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Do roku 2015 chce pomoci čtrnácti

stům zdravotně postiženým lidem.

Tenhle smělý záměr má Vojtěch

Sedláček, zakladatel a ředitel praž-

ské Agentury ProVás. Firma zpro-

středkovává nejrůznější práce: kódo-

vání dat na počítači, tisk a prodej 

historických plakátů a pohlednic, vý-

lep plakátů, denní i noční recepční

služby, obchůzkovou činnost atd.

V agentuře s celostátní působností,

která funguje bez jakýchkoliv grantů

či sponzorské pomoci, je nyní za-

městnáno kolem 60 lidí s postižením.

Když někdo odejde jinam nebo zač-

ne podnikat, pan Sedláček nesmut-

ní: považuje to za důkaz užitečnosti

své firmy. Zájemci o práci se mohou

hlásit na e-mailové adrese pro-

vas@vol.cz nebo na telefonu 224

819 359. (pel)
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Na jubilejní abilympiádě nemohla chybět Anna Kneysová. Letos zvítězila hned ve třech disciplínách: vynikla v po-

čítačové editaci textu, výrobě svíček a malování na kameny. Vyzkoušela si i keramiku. Za svůj největší zážitek

však paní Kneysová považuje pobyt na vozíku. Chodí totiž o berlích, ale na abilympiádě chtěla být v dobré kon-

dici, aby toho viděla a zvládla co nejvíc. A tak poprvé v životě usedla na vozík. Její postřehy, názory a pocity z par-

dubické soutěžní přehlídky najdete na str. 7. 

Do Japonska se vydají 
nováčci i zkušení borci

Česká abilympijská asociace zažívá

horké léto a čeká ji rušný podzim.

Musí totiž dokončit přípravu repre-

zentačního týmu pro 7. mezinárodní 

abilympiádu, která se uskuteční od

13. do 18. listopadu v japonské

Šizuoce. Zhruba půlmilionové město,

ležící na ostrově Honšú pod horou

Fudži, přivítá i zdravotně postižené

Čechy, kteří byli nejúspěšnější na po-

sledních čtyřech pardubických abilympiádách. V týmu jsou jak nováčci, tak soutěžící, kteří 

bojovali v Perthu (1995), Praze (2000) či Dillí (2003).

K ostříleným borcům patří Milan Linhart z Ostravy. Třiapadesátiletý muž s kombinovaným

zrakovým a tělesným postižením, mimo jiné autor mnoha kreslených vtipů, bude soutěžit ve své

tradiční disciplíně: v návrhu plakátu. Zkušeností na rozdávání má i Vlastimil Flégl z Červené

Třemešné v Podkrkonoší, který se představí v mechanické montáži. Oba hájili naše barvy už 

v Austrálii.

Jarmila Onderková, vozíčkářka z Prahy, bude aranžovat květiny. Na národních abilympiá-

dách pravidelně vítězí v ikebaně, jejíž domovinou je právě Japonsko. Dle dostupných informa-

cí však zatím není jasné, zda se v Šizuoce bude tímto způsobem aranžovat. Stojí za zmínku, že

v téhle atraktivní disciplíně máme hned tři želízka v ohni: kromě Jarmily Onderkové zkusí uspět

Miroslava Vnoučková z Chyše na Plzeňsku a mladičký, teprve devatenáctiletý Kamil Haman 

z Velkých Hostěrádek na Břeclavsku.

V keramice nás bude reprezentovat Helena Nejedlá z Krnova, která už byla v Indii. V počí-

tačové editaci textu zabojuje Anna Kneysová z Dřešína na Strakonicku. Vedoucím výpravy, 

v níž budou kromě abilympioniků i jejich doprovody, tlumočník a zdravotníci, je Jaromír Krpálek

z Asociace.

Týdenní pobyt v Šizuoce nabídne Čechům nejen možnost porovnat si dovednosti a schop-

nosti se soutěžícími z celého světa. Poznají také jinou kulturu, ve volném čase se budou moci

projet po železnici v proslulém šikanzenu. Ochutnají exotická jídla a možná zhlédnou i tradiční

japonské divadlo.

V zemi vycházejícího slunce jsou však odlišné i maličkosti, třeba obyčejná zásuvka na elekt-

řinu. K elektrickému vozíku je tudíž nutné obstarat si ještě před odletem adaptér… Příjemnou

zprávou pro český tým jsou přijatelné ceny jídla. Například speciální obědové menu (tzv. 

teishoku) se dá v běžné restauraci pořídit za 700-1200 jenů, tedy za 120-200 Kč.               (pel)

Číslo k nepřehlédnutíPři řešení bezbariérovosti je třeba spolupráce všech
Město Pardubice usiluje o to být bezbariéro-

vým městem. Už pět let proto existuje komise

pro bezbariérovost, která je složená ze zástup-

ců odborů města, akciových společností, orga-

nizací zdravotně postižených a Univerzity

Pardubice. Schválená Koncepce bezbari-

érovosti předpokládá výměnu zkušeností 

a prezentaci dobrých příkladů při řešení bez-

bariérovosti napříč naší společností. 

V červnu se v Pardubicích uskutečnila odborná

konference Společně k bezbariérovosti II, nad kte-

rou převzali záštitu primátor města Pardubice 

J. Deml a rektor Univerzity Pardubice J. Málek.

Konference představila jednak činnost komise pro

bezbariérovost, ale také bezbariérovost v dopravě 

a digitální mapu bezbariérovosti.

Velice zajímavý byl příspěvek z Dopravní fakulty

pardubické Univerzity o hodnocení přístupnosti ve-

řejné dopravy z pohledu jejich uživatelů a tvůrců.

Ukázku čerpání veřejných prostředků na bezbarié-

rovost představil projekt „Záměry bezbariérových

tras“ v rámci Národního rozvojového programu mo-

bility pro všechny.

Velký ohlas vyvolalo vystoupení V. Dudra ze

SONS k úpravě pozemních komunikací pro nevido-

mé. Pardubické Tyflocentrum představilo zážitkový

seminář Společnou cestou a Česká abilympijská 

asociace prezentovala nejen svoji činnost pro bez-

bariérovost, ale i evropský projekt Bezbariérový

kraj, který teprve bude zahájen.

Mezi přednášejícími byl odborník z České komo-

ry autorizovaných inženýrů a techniků V. Meduna,

který hovořil o bezbariérovosti v pojetí nového sta-

vebního zákona. Potěšitelné bylo, že projevil zájem

stát se členem komise pro bezbariérovost.

Výbornou pracovní atmosféru podpořilo vystoupe-

ní M. Antonovičové z Ligy za práva vozíčkářů, která

praktickými ukázkami s odborným komentářem

prezentovala chybná řešení v městském prostředí 

z hlediska osob s omezenou pohyblivostí. Projekt

Beskydy pro všechny byl zajímavou ukázkou, jak

rozvíjet cestovní ruch a přitom respektovat bezbari-

érovost.

Mezi účastníky konference byli projektanti, 

úředníci stavebních úřadů, odborů dopravy či in-

vestičních odborů a další odborná veřejnost. Jejich

společnou myšlenkou bylo: bezbariérovost je věc 

samozřejmá a je třeba vytvářet podmínky pro velmi

širokou spolupráci všech.

Více o konferenci a dalších aktivitách k bezbarié-

rovosti na http://www.pardubice.eu/spravames-

ta/bezbarierovost/.

IVANA LIEDERMANOVÁ,

vedoucí odboru sociálních věcí,

Magistrát města Pardubice

Aktuální informace o čes-

kém reprezentačním týmu 

a 7. mezinárodní abilympi-

ádě v Japonsku jsou zve-

řejňovány na stránkách

www.abilympics.cz.



Tematika sociálního vyloučení a ani
odborný termín sám nejsou mezi širo-
kou veřejností stále dostatečně zná-
mé. Z toho důvodu přistoupilo
Informační centrum neziskových or-
ganizací (ICN) jako hlavní řešitel ve
spolupráci se čtyřmi dalšími subjekty
k realizaci projektu s názvem STOP

sociálnímu vyloučení. 

