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PARDUBICE: 15. národní abilympiáda
ČEZ aréna – pátek 25. května a sobota 26. května 2007
Tři prvenství Anny Kneysové
Generálním partnerem 15. národní
abilympiády byla
skupina ČEZ, hlavním partnerem pak
Hospodářská komora České republiky. Pomoc a podporu abilympiádě
poskytly
Krajský
úřad Pardubického kraje, Magistrát města Pardubice
a celá řada sponzorů a partnerů, bez nichž by se tak
náročná akce mohla uskutečnit velice těžko.
Z původně vypsaných 35 oborů se jich nakonec uskutečnilo třiadvacet – zapojilo se do nich 123 soutěžících, což je
druhý nejvyšší počet v historii abilympiád, přijelo i 30 členů
doprovodu.
Tradiční součástí slavnostního zahájení abilympiády byly
slib rozhodčích, který přednesla Marie Halamíčková
z Uherského Hradiště (hlavní rozhodčí košíkářství, rozhodčí
keramiky a svíček – na abilympiádě byla poosmé), a slib závodníků, který přednesla vozíčkářka Ladislava Bednářová
z Polné u Jihlavy, která byla na abilympiádě počtvrté, ve vyšívání letos vyhrála potřetí za sebou a po zásluze je mezi nominovanými na 7. mezinárodní abilympiádu do japonské
Šizuoky.
Nejúspěšnější účastnicí jubilejní abilympiády byla Anna
Kneysová z Dřešína na Strakonicku, která svoje čtyři účasti v soutěžních disciplínách proměnila ve tři prvenství – v počítačové editaci textu, výrobě svíček a malování na kameny.
Dvě prvenství získali Pavla Indrová z Přerova (vyřezávání
ovoce a zeleniny a cukrářství), Helena Nejedlá z Krnova
(keramika a návrh plakátu) a Kamil Haman z Velkých
Hostěrádek na Břeclavsku (aranžování květin – západní styl
a aranžování suchých květin).

Patnáctileté jubileum se povedlo,
ale nechceme zůstat stát na místě
Hovoříme s ředitelkou CAA Ivanou Dolečkovou
a jednatelem CAA Jaromírem Krpálkem

V průběhu dvoudenního zápolení jsme v ČEZ aréně přivítali celou řadu významných hostů. Slavnostní zahájení svojí
účastí ozdobili vícehejtman Pardubického kraje Roman
Línek, primátor města Pardubice Jaroslav Deml, náměstkyně primátora města Pardubice Štěpánka Fraňková,
zástupkyně Úřadu vlády ČR Jaroslava Selicharová
z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, generální ředitel Elektrárny Chvaletice, která je součástí skupiny
ČEZ, Vladimír Gult, radní Pardubického kraje Miloslav
Macela, vedoucí sociálního odboru pardubického magistrátu Ivana Liedermanová, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Jan Wiesner, člen představenstva Hospodářské komory ČR a předseda Hospodářské
komory Pardubického kraje František Vacek, asistentka
generálního ředitele pardubického Foxconnu Kateřina Kučerová a Jiří Votava z pražské Kliniky rehabilitačního
lékařství.

Jak hodnotíte průběh 15. národní abilympiády?
DOLEČKOVÁ: Úspěšně – myslím, že se
podařilo zvládnout prostor ČEZ arény, který
je nám po loňské premiéře přece jen více
známý. Potěšil mě vysoký počet účastníků
i disciplíny – ať už nové, či ty, které se do
programu po letech vrátily.
KRPÁLEK: Velmi dobrá účast závodníků,
dobrá atmosféra a pěkné počasí. Pro mě je
abilympiáda srdeční záležitostí. Pracuji na ní
od samého začátku a vidím, jak se vyvíjí
v místě, v čase i ve své náplni. Pro mě
osobně je potěšitelné, že stále oslovuje nové lidi s postižením a že jim má co říct a zároveň i co nabídnout.

Nejen samotný průběh slavnostního zahájení, ale
i soutěžní klání, dekorování vítězů a večerní doprovodné
programy s verbální noblesou sobě vlastní moderoval redaktor Českého rozhlasu Pardubice Filip Novotný, při prvním večerním programu nezůstal za ním o nic pozadu ani
Petr Kouba.
(fr)

Můžete specifikovat největší klady letošního ročníku? Co se vám líbilo?
DOL: Krásné bylo páteční slavnostní
zahájení. Potěšila mě účast celé řady čestných hostů, třeba pardubický primátor
Jaroslav Deml mezi námi byl celé dopoled-

ne! Úžasnou atmosféru vytvořili žáci pardubických škol v ochozech i před halou při
doprovodných programech.
KRP: Velmi dobrým rozhodnutím bylo využití velké haly ČEZ arény – na jednu plochu jsme mohli umístit jednotlivé soutěže,
výstavu chráněných dílen, výstavu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a proti loňsku i doprovodný program. Každý
účastník měl všechno jako na dlani, a mohl
si tak pohodlně vybrat.
A pohled z druhého pólu – je něco, co
se nepovedlo, co se vám moc nelíbilo?

DOL: Mrzí mne, že do Pardubic nemohl
nakonec přijet ředitel pražské zoo Petr
Fejk, se kterým jsme počítali pro náš doprovodný program a všichni jsme se na jeho
vyprávění moc těšili. Úplně nejvíc mě zklamal opakovaný nezájem veřejnosti.
KRP: Nevyvážené rozložení počtu disciplín v pátek a v sobotu. Ukázalo se, že v budoucnu musíme dát co nejširší nabídku
disciplín nejméně tři měsíce dopředu, aby
si zájemci mohli vybrat a my pak mohli
soutěžní nápor rozložit rovnoměrněji do
obou dnů.
Váš největší osobní zážitek?
DOL: Pouštění balonků – to byla prostě
paráda! Všichni jsme z toho měli radost jako malé děti.
KRP: Poutavé vyprávění doktorky Ivy
Vilhumové z pražské zoologické zahrady
a pohlazení hada – škrtiče.
(Pokračování na str. 2)
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Patnáctileté jubileum se povedlo,
ale nechceme zůstat stát na místě
(Dokončení ze str. 1)

Jak vidíte perspektivu abilympiád, s jakými nápady přijdete,
o čem přemýšlíte?
DOL: Abilympiáda být musí! Pro lidi,
kteří se jí účastní, má obrovský význam – už třeba jenom tím, že se potkají, a tím nemyslím jenom soutěžící,
ale opravdu všechny. Každý ročník je
krůčkem dopředu, každým rokem se
posouvá kvalita. Rádi bychom něco
vymysleli, abychom získali větší zájem veřejnosti a zaměstnavatelů. Už
teď se nějaké nápady rodí a věřím, že
nezůstane jenom u toho.
KRP: Abilympiáda svoje místo na
slunci má! Oslovuje nejen zdravotně
postižené, ale i veřejnost. To nás zavazuje k tomu, abychom stále vylepšovali a přicházeli s novými nápady.
Přemýšlíme o nových disciplínách,
chtěli bychom přijít s jejich ukázkami.
Soutěžící by si je vyzkoušeli a v následných ročnících by se mohly objevit v nabídce. Rádi bychom do některých disciplín zapojili i zdravou
veřejnost. Cílem je pestrou nabídkou

zaujmout co nejširší okruh lidí.
Nabízejí se třeba ukázky kovářského
řemesla, paličkování, ale také jakýsi
Den zdraví, při kterém by si soutěžící
i diváci mohli popovídat s odborníky
nejen o prevenci, ale o celkovém
zkvalitnění svého života. Bezprostředně po skončení letošního ročníku nás napadla řada vylepšení, budeme o nich diskutovat a snažit se, aby
nezůstalo jen u slov.
Komu byste rádi poděkovali?
DOL: Všem účastníkům a jejich doprovodům – za to, že přijeli. Státní
správě, sponzorům, médiím (Český
rozhlas Pardubice, Pardubický deník)
a školám – za to, že nás podpořili …
osobně, finančně i materiálně. Účinkujícím v doprovodném programu –
vystupovali buď bez nebo za velmi
malé honoráře. Všem mým kolegům
a dobrovolníkům – za to, že jsou a že
ty hektické dny příprav i samotné
soutěže vydrželi. Bez všech výše
uvedených by naše abilympiáda
nebyla.
KRP: Poděkování patří i Rozvojo-

vému fondu Pardubice a všem rozhodčím.
Co byste řekli na závěr našeho
hodnotícího rozhovoru?
DOL: Potěšily mě kladné ohlasy,
které přišly bezprostředně po skončení jubilejního ročníku – mezi prvními přišli osobně poděkovat vozíčkář
s manželkou. Vynikající byly reakce
účinkujících, kteří hovořili o úžasné
zkušenosti a nádherné atmosféře,
a všichni slíbili, že by za rok mezi nás
přišli rádi znovu.
KRP: Byl bych rád, kdyby se
v budoucnu zvýšila nabídka chráněných dílen, mělo by se jich na abilympiádě prezentovat podstatně víc než
dosud. Rádi bychom zvali co největší počet zaměstnavatelů, kteří
mají problémy s naplněním předepsané kvóty zaměstnanců – osob
se zdravotním postižením. Právě abilympiáda by měla být platformou,
kde by se dalo v té oblasti ledacos
udělat.
JAROMÍR FRIDRICH

