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Letošní abilympijská sezóna má dva 

vrcholy. Květnem tedy nekončí. Až se

budou soutěžící i návštěvníci vracet 

z pardubické ČEZ arény domů, bude

Českou abilympijskou asociaci čekat

další náročná zkouška. Musí zajistit re-

prezentační tým pro 7. mezinárodní abi-

lympiádu, která se uskuteční ve dnech

13. – 18. listopadu v japonské Šizuoce.

O vítězství bude bojovat asi 30 zdravotně

postižených Čechů. „Nominace už byla uza-

vřena. Hlavním kritériem byly výsledky dosa-

žené na posledních čtyřech národních 

abilympiádách,“ informoval manažer týmu

Jaromír Krpálek. Mezi reprezentanty je řada

jmen, která příznivci těchto soutěžních pře-

hlídek dobře znají.

Například ve fotografování bude naším 

želízkem v ohni Pavel Palas ze Starého Hra-

diště u Pardubic. Zrakově a tělesně postiže-

ný Milan Linhart z Ostravy zkusí uspět v ná-

vrhu plakátu. Jarmila Onderková, vozíčkářka 

z Prahy, bude naše barvy hájit v aranžování

květin. Pavla Indrová z Přerova se netradič-

ně představí v šití oděvu. Temperamentní 

a pohodová žena s kombinovaným zdravot-

Č e š i  c h t ě j í  v  J a p o n s k u  
p o t v r d i t  p ř í s l u š n o s t  k  e l i t ě

PARDUBICE: 15. národní abilympiáda
ČEZ aréna – pátek 25. května a sobota 26. května 2007

Ať se vám mezi námi líbí!

Jsem nesmírně rád, že se opět po ro-
ce potkáváme v ČEZ aréně, která nám
svoje prostory nabídla poprvé v loň-
ském roce.

Spousta lidí vynaložila nesmírné úsilí 
k tomu, aby jubilejní ročník naší abilym-
piády byl po všech stránkách nejlepší 
v dosavadní historii. Věřím, že tomu tak
bude!
Snažili jsme se připravit pestrý pro-

gram nejen v samotné soutěžní sekci. Čekají vás dva velice 
zajímavé a nabité dny, ve kterých nepůjde jenom o výhry a me-
daile. Opět se potkají staří známí, zavzpomínají, co se stalo od
jejich posledního setkání u nás v Pardubicích.
I o tom je naše abilympiáda!
Chceme, aby pronikla ještě více do povědomí co nejširšího 

okruhu lidí. Pro její propagaci jsme udělali hodně a čekáme,
že naše snaha přinese ovoce. Očekáváme daleko větší divác-
ký zájem obyvatel města Pardubice. 
V loňském roce jsme poprvé zkusili v rámci naší abilympiády

uspořádat výstavu ABI-REHA, která představila rehabilitační,
zdravotní a kompenzační techniku, loni poprvé se také pre-
zentovaly naše chráněné dílny. A protože se tenhle záměr 
osvědčil, dáme si letos repete a obě tyto akce budete mít mož-
nost navštívit znovu.
Spoléháme na to, že se mezi nás přijde podívat i některý pod-

nikatel či  zaměstnavatel a zaujme ho některý ze soutěžících,
na základě čehož mu třeba nabídne zaměstnání. Byl bych 
velice rád, kdyby se z toho stalo pravidlo, a nikoliv výjimka.
Naše akce má za cíl prezentovat pracovní a volnočasové do-

vednosti lidí se zdravotním postižením. Chceme ukázat, že 
i tito lidé jsou potřební a že něco umějí.

JAROMÍR KRPÁLEK, 
jednatel České abilympijské asociace

Vítejte na jubilejním 15. ročníku ná-
rodní abilympiády v Pardubicích!
Všechny nás čekají dva zajímavé dny
plné náročných soutěžních disciplín 
i pestrého doprovodného programu.