Konsorcium realizátorů projektu si
předsevzalo přiblížit problematiku 
sociálního začleňování jak veřejnosti,
tak i neziskovým organizacím a zá-
stupcům obcí a regionů prostřednic-
tvím zajímavých a originálních aktivit
za použití moderních forem a pří-

stupů. Projekt tematicky zasahuje 
do více okruhů jako např. aplikace
nového zákona o sociálních služ-
bách, čerpání prostředků ze struktu-
rálních fondů v letech 2007 – 2013,
uplatňování konceptu sociální eko-
nomiky v podmínkách České republi-
ky, navázání užšího partnerství mezi 
neziskovými organizacemi a veřej-
nou správou na místní a regionální 
úrovni atd. Další cíle projektu přibližu-
je Marek Šedivý, ředitel ICN:
„Klientům sociálních služeb by měli
jejich poskytovatelé dát příležitost za-
sahovat do tvorby strategií a plánů na
místní i celostátní úrovni. Chceme 

také poukázat na to, že ohrožené
skupiny obyvatelstva – tedy třeba
zdravotně postižení či dlouhodobě
nezaměstnaní – nejsou často samy
schopny hlasitě hájit své zájmy.“

Informačním výstupem z projektu
STOP sociálnímu vyloučení jsou
měsíčně zveřejňované aktuality v tiš-
těné (např. časopis Grantis) i elektro-
nické (např. Bulletin SKOK, webové
stránky Neziskovky.cz, Euractiv.cz 
či databáze příkladů dobré praxe
DataPlán) verzi. Na podzim proběh-
nou vzdělávací akce v Praze,
Olomouci nebo Opavě. Říjen bude
zasvěcen celonárodní mediální kam-
pani „30 dní pro neziskový sektor“,
kdy na www.neziskovky.cz bude zve-
řejněn Katalog neziskovek, v němž
budou moci subjekty nejen ze sociál-
ní oblasti propagovat své služby.

Podrobnosti o projektu poskytne
Josef Šplíchal z ICN (telefon: 737
057 270, e-mail: splichal@icn.cz),
jsou také na www.neziskovky.cz. 

(mk)

Odjakživa toužil po dobrodružných výpravách do vzdálených končin. 
A přestože mu v 19 letech život zkomplikovala obrna, dokázal Alois Wo-
koun svůj sen proměnit v realitu. O berlích či na vozíku navštívil 40 zemí
čtyř světadílů…

Narodil se 19. dubna roku 1926 
v Praze. V 50. letech vystudoval
dálkově práva a později estetiku.
Stal se neprofesionálním, ale uzná-
vaným odborníkem na moderní
africké umění, zejména malířství,
grafiku a sochařství. Psal o něm za-
svěcené eseje i encyklopedická
hesla a od poloviny 90. let dokon-
ce přednášel studentům Karlovy
univerzity.

Coby žurnalista se Wokoun zaměřil hlavně na stavební, cestovatelské,
psychologické a další bariéry, s nimiž se běžně potýkají lidé s tělesným
postižením. Je rovněž autorem mnoha rozverných, autobiograficky ladě-
ných fejetonů, které vyšly i knižně. K článkům připojoval osobité kres-
bičky.

Činorodý a vitální vozíčkář také fandil (spolu s manželkou) abilympijské-
mu hnutí. Na mezinárodní abilympiádě v Praze v roce 2000 působil jako
rozhodčí. Nakreslil emblém pro český tým, který se v roce 2003 zúčast-
nil abilympiády v Indii. Naše noviny několikrát obohatil svými postřehy, ná-
zory a radami čtenářům.

Na konci června podlehl jednaosmdesátiletý Alois Wokoun zákeřné 
nemoci. Byl to obdivuhodný člověk: v nevlídné době se vzepřel nepřízni-
vému osudu a ukázal tak cestu dalším vozíčkářům. A nejen jim. Vzpomeň-
te si na něj, až vás budou nějaké trable srážet na kolena!          (pel)
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Praha: 6. česká abilympiáda pro děti a mládež

Radost, dobrá nálada a pohoda
V sobotu 12. května nebylo sice 
úplně ideální počasí, to ale nezabrá-
nilo tomu, že se na letošní soutěžní
přehlídce mladých abilympioniků do
18 let v Jedličkově ústavu a Základní
škole a Střední škole v Praze na
Vyšehradě všichni cítili výborně. 

Oproti předchozím ročníkům se po-
prvé stal hlavním centrem dění nový
pavilon v ulici Na Topolce. Kromě ně-
kolika soutěžních disciplín se tam 
uskutečnilo i zahájení a vyhlášení vý-
sledků jednotlivých disciplín; svoje
zázemí tam měli soutěžící a jejich do-
provod. 

Ve čtrnácti disciplínách (některé 
z nich byly rozděleny do dvou kate-
gorií) se představilo celkem 123 dětí
z celé republiky. 

6. českou abilympiádu pro děti 
a mládež podpořila drobnými dary 
řada sponzorů, grant na její uspořá-
dání poskytlo Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR. 

Organizátoři se už nyní těší, že se 
v roce 2008 setkají nejen se všemi
stávajícími soutěžícími, ale budou
moci přivítat i nováčky. Informace 
o příštím ročníku budou postupně
zveřejňovány na http://sweb.cz/abi-
lympiada, kde je kromě letošních vý-
sledků také bohatá fotogalerie.  (mk)

Vítězové:
Aranžování květin:
Kateřina Žitňanská (Arkádie Teplice).
Batikování:
Matěj Švábenický (Arkádie Teplice).
Cukrářství:
Zdenka Kopecká  (ZŠ a OŠ Horšov-
ský Týn, okr. Domažlice).
Hry na PC, II. kategorie:
Radek Michal (Arkádie Teplice).
Keramika, I. kategorie:
Barbora Nováková (Arkádie Teplice).
Keramika, II. kategorie: 
Iveta Doležalová (ZŠS a PŠ Březejc,
okr. Žďár nad Sázavou).
Lego: 
Ladislav Šandor (ZŠ Tachovská Pl-
zeň).
Malování, I. kategorie:
Michaela Krchňavá (ÚSP Kociánka
Brno).
Malování, II. kategorie:
Karolína Maříková (Korálek Kladno).

Malování na sklo, I. kategorie:
Veronika Smolová (SZŠ Ústí nad Or-
licí).
Malování na sklo, II. kategorie:
Martina Nguyenová (ÚSP Kociánka
Brno).
Práce se dřevem:
František Andrle (ZŠ a OŠ Horšovský
Týn).
Puzzle, I. kategorie:
Dominik Mižár (Korálek Kladno).
Puzzle, II. kategorie:
Marie Dašková (Korálek Kladno).
Studená kuchyně, I. kategorie:
František Němeček (ZŠ a MŠ Kro-
měříž).
Studená kuchyně, II. kategorie:
Jana Dostálová (ZŠS a PŠ Březejc).
Vyšívání, I. kategorie:
Hana Šimůnková (ZŠ a OŠ Horšov-
ský Týn).
Vyšívání, II. kategorie:
Bedřiška Havlová (ZŠ a OŠ Horšov-
ský Týn).
První místo rozhodčí neudělili v koší-
kářství a v obou kategoriích tkaní na
hrábích.

Počet studentů rozhodne o délce trvání projektu
Snaha – a je nutno dodat, že větši-
nou marná – nalézt přes úřady prá-
ce nějaké vhodné zaměstnání, vede 
u osob se zdravotním postižením čas-
to k pocitům méněcennosti, vylou-
čení na okraj společnosti a nepotřeb-
nosti. Jako prostředek k rozetnutí 
tohoto gordického uzlu vznikla už ce-
lá řada různě koncipovaných projektů
řešících zaměstnávání zdravotně po-
stižených. Bližší představení jednoho
z nich je námětem tohoto článku.

OLE Challenge Víc než 

rekvalifikace pro handicapované 

Hlavním řešitelem projektu je ob-
čanské sdružení Czech Effecient Le-
arning Node (CELN). Záštitu nad ním
převzala senátorka Daniela Filipiová. 

Projekt propojuje využití moderních
technologií a vysoký vzdělanostní po-
tenciál zdravotně postižených osob.
Měl by proto jako jakýsi nástroj ne-

ustálého osobního rozvoje této skupi-
ny lidí výrazně přispět k vyrovnávání
jejich příležitostí na trhu práce.