Po dráteníkovi dorazili i brašnáři a sedláři
Kromě drátenického řemesla, které se na abilympiádě prezentovalo již loni, přibyly i další starodávné obory – brašnářské a sedlářské
práce. Tentokrát je nepředváděli zkušení mistři svého řemesla, nýbrž
studenti prvního ročníku Odborné a praktické školy v Hořicích.
Když ovšem člověk pozoroval Michala Eremiáše a Martina Bareše
při práci, žasnul, jak se všechny ty složité úkony mohli za jediný školní rok naučit, a co se ještě budou učit další dva roky, než dojde na
závěrečné zkoušky.
„Děláme opasky, ucha na tašky, batohy, tašky, kabelky, ohlávky,
pouzdra na nože, na mobily,“ vyjmenovávají nekončící seznam oba
studenti a dál vyřezávají rozličné tvary do kůže a šijí kusy k sobě.
Ptám se, co všechno z těchto úkonů uměli, než šli obor studovat.
„Všechno jsme se naučili až ve škole,“ objasňují a diví se otázce.
Zájemcům z řad abilympijských soutěžících a jejich doprovodu
předváděli, jak se řežou řemeny, šijí pouzdra na nože, taštičky na
mobily nebo jak se dělají ozdobné výplety na ohlávky. Možná, že přítomní okukovali novou abilympijskou disciplínu.
Na otázku, co je na jejich práci nejtěžší, odpovídají: „Nejtěžší jsou batohy!“
Než si s nimi dopovídám, hlásí svému mistrovi dokončení taštičky na opasek.
(zhr)

„Chceme, aby zdravotně postižení
lidé mohli v Pardubicích žít naplno,“
říká primátor Jaroslav Deml
Čím může podle vás tato soutěžní přehlídka obohatit návštěvníky?
Pro mě je abilympiáda přínosná v tom, že vidím, jak se lidé s postižením
dokážou porvat s nepřízní osudu, jak překonávají každodenní obtíže. To je myslím ta největší výzva pro nás, kteří míváme jen běžné větší či menší starosti,
a přesto mnohdy naříkáme, jako kdyby šlo o život. A přitom nejde… Naopak
u těžce zdravotně postižených osob jde leckdy o tak závažné životní omezení,
že zvažují co dál. A právě tím, že se nevzdají, že se snaží něčeho dosáhnout,
inspirují nás zdravé lidi.
Určitě jste velmi zaneprázdněn, přesto jste si našel čas a zúčastnil se
slavnostního zahájení abilympiády. Zajímal jste se také o nějaké soutěžní disciplíny?
Nejdřív jsem si prohlédl stánky chráněných dílen a neziskových organizací.
Na rukodělných výrobcích je dobře znát šikovnost a dovednosti zdravotně postižených lidí. Podíval jsem se i na začátek soutěží, třeba na návrh plakátu.
Musím vyslovit svůj hluboký obdiv těm, kteří tady dokazují, co všechno se dá
zvládnout i na vozíku nebo třeba beze zraku.
Na veřejných prostranstvích hlavně v centru města bylo už odstraněno
mnoho stavebních bariér, na internetu je zveřejněna bezbariérová mapa
Pardubic. Vozíčkáři si mohou objednat přepravu speciálním mikrobusem. Město je prostě k lidem s postižením vstřícné…
Chceme pro ně i nadále vytvářet vhodné podmínky, aby se mohli co nejvíc
začlenit do společnosti. Aby mohli pracovat, bavit se a žít naplno. Proto také
fandíme a budeme fandit abilympiádě. Tím spíš, že na tuhle akci přijíždějí soutěžící z celé republiky.
Nakonec trochu neobvyklá otázka. Jakou disciplínu byste si vybral, kdybyste tady chtěl soutěžit?
Asi bych se rozhodoval hlavně podle typu a rozsahu svého zdravotního postižení. Ale vždycky mě bavilo dřevo, vyráběl jsem si doma drobný nábytek,
takže bych to možná vyzkoušel i na abilympiádě. Lákaly by mě i počítačové disciplíny: určitě bych si troufnul na grafiku.
MILOŠ PELIKÁN

Za nejzásadnější pokládám zachovat si svoji duši, svěřila se Uršula Kluková
Jen přijela, už jí bylo všude plno. Na všechny strany a plnými hrstmi šířila optimismus, provázený jejím nenapodobitelným smíchem. Rozdala nespočet autogramů, zapózovala desítkám fotografů… prostě hvězda večera se vším
všudy. Herečka Uršula Kluková byla hlavním hostem druhého večera doprovodného programu.

Rodačka z polské Nové Rudy, dnes každým coulem
Východočeška z Broumova a původním povoláním zdravotní
sestra, získala věhlas na prknech Divadla Semafor. Dnes je na
volné noze a na nedostatek práce si nestěžuje. Hraje titulní roli
ve hře Marcela Gyuláše Čachtická paní, můžeme ji vidět i jako
Štětináče v Rychlých šípech. „Já už hrála kdeco, jednou dokonce i rodinný dům i s balkonem… vlastně se dvěma – jedním vpředu a druhým vzadu,“ vypráví a hned dodává, že se jí ve škatulce

komediálních rolí líbí. „Jen jednou mně zkusili dát vážnou roli, ale
nedopadlo to dobře ani pro mě, ani pro moje okolí na jevišti.“
Nemít trpělivost je nebezpečné
Povídali jsme si naněkolikrát, vždy o pauzách mezi jejími vystoupeními. V té první o jejím původním povolání. O dětské zdravotní sestře říká: „Zdravotní škola mě naučila ctít autoritu, což je
pro člověka hrozně důležité. Naučila mne ale i vnímat, co ten druhý cítí a jak myslí. Jak je nebezpečné nemít trpělivost… pochopit,
že chceme všechno rychle a že neumíme nic vychutnat.“
Je přemýšlivá, hluboce věřící, přes všechny životní peripetie má
laskavý a moudrý pohled na svět… Velmi dobře si uvědomuje, jak
je všechno v životě důležité. „Za úplně nejzásadnější pokládám
zachovat si svoji duši. Věřím v Boha a moje víra je pro mě velmi
důležitá. Vírou se odlišujeme od zvířat a žijeme podle určitých
pravidel. Jsem katolička, pravidelně chodím do kostela, ovšem
nechodím se tam modlit. Spíš se občas posadím v chrámu a rozjímám.“
Brita a Trisha mají přednost
Ve druhé pauze jsme načali trochu z jiného soudku – Uršula
Kluková je totiž známou milovnicí psů a koček. Celý život má doma nějakého mazlíčka. Dokonce kvůli němu ani nejezdí na dovolenou do zahraničí. Teď má fenku Britu a modrou britskou kočičku Trishu. „Pejsek je rasa Japan chin, má dvacet pět centimetrů
v kohoutku a vešel by se mi do kabelky nebo do kapsy, ale tady
ho opravdu nenosím. Brita totiž chodí a má stejně jako já ráda
teplo. A tak si ho všichni na společných procházkách užíváme.“
Atmosféra byla báječná
No a poté, co ji nadšené pardubické publikum v ČEZ aréně
v sobotu pozdě večer konečně pustilo z pódia, po jejím závěrečném vystoupení, došlo i na mikrorozhovor.