Naším generálním partnerem je Sku-
pina ČEZ, hlavním partnerem pak 
Hospodářská komora České republi-
ky. Pomoc a podporu jsme našli 
u představitelů Krajského úřadu Par-

dubického kraje i Magistrátu města Pardubic. Velice ráda bych
v této souvislosti jmenovala 1. náměstka hejtmana Romana
Línka a primátora Jaroslava Demla, kteří poskytli záštitu a při-
slíbili, že se mezi nás rádi přijdou podívat.
Velice si vážíme podpory a pomoci celé řady velkých a ma-

lých sponzorů a partnerů, bez nichž by asi naše abilympiáda 
existovat v této podobě mohla jen těžko.
Moje poděkování patří i pracovníkům CAA a dobrovolníkům,

kteří v náročné přípravě odvedli veliký kus práce, a očekávám,
že se to promítne do bezproblémového průběhu letošního roč-
níku.
Snažili jsme se, abyste se u nás v Pardubicích cítili dobře, 

a proto jsme vám připravili velice pestrý doprovodný program.
Jsem velice ráda, že naše pozvání přijali herečka Divadla Se-
mafor Uršula Kluková, která mezi nás přijede v sobotu večer, 
a ředitel Zoo Praha Petr Fejk, kterého v ČEZ aréně přivítáme 
v pátek večer.
Spolu s vámi se na dva abilympijské dny velice těším a věřím,

že naše pečlivá příprava přinese kýžené ovoce, kterým pro
nás bude vaše spokojenost.
Tak tedy – vítejte v Pardubicích!
Ať se vám u nás líbí, hodně úspěchů ve všech soutěžích 

a neméně tolik zážitků z celého abilympijského programu. 
IVANA DOLEČKOVÁ,

ředitelka České abilympijské asociace

Aby se výjimka 
stala pravidlem

Pro letošní 15. ročník národní abilympiády jsme vyhlásili celkem 35 disciplín, nakonec by se ve čtyři-
advaceti z nich mělo objevit 127 v termínu přihlášených soutěžících, zaregistrovali jsme i třicet osob 
doprovodu. 

V porovnání s loňským ročníkem došlo k nárůstu disciplín o šest. Nejvíce přihlášených jsme zapsali 
v nově vypsané disciplíně – malování na kameny.

Za zmínku jistě stojí, že po několika letech se opět uskuteční  výroba nábytku a dřevořezba.
Samozřejmě v počtu startujících a případně i v konečném počtu soutěžních disciplín může dojít těsně

před vlastním zahájením 15. národní abilympiády k úpravám a korekcím.              ALENA KRPÁLKOVÁ

24 disciplín a 127 soutěžících

2. Výroba nábytku

5. Počítačová editace textu

7. Řízení automobilu

8. Keramika

9. Malba na hedvábí

10. Šití dámského oděvu

11. Vyřezávání ovoce a zeleniny

12. Mechanická montáž

14. Návrh plakátu

16. Dřevořezba

17. Cukrářství

18. Studená kuchyně

19. Aranž. květin –  západní styl

20. Aranžování květin – ikebana

21. Aranžování suchých květin

22. Vyšívání

23. Háčkování

24. Pletení

26. Batika

29. Malba na sklo

30. Výroba svíček

31. Fotografie

32. Drátování

33. Malování na kameny 

(Pokračování na str. 4)
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ČTVRTEK 24. KVĚTNA

14-19 ČEZ aréna prezence

PÁTEK 25. KVĚTNA

7.30-8.30 ČEZ aréna snídaně

8.45-9.20 ČEZ aréna                       slavnostní zahájení

9.30-12.30 ČEZ aréna, K2P                první část soutěží

12-13.30 ČEZ aréna oběd

14-17 ČEZ aréna, K2P               druhá část soutěží

17.30-18.30 ČEZ aréna večeře

19-22 ČEZ aréna                           kulturní večer 

s vyhlášením výsledků 

SOBOTA 26. KVĚTNA

7.30-8.30 ČEZ aréna snídaně

9-12 ČEZ aréna, K2P                první část soutěží

12-13.30 ČEZ aréna oběd

14-17 ČEZ aréna, K2P               druhá část soutěží

17.30-18.30 ČEZ aréna večeře

19-22 ČEZ aréna kulturní večer 

s vyhlášením výsledků

NEDĚLE 27. KVĚTNA

7.30-9.30     balíček v místě ubytování a odjezd účastníků

DOPROVODNÉ AKCE
PÁTEK 25. KVĚTNA

9.30 hala                        výstava fotografií (celý den)

9.30     hala                                     dráteník (do 16.30)

9.30     hala                       barmanská show (do 19.00)

9.30     venku                    zážitkový seminář (do 11.00)

10.00     venku     zahájení pokusu o rekord (do 16.45)

11.00     venku                                                  kejklíř

12.00     venku                    zážitkový seminář (do 16.45)

12.00     venku                                             letadélka

13.00     venku                                                  kejklíř 

13.45     venku                                             letadélka

14.45     venku                                             letadélka

15.30     venku                          hudební skupina Terezka

16.00     venku                                          mažoretky

16.35     venku                       hudební skupina Terezka

16.35     hala                           ochutnávka vín (do 19.30)