Cílem projektu je zapojit zdravotně
postižené do odborné výuky při využi-
tí internetové platformy OLE. Tato
platforma představuje prototyp infra-

struktury umožňující interaktivní 
výuku prostřednictvím hlasového, 
obrazového i datového přenosu za
pomoci širokopásmového interneto-
vého připojení. Je tedy velmi výhodná
právě pro zdravotně postižené, kteří
díky tomu mohou pracovat i „na dál-
ku“, z domova.

První fáze projektu OLE Challenge
zahrnovala přípravu znalostní databá-
ze zdravotně postižených, na jejímž

základě bylo komisí vybráno prvních
pět kandidátů, kteří se stali lektory
platformy OLE. Získali potřebné tech-
nické vybavení, byli vyškoleni a v září
zahájí výuku odborných on-line kurzů.
Veřejná nabídka a rozvrh těchto kurzů
jsou zveřejněny na webu www.olear-
ning.cz/challenge, kde také probíhá
výuka. Snahou je zapojit do projektu
nejširší veřejnost, aby lektoři měli za-
jištěno co nejvíce studentů a tím také
několikaleté plnohodnotné pracovní
uplatnění.

Podrobnější informace o projektu
OLE Challenge Víc než rekvalifi-

kace pro handicapované přináší
uvedený web. Kontaktovat lze také
sdružení CELN – adresa: José
Martího 31, 162 52 Praha 6; telefon:
220 172 375; e-mail: marcela.sed-
lackova@celn.cz.                            (mk)

… to zaslouží pochvalu

Zemřel světoběžník Alois Wokoun, 

příznivec abilympijského hnutí

Volná místa na kurzech zaměřených 

na pomoc rodině s postiženým dítětem
Celkem 60 pracovníků, kteří se dlouhodobě věnují rodinám se zdravotně po-
stiženým dítětem, již absolvovalo specializovaný kurz, který pro ně připravily
sdružení Alfa Human Service, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity 
a sdružení BMI. Získali tak užitečné informace hned z několika důležitých 
oborů. Školení je součástí projektu „Vzdělávání pracovníků poskytujících soci-
ální péči rodinám dlouhodobě pečujícím o dítě se zdravotním postižením“, spo-
lufinancovaného Evropským sociálním fondem, Magistrátem hlavního města
Prahy a státním rozpočtem České republiky.

Šestidenní kurz, který se vždy koná třikrát ve čtvrtek a pátek, je zdarma.
Poslední tři školení, na která se lze ještě přihlásit, se uskuteční v září, řííjnu 
a listopadu. „Účastníci nejvíc oceňovali problematiku prevence syndromu 
vyhoření a nácvik předlékařské první pomoci. Velmi přínosné pro ně byly také
informace o řízení neziskové organizace, kontrolní činnosti, zpětné vazbě a de-
legování pravomocí,“ uvádí Martina Chmelová, ředitelka Alfa Human Service 
a koordinátorka projektu. Dalšími tématy výuky jsou sociálně právní zabezpe-
čení, zdravotní postižení, pediatrie, základy dětské neurologie a speciální 
pedagogika.

Polovina kurzu má formu přednášek a tři dny jsou zaměřeny na praktické cvi-
čení. Dva dny prožijí účastníci s psychoterapeutem, který se zaměří na pre-
venci syndromu vyhoření z pozice pracovníka a z pozice rodiče; jeden den se
soustředí na práci s informačními zdroji na internetu a v knihovnách. Nechybí
ani ukázka různých pomůcek pro ovládání počítače a protetických a zdravot-
nických pomůcek. Osobní účast na školení je kombinována se samostudiem
na bázi e-learningu. Výuka je uzavřena testem s možností získání certifikátu.

Další informace získáte ve sdružení Alfa Human Service na telefonu 242 441
486 nebo na e-mailové adrese vzdelavani@alfabet.cz. Zájemci budou pozváni
na pohovor v rámci výběrového řízení, podmínkou je jejich profesní působení 
v Praze nebo Středočeském kraji.                                                                           (pel)

Větší informovanost nejen pro veřejnost

Sobotní dětský „abilympijský den“ od-

startoval zahajovací ceremoniál.

Potom už se soutěžící přemístili na svá

„pracoviště“, kde se snažili podat co

nejlepší výkony. 



✔ firma zaměstnávající více než 50 % osob se
zdravotním postižením

✔ dlouholetá praxe se zaměstnáváním zdravotně
postižených 

✔ nabídka služeb a zboží formou náhradního 
plnění

✔ pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti

✔ dodávky a servis výpočetní techniky

✔ školení a vzdělávání v oblasti informačních
technologií

✔ správa a digitalizace archivů

✔ zasilatelství, kompletace a realizace zásilek
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Rokycanova 2654

530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

➨ Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných krmiv 
z kuřecího masa Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky a psy.

➨ Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostře-
dí, zátěž, fyziologický cyklus, požadovanou kondici a osrstění zvířete podle pod-
mínek chovu a požadavků klienta.

➨ Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšlen, vyzkoušen a vyráběn v Če-
chách.

➨ 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 INTER-
ZOO 2004 v Norimberku.

➨ Nový směr výrobě pamlsků – CANDY pomáhá psům i lidem zdravě mlsat.

➨ Odhodlání bez kompromisů naplnit náročné vlastní zadání, vysoká odbornost,
dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost poža-
davků náročných českých zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády. 

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

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361

www.candy.cz
candy@candy.cz

CANDY, spol. s r. o.

Hradčanská 403
530 06 Pardubice

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

❍ opravy, rekonstrukce a údržba
střech

❍ tepelné izolace střech

Hronovická 488 
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252

www.agama-pardubice.cz 

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  

Počátky panského sídla v místech zámku sahají do konce 13. století. Vodní hrad pro-
šel několika přestavbami ve 14. i 15. století. Zásadní přestavbu podnikli po roce 1491
páni z Pernštejna. Přestavěli celý původní hrad na palác a vybudovali nové mohutné 
opevnění. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem a zámkem. V rytířských sálech 1. pat-
ra zámku se dochovaly cenné raně renesanční nástěnné malby.  

V současné době sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích, 
jehož expozice je možno zhlédnout denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hod.

Bližší informace s možností virtuální prohlídky expozic jsou k dispozici na adrese
www.vcm.cz.

✿ Humánní léčiva, zdravotnický mate-

riál, 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 hmot-

nosti podle BMI, která na závěr vytiskne

písemný protokol se všemi údaji. 

Poplatek za použití činí 10 Kč.

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

Telefon: 466 304 549
Provozní doba:

Po – Pá: 8 – 17 
So: 8 – 11

- VELKOOBCHOD
- MALOOBCHOD 

- ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

Bulharská 961
530 03 Pardubice

tel.: 466 611 112, 466 657 688  
fax: 466 657 323

eltip@eltip.cz              www.eltip.cz

Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

tel.: 466 670 035        fax: 466 670 036 

mobil: 603 539 740     abetec@abetec.cz 

Anna Janečková

květinový servis – vazárna

Pod Břízkami 800

530 02 Pardubice

tel./fax: 466 303 028

e-mail: rychnovska@wo.cz

Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec

telefon: 469 695 670
e-mail: sostaf@sostaf.cz
internet: www.sostaf.cz

Digitální svět s.r.o.

Br. Veverkových 396

530 02 Pardubice

tel./fax: 466 614 994

info@digisvet.cz

- PROFESIONÁLNÍ WWW 

PREZENTACE

- INTERNETOVÉ OBCHODY          

- WEBHOSTING

ING. JAN PROCHÁZKA – ELIS

Mánesova 563, 500 02 Hradec Králové

Dodávky vody,     
odkanalizování a čištění 

odpadních vod, 
likvidace odpadů,  

dodávky zemních prací 
a výkonů pomocí 

stavebních  mechanismů,          
provádění inženýrských 

staveb.

VODOVODY A KANALIZACE 
PARDUBICE, A. S.