Jaký jste si ze sobotní abilympiády v Pardubicích odnesla
dojem?
Mým prvním dojmem bylo velké překvapení z toho množství lidí,
kteří tam přišli. Nevím, jestli to všechno byli jen soutěžící, nebo
se dostavilo i tak početné publikum, ale každopádně jich tam bylo hodně. Také se mně líbila chuť do práce, kterou jsem u účastníků viděla, a upřímná radost z toho, když se jim něco povedlo.
Myslím, že řada lidí, kteří žádný handicap nemají, by si z abilympioniků mohla právě v tomto ohledu vzít příklad.
Měla jste do té doby nějakou osobní zkušenost ze setkání s handicapovanými lidmi?
Ne. Byla to má první zkušenost – a byla příjemná, protože
účastníci abilympiády byli rádi, že jsem mezi nimi, a dávali mi
to najevo. Jejich reakce při mém vystoupení byly velmi spontánní
a já z toho byla samozřejmě nadšená. Také jsem si stačila
prohlédnout všechny jejich soutěžní výtvory a musím uznat,
že jsou velmi šikovní. I atmosféra byla báječná – když jsem přijela domů, úplně jsem cítila, že mám zase o něco větší chuť do
života.
Myslíte si, že naše společnost se k handicapovaným spoluobčanům chová dobře, podporuje je a snaží se jim pomáhat, nebo pro ně dělá málo?
Pokud mám být upřímná, nemyslím si, že bych tohle mohla objektivně zhodnotit. Na takovém setkání, jaké bylo to pardubické
abilympijské, jsem byla poprvé a ani ve svém okolí nemám nikoho, kdo by pro sebe nebo svého blízkého takovou pomoc potřeboval. Takže o tom moc nevím – kromě toho, co jsem třeba někde četla nebo slyšela. Ale mám pocit, že – hlavně v porovnání
s uplynulými roky – se pro ně v současnosti dělá dost. Což samozřejmě neznamená, že by se toho nedalo udělat víc.
(fr)
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➽ Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků.
➽ Obory podnikání:

➽
➽
➽

➽
➽

- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů, nátěrových hmot, lepidel a dalších surovin,
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním zařízení,
S. K. Neumanna 1316
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie,
532 07 Pardubice
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým
tel.: 466 067 111
vybavením,
fax: 466 067 260
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů týkajících se formulace a vývoje specifických
synpo@synpo.cz
produktů,
www.synpo.cz
- poskytování konzultací, kontaktů a tržních informací zákazníkům.
Bohatá publikační činnost vědeckých pracovníků společnosti v odborných časopisech.
Firemní prezentace na řadě vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí.
Aktivní spolupráce s tuzemskými zákazníky a partnery (např. Univerzita Pardubice, Ústav chemické technologie Praha, Ústav
makromolekulární chemie České akademie věd Praha atd.) i s firmami ze států Evropské unie, USA a Japonska při řešení společných vědecko-výzkumných projektů.
Vysoké schopnosti v transferu technologií do provozního měřítka.
Od roku 2000 certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

CANDY, spol. s r. o.

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
Hradčanská 403
www.candy.cz
530 06 Pardubice
candy@candy.cz
➨ Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných krmiv
z kuřecího masa Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky a psy.

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární keramiky,
van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních materiálů.
otevírací doba: pondělí – pátek = 8.00 - 17.00 hod.
sobota = 8.00 – 12.00 hod.
tel.: 466 885 555
e-mail: pardubice@steno.cz

➨ Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostředí,
zátěž, fyziologický cyklus, požadovanou kondici a osrstění zvířete podle podmínek chovu a požadavků klienta.
➨
➨
➨
➨
➨

Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšlen, vyzkoušen a vyráběn v Čechách.
První snack splňující veškeré požadavky na zdravou výživu psích kamarádů.
Ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku.
Dodávky nejen do všech členských států Evropské unie, ale také do Kanady.
Velký zájem obchodníků a úspěch u odborníků na světovém veletrhu INTERZOO
2004 v Norimberku.

➨ Nový směr výrobě pamlsků – CANDY pomáhá psům i lidem zdravě mlsat.
➨ Odhodlání bez kompromisů naplnit velmi náročné vlastní zadání, vysoká odbornost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost
požadavků náročných českých zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády.
U Stadionu 427
533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154

fax: 466 988 153
www.enelex.cz
enelex@enelex.cz

➨ Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv, nezbytná
součást sortimentu veterinárních ošetřoven.

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou, montáží
a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopeloměry, přístroje pro kontinuální měření popelnatosti uhlí a analyzátory kyslíku pro
optimalizaci spalování v kotelnách a spalovnách.
Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně v těžkých provozních podmínkách), elektronické zabezpečovací systémy a protipožární signalizace.
Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání jsou zřizování,
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických zařízení.
Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny,
chemičky, strojírny, textilky i další průmyslové podniky.

V Tejnecku175
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 623 770
Tel.: 469 623 771
gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

ING. JAN PROCHÁZKA
– ELIS

Mánesova 563
500 02 Hradec Králové

Výrobce výpočetní a komunikační techniky.
Hlavní produkční centrum pro Evropu – Pardubice.
ILEX HRAMAT
Jsme mezinárodní společnost patřící mezi největší světové výrobce na trhu výpočetní a komunikační techniky, jsme v první desítce největších firem v ČR co do výše obratu. V Pardubicích jsme vybudovali evropské produkční centrum s více než
4000 pracovníky, které již sedmým rokem úspěšně rozšiřuje svou produkci – finální montáž PC různých značek, zařízení pro budování počítačových sítí, LCD monitory, „šasi“ a další elektronické a strojírenské výrobky. Našimi zákazníky jsou
renomované společnosti působící v oblasti informačních technologií.

Dašická 1796
530 03 Pardubice

Expozice sbírky hraček „BYLO, NEBYLO…“
Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová
stálá expozice inspirovaná pohádkami byla otevřena návštěvníkům v prosinci roku
2005 v gotickém sále pardubického zámku a zavede děti i jejich rodiče do světa
důvěrně známých pohádkových příběhů, v nichž hlavní roli hrají hračky z konce 19. až
počátku 20. století.

Tel.: 466 652 910
Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.
Foxconn – čtvrtá příčka v žebříčku TOP 100
IT společností časopisu Business Week.

E-mail: hramat@hramat.cz
Web: www.hramat.cz

❍ opravy, rekonstrukce a údržba

střech
❍ tepelné izolace střech

Společnost nabízí:
◆ práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
◆ perspektivní a stabilní zaměstnání
◆ motivující finanční ohodnocení
◆ perspektivitu profesního a kariérového růstu
◆ závodní stravování
◆ možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC, další odborné vzdělávání)
◆ atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod

Hronovická 488
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252
www.agama-pardubice.cz

FOXCONN CZ se za šest let svého působení v Pardubicích stal významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ s.r.o.
U Zámečku 26
532 01 Pardubice
Kontakt:
Tel.: 466 056 902, 466 056 022, 466 056 416
Fax: 466 056 048
zamestnani@foxconn.cz; www.foxconn.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
✔ firma zaměstnávající více než 50 % osob se

zdravotním postižením

- Výroba el. rozvaděčů nízkého
napětí
- Kompletní dodávky el. zařízení
a elektromontážních prací
Drozdická 464
533 01 Pardubice-Černá za Bory
Tel.: 466 670 707
Tel., fax: 466 670 708
www.elektrotrend.cz
elektrotrend@elektrotrend.cz

✔ dlouholetá praxe se zaměstnáváním zdravotně
postižených
✔ nabídka služeb a zboží formou náhradního
plnění
✔ pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti

Rokycanova 2654

✔ dodávky a servis výpočetní techniky

530 02 Pardubice

✔ školení a vzdělávání v oblasti informačních
technologií

tel.: 466 304 366

✔ správa a digitalizace archivů
✔ zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz
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P AVEL ZDENĚK
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HOIST
Přeloučská 252
530 06 Pardubice

Dodávky vody,
odkanalizování a čištění
odpadních vod,
likvidace odpadů,
dodávky zemních prací
a výkonů pomocí
stavebních mechanismů,
provádění inženýrských
staveb.

Jana Palacha 1753, 530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306

Za Pasáží 1341
530 02 Pardubice
tel.: 466 611 962
tel./fax: 466 611 969

www.hoist.cz
hoist@hoist.cz

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář
Teplého 1591
530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec
telefon: 469 695 670
e-mail: sostaf@sostaf.cz
internet: www.sostaf.cz

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, A. S.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

533 52 Staré Hradiště

Tel.: 466 798 411

Tel.: 466 415 543

Fax: 466 304 643

Web: www.galko.cz

ING. JOSEF JAVŮREK,
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
- vodní hospodářství, stavby
na ochranu a tvorbu
životního prostředí

Pražská 135
530 06 Pardubice
tel.: 466 330 185
fax: 466 635 426
mail@gappardubice.cz

Jižní 870, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 407 528

Motoristů 77
530 06 Pardubice

PRODEJ OKAPNÍCH SYSTÉMŮ A STŘEŠNÍCH KRYTIN
Sídlo a hlavní sklad:

Vesecko 485, 511 01 Turnov
tel.: 481 319 979, 481 319 980
e-mail: duvemaro@cmail.cz
Pobočky: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Mladá Boleslav,
Jablonec nad Nisou, Protivín, České Budějovice,
Příbram, Tábor, Liberec

tel.: 466 310 354
fax: 466 310 202

Pro chvíle oddechu
Od počátku existence samostatných dětských abilympiád stál v čele obětavého týmu organizátorů z pražského Jedličkova ústavu
a škol muž, který udělal pro jejich propagaci mezi zdravotně postiženými dětmi a mládeží velký kus práce. Připravoval tuto soutěžní
přehlídku také v roce 2005, ale už se jí nedožil, neboť necelé dva
měsíce před jejím konáním tragicky zemřel. Jeho jméno a příjmení
je v tajence.
Vodorovně: A. Mužské jméno; tajenka (jméno). – B. Africký slon;
řešeta; spojka. – C. Lotr; stromový savec; africký stát. – D. Celní kód
Spojených států; část kamen; ženské jméno. – E. Tajenka (příjmení);
užitek (nářečně). – F. Ukazovací zájmeno; poklop; divadelní hra. –
G. Jihoevropan; chlapec; kočkovitá šelma. – H. Puls; kosatec; riskování. – I. Ženské jméno; den v týdnu.
Svisle: 1. Vyřešiti hádanku. – 2. Římskými číslicemi 49; přivést ke
spánku; značka elektronvoltu. – 3. Trhlina; anglicky „červený“; filipínská sopka. – 4. Maďarská spojka; polibek; značka india. –
5. Vlastnit; souvislá řada; ledovec. – 6. Mužské jméno; litinový plát;
pres. – 7. Popěvek; jihoamerický pštros; slovenská předložka. –
8. Pakostnice; Seveřan; ohniště. – 9. Mluva; nejvyšší karty; španělsky
„řeka“. – 10. Iniciály zpěvačky Bartošové; části molekuly; SPZ okresu
Strakonice. – 11. Psohlavec; citoslovce pochopení; styl hudby. (mk)

ul. Sv. Anežky České 32 tel.: 466 531 830
530 02 Pardubice
fax: 466 531 831
e-mail: krcal@grafix.cz web: www.grafix.cz
✔ grafika
✔ DTP

✔ tisk
✔ agentura

qualitest@qualitest.cz
www.qualitest.cz

B. Němcové 2625
530 02 Pardubice
tel.: 466 335 027
www.agrostav-pce.cz

Více informací na www.duvemaro.cz.

tř. 17 listopadu 235
532 26 Pardubice
tel.: 466 531 840
fax: 466 531 868

Anna Janečková
květinový servis – vazárna
Pod Břízkami 800
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 028
e-mail: rychnovska@wo.cz

S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice
Tel.: 464 625 285

Vývoj a výroba průmyslové
elektroniky, návrhy a dodávky
plošných spojů
AWOS s.r.o.
Výzkumná 79
533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

Blato 95
530 02 Pardubice
Tel.: 466 300 786
E-mail: jings@jings.cz
Web: www.jings.cz

Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

tel.: 469 622 279, 469 622 280
fax: 469 622 337
e-mail: proman@proman.cz
web: www.proman.cz

GEODETICKÉ
A GEOLOGICKÉ PRÁCE
Pracoviště:
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
Telefon: 466 655 013

GMS Pardubice s.r.o.
Gen. Svobody 335
533 51 Pardubice
Tel.: 466 410 440, 466 416 218
lubos.sedlak@gms.cz

Digitální svět s.r.o.
Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice
- VELKOOBCHOD
- MALOOBCHOD
- ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

tel./fax: 466 614 994
info@digisvet.cz

Bulharská 961
530 03 Pardubice
tel.: 466 611 112, 466 657 688
fax: 466 657 323
e-mail: eltip@eltip.cz
internet: www.eltip.cz

- PROFESIONÁLNÍ WWW
PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY

- WEBHOSTING

obchodní a servisní
zastoupení
americké firmy
Firma SIVAK patří již 15 let mezi přední dodavatele
zdravotnické techniky, jako jsou např.:
● elektrické vozíky exteriérové i interiérové;
● mechanické vozíky standardní, speciální, odlehčené, aktivní i sportovní;
● pomůcky pro domácí péči;
● chodítka, zvedáky, toaletní židle a vozíky;
● další kompenzační pomůcky.
Těšíme se na Vás:
Hana Gümplová – SIVAK
Jana Masaryka 1713
tel.: 495 220 684
internet: www.sivak.cz
500 12 Hradec Králové
fax: 495 221 327
e-mail: sivak@sivak.cz
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ADONIX

Švermova 541
537 01 Chrudim

č. p. 475

tel., fax: 469 694 018

VÝCHODOČESKÉ
PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY
538 34 ROSICE U CHRASTI
Tel.: 469 660 500
Fax: 469 660 570

Sukova tř. 1556

Montplast

FIRMA

Tel.: 467 000 111

SPECIALIZUJÍCÍ SE

tel.: 466 951 026
fax: 466 951 181

B r u n n t h a l l e r - C S , s . r. o .
P a r d u b i c k á 14 5 3
5 3 5 01 P ř e l o u č
J. Palacha 191, 530 02 Pardubice
tel.: 466 330 302, 466 330 759
fax: 466 330 303

Fax: 467 000 192

e-mail: zasilatelstvi@zeleznik.cz

E-mail: genred@plynostav-holding.cz

● měření a regulace
● projekty, dodávky, montáže, silnoproudé rozvody
● servis a výroba rozvaděčů NN
V Ráji 917, 530 02 Pardubice
tel.: 603 220 932
e-mail: pavel.mestecky@remhp.cz
web: www.remhp.cz

533 03 Dašice v Čechách

N A R O TA Č N Í T VÁ Ř E N Í P L A S T Ů

E-mail: vpsr@vpsr.cz
Web: www.vpsr.cz

532 33 Pardubice

Veselí u Přelouče 11
535 01 Přelouč
Tel.: 466 972 737
Mob.: 606 430 429

ČESKÁ

Průmyslová 393
533 01 Pardubice-Černá za Bory
tel.: 466 670 798
tel., fax: 466 670 799
sprint.pce@iol.cz

Tel.: 466 955 399
Web: www.brunnthaller.com

Lonkova 510, 530 09 Pardubice
telefon, fax: 466 412 642
telefon: 466 415 338
e-mail: jirout.k@c-box.cz
web: www.c-box.cz/jirout.k

Lékárna Na Skřivánku,
J. Palacha 852, 530 02 Pardubice

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice

Mezi Mosty 1793
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 616 065
www.alpine-strechy.cz
info@alpine-strechy.cz

Tel.: 466 612 411

MANA SDRUŽENÍ
František Březina

MALBY

N ÁT Ě R Y

Na Ležánkách 260
530 03 Pardubice
Tel.: 466 613 929
Fax: 466 613 884
E-mail: materia@materia.cz

Rožkova 1848
530 02 Pardubice
tel.: 466 512 771

ACTIWO Pardubice
- účetnictví

Fügnerova 27
533 51 Pardubice

- zeměměřičské práce

K Višňovce 1813

530 03 Pardubice

Modelárna – NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332
530 03 Pardubice

telefon: 466 612 514

Průmyslová 387
530 03 Pardubice
tel.: 466 670 035
fax: 466 670 036
mobil: 603 539 740
abetec@abetec.cz

Stavební izolace
Vážní 953

J. Palacha 1552
530 02 Pardubice
tel.: 466 330 164
fax: 466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

tel.: 466 643 904 info@milanhavlik.cz
fax: 466 641 124 www.milanhavlik.cz

Štrossova 1033

tel.: 466 531 616
fax: 466 531 617
hana.blazkova@blavo.cz
www.blavo.cz

530 02 Pardubice

J. Jabůrkové 275
530 09 Pardubice

Telefon: 466 304 549
Provozní doba:
Po – Pá: 8 – 17
So: 8 – 11
✿ Humánní léčiva, zdravotnický materiál, individuálně připravované léky,
vitamíny, homeopatika firem Boiron,
Dr. Peithner, Hell a Weleda.
✿ Speciální nabídka – multifunkční
měřicí jednotka Corazon na měření výšky, váhy, krevního tlaku, tepu
a klasifikace hmotnosti podle BMI,
která na závěr vytiskne písemný protokol se všemi údaji. Poplatek za po-

500 03 Hradec Králové
tel.: 495 402 318
fax: 495 402 333
jedlickova@sihk.cz
www.sihk.cz

Choteč 44
533 04 Sezemice
tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750

tel.: 466 310 734
fax: 466 300 360

web: www.modelarna-nemosice.cz
e-mail: model@modelarna-nemosice.cz

Výroba:
- modelová zařízení pro slévárenství, modely na laminování
- formy pro tváření plastů, dodávky odlitků

U Husova sboru 1918

ABK – Pardubice
K Dolíčku 66
530 02 Pardubice

530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 614 140

tel.: 466 303 623
fax: 466 303 082
obchod@abk.cz
www.abk.cz

soreal@cmail.cz
www.sorealsro.cz

❂

533 11 Zdechovice 28
tel.: 466 936 139 fax: 466 936 138
kury.cz@seznam.cz

VD Cyklos Choltice
533 61 Choltice
Tel.: 466 099 011
www.cyklos.cz
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K Olšině 237
530 09 Pardubice
tel.: 466 655 555
www.jpk-kontakt.cz