19.00     hala                   zahájení večerního programu

19.05     hala                                      vyhlášení vítězů

19.15     hala                               Taneční klub Chvaletice

19.25     hala                                      vyhlášení vítězů

19.35     hala                                písničkář Adam Katona

19.55     hala                                Taneční klub Chvaletice

20.05     hala                                      vyhlášení vítězů

20.15     hala                      ředitel ZOO Praha Petr Fejk

20.40     hala                                písničkář Adam Katona

21.00     hala                      ředitel ZOO Praha Petr Fejk

21.30     hala                                písničkář Adam Katona

21.40     hala                      ředitel ZOO Praha Petr Fejk

22.00     hala                                               ukončení

SOBOTA 26. KVĚTNA

9.00     venku                                          mažoretky

9.15     venku                    zážitkový seminář (celý den)

9.15     hala                                              mažoretky

9.30     hala                                     dráteník (do 16.30)

9.30     hala          barmanská show

10.00     venku                           hudební skupina Framal

10.45     venku        šermíři

11.15     venku                                             letadélka

12.00     venku                                          mažoretky

12.15      venku                           hudební skupina Framal

13.00       venku                                             letadélka

13.45       venku                                                šermíři

14.15       venku                                          mažoretky

14.30       venku                           hudební skupina Framal

15.15       venku                                                šermíři

15.45       venku                                    balónky (prodej)

16.30       hala         ochutnávka vín

16.45       venku      vypuštění balónků

19.00       hala                   zahájení večerního programu

19.05       hala                                      vyhlášení vítězů

19.15       hala                                Taneční klub Chvaletice

19.25       hala                                      vyhlášení vítězů

19.35       hala                                Taneční klub Chvaletice

19.45       hala                                      vyhlášení vítězů

20.00       hala                                               přestávka

20.15       hala                               herečka Uršula Kluková 

20.30       hala         nChant Jazz 

20.40       hala                               herečka Uršula Kluková 

21.00       hala        nChant Jazz 

21.15       hala                               herečka Uršula Kluková 

21.30       hala        nChant Jazz 

21.45       hala                               herečka Uršula Kluková 

22.00     hala                                               ukončení

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN V PROGRAMU!

PROGRAM ABILYMPIÁDY

Ivana Dolečková  hlavní manažerka

Jaromír Krpálek ředitel disciplín

Vladimír Podnecký  techn. zabezpeč.

Alena Krpálková disciplíny

Jana Burgrová    doprovodný program

Aleš Dvořák doprovodný program

Zdeněk Špryňar reklama

Jaroslava Winklerová reklama

Yvona Bulušková     výstava ABI-REHA

Jaromír Fridrich tiskový mluvčí

Miloš Kajzrlík propagace

Miloš Pelikán propagace

ORGANIZAČNÍ

ŠTÁB

Pestrá paleta doprovodného programu
nabídne „barvičku“ každému!

Při přípravě jubilejní 15. národní 
abilympiády organizátoři věnova-
li nesmírné penzum času přípravě
doprovodného programu. A je-
jich námaha a úsilí přinesly kýže-
né ovoce – podařilo se sestavit 
opravdu pestrou paletu.

Na dvouden-
ní program se
ptáme členky
organizační-
ho štábu Jany
Burgrové (na
snímku):
„Při jeho pří-

pravě jsme se
snažili, aby-

chom docílili velké pestrosti. Nechám
na jednotlivých účastnících, aby při
dvoudenním klání v ČEZ aréně zhod-
notili, do jaké míry se nám to po-
dařilo.“

Spolu s vámi věříme, že budou
spokojeni všichni. Mohla byste
však být konkrétnější?

„Ale proč ne! Předpokládáme, že
zlatým hřebem obou večerů bude vy-
stoupení našich dvou hostů – v pátek
to bude ředitel Zoo Praha Petr Fejk 

a v sobotu herečka Divadla Semafor
Uršula Kluková.“

Tak to se těšíme už teď, ale pro-
zraďte, co bude dál? 

„Vystoupí taneční klub z Chvale-
tic a diváky určitě pobaví klaun a kej-
klíř Vojta Vrtek. V loňském roce nám
na abilympiádě zazpívaly děti ze
Svítání, tentokrát se můžeme těšit na
jejich tanečky.