Teplého 2014                   
530 02 Pardubice 
Tel.: 466 798 411
Fax: 466 304 643

J. Palacha 1552
530 02 Pardubice

tel.: 466 330 164   fax: 466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

Gen. Svobody 335, 533 51 Pardubice 

Tel.: 466 410 440, 466 416 218  
lubos.sedlak@gms.cz

Ostřešanská 332
530 03 Pardubice

tel.: 466 310 734 www.modelarna-nemosice.cz

fax: 466 300 360  model@modelarna-nemosice.cz

Výroba:

- modelová zařízení pro slévárenství, 
modely na laminování

- formy pro tváření plastů, dodávky odlitků

Chrudimská 811, 530 02 Pardubice

tel.: 466 335 095

apis-c@apis-c.cz

www.apis-c.cz



STAVEBNÍ FIRMA

ZABÝVAJÍCÍ SE 

PŘEDEVŠÍM 

PROVÁDĚNÍM 

ŽELEZOBETONOVÝCH

MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
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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

Více informací na www.duvemaro.cz.

PRODEJ OKAPNÍCH SYSTÉMŮ A STŘEŠNÍCH KRYTIN

HOIST

Za Pasáží 1341
530 02 Pardubice 

tel.: 466 611 962              www.hoist.cz
tel./fax: 466 611 969     hoist@hoist.cz

ČETA - HK

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář

Teplého 1591
530 02 Pardubice

telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

Vývoj a výroba průmyslové 
elektroniky, návrhy a dodávky 

plošných spojů

Výzkumná 79 
533 51 Pardubice

tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

Motoristů 77
530 06 Pardubice

tel.: 466 310 354     qualitest@qualitest.cz
fax: 466 310 202     www.qualitest.cz

➽ 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, 
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie, 
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým 

vybavením, 
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů týkajících se formulace a vývoje specifických

produktů,
- 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 spo-
lečných vědecko-výzkumných projektů.

➽ Vysoké schopnosti v transferu technologií do provozního měřítka. 

S. K. Neumanna 1316 
532 07 Pardubice

tel.: 466 067 111
fax: 466 067 260

synpo@synpo.cz
www.synpo.cz

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

Tel./fax: 469 623 770
Tel.: 469 623 771

gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

Výrobce výpočetní a komunikační techniky.
Hlavní produkční centrum pro Evropu – Pardubice.

Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.

Foxconn – čtvrtá příč-
ka v žebříčku TOP 100
IT společností časopi-
su Business Week.

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

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

Jsme mezinárodní společnost patřící mezi největší světové výrobce na trhu výpo-
četní a komunikační techniky, jsme v první desítce největších firem v ČR co do vý-
še obratu. V Pardubicích jsme vybudovali evropské produkční centrum s více než
4000 pracovníky, které již sedmým rokem úspěšně rozšiřuje svou produkci – fi-
nální montáž PC různých značek, zařízení pro budování počítačových sítí, LCD mo-
nitory, „šasi“ a další elektronické a strojírenské výrobky. Našimi zákazníky jsou 
renomované společnosti působící v oblasti informačních technologií.

FOXCONN CZ se za šest let svého působení v Pardubicích stal významným part-
nerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené 
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

ADONIX

U N O - H K

KOMEL

výroba rozvaděčů NN

Dělnická 384
531 25 Pardubice

areál ZZN Černá za Bory
tel.: 466 670 290
fax: 466 670 299

e-mail: petr.hron@komel.cz

➢ projektování, montáž, revize plyno-
vých zařízení

➢ plošné plynofikace obcí
➢ průmyslové a domovní rozvody plynu
➢ plynové kotelny do 3,5 MW
➢ propanbutanové stanice a ČS LPG
➢ topení, voda

Rosice č. p. 170
538 34 Rosice u Chrasti

tel., fax: 469 667 717
tel.: 469 625 897

K Višňovce 1813

530 02 Pardubice

Teplého 2692, 530 02 Pardubice

telefon: 466 330 002-5
info@autoprodej-dukla.cz              www.autoprodej-dukla.cz

- 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

oceňování nemovitostí, 
stavební dozor, 

inženýrská činnost ve stavebnictví

tel.: 466 500 600           vesely@v-inzenyring.cz

Jana Palacha 515, 530 02 Pardubice
tel.: 466 33 440

V Ráji 917                 tel.: 466 303 949
530 02 Pardubice              sda@pce.cz

Stavební podnik Přelouč s.r.o.

Pardubická 1400, 535 01 Přelouč

tel.: 466 953 471   fax: 466 953 474

e-mail: stavebni.podnik@quick.cz

Komplexní dodávky v oblasti pozemního stavitelství

- Stavíme bytové domy, průmyslové i zemědělské ob-

jekty – z klasických zdících materiálů i ocelové haly.

- Provádíme opravy a rekonstrukce objektů, zateplová-

ní fasád, podlah, stropů.

- Vyrábíme a dodáváme betonové směsi, prefabrikova-

né dílce pro montáž oplocení (desky a sloupky), skru-

že, zahradní i silniční obrubníky, kanálky.

- Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2001. Naše 

dodávky jsou vysoce kvalitní s dlouhými záručními 

lhůtami na provedené práce.

Největšíí český výrobce 
vakuových balicích strojů 

a vakuových sáčků

Kyjevská 134 

530 03 Pardubice

telefon: 466 650 211

466 650 517

mobil: 603 227 623

603 227 624

fax: 466 650 549

e-mail: obchod@frimark.cz

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



Vážní 891, areál PSNI, 
500 03 Hradec Králové
telefon: 495 436 573

č. p. 475, 533 03 Dašice v Čechách
tel.: 466 951 026   fax: 466 951 181

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 180

agro-aqua@volny.cz  agro-aqua.pardubicko.com

www.bisczech.cz

Od roku 2003 se organizátoři 

národní abilympiády setkávají se

stále stejnou situací: pokaždé 

vyhlásí čtyři soutěžní disciplíny 

z oboru výpočetní techniky, ale 

dostatečný počet účastníků se při-

hlásí vždy pouze do disciplíny počí-

tačová (… dokončení v tajence).

Určitou zvláštností této soutěže při-

tom je, že všech pět ročníků má 

toliko jediného vítěze – letošní nej-

úspěšnější abilympioničku Annu

Kneysovou. 

Vodorovně: A. Lesklý nátěr; 2. část
tajenky; lesní půdní porost. – B. Stát
USA; kočkovitá šelma; desková hra.
– C. Předložka; lékařské předpisy;
sibiřský veletok. – D. Starořek; stu-
dující lékařství; turecký důstojník. –
E. Je možno; mravouka; lepidlo. – 
F. Jiným způsobem; značka elektro-
spotřebičů; český malíř. – G. Šacho-
vá remíza; český bájný kníže; 
německý určitý člen. – H. Japonská
lovkyně ústřic; hold; biblická postava.
– I. Ryčení; souvislá plocha pozem-
ků; staré vztažné zájmeno.
Svisle: 1. Zvětšovací sklo; Laponec.
– 2. A sice; oznámení (zastarale). –

3. Ledovcový kotel; zápor; útok. – 
4. Anglický určitý člen; zamečení;
značka megapascalu. – 5. Španěl-
sky „ten“; alken; anglicky „nebo“. –
6. Značka xenonu; 1. část tajenky.
– 7. Iniciály filmového režiséra Vorla;
být na pikané; citoslovce troubení. –

8. Cíp květního kalichu; nečistota;
německy „úhoř“. – 9. Německý spi-
sovatel; značka hliníku; český spiso-
vatel. – 10. Ozvěna; cizí mužské jmé-
no. – 11. Omyl; pracovní skupina.
Pomůcka: Aal, ceten, el, Gedeon.  

(mk)

- účetnictví  
- zeměměřičské práce

Štrossova 1033, 530 03 Pardubice

telefon: 466 612 514

Tel.: 466 955 399     www.brunnthaller.com

Brunn tha l le r-CS ,  s .  r.  o .  

Pardubická 1453, 535 01 Přelouč

K Dolíčku 66
530 02 Pardubice

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

Choteč 44

533 04 Sezemice

tel.: 466 510 595

fax: 466 412 750

Na Vrtálně 84

530 03 Pardubice

Tel.: 466 612 411

J. Jabůrkové 275
530 09 Pardubice

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

ILEX HRAMAT 

Dašická 1796, 530 03 Pardubice  

Tel.: 466 652 910
hramat@hramat.cz     www.hramat.cz

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou, montáží
a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapo-
peloměry, 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 těž-
kých provozních podmínkách), elektronické zabezpečovací systémy a protipožární sig-
nalizace.
Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových apli-
kacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání jsou zřizování,
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických za-
řízení.
Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny,
chemičky, strojírny, textilky i další průmyslové podniky.