HAK velkoobchod

ELEKTROPOMŮCKY
Raisova 232
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782
elpom@elpom.cz
www.elpom.cz

Holandská 467
533 01 Pardubice

Pražská HVĚZDA poprvé na Ladronce
V sobotu 8. září se v Praze uskuteční sportovní setkání (nejen) vozíčkářů
„Hvězda 2007“. Dějištěm tradiční akce, jež bude slavnostně zahájena
v pravé poledne, bude poprvé park Ladronka. Program zahrnuje jízdu a slalom na vozíku, běh pro zdravé lidi a také spoustu zábavy pro všechny návštěvníky. Podrobné informace lze získat na telefonu 224 826 078 nebo
739 150 434.
(pel)

tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

S a n i t S t u d i o s . r. o .
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 407 617
www.sanitstudio.cz

P. O. Box 38 , 538 21 Slatiňany
Tel.: 469 681 343
Fax: 469 681 192
nopo@nopo.sro.cz
www.nopo.sro.cz

Semtín P 10
533 53 Pardubice
telefon:
466 824 161, 7, 8

Step Style spol. s r. o.
Vážní 891, areál PSNI, 500 03 Hradec Králové
telefon: 495 436 573

Optická síť společnosti Blue4.cz
v Pardubicích
Společnost Blue4.cz začíná ve spolupráci s Dopravním podnikem města
Pardubic realizovat datovou optickou síť, která využívá stávající trakční vedení.
Zároveň zahajuje prvou etapu zemních prací, díky nimž dojde k rozšíření dostupnosti optické sítě na vnitřní území města. Síť je budována jako komerční
s primárním cílem nabídnout uživatelům vysokorychlostní internet a služby Triple
play (VOIP, VoD, IPTV). Zareaguje tak na potřeby trhu a zastarávání používaných
bezdrátových technologií.
Eurobeton Maba
281 27 Krakovany 148
tel.: 466 985 041, 466 985 241

Česká abilympijská asociace již nyní vede se společností Blue4.cz intenzivní
jednání o možnostech využití optické sítě pro tělesně postižené občany a neziskové organizace. Připravujeme také konkrétní projekty, které umožní vznik
nových pracovních míst. Jednáme rovněž o velmi výhodných podmínkách přístupu k vysokorychlostnímu internetu a využití přepravních internetových kapacit
ke kvalitnějšímu propojení neziskových organizací.
O dalších konkrétních krocích budeme čtenáře těchto novin informovat.

Lány 52
537 01 Chrudim

Tel.: 469 687 230
Fax: 469 687 175
horak@taurus-sro.cz

třída Míru 90
530 02 Pardubice
telefon: 466 799 365
e-mail: novy@neoland.cz

www.neoland

Jaromír Krpálek, jednatel Asociace

SILAK
CHRUDIM

Institut
mikroelektronických
aplikací s.r.o.
Bartolomějská 87
530 02 Pardubice
tel.: 466 501 562
ima@ima.cz

Karla IV. 41
530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108
info@stavonapardubice.cz
www.stavona.cz

Tovární 296
538 04 Prachovice
Tel.: 469 810 220
Fax: 469 810 221
www.holcim.cz

klempířské stroje
a stožáry veřejného osvětlení
tel. + fax: 466 950 866
mostr@mostr.cz
www.mostr.cz

Teplého 2692
530 02 Pardubice
telefon: 466 330 002-5
info@autoprodej-dukla.cz
www.autoprodej-dukla.cz

J. Palacha 324
530 02 Pardubice
Tel.: 466 304 925
Fax: 466 307 811
kts.navrs@quick.cz

www.bisczech.cz

fax: 466 513 457
www.ima.cz
K Višňovce 1560

Štolbova 726
530 02 Pardubice
Tel., fax: 466 614 346

530 02 Pardubice
tel.: 466 310 510
Pardubická 239, 533 52 Srch
tel.: 466 414 646-7
fax: 466 414 648
vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432
web: www.insico.cz

STROJCENTRUM s.r.o.
Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové

Fimberk 180
539 73 Skuteč
Šimkova 932
500 02 Hradec Králové
www.armal.cz

telefon: 495 214 227

tel.: 469 699 710
www.samtrade.cz

mobil: 777 188 664,
777 332 266

Jiřího Potůčka 228

stibor@strojcentrum.cz

530 09 Pardubice

strojcentrum@seznam.cz
533 33 Dražkovice 52

www.strojcentrum.cz

UNO-HK

Fáblovka 406
533 52 Staré Hradiště
tel./fax: 466 414 244-5
info@saaf.cz www.saaf.cz

Fax: 464 646 813

Fax: 466 301 125

www.aitcom.cz

office@kralowetz.cz

Dražkovice 8, 533 33 Pardubice
tel.: 466 303 612
info@obytnazahrada.cz

www.obytnazahrada.cz

Pražská tř. 184
500 04 Hradec Králové
telefon: 495 535 484
fax: 495 535 455
e-mail: stavofinal@iol.cz

Tel.: 724 030 298

Tel.: 464 646 812

Čáslavská 245
538 03 Heřmanův Městec
tel: 469 699 511 fax: 469 699 513
sekretariat@azstavebni.cz

www.stavebni.cz

oceňování nemovitostí,
stavební dozor,
inženýrská činnost ve stavebnictví
tel.: 466 500 600

vesely@v-inzenyring.cz

Čáslavská 50
537 01 Chrudim
tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz

www.mdelektro.cz
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Zaslechli jsme
na abilympiádě
ROMAN L ÍNEK,
vícehejtman
Pardubického
kraje:
„Každý z nás
má v rodině nebo
nejbližším
okolí někoho, komu nebyl dán ten
vzácný dar absolutního zdraví, člověka, který musí žít
s nějakým fyzickým či mentálním handicapem. Osobně cítím velký obdiv
k takovým, kteří se snaží poprat se
se svým osudem a například prostřednictvím abilympiády ukazovat, že
toho spoustu dovedou a je s nimi třeba počítat. Zároveň si však uvědomuji, že handicapovaní občané potřebují naši pomoc, a proto Pardubický
kraj podporuje nejen takovéto akce,
ale buduje i domky chráněného bydlení a přijímá další opatření, která napomáhají jejich integraci do společnosti.“
Ing. VLADIMÍR
GULT, generální ředitel Elektrárny Chvaletice:
„Zahájení abilympiády jsem se
zúčastnil již podruhé. Osobně ji
považuji za sportovní klání jako každé jiné. To, že se
tato akce v posledních letech koná
v ČEZ aréně, tuto skutečnost ještě
podtrhuje. Na účastnících je vidět, že
určitá míra soutěživosti byla dána do
vínku každému z nás. Pokud se domnívám, že jsem v něčem lepší než
ostatní, proč to nepředvést na takovémto fóru? Když jsem procházel
přehled vyhlášených disciplín, zjistil
jsem, že já osobně bych neměl šanci
téměř v žádné.
Skupina ČEZ je největším firemním
dárcem, který podporuje mimo jiné
různé sportovní aktivity. Hlavním partnerem abilympiády jsme poněkolikáté za sebou a mě momentálně skutečně nenapadá jediný důvod, proč
by tomu tak nemělo být i nadále.“ (fr)

Vítězství v ikebaně mi nezevšednělo
K nejzkušenějším a nejúspěšnějším abilympionikům patří vozíčkářka Jarmila Onderková. Poprvé
v Pardubicích soutěžila už v roce 1992, kdy se stejně jako letos představila v aranžování květin.
Šikovná a povídavá mladá žena žije naplno.
Je zaměstnána v Pražské organizaci vozíčkářů,
externě pracuje v Českém rozhlasu a navíc ještě
studuje hned na dvou vysokých školách. V říjnu ji
čekají státní zkoušky z tělesné a pracovní výchovy
zdravotně postižených lidí.
Aranžování je pro Jarmilu ideálním způsobem, jak
si odpočinout. Zajímá se hlavně o ikebanu: hodně
si o ní přečetla v odborné literatuře a absolvovala
několik kurzů zaměřených na různé její styly. Sama
sebe považuje za „poučenou amatérku“.
V ikebaně nedošlo ani letos k překvapení, opět
jsi zvítězila. Jaké máš pocity chvíli po oficiálním vyhlášení výsledků?
Se svým výkonem jsem spokojená. Měli jsme
k dispozici pivoňky, což jsou pro aranžování obtížné květiny. Jen mě trochu mrzí, že jsem ve výsledném tvaru nechala jednu větvičku. Měla jsem ji
vyhodit.
Z vítězství mám radost, vyhrávání na abilympiádě
mi nezevšednělo. Zadání je totiž každý rok dost
náročné a ostatní soutěžící jsou hodně šikovní.