Průběh obou soutěžních dnů oživí
mažoretky a roztleskávačky z pardu-
bické Základní školy Závodu míru,
zpěvák a kytarista Adam Katona, hu-
dební skupina ÚSP Terezín Terezka
nebo hudební formace Framal.“

Ale jak se říká, nejen kulturou živ
je člověk, co vy na to?

„Předpokládám, že velkou pozor-
nost bude poutat barmanská show
spojená s ochutnávkou míchaných
nápojů, na oba večery máme připra-
venou i ochutnávku vín. V pátek cel-
kem třikrát a v sobotu dvakrát nám 
v praxi svoji zálibu předvedou letečtí
modeláři, takže si všichni už teď roz-
trénujte krční svaly, které budete po-
třebovat při sledování jednotlivých 
letů. Sama se těším na atmosféru
šermířských soubojů, kterých bude-

me svědky v sobotu celkem třikrát –
vždy po půl hodině.“

V bodovém scénáři jsme našli 
i zmínku o výstavě fotografií.
Můžete nám ji přiblížit?

„Jsem moc ráda, že se nám podaři-
lo ve spolupráci s náchodskou Galerií
Slavie připravit zajímavou výstavu fo-
tografií a navíc – díla Michala Bořke-
ho a Jana Dyntery si domů odvezou
vítězové jednotlivých kategorií.“

Na závěr se musíme zeptat na
překvapení, které jste v několika
předcházejících setkáních dekla-
rovala. Můžete ho prozradit nyní? 

„Rádi bychom se hned v úvodní den
jubilejní 15. abilympiády pokusili o re-
kord při skládání čepic z novinového
papíru. O spolupráci jsme požádali
redakci Pardubického deníku, který
nám na tuto příležitost věnuje svoje
výtisky. Pokus o rekord začne přesně
v deset dopoledne a před pátou 
odpolední budeme vše vyhodno-
covat."

Děkujeme za odpovědi. Ať vše-
chno, nejen ten vzpomínaný 
rekord, dopadne na jedničku. Dr-
žíme vám palce.     (fr)

Od drátkování až 
za volant automobilu

Do bohatého doprovodného programu letošního roč-
níku naší abilympiády bude patřit i produkce a ukázky
činnosti chráněných dílen. „V ČEZ aréně si všichni –
soutěžící i návštěvníci – budou moci koupit velice za-
jímavé výrobky,“ informoval nás Aleš Dvořák (na sním-
ku), který má tuto část programu jubilejní abilympiády
na starosti a připravil ji. „V  prodeji budou například
svíčky, košíkářské zboží, misky, ošatky, polštářky, 
ubrusy, dále i patchworkové přehozy, kapsáře, tašky

i keramika.“ To je produkce chráněných dílen K2P, Chráněné dílny oblast-
ní charity Uherské Hradiště a Sansimon chráněné dílny Znojmo.

Navíc se všichni budou moci seznámit s dekorativními předměty, které 
vyrobili v centru Skok do života Hradec Králové. 

„Stejně jako v loňském roce, nabídneme i letos ukázku původních řeme-
sel, jako je drátkování, které nám opět předvede Aleš Kulhánek. Navíc si
každý bude moci jeho šperky z drátů, odrátované kameny, přívěsky a další
sortiment nejen koupit, ale i základy tohoto starého řemesla si vyzkoušet
sám,“ řekl nám Aleš Dvořák a svoji informaci rozšířil. Další ukázkou řemes-
la totiž bude sedlářství a brašnářství v podání učňů z Odborného učiliště 
a Praktické školy v Hořicích. Společnost Car club pak na přilehlém parko-
višti vystaví dva vozy upravené pro handicapované osoby a v případě zájmu
umožní každému s těmito vozy projížďku.

„Nerad bych zapomněl na zážitkový seminář, který máme připravený jak 
v pátek, tak i v sobotu – na venkovní ploše ČEZ arény všechny zájemce rá-
di přivítáme první den od 9.30 do 11 a od 12 do 16.45 hodin, v sobotu zač-
neme už ve čtvrt na deset a budeme k dispozici po celý den,“ doplňuje Aleš
Dvořák.                                                                                                            (fr)
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ČTVRTEK 24. KVĚTNA