U Stadionu 427               fax: 466 988 153
533 12 Chvaletice                 www.enelex.cz
tel.: 466 988 154             enelex@enelex.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

Přeloučská 252
530 06 Pardubice

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

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

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                                  ✔ tisk  
✔ DTP                           ✔ agentura

GEODETICKÉ 

A GEOLOGICKÉ PRÁCE

Jiráskova 169, 530 02  Pardubice
Telefon: 466 655 013

ING. JOSEF JAVŮREK, 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

- vodní hospodářství, 
stavby na ochranu a tvorbu 

životního prostředí

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

STROJCENTRUM s.r.o.

Letiště obj. č. 36

503 41 Hradec Králové

telefon: 495 214 227               

mobil: 777 188 664,  777 332 266    

stibor@strojcentrum.cz

strojcentrum@seznam.cz

www.strojcentrum.cz 

Čáslavská 50
537 01 Chrudim

tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533

mdelektro@mdelektro.cz
www.mdelektro.cz

AC T I WO

Pa r d u b i c e

SILAK

CHRUDIM

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 r o  c h v í l e  o d d e c h u

Fáblovka 406, 533 52 Staré Hradiště

tel./fax: 466 414 244-5
info@saaf.cz     www.saaf.cz 

S. K. Neumanna 230

530 02 Pardubice

tel.: 466 635 115

callipso@iol.cz

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

Tovární 296
538 04 Prachovice

Tel.: 469 810 220   Fax: 469 810 221
www.holcim.cz

K Višňovce 1560
530 02 Pardubice
tel.: 466 310 510 

533 11 Zdechovice 28

tel.: 466 936 139    fax: 466 936 138  
kury.cz@seznam.cz

Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 068               office@recyklace.cz

Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
tel.: 466 815 103

j.mazuch@avekont.cz
www.avekont.cz/agentura

Průmyslová 393
533 01 Pardubice

tel.: 466 670 798     tel., fax: 466 670 799
sprint.pce@iol.cz

TEPOSTOP,

společnost s ručením omezeným

MANA SDRUŽENÍ

František Březina



Švermova 541 

537 01 Chrudim

tel.: 469 694 018

Institut 
mikroelektronických
aplikací s.r.o.
Bartolomějská 87
530 02 Pardubice

tel.: 466 501 562    fax: 466 513 457

ima@ima.cz                       www.ima.cz

třída Míru 90

530 02 Pardubice

telefon: 466 799 365

e-mail: novy@neoland.cz

web: www.neoland.cz
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klempířské stroje 
a stožáry veřejného 

osvětlení 

tel. + fax: 466 950 866
mostr@mostr.cz                                www.mostr.cz

tel.: 466 611 108
info@stavonapardubice.cz

www.stavona.cz

Pardubická 239, 533 52 Srch 

tel.: 466 414 646-7    
fax: 466 414 648  

vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

Pražská tř. 184, 500 04 Hradec Králové
tel.: 495 535 484   fax: 495 535 455

e-mail: stavofinal@iol.cz

P. O. Box 38 , 538 21 Slatiňany       

Tel.: 469 681 343

Fax: 469 681 192

nopo@nopo.sro.cz

www.nopo.sro.cz

K Olšině 237

530 09 Pardubice 

tel.: 466 655 555

www.jpk-kontakt.cz

Semtín P 10
533 53 Pardubice
telefon: 

466 824 161, 7, 8

Lány 52 

537 01 Chrudim

Tel.: 469 687 230 

Fax: 469 687 175

horak@taurus-sro.cz

Fimberk 180

539 73 Skuteč

tel.: 469 699 710

www.samtrade.cz

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

533 33 Dražkovice 52
Tel.: 724 030 298
Fax: 466 301 125
office@kralowetz.cz

HAK velkoobchod  
Holandská 467

533 01 Pardubice

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

Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432

web: www.insico.cz

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

EUROBETON  MABA

281 27 Krakovany 148

tel.: 466 985 041, 466 985 241

Blahoutova 600

530 12 Pardubice

www.armal.cz

Jiřího Potůčka 228, 530 09 Pardubice

Tel.: 464 646 812  Fax: 464 646 813

www.aitcom.cz

Čáslavská 245
538 03 Heřmanův Městec

tel: 469 699 511  fax: 469 699 513
sekretariat@azstavebni.cz

www.stavebni.cz

Dražkovice 8, 533 33 Pardubice

tel.: 466 303 612
info@obytnazahrada.cz
www.obytnazahrada.cz

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

PAVEL ZDENĚK

VÝCHODOČESKÉ 

PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY  

538 34 ROSICE U CHRASTI

Tel.: 469 660 500  
Fax: 469 660 570  

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

Karla IV. 41

530 02 Pardubice

Pražská 135

530 06 Pardubice        

tel.: 466 330 185

fax: 466 635 426

mail@gappardubice.cz

Mezi Mosty 1793
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 616 065
www.alpine-strechy.cz
info@alpine-strechy.cz

Blato 95
530 02 Pardubice

Tel.: 466 300 786

E-mail: jings@jings.cz

Web: www.jings.cz

533 52 Staré Hradiště

Tel.: 466 415 543              

Web: www.galko.cz

Jana Palacha 1753, 530 02 Pardubice

tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306

Na Ležánkách 260, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 613 929  Fax: 466 613 884

E-mail: materia@materia.czČESKÁ FIRMA

SPECIAL IZUJ ÍC Í SE

NA ROTAČNÍ T VÁŘENÍ PLASTŮ

Fügnerova 27
533 51 Pardubice

tel.: 466 531 616       
fax: 466 531 617  

hana.blazkova@blavo.cz    
www.blavo.cz

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

VD Cyklos Choltice

533 61 Choltice

Tel.: 466 099 011

www.cyklos.cz

U Husova sboru 1918

530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 614 140

soreal@cmail.cz
www.sorealsro.cz

J. Palacha 191, 530 02 Pardubice         
tel.: 466 330 302, 466 330 759

fax: 466 330 303  zasilatelstvi@zeleznik.cz

Vážní 953
500 03 Hradec Králové

tel.: 495 402 318   fax: 495 402 333 
jedlickova@sihk.cz   www.sihk.cz

Rožkova 1848, 530 02 Pardubice
tel.: 466 512 771

M
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Y

K Vápence 2677, 532 02 Pardubice 
Tel.: 466 791 111   Fax: 466 310 361

info@cht-pce.cz   www.cht-pce.cz 

Rožkova 1684
530 02 Pardubice

tel., fax: 466 303 100, 466 304 811
info@technihor.cz       www.technihor.cz

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
tel.: 466 613 813



Na národní abilympiádu přije-
la počtvrté a letošní jubilejní roč-
ník ozdobila zlatým hattrickem 
ve vyšívání. Při své premiéře v ro-
ce 2004 skončila ještě druhá, 
o rok později však už triumfovala,
a pak si dala ještě dvakrát repete.
Sympatická vozíčkářka Ladislava
Bednářová z Polné u Jihlavy vzpo-
míná, jak se na abilympiádu do-
stala:

„Četla jsem o ní v časopise Vozíčkář
a hrozně jsem toužila tuto akci zažít.
Nebyla jsem mobilní, ale s pomocnou
rukou přispěchala kamarádka, která
slíbila, že mně pomůže. A nezůstalo
jen u slibu – no, a tak jsem tady po-
čtvrté v řadě!“

Její disciplína vyšívání není zas tak
jednoduchá, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Pracuje se tzv.
křížkovým stehem, ale motivy nelze

trénovat dopředu. „Vůbec nevíme, do
čeho jdeme, přesné zadání se vždy-
cky dozvíme až deset minut před 
samotným zahájením soutěže. Na 
abilympiádu odjíždíme jenom s jehlou 
a nůžkami.“

Populární křížkový steh se naučila
jako malá, v pozdějších letech si veli-
ce oblíbila techniku richelieu, ale ta
se na abilympiádě neobjevuje. „Letos
jsem doufala, že by se v soutěžní na-
bídce mohly objevit kraslice, a na ty
jsem pořádně trénovala. Jenže to ne-
vyšlo. Škoda, ráda bych totiž svoji
soutěžní účast rozšířila, abych byla
po oba abilympijské dny víc využitá.“

Jedním dechem však dodává, že jí
vůbec nejde jenom o medaile:
„Možná se bude někdo divit, ale já na
abilympiády opravdu nejezdím jenom
proto, abych získávala medaile. Ří-
dím se známým olympijským heslem
o tom, že důležité je se zúčastnit.