Umějí to, mají cit
pro aranžování.
Bodové hodnocení však souvisí
nejen s estetickým dojmem, ale
i s důsledným
dodržováním zásad a zvyklostí
typických
pro
ikebanu. O výsledném pořadí
rozhodly právě
maličkosti, na
kterých bylo vidět, do jaké míry soutěžící tyto zákonitosti respektuje.
V listopadu se s českým týmem vydáš do
Šizuoky na mezinárodní abilympiádu. Co od ní
očekáváš?
Do Japonska se hodně těším. Jsem zvědavá, jaká tam bude konkurence a s jakými materiály
budeme pracovat. Je ale zvláštní, že na základě informací, které pořadatelé zatím zveřejnili na internetu, nemám jistotu, zda se v ikebaně vůbec bude
soutěžit. Mám však hodně zkušeností i s aranžováním v západním stylu, soutěžila jsem v něm mnoho-

krát i na pardubické abilympiádě. Poradím si tedy
s jakýmkoli úkolem.
Každoročně připravuješ velkou módní přehlídku POV Fashion, na které předvádějí obleky
profesionální modelky společně s vozíčkářkami. Na takové akci určitě nechybějí ani
květiny…
Zvažovali jsme, zda by neměly být dekorativním
doplňkem některých šatů. Nakonec jsme dali přednost profesionálně vázaným kyticím, které předáváme všem návrhářkám a účinkujícím během závěrečného defilé. Stojí za zmínku, že je pro nás váže
paní Pejpalová, která tady na abilympiádě už dlouho působí jako hlavní rozhodčí. Loni jsme navíc
každé ženě z publika při odchodu z přehlídky dali
nádhernou rudou růži.
Hodně také sportuješ. Nadchlo tě potápění, v Norsku sis nedávno vyzkoušela vodní
lyžování. S kamarády dokonce létáš v ultralehkých letounech. Na co máš políčeno v nejbližší době?
Sporty mě bavily už před úrazem. Svůj život si bez
nich nedovedu představit… Určitě se budu dál potápět. Ta první zkušenost byla úžasná, je to skvělá
relaxace, navíc s partou príma lidí. Chystám se s nimi na cestu do Itálie, ale ještě předtím se chci v potápění zdokonalit někde u Prahy.
(pel)

Jsem spokojen, stále je na co se dívat
Působil jsem tady jako rozhodčí. V dřevořezbě jsem zaskakoval za někoho, kdo na poslední chvíli odstoupil.
Udělal jsem to velmi rád, protože mě práce
s dřevem baví a mám s ní hodně zkušeností. Pro mě netypickou roli jsem snad zvládl dobře.
Na otázku, jak jubilejní abilympiádu hodnotím, novinářům odpovídám: Je to špička! Oproti minulosti je doprovodný program přichystán na celý den, takže kdo zrovna nesoutěží, má se stále na co dívat. Třeba včera přes
poledne tančily mažoretky, pak zahrála countryová kapela. Dneska byli venku u haly šermíři. Zkrátka pořád se
tu něco děje. Z disciplín se mi velmi líbilo dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny, nádherné bylo aranžování
květin.
Spokojen jsem i s organizační zajištěností. Ubytování
i strava mi vyhovují. Na vozíku se dostanu, kam potřebuju. A speciální autobus pro účastníky jezdí podle stanoveného řádu, řekl bych s japonskou přesností.
Mimochodem, v listopadu si porovnám tenhle dopravní mýtus s realitou. Chystám se totiž do Šizuoky na
7. mezinárodní abilympiádu. Budu tam soutěžit
v mechanické montáži. Na výpravu na druhý konec zeměkoule se těším, ale zároveň mám trošku obavy, zda
to vydržím po zdravotní stránce… Volný čas určitě

nestrávím jen ve městě. Láká mě navštívit
japonský venkov, chci
poznat tamní zvyklosti a krajinu.
Vlastimil Flégl

Čtyřiačtyřicetiletý Vlastimil Flégl už dávno
považuje pardubickou
abilympiádu za součást svého života.
Soutěžil na ní pravidelně již v 90. letech. Jeho parádními disciplínami jsou truhlářství,
výroba nábytku a mechanická montáž. Díky častým vítězstvím mohl reprezentovat Českou republiku na mezinárodních abilympiádách v Perthu a Praze.
Šikovný paraplegik žije v Červené Třemešné, malebné
vesničce v podhůří Krkonoš, kde také úspěšně podniká.
V roce 1995 si založil firmu na zpracování dřeva, jejíž soustružené polotovary jdou velmi dobře na odbyt.
(pel)

J. Selicharová: „Žasla jsem před lety, žasnu i nyní“
Tradičním hostem národních abilympiád je Jaroslava Selicharová
z Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany. Nechyběla ani
při letošním jubileu, a tak jsme využili našeho setkání na ploše pardubické ČEZ arény bezprostředně
po zahájení soutěžních disciplín
a požádali ji o odpovědi na několik otázek.
V čem, podle vašeho názoru, spočívá význam abilympiády?
Určitě se shodnu se zakladateli abilympijského hnutí a pořadateli abilympiád. Jde především o předvedení
pracovních schopností a dovedností,
ale velmi cenná je i možnost výměny
zkušeností, setkání se starými známými nebo získávání nových. Myslím, že
pro aktivního člověka se zdravotním
postižením – pokud je navíc soutěživý – je to úžasné povzbuzení.
Můžete prozradit svůj první dojem, když jste se s touto formou
soutěžní přehlídky setkala? Jak
se případně změnil váš názor
s průběhem jednotlivých ročníků
– jakou má úroveň dnes?
Nevím už přesně, ale poprvé jsem

se s abilympiádou setkala asi v roce
1994 v Černé za Bory. Žasla jsem,
co všechno je možné na abilympiádě
vidět, jak tvoří lidé, pro které to
mnohdy znamená nesmírné úsilí.
Postupem let jsem si zvykla, ale nad
některými výtvory žasnu i dnes stejně, s úctou k jejich autorům. Jsem
přesvědčena, že současná úroveň je
určitě vyšší. To ostatně potvrzuje
i srovnání na mezinárodním poli – úspěch na posledních dvou světových
abilympiádách. V roce 2000 v Praze,
kde byli naši nejúspěšnější výpravou,
mohlo hrát roli domácí prostředí, ale
pozice České republiky jako nejúspěšnějšího mimoasijského týmu v roce 2003 v Dillí mluví sama za sebe.
Myslíte si, že je správné, aby postižení občané touto formou chodili s „kůží na trh“, tedy měřili síly,
soupeřili...
A proč by neměli? Jednak mohou
sami sobě dokázat, co v nich je, dále
mohou ostatním předvést, že i přes
určitý handicap nejsou omezeny jejich kreativita, zručnost, a v něktrých
disciplínách i vysoce odborné znalosti a vědomosti. Pokud to tak sami cítí,
je to v pořádku. A letošní velký zájem

účastníků naznačuje, že s tou „kůží
na trh“ jdou docela rádi…
Jak vidíte budoucnost této
akce?
Myslím, že o budoucnost abilympiády se bát nemusíme. Jsem ráda, že
našla podporu i u nového vedení
města a nadále patří k významným
pardubickým akcím. Zdá se mi, že už
má svou stálou podporu i u podnikatelských subjektů, měst a obcí. A to
je dobře!
Můžete se s našimi čtenáři podělit
o váš názor na vlastní organizaci
a prostředí v Pardubicích, co říkáte skladbě disciplín a zájmu postižených?