Nádraží ČD 15.15 16.30 17.30 18.30 19.30

ČEZ aréna, parkoviště 15.20 16.35 17.35 18.35 19.35

ČEZ aréna, parkoviště 15.25 16.50 17.50 18.50 19.50

Zborovské náměstí 15.32 16.57 17.57 18.57 19.57

Ohrazenice, hostel TRIM 15.47  17.12 18.12 19.12 20.12

Ohrazenice, domov mládeže   15.48 17.13 18.13 19.13 20.13  

Globus 15.50 17.15 18.15 19.15 X

Nádraží ČD                  15.55  17.20 18.20 19.20 X

PÁTEK 25. KVĚTNA, SOBOTA 26. KVĚTNA

Ohrazenice 7.00 7.30 8.00 Zborovské nám. 7.00 7.30 8.00

ČEZ aréna 7.10   7.40   8.10 ČEZ aréna 7.10 7.40 8.10

ČEZ aréna, parkoviště 10.00 11.30 13.00 14.30

Zborovské náměstí 10.07 11.37 13.07 14.37

Ohrazenice, hostel TRIM 10.22 11.52 13.22 14.52

Ohrazenice, domov mládeže 10.23 11.53 13.23 14.53 

Globus 10.25 11.55 13.25 14.55

ČEZ aréna, parkoviště 10.35 12.05 13.35 15.05

ČEZ aréna 17.30 18.10 18.50 Masarykovo náměstí 22.15 22.55

Zborov. nám. 17.37 18.17 18.57 Zborovské náměstí 22.22 23.02

Ohrazenice 17.52 18.32 19.12 Ohrazenice 22.37 23.17

ČEZ aréna 18.02 18.42 19.22   ČEZ aréna 22.47  X 

NEDĚLE 27. KVĚTNA

Ohrazenice 8.30 9.00 9.45 Zborovské nám. 8.30 9.00   9.45

Nádraží ČD 8.40   9.10   9.55 Nádraží ČD 8.40   9.10   9.55

V případě použití městské hromadné dopravy jezdí na Zborovské náměstí
trolejbus číslo 1 nebo autobus číslo 6, do Ohrazenic trolejbusy číslo 3, 7 a 11 
(vystoupit je nutno u Globusu) nebo autobus číslo 6. Jízdenka stojí podle tarif-
ních pásem 12 a 14 korun, držitelé průkazů ZTP-P, jejich průvodci (příp. psi) 
a držitelé průkazů ZTP se přepravují zdarma.

Zastávkové jízdní řády těchto linek budou k dispozici u organizátorů abilym-
piády.                                                                                                            

JÍZDNÍ ŘÁD
SPECIÁLNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY

J Í D E L N Í  L Í S T E K
ČTVRTEK 24. KVĚTNA

Bageta

PÁTEK 25. KVĚTNA

Snídaně:

Čaj, chléb, máslo, zelenina, salám,

perník

Oběd:

Zeleninová polévka s kapáním

Kuřecí plátek, brambor, zeleninová

obloha

Večeře:

Zeleninové rizoto s kuřecím masem

Minerální voda

SOBOTA 26. KVĚTNA

Snídaně:

Čaj, pečivo, sýr, jogurt

Oběd:

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Guláš, houskový knedlík

Minerální voda

Večeře:

Vepřová kotleta, brambor

Minerální voda

NEDĚLE 27. KVĚTNA

Balíček na cestu

Máme se čím pochlubit
Od roku 1997 funguje v Pardubicích 

Česká abilympijská asociace
Podporované zaměstnávání

V současné době dosahuje velmi do-
brých výsledků agentura podporovaného
zaměstnávání – zejména v pomoci posti-
ženým při získávání zaměstnávání na 
otevřeném trhu práce s možností asisten-
ce přímo na pracovišti. Působí i v oblasti
prevence a odstraňování stavebních bariér. V roce 2006 ji
nově oslovilo 59 zájemců o službu. Sedmnáct klientů po-
depsalo Dohodu o účasti v programu podporovaného za-
městnávání a 13 klientů uzavřelo pracovně právní vztah se
zaměstnavatelem. Asistence na pracovišti byla poskytnuta
třem klientům. 

V červnu 2006 získala naše agentura inspekční certifikát
Sdružení pro cenu České republiky za jakost a s tím sou-
visející osvědčení o propůjčení práva k užívání značky
Podporované zaměstnávání – vynikající kvalita České unie
Podporovaného zaměstnávání.

Kontakt se zaměstnavateli
V oblasti kontaktu se zaměstnavateli jsme v roce 2006

oslovili celkem 357 subjektů (akciové společnosti, spo-
lečnosti s ručením omezeným, družstva, úřady a fyzické 
osoby), z toho 75 firem nabídlo volná pracovní místa pro
uchazeče s handicapem. Při naší osvětové činnosti jsme
předali 268 informačních letáků. 