Ráda se potkávám s lidmi, které vidím
třeba jednou do roka, těším se na po-
vídání s nimi, vzájemně si vyměníme
zkušenosti nejen ze soutěží, ale 
i z normálního života. Mám hrozně rá-
da abilympijskou atmosféru, ta mě
dokáže nabít na dlouhou dobu do-
předu.“

Letos si nesmírně považovala toho,
že ji organizátoři svěřili čestný úkol
složit při slavnostním ceremoniálu
slavnostní slib za soutěžící. „Věříte, že
jsem měla většíí trému než při samot-
né soutěži?“

Těší ji i nominace na světovou abi-
lympiádu do Japonska. „Na tak veli-
kou akci a tak daleko jedu poprvé 
v životě. Hrozně se těším a jsem moc
zvědavá, jaké to tam bude. Přála
bych si uspět, udělám pro to všech-
no, ale … je to úplně stejné jako při
národních soutěžích – do Japonska
pojedu hlavně za poznáním lidí, jejich

stylu života a chci také získat zkuše-
nosti ze života ostatních. Ráda bych
se seznámila, vyměnila si zkušenosti
a hlavně – načerpala nezbytnou život-
ní šťávu… A medaile? Když se to po-
daří, budu ráda. Samozřejmě pro to
udělám, co bude v mých silách, vždyť
budu reprezentovat republiku,“ řekla
skromně Ladislava Bednářová a odje-
la okouknout zápolení svých kolegů.
Její disciplína totiž skončila hned prv-
ní den, ale ona zůstala a po celou 
dobu abilympiády patřila k nejvytrva-
lejším divákům u všech ostatních sou-
těží. Neúnavně objížděla jednotlivá
stanoviště, pozorovala, povídala si…
prostě si ty dva dny v Pardubicích 
užívala, jak se patří.

JAROMÍR FRIDRICH

Organizátoři  15. národní abilympi-
ády si pochvalovali veselé a živé 
zahájení dvoudenní soutěže. Po-
starali se o to školáci, kteří byli 
pozváni, aby vytvořili neoficiální re-
kord ve skládání „večerníčkov-
ských“ čepic.

Před ČEZ arénou stály stohy sta-
rých vydání Pardubického deníku.
Sloužily jako materiál pro papírové
čepice. Za pátek se jich poskláda-
ly stovky. V sobotu chtěli účastníci
abilympiády páteční rekord překo-
nat, leč marně. Na 150 zručných
žáků, kteří se ve skládání činili v pá-
tek, neměli.

Nalákat děti na abilympiádu pro-
střednictvím snahy o rekord se 
ukázalo jako šťastný nápad. Desít-
ky poletujících a výskajících školá-
ků oživily jindy poněkud komorní 
atmosféru slavnostního zahájení. 

„Zahájení bylo krásně živé, děcka
dělala bugr, ale bylo to příjemné.
Takhle pěkné zahájení jsme ještě
neměli,“ pochvalovala si ředitelka
České abilympijské asociace Ivana
Dolečková. 

Ta rovněž prozradila, že po do-
brých zkušenostech se „skládacím
rekordem“ uvažují, že by ho pří-
ští rok nahlásili a zkusili vytvořit ofi-
ciálně.                                            

(zhr)

Strana 7

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 4 vyšlo v srpnu 2007)

VYDAVATEL: Česká abilympijská
asociace, o. s., Jana Palacha 324,
530 02 Pardubice.

REDAKCE: Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice, Jaromír Frid-
rich (šéfredaktor) – fridrich.jaro-
mir@seznam.cz, Miloš Kajzrlík – 
redakce@abilympics.cz, Miloš Pe-
likán – bpelikan@atlas.cz.

KONTAKTY:
telefon a fax: 466 304 366.

GRAFIKA A SAZBA:
K2P, s. r. o., Pardubice.

TISK:
Studio Press, s. r. o. Pardubice.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.

Zlatý hattrick sympatické vozíčkářky

Pardubické dny byly pro mne 

úžasným zážitkovým seminářem
Už několik let se těšívám na několik dní poby-
tu v Pardubicích na národní abilympiádě. Ani tu
letošní, jubilejní patnáctou, jsem si nemohla nechat
ujít. Vždyť se zde opět setkám s mnoha svými přá-
teli a kamarády a snad i najdu nové.

Pardubice nás uvítaly nádherným počasím již 
24. května. Noc ze čtvrtka na pátek byla na jaro
neobvykle teplá, takže mnozí z nás nikterak nespě-
chali do svých rozpálených ložnic. Raději jsme si
vyprávěli, co uplynulý rok komu přinesl nového, do-
kud nám to dovolila otvírací doba naší hospůdky…
A ráno podle toho vypadalo. Probouzeli jsme se
nevyspalí a já sama měla ruce i nohy tak oteklé 
a bolavé, že jsem se rozhodla šetřit silami a vzdát
se snídaně. Polekala mě totiž představa, že po
dlouhé a namáhavé chůzi o dvou berlích k jídelně 
a zpět budu mít roztřesené ruce, které jsem potře-
bovala mít co nejvíce odpočaté pro svou dopoled-
ní disciplínu, počítačovou editaci textu.

Do ČEZ arény jsem dorazila mezi prvními.
Posadila jsem se na jednu z přichystaných židlí 
a sledovala cvrkot. Ani mne nepřekvapilo, že jsem
tam tak časně zahlédla Ivu Dolečkovou, hlavní 
manažerku abilympiády. Dohlížela na poslední 
úpravy soutěžních i výstavních prostor a také sama
přiložila ruku k dílu, aby se vše stihlo dodělat 
a účastníkům se v hale líbilo. Přestože byla v jed-
nom kole, udělala si chvilku na krátký rozhovor se
mnou. A bez zaváhání mi nabídla řešení mých pro-
blémů s překonáváním delších vzdáleností.

Neuplynula snad ani čtvrthodinka, a už mi Aleš
Dvořák, jeden z pořadatelů, pomáhal do jednoho 
z mechanických vozíků, připravených původně 
pro ukázky zážitkového semináře. A tím pro mne
začaly drobné příhody, které jsem jako „choďák“
zažívala poprvé.

Vozík jsem ocenila již při samotném slavnost-
ním zahájení. Mohla jsem si vybrat takové stano-
viště, aby mi nic neuniklo. Ale ještě před odjezdem 
do firmy K2P, kde se konala má disciplína, jsem zji-
stila, že pohyb na vozíku není vždy jednoduchý.
Když jedu z kopce, musím včas přibrzdit, abych ně-
komu nenajela na achilovky. Musím pořádně za-
brat, když potřebuji zdolat nějaký kopeček. 
A správně najet na zvedací plošinu bezbariérového
vozidla – jejda, co to jenom dělalo s mým strachem
z výšek! Trefit se do výtahu, to je svým způsobem
rovněž umění. Nikdy předtím se mi ta kabina ne-
zdála tak úzká… A při krátké „procházce“ po okolí
jsem zjistila, že i na vozíku si musím „koukat pod
nohy“. Najela jsem totiž neprozřetelně na maličký
kanálek a jedno z koleček se mi tam začalo bez-
mocně protáčet. Uvědomila jsem si, jak je dobré
moci vstát a vyřešit situaci odtlačením vozíku.

Páteční odpoledne přineslo další poznatky. 
Například nepochopím, jakým způsobem se ostat-
ní dostávají do příručního zavazadla zavěšeného 
za vozíkem. Mě se to nepodařilo, takže jsem ne-
ustále někoho žádala, aby mi vyndal peněženku či
jinou drobnost. A vyložený průšvih nastal, když 

mi něco upadlo na zem. Lidičky, jak to proboha
zvedáte?