Určitě je velkým úspěchem organizátorů, že se abilympiáda „stěhuje“
stále blíže do centra. Z Černé za
Bory, kde byla vysloveně izolována,
přes Salesiánské středisko až do
ČEZ arény. Smekám před nimi, protože kromě soutěží zvládají i náročný
a pestrý doprovodný program. Prostředí se mi líbí, byla jsem mile překvapena velkou účastí školáků v den
zahájení. Skladba disciplín je do
značné míry závislá na zájmu soutěžících. Jsem přesvědčena, že se organizátoři snaží pole působnosti rozšířit,
jak to jen jde. Osobně jsem ráda, že
se po několika letech opět vrací zájem o některé tradiční disciplíny jako
například dřevořezba.
Máte možnost udělat tečku našeho rozhovoru. Jaká bude?
Ráda bych popřála těm soutěžícím,
kteří byli nominováni na letošní mezinárodní abilympiádu, aby je štěstí
z minulých světových klání provázelo
i v Japonsku a ukázali všem, že jsou
minimálně tak schopní jako zakladatelé abilympiád.
Za odpovědi poděkoval
JAROMÍR FRIDRICH

Do Pardubic
za soutěžením
i za zábavou
Jana Pospíšilová pochází z jihomoravských Šlapanic. Tmavovláska
s lehčím duševním onemocněním,
která obsluhuje hosty v brněnské kavárně Café Práh, soutěžila už potřetí
ve studené kuchyni. „Zdá se mi, že
proti loňsku tady probíhá méně disciplín, je to takové menší a příjemnější,“ říká o letošní abilympiádě.
Studená kuchyně je její velkou zálibou. „Zkušenosti jsem získala od
známých, vědomosti mám z knížek.
Občas chytám inspiraci na rautech,
které se konají v areálu brněnské
Vaňkovky,“ vysvětluje paní Pospíšilová. Nové poznatky by ráda získala
i během soutěžení, kdy však nemá
moc času sledovat, jak to dělají
ostatní: „Člověk se spíš soustředí na
svůj výkon, moc se nerozptyluje, aby
splnil zadaný úkol co nejlépe.“
Ve čtvrtek dopoledne využila nádherné počasí a hned po příjezdu do
Pardubic si prohlédla centrum města.
A co ji lákalo na abilympiádě? Těšila
se hlavně na sobotní společenský večer, na herečku Uršulu Klukovou.
(pel)
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Rádi soutěžní
nabídku rozšíříme
Jednou z nejdůležitějších osob organizačního štábu
je Alena Krpálková, která se stará o soutěžní úsek.
Není proto divu, že jsme s ní bezprostředně po skončení letošního jubilejního ročníku hovořili právě o této oblasti a zajímali se i o to, co bude dál…
Můžete se s našimi čtenáři podělit o vaše bezprostřední dojmy?
Ze soutěží mám dobrý pocit. Vše proběhlo v opravdovém přátelském ovzduší, neřešili jsme žádný protest, což
je dobrá vizitka pro všechny. Moje velké poděkování patří
rozhodčím, dobrovolníkům i dalším organizátorům. Jejich
práce je pro nás velmi důležitá, zejména si cením dobrovolníků a troufám si říci, že bez jejich pomoci by nebylo
možné naši soutěž v takovém rozsahu vůbec uspořádat.
Kdybyste měla stručně vybrat jednu jedinou věc,
která se vám letos nejvíce líbila – která by to byla?
Jednoznačně prostory ČEZ arény! Jsem ráda, že jsme
si po loňské premiéře mohli dát repete. Jak pro organizátory, tak i pro soutěžící je tohle prostředí velice příjemné
a z hlediska organizace nesmírně výhodné.
Jaká je úroveň jednotlivých disciplín?
Kvalita i náročnost disciplín stoupá. Dbáme na to, aby
soutěžící z České republiky byli kvalitními soupeři i na světové úrovni. V listopadu naše závodníky čeká světová abilympiáda v Japonsku. Věřím, že naši reprezentanti budou
dobře připraveni. Výsledky, ale zejména jejich výkony na
národní abilympiádě v Pardubicích tomu nasvědčují.
Pokud jsme se letmo dotkli hodnocení disciplín, jak

Abilympijské
zajímavosti
Svoje schopnosti, dovednosti i logické uvažování předvádělo celkem 123
abilympioniků – 67 žen a 56 mužů.
(Shodou okolností se stejný počet soutěžících zúčastnil o dva týdny dříve
6. ročníku české abilympiády pro děti
a mládež v Praze.)
✔ Z původně vyhlášených 35 disciplín
(oproti loňsku přibyly tři) se jich uskutečnilo 23, jedinou novou disciplínou
bylo malování na kameny.
✔ Svoje reprezentanty vyslalo do Pardubic 26 různých organizací.
✔ Nejvíce soutěžících reprezentovalo
SOU Štefánikova Hradec Králové – celkem 16, o jednoho méně mělo brněnské sdružení Filia a ze základní organizace Svazu tělesně postižených Havířov přijelo 11 soutěžících.
✔ Nejpočetněji zastoupenou soutěží
bylo aranžování suchých květin – 11
účastníků. Keramika, návrh plakátu
a studená kuchyně měly 10 soutěžících.
✔ Na základě dohody s organizátory využilo několik abilympioniků možnosti
soutěžit ve více disciplínách. Díky tomu
se letošní „královnou“ abilympiády stala
její dlouholetá účastnice Anna Kneysová, která nastoupila celkem čtyřikrát,
přičemž třikrát obsadila první místo. Ze
dvou vítězství se radovali Helena Nejedlá, Pavla Indrová a Kamil Haman.
✔ Vzhledem k vícenásobným vítězstvím
se na prvních místech objevilo celkem
18 jmen.
✔ Letos po dlouhé době přišli soutěžící
z Moravy a Slezska o svoji dosavadní
nadvládu v počtu získaných prvenství,
rovným dílem se o ně podělili s abilympioniky z Čech.
✔ Šest soutěžících obhájilo svoje loňské prvenství – v počítačové editaci textu, keramice, cukrářství, aranžování
květin – ikebaně, vyšívání a pletení.
✔ Vítězům pěti disciplín – výroby nábytku, dřevořezby, vyšívání, háčkování
a pletení – udělili rozhodčí plný počet
bodů. Pouhý jeden bod chyběl k plnému zisku nejlepším v keramice a malbě
na sklo.
✔ Téměř 60 let činil věkový rozdíl mezi
nejmladší soutěžící – 19letou Věrou
Kadlečkovou (nastoupila v batice)
a Dagmar Charníkovou, která soutěžila
v šití dámského oděvu.
✔ Mezi abilympioniky byly také dvě
členky jedné rodiny – matka Alena
a dcera Miroslava Janotovy.
(mk)
✔

P.P.

dopadá jejich
srovnání s loňskem?
V roce 2006
jsme vyhlásili
dvaatřicet disciplín a nakonec se jich
uskutečnilo osmnáct. Pro jubilejní národní abilympiádu
jsme připravili celkem pětatřicet disciplín, z nichž se uskutečnilo plných třiadvacet. To nás velice potěšilo a povzbudilo do dalších let. Jsem ráda, že jsme zaznamenali nárůst
nových soutěžících v disciplínách, které se dlouhé roky
pro nezájem nekonaly – jedná se například o řezbáře
a truhláře, po letech jsme udělovali medaile i za řízení automobilu.
A jak bude vypadat nejbližší budoucnost soutěžní
části abilympiády?
Bezprostředně po skončení letošního ročníku jsme okamžitě začali přemýšlet, jak soutěžní program obohatit, co
rozšířit, a jak by mohla vypadat naše nová celková nabídka. Nechceme ustrnout, rádi budeme náš program inovovat, zpestřovat a rozšiřovat. Pochopíte však, že na nějaké
konkrétní závěry je opravdu ještě brzy. V každém případě
víme, že soutěžní portfolio pro rok 2008 našim soutěžícím
nabídneme v dostatečném předstihu tak, aby si mohl vybrat opravdu každý a my do Pardubic přitáhli ještě větší
počet soutěžících než dosud.
(fr)
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Poprvé a ne naposled
Letos se mezi soutěžícími konečně objevilo víc Pardubáků. Patřil k nim i Michal
Novotný, dvaadvacetiletý mladík, kterému
lehká mozková dysfunkce nebrání vykonávat pomocné práce v jídelně jedné firmy.
„Na abilympiádě jsem poprvé. Přihlásil
jsem se na ni, protože mě baví soutěžit.
Úkol ve studené kuchyni byl docela náročný, ale dal se zvládnout. Je to můj koníček, doma dělám třeba česnekovou

pomazánku nebo studenou mísu, když
má někdo narozeniny nebo svatbu. Měl
jsem asi malou výhodu v tom, že hala ČEZ
arény je pro mě vlastně domácí prostředí,
nedávno jsem tady byl na basketbalu,“
řekl usměvavý chlapec hned po své abilympijské premiéře. A dodal, že se ještě
podívá na některé jiné soutěže, které ho
zajímají víc než doplňkové zábavné akce.
Michal Novotný skončil v jedné z nejobsazenějších disciplín na 5. místě. Za rok si
prý znovu rád zasoutěží.
(pel)