Zážitkový seminář 
Zmínku zaslouží zážitkový seminář, který poskytuje 

zdravým lidem možnost vyzkoušet si pocity a zážitky zdra-
votně postižených osob. V roce 2006 jsme pořáda-
li semináře pro tyto základní školy: ZŠ Ohrazenice, 
ZŠ Štefánikova Pardubice, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ
Dašice a ZŠ Hrochův Týnec. Ve spolupráci s Tyflocen-
trem Pardubice jsme pak zorganizovali semináře pro

Střední zdravotnickou školu Chrudim 
a Ústav zdravotnických studii – Univer-
zita Pardubice. 

V rámci Evropského týdne mobility
jsme tyto semináře uspořádali v Lito-
myšli a Chrudimi. 

Bezbariérovost
V oblasti bezbariérovosti jsme v roce 2006 poskytli pro-

jektantům nebo investorům celkem 224 konzultací,  poda-
li 184 telefonických informací a pětadvacetkrát jednali se
zástupci měst a obcí .

Vypracovali jsme 241 vyjádření k projektové dokumenta-
ci pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst
a obcí v Pardubickém kraji, mezi nimiž byly samozřejmě
Pardubice, ale i dalších čtyřiatřicet měst a obcí. 

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních 
úřadů jsme se účastnili celé řady předkolaudačních a ko-
laudačních řízení. V majetku města Pardubice je 
v současné době 13 objektů, které jsou bezbariérově 
dostupné.

Osobní asistence
Od roku 2006 poskytuje CAA osobní asistenci. Uživatel

se přímo domlouvá s asistentem a svoje potřeby si řídí
sám. Registrujeme velkou poptávku a podle reakcí a hod-
nocení uživatelů je tato služba poskytována na velmi dob-
ré úrovni. 

Dva evropské projekty
Na začátku letošního roku pak Česká abilympijská aso-

ciace zahájila dva projekty financované z prostředků
Evropské unie a z rozpočtu České republiky – jedná 
se o projekt Lepší šance na trhu práce a projekt
Bezbariérový kraj.                                                                     (fr)

Abilympiáda už dávno patří do mého života,
říká Milan Linhart z Ostravy, soutěžící v návrhu plakátu

Na pardubické soutěžní přehlíd-
ce se Milan Linhart představil 
už v roce 1992. Pohodový a výřeč-
ný muž, který dokázal i s kombino-
vaným zrakovým a tělesným posti-
žením vystudovat teorii a dějiny 
výtvarných umění na Univerzi-
tě Palackého, žije naplno. Jeho vel-
kým koníčkem je turistika. Když 
má na abilympiádě volnou chvíli, 
vydá se na malý výlet do města či 
okolí.

● Soutěžíte vždy v návrhu plakátu.
Proč jste si vybral právě tuhle dis-
ciplínu?

„Odmalička jsem se věnoval malbě 
a grafice, kreslil jsem taky vtipné obráz-
ky do novin a časopisů. Jak mi slábl
zrak, hledal jsem něco jednoduššího. 
K návrhu plakátu mě přivedla manželka.
Má patřičné vzdělání, vystudovala umě-
leckoprůmyslovou školu a soutěžila 
v tomto oboru už před patnácti lety.

Předala mi teoretické základy a já si to
na abilympiádě vyzkoušel společně s ní
– a jiný obor už jsem pak nehledal. Na
plakátu mě fascinuje jeho obsahová
stránka: musí být symbolický, výstižný 
a zároveň poutavý.“

● Na abilympiádu jezdíte už od 
počátku 90. let. Co vás na ní tak 
láká?

„My někteří soutěžící jsme pořád jako
hravé děti. Rádi se tady potkáváme 
a poměřujeme si zkušenosti a doved-
nosti. Takže když si na konci zimy pře-
čtu ve Vozíčkáři nebo jinde, že se opět
koná abilympiáda, tak mě lehce zamra-
zí a hned mám jasno v tom, že se na ni
přihlásím. Sice si někdy říkám, že bych
už mohl skončit, ale protože jsem sou-
těživý typ, budu do Pardubic pořád jez-
dit. Snad jen vážné zdravotní problémy
nebo nějaká velká psychická zátěž by
mi v tom mohly zabránit. Abilympiáda se
prostě už dávno stala součástí mého 
života.“

● Jaký dojem na vás udělala ČEZ 
aréna?