Ale nemyslete si, že mám zážitky jenom s vo-
zíkem. Samozřejmě mám i poznatky a dojmy ze
soutěží. Například nelíčená radost Ríši Pecha 
z Brna z každé vyrobené svíčky byla tak nakažlivá,
že se určitě budu moc těšit na příští setkání s ním.
Bylo úžasné vidět krásu, která se v keramice rodila
pod šikovnými prsty Helenky Nejedlé. Až mne za-
mrzelo, že se letos nepředával pohár nejlepšímu 
abilympionikovi. Určitě by si ho odvezla s sebou do
Krnova.

Nádherným zážitkem pro mne bylo sobotní 
vypouštění balónků s mnoha osobními přání-
mi. Věřím, že se z tohoto výborného nápadu stane
tradice a že je snad jednou zavane vítr i směrem 
k Hradci, jak si někteří Pardubičtí přáli.

Byla jsem ovšem i svědkem příhod, které by
se neměly stávat. Ještě teď přemýšlím, zda mu-
sela hlavní rozhodčí v cukrářství jednat tak necitlivě,
že jeden z nejhorlivějších abilympioniků letos 
z Pardubic odjížděl v slzách. Proč se my lidé se
zdravotním postižením neumíme mezi sebou cho-
vat rovně? Proč jeden výrobek ze soutěže skončil 
v odpadcích, ale druhý byl odnesen ke konzumaci? 
Neumím na tyto otázky najít odpověď.

Můj letošní zážitkový seminář tedy skončil smut-
ně. Snažme se, aby to bylo naposledy.

Nashledanou na příští abilympiádě!
ANNA KNEYSOVÁ, Dřešín na Strakonicku

Páteční odpoledne na abilympiá-
dě zpříjemnila kapela Terezky.
Muzikanti s mentálním postižením
to venku před halou v úmorném
horku neměli snadné, ale domů
do Terezína se vraceli spokojeni.
Těsně před odjezdem nám po-
skytla rozhovor vedoucí skupiny,
zpěvačka a kytaristka Hana Zavo-
ralová.

- Jste tu poprvé. Jak jste se do-
zvěděla o abilympiádě?

Vyprávěla mi o ní zaměstnankyně
našeho ústavu sociální péče, která
tady už dlouho působí jako rozhodčí.
Loni s sebou vzala do Pardubic i kli-
entku Danu Pepichovou, která v návr-
hu plakátu dokonce vyhrála. Rozhodli
jsme se, že letos přihlásíme do téhle
soutěžní disciplíny hned tři naše oby-
vatele. A protože máme i kapelu, 

byla by škoda nevyužít šanci vystoupit
na novém místě.

- Co máte v repertoáru?
Prakticky všechno, co lidé rádi 

poslouchají. Od country přes lidovky
až k populárním písničkám, které 
nazpíval třeba Waldemar Matuška.
Hrajeme samozřejmě i na přání.
Zpíváme hlavně česky, ale několik
písniček už zvládáme i v němčině 
a angličtině.

- Jak se vám tady hrálo?
Očekávali jsme početnější publi-

kum. Ale i tak jsme měli slušný ohlas.
Hráli jsme od půl třetí do pěti, udělali
jsme si dvě asi desetiminutové pře-
stávky. Kdyby nebylo takové vedro,
bylo by to super. Domů se vracíme 
unaveni, ale spokojení.

- Podívala jste se na nějaké sou-
těže?

Nejvíc mě zajímalo aranžování kvě-

tin. Jednak jsem sama vyučená 
aranžérka, jednak mám v našem zaří-
zení kromě kapely na starosti zahra-
du a vedu aranžérskou dílnu. Musím
říci, že výkony soutěžících byly obdi-
vuhodné a některé kytice byly vynika-
jící. Líbilo se mi i drátkování a šité pol-
štářky a hračky, které zde nabízely
chráněné dílny. Podobné vyrábějí 
v Terezíně i naši klienti.

- Přijedete sem za rok znovu?
Snad ano. Rádi se zúčastňujeme

takovýchto akcí, mimochodem loni
jsme vystoupili i na známém praž-
ském festivalu Mezi ploty. Musí se
ovšem včas dohodnout potřebné for-
mality mezi pořadatelem abilympiády
a vedením našeho ústavu. Možná při-
vezeme víc soutěžících a kapela tře-
ba zahraje i nové písničky.            

(pel)

Skupina Terezky zahrála lidovky i popové písničky

O H L É D N U T Í  Z A  J U B I L E J N Í  A B I L Y M P I Á D O U

Hitem bylo
skládání čepic
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V pardubické ČEZ aréně jsme si po-
vídali s ředitelkou Chráněné dílny Ob-
lastní charity Uherské Hradiště Marií
Halamíčkovou. Dílna se specializuje
na košíkářství a šité doplňky do dět-
ských pokojů. Abilympiády se její čle-
nové letos účastnili pouze jako vysta-
vovatelé. Marie Halamíčková však
doufá, že se jí pro příští ročník poda-
ří své svěřence přemluvit, aby posílili
řady soutěžících.

Kolik lidí u vás pracuje?
Celkem patnáct. Z toho pouze tři

jsou bez zdravotního postižení. Jinak
tu jsou  lidé s epilepsií, nevidomí, ne-
slyšící, lidi s poúrazovými či poope-
račními stavy.

Jakým činnostem se věnujete?
Máme dvě dílny, šicí a košíkářskou.

V šicí dílně zhotovujeme polštářky 
s dětskými motivy, kapsáře k válen-
dám, v různých velikostech kapsáře
do dětských pokojů, na dveře, do
koupelen. V košíkářské dílně vyrábí-
me od malých košíků, misek, ošatek
až po velké hospodářské koše. 

Své pracovníky v oboru i za-
učíte?

V šicí dílně máme hlavně neslyšící
děvčata, již vyučené švadleny. V koší-
kářské dílně jsme si několik košíkářů
zaučili, jiní už byli vyučení. 

Jak probíhá spolupráce s Úřa-
dem práce v Uherském Hradišti?

Probíhá velmi dobře. Pomáhají nám
lidi rekvalifikovat a spolupracujeme 
s nimi v přijímání nových pracovníků.
Také se nám snaží poskytnout dotace
v maximální výši.

A vy jim na oplátku zaměstnáte
postižené klienty?

Ano. Chodí k nám při dnech 
otevřených dveří, znají naše dílny,
náš provoz a vědí, které klienty by 
k nám mohli poslat.

Jak se daří uplatňovat vaše vý-
robky na trhu?

Loni v červnu jsme rozjeli interneto-
vý obchod na stránkách www.uhra-
diste.caritas.cz/dilny/, jezdíme na
akce, jako je třeba abilympiáda,
Veletrh potřeb pro dítě v Brně, výsta-
va zdravotnické techniky Hospimedi-
ca v Brně. Účastníme se i  prodejní
výstavy chráněných dílen na jarmar-
cích v Uherském Hradišti i jinde. Naší
účastí si uděláme reklamu a odrazí se
to pak ve zvýšeném obratu v interne-
tovém obchodu.

Využívají firmy vaši chráněnou
dílnu pro náhradní plnění?

Velmi málo. Dělali jsme pouze vá-
noční dárky pro jednu českou firmu,
která jimi odměňovala zaměstnance.

Soutěží některý člen vaší dílny
na abilympiádě?

Soutěžíval tady jeden náš košíkář,
ten ovšem měl v tomto termínu ještě
nějakou jinou akci. Máme u nás ale
nové švadleny, které se zatím ostý-
chaly jet, myslím však, že se mi je
příští rok podaří přesvědčit, aby 
se zúčastnily a rozšířily počet  soutě-
žících.

ZUZANA HRONOVÁ

Letos jen vystavujeme, 
příští rok si snad i zasoutěžíme

Abilympijský nováček chválí organizátory 
za dobře odvedenou práci

K nováčkům mezi soutěžícími patřil 
i Petr Berák. Na abilympiádu při-
jel z Prahy. „Vím o ní už léta, ale pořád
jsem neměl odvahu přihlásit se.  Nako-
nec jsem to udělal na popud jednoho
kamaráda z Chrudimi,“ říká sedmatřice-
tiletý usměvavý muž s berlemi. Předsta-
vil se ve fotografování. 

Víc než případné vítězství ho však lá-
kala možnost získat další zkušenosti 
a poznat nové lidi. „Focení mě moc ba-
ví, občas fotím i pro časopis Roska, ale
ještě se toho musím hodně přiučit.
Soutěž byla zajímavá i proto, že jsme
měli za úkol pořídit reportážní snímky,
zatímco já se zaměřuji spíš na přírodu,“ 
vysvětluje pan Berák.

