍTEČ
11 - KUNĚTICE
12 - SRCH 
13 - SEZEMICE
14 - CHVOJENEC
15 - OSTŘEŠANY
16 - OPATOVICE NAD LABEM

17 - JANKOVICE
18 - SLEPOTICE
19 - VALY

Abilympiádu obohatilo svým vystoupením také sdružení Helppes - Centrum  výcviku psů pro postiže-
né. „Bylo tady pro nás velmi vhodné publikum, protože v něm převládali zdravotně postižení lidé. Právě
pro ně psy cvičíme," pochvalovala si Zuzana Daušová, ředitelka pražského sdružení.
Vozíčkáři nebo třeba lidé s mentálním postižením nadšeně tleskali rozličným zábavným kouskům 
i praktickým dovednostem border kolie, rotvajlera a velkého knírače. „Ukázali jsme divákům, že pes
může být nejen přítelem, ale hlavně velkým pomocníkem postiženého člověka,“ dodala paní Daušová.
Rozhovor s ní otiskneme v příštím Abilympijském zpravodaji.                                                             (pel)

Foto: TOMÁŠ KUBELKA (Pardubické noviny)