„Myslím, že jako nové dějiště se 
osvědčila. Jednak je v ní hodně místa,
klidně by tam mohlo soutěžit i mnohem
víc lidí. A jednak se pořadatelé touto
volbou připojili k trendu v zahraničí, kde
se abilympiády běžně pořádají ve vel-
kých halách či na stadionech. Bylo to-
mu tak i v australském Perthu v roce
1995 na mezinárodní abilympiádě, kte-
ré jsem se zúčastnil jako soutěžící.

Je však pravda, že rozlehlé prostředí
je zákonitě anonymnější, zatímco abi-
lympiády v menším salesiánském stře-
disku byly komornější. Lidé tam měli 
i fyzicky k sobě blíž a snadněji si našli
cestičku jeden k druhému.“             (pel)

Milan Linhart nebude v Pardubicích chy-

bět ani letos. A na základě dobrých sou-

těžních výsledků byl vybrán do repre-

zentačního týmu, který se v listopadu 

vydá do Japonska na 7. mezinárodní 

abilympiádu.    

Změna jídelníčku vyhrazena!
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ním postižením sice vyniká v cukrář-

ství a studené kuchyni, ale tyto 

disciplíny pořádající Japonská orga-

nizace pro zaměstnávání starších 

a zdravotně postižených osob neza-

řadila do soutěžního programu.

Češi chtějí v zemi vycházejícího

slunce navázat na úspěchy svých

předchůdců v Hongkongu (1991),

Perthu (1995), Praze (2000) a Dillí

(2003). Na mezinárodní abilympiádě

v Praze bylo Česko dokonce nej-

úspěšnější z devětadvaceti států. 

V Indii náš tým vybojoval 5 medailí 

a stal se tak nejlepším neasijským 

účastníkem. „V Šizuoce chceme do-

kázat, že spolu s Rakouskem, Pol-

skem a Slovenskem nadále patříme 

k evropské špičce,“ stanovil pan

Krpálek hlavní cíl podzimní výpravy

do vzdálených končin.                   (pel)

Zároveň se 7. mezinárodní abilympiádou se 

v Japonsku v listopadu uskuteční 39. světová 

dovednostní soutěž. Aktuální informace o obou 

akcích, které se budou konat pod společným ná-

zvem „Mezinárodní festival dovedností pro všech-

ny“, jsou zveřejňovány v angličtině na stránkách

http://www.skillsfestival2007.or.jp/ a v češtině na

stránkách www.abilympics.cz.

(Dokončení ze str. 1)

Češi chtějí v Japonsku 
potvrdit příslušnost k elitě

L O Ň Š T Í  V Í T Ě Z O V É
Počítačová editace textu: Anna Kneysová (Čestice)

Keramika: Helena Nejedlá (Krnov) 

Malba na hedvábí: Soňa Kašpárková (Znojmo) 

Šití dámského oděvu: Hana Salátová (Únanov) 

Mechanická montáž: Jan Wenemoser (Ledeč nad Sázavou)

Návrh plakátu: Dana Pepichová (Terezín)

Cukrářství: Pavla Indrová (Přerov) 

Studená kuchyně: Pavla Indrová a Alice Ondrušková (Havířov)

Aranžování květin – západní styl: Jarmila Onderková (Praha) 

Aranž. květin – ikebana:       Jarmila Onderková a Miluše Nechvátalová (Brno) 

Aranžování suchých květin: Josef David (Brandýs nad Labem) 

Vyšívání: Ladislava Bednářová (Polná) 

Háčkování: Jiřina Ivorová (Přerov)

Pletení: Anna Formánková (Havířov)

Batika: Radek Dohnal (Osoblaha)

Malba na sklo: Vladimíra Bulínová (Znojmo) 

Výroba svíček: Milan Ševčík (Prostějov) 

Studiová fotografie: Jaroslav Ličman (Mladá Boleslav)

Nadace Charty 77 spustila nový portál s názvem „Burza práce“, určený pro

osoby se zdravotním postižením. Na stránkách www.bariery.cz/burzaprace

lze najít informace o volných místech a mnoho užitečných rad pro uchaze-

če o zaměstnání. Zájemci si také mohou nechat zasílat e-mailem aktuální

nabídky.                                                                                                                     (pel)

Burza práce na internetu

Dva týdny před pardubickou národ-

ní abilympiádou, v sobotu 12. května,

předváděli svoje schopnosti, doved-

nosti i logické uvažování zástupci

mladé generace na 6. české abilym-

piádě pro děti a mládež. 