Pro pořadatele má jen slova chvály. „Myslím si, že abilympiáda se opravdu
povedla. Připravit tak velkou akci pro zdravotně postižené lidi není jednoduché.
Už jen sehnat potřebné peníze muselo být dost náročné. A jak je vidět na re-
klamních poutačích, přispěly i velké podniky, což je obdivuhodné. Sponzoři
obvykle raději podpoří třeba fotbal nebo koncert slavného zpěváka.“

V ČEZ aréně si pan Berák našel čas i na prohlídku stánků chráněných dílen
a firem nabízejících různé pomůcky. „Líbí se mi tady. Je dobře, že se všechno
odehrává na jednom místě a všude se dostanou i vozíčkáři. Úžasné je, že mů-
žu zaparkovat s autem přímo u haly,“ shrnuje své pocity z abilympiády.

K jeho spokojenosti jistě přispěl i fakt, že hned napoprvé vyhrál. Má sice 
málo času, neboť dálkově studuje na vysoké škole, přesto chce za rok 
v Pardubicích soutěžit znovu. „Jen by to chtělo udělat výraznější propagaci,
aby se tady objevilo víc lidí,“ doporučuje Petr Berák způsob, který by vedl 
k větší konkurenci i ve fotografování.                                                                

(pel)

Dobrou tradicí posledních abilym-
piád je pořádání výstavy reha-
bilitační, zdravotní a kompenzač-
ní techniky a chráněných dílen 
ABI-REHA. Zástupci výrobních ne-
bo distribučních firem už potřetí
prezentovali výrobky usnadňující
život zdravotně handicapovaným.
Naším průvodcem letošní expozi-
cí byla ing. Yvona Bulušková, ma-
nažerka pořádající pardubické 
agentury PAREXPO.

Užitečná nabídka firem
„Firma Balneo Trade nabízela 

klientům rašelinové produkty pro do-
mácí využití, které se s úspěchem
používají k lepšímu vyhlazování jizev 
a na problematickou pokožku.

Výhradním dovozcem antidekubit-
ních výrobků firmy ROHO z USA je
firma CZ TECH Čelákovice, která
vystavovala podložky do vozíků a mat-
race pro dlouhodobě ležící pacienty. 

Ve výstavním stánku firmy DELTA
B+B jsme se mohli informovat o vari-
antách zhotovení a dodání svislých 
a šikmých schodišťových plošin i růz-
ných kompenzačních pomůcek, jako
jsou madla, sedačky atd. Novinkou
na trhu je zvedací zařízení pro dopra-

vu imobilních osob do prostředků
hromadné dopravy.

Firma ORTOSERVIS – Josef
Mikulka nejen vystavovala, ale také
předváděla a odzkoušela vozíky pro
tělesně postižené, nabídla kompletní
servis pomůcek nejen pro zdravotně

postižené, ale i pro seniory. V bohaté
nabídce této firmy jsme našli i polo-
hovatelná lůžka, chodítka, berle, anti-
dekubitní pomůcky a jiné.

Také firma Hana Gümplová –
SIVAK nabízela velmi bohatou škálu 
elektrických vozíků a i ona je před-

váděla a zapůjčovala zájemcům k od-
zkoušení. V této firmě je rovněž 
samozřejmostí kompletní servis 
a konzultace v šesti poradenských
centrech umístěných po celém úze-
mí ČR.“

Dílny se měly čím pochlubit
Samostatnou kapitolou byly prezen-

tace chráněných dílen. Jejich zástup-
ci nejen ukazovali rozličné výrobky,
které se v těchto dílnách vyrábějí, 
ale většina z nich mohla nabídnout 
návštěvníkům z řad zástupců větších 
firem i možnosti náhradního plnění.
Opět průvodcovský komentář paní
Buluškové:

„Pardubická společnost K2P má ve
své náplni nabídky školení a vzdělá-
vání, dodávky a servis výpočetní
techniky, nabízí práci montážní dílny 
a mnoho dalších aktivit. Chráněná 
dílna Exim Protect se zabývá dodáv-
kami ochranných pracovních pomů-
cek (oděvy, obuv, rukavice, brýle
atd). S tímto sortimentem se návštěv-
níci také mohli setkat u další vy-
stavující chráněné dílny Tercie han-
dicap.

Chráněná dílna Oblastní charity
Uherské Hradiště přivezla do Par-

dubic  keramiku, košíkářské zboží 
a hračky.

Denní centrum Skok do života
nabízelo malované kameny a dekora-
tivní předměty vyrobené lidmi s men-
tálním postižením.

Regionální centrum pomoci 
a mobility patřící pod Car Club se-
znamovalo s veškerými možnostmi 
úprav vozidel pro handicapované.
Velký zájem sklidily i výrobky dobové
řemeslné dílny U dráteníka, která
prodávala široký sortiment odrátova-
né keramiky, šperky z drátů, přívěsky,
kameny a další.

Precizní práci v oboru sedlářství 
a brašnářství předváděli zástupci stu-
dentů Odborného učiliště a Prak-
tické školy z Hořic.“ 

V závěru nám Yvona Bulušková řek-
la: „Jsem moc ráda, že naše pozvání
opět přijalo Centrum pro výcvik psů
pro postižené Helpes. Perfektně vy-
cvičení asistenční psi ve všech svých
vystoupeních prokazovali, jak doko-
nalým a potřebným společníkem pro
handicapovaného člověka jsou. Tr-
pělivou práci jejich cvičitelek každo-
ročně nesmírně obdivuji.“           

(fr)

Zajímavé expozice opět poutaly pozornost 

OHLÉDNUTÍ ZA JUBILEJNÍ ABILYMPIÁDOU

S doprovodným programem půjdeme veřejnosti naproti
Náročný doprovodný program měla při jubilejní abilympiádě
na starosti Jana Burgrová, u které jsme sondovali, do jaké mí-
ry je spokojená, o jakých vylepšeních přemýšlí, co se jí líbilo
a co méně:

„Jednou větou a bez uzardění můžeme říci, že se abilympi-
áda povedla. Líbila se soutěžícím, líbila se divákům, líbila se 
i účinkujícím. Velké potěšení a uznání dávala bezprostředně
najevo herečka Uršula Kluková, která byla hlavním hostem do-
provodného programu. Potěšilo mě, že nám všichni účinkují-
cí okamžitě nabídli další spolupráci!

Pro příští ročníky bych velmi ráda přesunula některé části
doprovodného programu před hlavní vchod ČEZ arény, aby-
chom byli více na očích veřejnosti. Takhle jsme tak trochu
skryti na zadním parkovišti. 

Naším cílem pro nejbližší budoucnost musí být i snaha do-
provodný program ještě lépe promyslet a zkombinovat tak, 
abychom k němu v ještě větší míře přitáhli veřejnost. První
den byl super zásluhou žáků škol, kteří zaplnili ochozy ČEZ 
arény.

Pro příště však musíme ještě lépe zvládnout osvětu a pro-
pagaci hlavně ve školách. Nesmíme se spokojit pouze s ná-
vštěvou vedení, ale cílit informační letáky do jednotlivých tříd
v dostatečném časovém předstihu.

Kvůli organizaci náročného doprovodného programu bych
byla ráda, kdyby se nám podařilo rozšířit řady dobrovolníků,
kteří by byli určeni pouze pro tuto oblast – vrátí se nám to 
v pružnější organizaci, nebudou vznikat zmatky či přetlaky 
u jednotlivých stanovišť. Třeba u mechanických vozíků se tvo-
řily fronty, protože byl o ně převeliký zájem. 

Celkově musím znovu konstatovat, že se doprovodný pro-
gram povedl, byl pestrý a podle bezprostředních ohlasů 
si v něm každý našel to svoje. Dobrým rozhodnutím bylo, že
se konal přímo v ČEZ aréně, a nikoliv jako v loňském roce 
v ČSOB Pojišťovně, kam se museli diváci i účinkující přesu-
novat z dějiště soutěží.

Rádi bychom náš doprovodný program ještě více zpestřili, 
v každém případě bych velice ráda zopakovala balónky, které
se nám povedly.“                                                                              (fr)