Výsledkový protokol
1. Košíkářství:
1. Eva Wallová (Znojmo-Přímětice)
297 b., 2. Jaroslav Wojnar (Palkovice, okr. Frýdek-Místek) a Antonín
Kráčmar (Horní Javoří, okr. Jičín) oba
269 b.
2. Výroba nábytku:
1. Jan Borovanský (Němčice, okr.
Prachatice) 300 b., 2. Jakub Korený
(Třinec-Konská) 285 b., 3. Jakub Kalousek (Liberec) 270 b., 4. Jaroslav
Petr (Olešnice, okr. Blansko) 240 b.,
5. Jiří Schovánek (Ronov nad Doubravou, okr. Chrudim) 225 b.
5. Počítačová editace textu:
1. Anna Kneysová (Dřešín, okr.
Strakonice) 276 b., 2. Miluše Nechvátalová (Brno) 265 b., 3. Miroslava Janotová (Příbram) 260 b.,
4. Monika Kružliaková (Brno) 255 b.,
5. Petr Nahálka (Nikolčice, okr.
Břeclav) 210 b., 6. Martin Rymeš
(Dambořice, okr. Hodonín) 162 b.
7. Řízení automobilu:
1. Pavel Brychca (Příbram), 2. Jakub
Kopecký (Dvůr Králové nad Labem),
3. Bohumil Smítka (Kutná Hora)
8. Keramika:
1. Helena Nejedlá (Krnov) 299 b.,
2. Petr Kudrna (Srch, okr. Pardubice)
287 b., 3. Jarmila Pleskotová (Pardubice) 255 b., 4. Jaroslava Pilná (Kosmonosy, okr. Mladá Boleslav) 246 b.,
5. Pavel Michalík (Praha) 220 b.,
6. Milan Ševčík (Prostějov) 218 b.,
7. Leoš Obermajer (Popovice, okr.
Jičín) 199 b., 8. Anna Kneysová 187
b., 9. David Jílek (Jičín) 177 b.,
10. Lucie Rellová (Brno) 157 b.
9. Malba na hedvábí:
1. Vladimíra Bulínová (Suchohrdly,
okr. Znojmo) 296 b., 2. Soňa Kašpárková (Dobšice, okr. Znojmo)
a Šárka Smetanová (Sedlice, okr.
Strakonice) obě 251 b., 4. Lukáš
Král (Žatec) 206 b.
10. Šití dámského oděvu:
1. Radka Havlová (Hradec Králové)
290 b., 2. Jana Zahradníková (Tasovice, okr. Znojmo) 280 b., 3. Libuše
Juhaňáková (Jaroslavice, okr. Znojmo) 264 b., 4. Hana Salátová (Únanov, okr. Znojmo) 251 b., 5. Sandra
Lazarová (Brno) 237 b., 6. Dagmar
Charníková (Havířov) 222 b.
11. Vyřezávání ovoce a zeleniny:
1. Pavla Indrová (Přerov) 107 b.,

2. Michaela Bašová (Pardubice-Rosice nad Labem) 101 b., 3. Jaroslav
Ličman (Mladá Boleslav) 63 b.,
4. Jindřich Brejcha (Hartmanice, okr.
Klatovy) 36 b.
14. Návrh plakátu:
1. Helena Nejedlá 282 b., 2. Milan
Linhart (Ostrava) 278 b., 3. Josef
Batěk (Starý Plzenec, okr. Plzeň-jih)
212 b., 4. Alena Janotová (Příbram)
208 b., 5. Dana Pepichová (Terezín,
okr. Litoměřice) 200 b., 6. Věroslav
Hejkrlík (Olomouc) 184 b., 7. Jiří Řepík (Podbořany, okr. Louny) 174 b.,
8. Tereza Olexová (Opavice, okr.
Bruntál) 170 b., 9. Karel Fraus a Jan
Staněk (oba Terezín) oba 165 b.
16. Dřevořezba:
1. Jiří Kubálek (Hradec Králové) 300
b., 2. Jan Adamík (Slavošovice, okr.
České Budějovice) 270 b., 3. Josef
Hejkal (Ústí nad Labem) 255 b.,
4. Petr Valina (Praha) 240 b.
17. Cukrářství:
1. Pavla Indrová 295 b., 2. Marie
Krejčiříková (Přerov) 270 b., 3. Alena
Vopatová (Plzeň) 255 b., 4. Pavel Michalík 245 b.
18. Studená kuchyně:
1. Gertruda Jančová (Horní Suchá,
okr. Karviná) 270 b., 2. Marie Krejčiříková 229 b., 3. Alice Ondrušková
(Havířov) a Daněla Pastorková (Dolní
Těrlicko, okr. Karviná) obě 220 b.,
5. Veronika Svobodová (Brno), Jana
Pospíšilová (Šlapanice, okr. Brno
venkov), Kateřina Pavková, Petr Ni-

kodém (oba Brno) a Michal Novotný
(Pardubice) všichni 210 b., 10. Naděžda Matoušková (Brno) 200 b.
19. Aranžování květin – západní
styl:
1. Kamil Haman (Velké Hostěrádky,
okr. Břeclav) 830 b., 2. Milena Samková (Pardubice) 729 b., 3. Jindřich
Brejcha 652 b., 4. Josef David (Toužim (okr. Karlovy Vary) 617 b.
20. Aranžování květin – ikebana:
1. Jarmila Onderková (Praha) 23,5
b., 2. Ivona Manoušková (Brno) 21
b., 3. Ladislava Novotná (Poběžovice, okr. Brno-venkov) 20 b., 4. Soňa
Kašpárková 19 b., 5. Miluše Nechvátalová 15 b.
21. Aranžování suchých květin:
1. Kamil Haman 292 b., 2. Alžběta
Tatárová (Šternberk, okr. Olomouc)
280 b., 3. Jan Horyna (Jaroměř)
a Jarmila Pleskotová (Pardubice) oba
279 b., 5. Leona Kulatá (Šternberk)
275 b., 6. Martina Lišková (Praha)
266 b., 7. Jaroslava Tomčíková (Havířov) a Milena Samková obě 258 b.,
9. Josef David 251 b., 10. Jan Hajný
(Šternberk) 248 b., 11. Kateřina Šimečková (Brno) 245 b.
22. Vyšívání:
1. Ladislava Bednářová (Polná, okr.
Jihlava) 300 b., 2. Vladimíra Bulínová
285 b., 3. Jana Studená (Tážaly, okr.
Olomouc) 270 b. 4. Vlasta Poledníková (Havířov) 257 b., 5. Martina
Mašková (Plzeň) 230 b., 6. Anna
Müllerová (Strýčkovice, okr. Domaž-

lice) 228 b., 7. Eva Wallová 225 b.,
8. Markéta Dolejší (Jičín) 190 b.
23. Háčkování:
1. Anna Müllerová 300 b., 2. Anna
Krzyzecká (Karviná) 285 b., 3. Věra
Ruličková (Havířov) 265 b., 4. Anna
Formánková (Havířov) 255 b.,
5. Martina Mašková 245 b., 6. Gertruda Mocková (Havířov) 225 b.,
7. Jiřina Ivorová (Přerov) 165 b.,
8. Věra Bozděchová (Křenovy, okr.
Domažlice) 150 b.
24. Pletení:
1. Anna Formánková 300 b.,
2. Miroslava Janotová 270 b.,
3. Vlasta Poledníková 245 b.
26. Batika:
1. Nora Peterková (Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav) 278 b.,
2. Eva Duchoňová (Unkovice, okr.
Brno-venkov) 250 b., 3. Věra Kadlečková (Lubno, okr. Hradec Králové)
241 b., 4. Veronika Svobodová (Brno) 232 b., 5. Gabriela Kölblová
(Ivančice, okr. Brno-venkov) a Lucie
Mikolášová (Týniště nad Orlicí, okr.
Rychnov nad Kněžnou) obě 231 b.,
7. Eva Němcová (Hradec Králové)
218 b., 8. Naděžda Matoušková 175
b., 9. Kateřina Pavková 137 b.
29. Malba na sklo:
1. Milan Ševčík 299 b., 2. Vlastimil
Chlumský (Podveky, okr. Kutná Hora)
276 b., 3. Sandra Lazarová 260 b.,
4. Dana Burešová (Jičín) 248 b.,
5. Zdeněk Čechura (Kladruby, okr.
Tachov) a Magdaléna Fejfarová (Lužany, okr. Jičín) oba 238 b.
30. Výroba svíček:
1. Anna Kneysová 295 b., 2. Milan
Ševčík 275 b., 3. Lucie Šímová (Liberec) 250 b., 4. Markéta Frišmanová (Cheb) 215 b., 5. Richard Pech
(Brno) 185 b.
31. Fotografie:
1. Petr Berák (Praha) 380 b., 2. Pavel Michalík 370 b., 3. Pavel Marek
(Plzeň) 300 b., 4. Ladislav Svoboda
(Brno) 250 b.
33. Malování na kameny:
1. Anna Kneysová 257 b., 2. Markéta
Dudová (Krnov) 252 b., 3. Ladislava
Novotná 249 b., 4. Eva Němcová
217 b., 5. Lucie Mikolášová 199 b.
Zpracovali ALENA KRPÁLKOVÁ
a MILOŠ KAJZRLÍK