Poprvé se jako samostatná konala 

v roce 2001 a hned od počátku se je-

jím organizátorem stal z pověření

České abilympijské asociace pražský

Jedličkův ústav a školy. Tato soutěžní

přehlídka pro šikovné zdravotně po-

stižené děti ve věku do 18 let, která 

si mezi nimi už také získala značnou

oblibu, se pravidelně koná v areálu 

na Vyšehradě.

Podrobnější informace z akce vč.

výsledků přineseme v následujícím

vydání našeho Zpravodaje.

(mk) 

V rámci doprovodných programů

vystupovali na abilympiádách něko-

likrát také populární herci, zpěváci 

i jiní umělci. Mezi jinými to před de-

seti lety byl herec Petr … (1. tajen-

ka), v roce 2003 zpěvák Stanislav … 

(2. tajenka) a o rok později herečka 

a moderátorka Bára … (3. tajenka).

Vodorovně: A. Trnitý keř; hraniční

poplatky; jihoslovenské lázně. – 

B. Listnatý strom; maďarská délková

jednotka; zde. – C. Osobní zájmeno;

nezbytně; zápas. – D. Žnouti (zasta-

rale); rumunské platidlo; kopie. – 

E. Já (z psychoanalýzy); naše; prou-

dění. – F. Novozélandský nelétavý

pták; tibetočínská jazyková skupina;

neoblečení. – G. Domácky Eduard;

příslovce míry; druh tabáku. – 

H. Cizí ženské jméno; vyrobený z pe-

rel; přivlastňovací zájmeno. – I. Ptačí

vězení; vzduch (řecky); indický stát.

Svisle: 1. 2. tajenka; svršková useň.

– 2. Sladkovodní ryba; značka stříb-

ra; modla. – 3. Obec u Svitav; indic-

ký chléb. – 4. 1. tajenka. – 5. Stará

délková míra; měsíc planety Jupiter.

– 6. Pohyb vzduchem; nejvyšší karty;

předložka. – 7. Hliníková slitina; ja-

dranský přístav. – 8. 3. tajenka. – 

9. Ženské jméno; nějaký (zastarale).

– 10. Oslavná báseň; SPZ okresu

Rokycany; roční období. – 11. Sykot;

obruba obrazu.

Pomůcka: Elara, oel, Štós.        (mk)

Atraktivní součástí doprovod-

ného programu abilympiády 

bude výstava fotografií dvou zku-

šených tvůrců. Zatímco Michal

Bořke z České Skalice dává

přednost černobílému focení 

na klasický film, dvaatřicetiletý

Jan Dyntera, rodák z Červené-

ho Kostelce, pořizuje barevné 

snímky.

Liší se od sebe i zaměřením. „Mým

hlavním tématem je mizející architek-

tura, zejména staré výletní hotýlky.

Nejde mi o žádnou obžalobu, ale 

o kouzlo zanikajícího světa,“ říká

pan Bořke. Druhý autor se dle svého

vyjádření snaží „ukázat krásu všude

kolem nás, v každém z nás, najít bar-

vu v šedivých věcech a událostech,

poukázat na lidství a jisté tajemno,

které se vznáší světem“.

Oba tvůrci spolupracují s náchod-

skou Galerií Slavie. Jejich společná

expozice v ČEZ aréně bude snadno

dostupná každému, i vozíčkářům.

Působivé fotografie totiž budou 

umístěny na panelech přímo u plo-

chy, kde budou probíhat soutěžní

disciplíny a doplňkové akce.

Stojí za zmínku, že jeden snímek si

z Pardubic odvezou domů všichni 

abilympijští vítězové.                     (pel)

Pro účastníky abilympiád z doby, kdy

se pořádaly v Salesiánském středisku

mládeže, prostory důvěrně známé,

přesto zcela k nepoznání… 

V letech 2001 – 2005 zde bývaly nej-

prve výstavy výrobků chráněných dí-

len, různých sdružení apod., později

také některé soutěžní disciplíny.

V průběhu uplynulého roku salesiáni 

v těchto místech vybudovali Centrum

Don Bosco, multifunkční centrum in-

tegrace znevýhodněné mládeže pro

zařazení na trh práce a do společ-

nosti.

Jeho slavnostní otevření (snímek

vpravo) se konalo 14. března za účas-

ti zástupců Krajského úřadu Pardu-

bického kraje, Magistrátu města 

Pardubic, několika dětských domovů 

a dalších subjektů.

Zdravotně postižené děti 

soutěžily dříve

Bylo otevřeno nové centrum salesiánů

Fotografie na výstavě 

i pro vítěze

Kudy a kam v Pardubicích
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