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Rádi bychom
nasazenou laťku
zvedli, říká
Ivana Dolečková
16. ročník národní abilympiády přilákal do pardubické ČEZ arény 140 soutěžících, kteří bojovali
o pětadvacet sad perníkových medailí. O zhodnocení letošního ročníku jsme požádali ředitelku
České abilympijské asociace (CAA) Ivanu Dolečkovou:
Všechno – mimo běžných problémů – proběhlo tak,
jak mělo. Soutěžní i doprovodný program byl dodržen
podle našeho plánu. První ohlasy byly vesměs
pozitivní, takže jsme spokojeni i my.
Můžete specifikovat váš největší zážitek z průběhu soutěží či doprovodných programů?
Byl to jednoznačně závěrečný večer pod Kunětickou
horou. Výborný nápad bylo pozvání majitelů s jejich
motorovými čtyřkolkami, celá řada soutěžících byla
nadšená z projížďky. Vynikající byly kytara a zpěv
Adama Katony, který dokázal vytvořit bezprostřední
atmosféru... a kdyby nejel poslední autobus, tak se
pod Kuňkou tančí ještě teď.
Je něco, co vám v průběhu letošního ročníku
zkazilo náladu?
Páteční nepřízeň počasí a neúčast veřejnosti. Přitom jsme prostřednictvím pardubického magistrátu do
ČEZ arény pozvali všechny pardubické školy, veliké
úsilí jsme věnovali celkové propagaci, leč výsledek
nebyl takový, jaký jsem očekávala.
Kdo zaslouží vaše poděkování?
Všichni, kteří nás jakkoliv podpořili – ať už finančně
či morálně. Aspoň takto, na dálku, tisknu ruku mým
kolegům, rozhodčím, dobrovolníkům a sponzorům.
Ti všichni nemalou měrou přispěli k tomu, že 16.
ročník naší abilympiády se povedl ve všech směrech.
Poděkovat chci Městskému rozvojovému fondu, který nám umožňuje konání abilympiády v ČEZ aréně. Speciální poděkování patří herci Pavlu Novému, který co slíbil, to dodržel. Přijel mezi nás, strávil
s námi a se všemi soutěžícími celou sobotu. Byl
naprosto přirozený a vstřícný... prostě skvělý!!!
Máte právo závěrečného slova... tak prosím:
Jsem opravdu ráda, že se nám podařilo abilympiádu
kvalitně připravit a zorganizovat. Těší nás zvýšený
zájem – letos jsme měli rekordní počet disciplín
i soutěžících, podařilo se nám připravit a dodržet
velice pestrý doprovodný program. Tohle všechno
nás zavazuje k tomu už teď začít pečlivě chystat příští
17. ročník, který by měl vysoko nastavenou laťku
opět posunout o kousek vzhůru. Samozřejmě víme,
kde nás trochu tlačí bota, vše důkladně vyhodnotíme a vynasnažíme se, aby to příště bylo ještě lepší
a aby se u nás líbilo všem. Srdečně všechny zvu na
příští abilympiádu už teď.
(fr)

Ivana Dolečková provází Pavla Nového po ČEZ aréně.
Snímek: Aleš Formánek

Jedním z četných nováčků mezi soutěžícími byla také Jana Křemenáková z Pardubic, která se
představila nejen v disciplíně drátování, ale i v aranžování suchých květin.
Lepšího výsledku nakonec dosáhla v drátování, kde skončila na stříbrném stupínku. Ale ani
její vystoupení v aranžování neskončilo špatně: mezi patnácti účastníky jí patřila pátá příčka
pořadí.
Snímek: Milena Samková

16. národní abilympiáda
se zdařila ve všech směrech
16. národní abilympiáda se konala ve
dnech 23. a 24. května opět v pardubické
ČEZ aréně. Z původně vyhlášených 38
disciplín se jich uskutečnilo pětadvacet,
těsně před zahájením byl zrušen patchwork, kde byli přihlášeni čtyři soutěžící,
ale dva z nich nakonec onemocněli.
Osobní záštity nad touto významnou akcí
převzali hejtman pardubického kraje Ivo
Toman a primátor Pardubic Jaroslav Deml.
Generálním partnerem byla opět Skupina
ČEZ, tradičním partnerem pak Hospodářská
komora a pomocnou ruku organizátorům
nabídla celá řada sponzorů.
Do soutěží se registrovalo 140 soutěžících
(mezi nimi 24 vozíčkářů) a 50 členů doprovodu, jednotlivé disciplíny hodnotilo 50
rozhodčích. V roce 2007 se z vypsaných 35
disciplín uskutečnilo dvaadvacet a v nich se
objevilo 127 soutěžících.
Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada čestných hostů. V zastoupení hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana to byli
radní Miloslav Macela a Josef Janeček,
primátor Pardubic Jaroslav Deml a jeho
náměstkyně Štěpánka Fraňková. Tradičně
přijela Jaroslava Selicharová z Vládního

výboru pro zdravotně postižené občany,
byli tu i Šárka Beránková ze Skupiny ČEZ,
předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje František Vacek, ředitel pardubického Úřadu
práce Petr Klimpl, místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
v ČR Karel Rychtář a samozřejmě nechyběli ani ředitelka CAA Ivana Dolečková, její jednatel Jaromír Krpálek a člen
správní rady Vladimír Podnecký.
Slavnostní ceremoniál oživily mažoretky
ZŠ Závodu Míru a velký obdiv získala skupina žáků a žákyň ZŠ Svítání za romantický
tanec s šátky.
Slib závodníků pronesla Alice Ondrušková z Havířova, která na abilympiádu přijela
už pošesté, a za rozhodčí Aleš Kulhánek,
jehož disciplína drátování byla jednou z novinek mezi uskutečněnými soutěžemi.
Ve startovním poli chyběla loni nejúspěšnější abilympionička Anna Kneysová (tři
vítězství za počítačovou editaci textu, výrobu svíček a malování na kameny), která
se omluvila ze zdravotních důvodů (rehabilitace po zlomenině nohy).
(Pokračování na str. 2)

Číslo
k nepřehlédnutí
Bývají nenápadní, ale jsou důležití. Abilympiáda je bez nich nemyslitelná: důkladně posuzují předváděné výkony i hotové výtvory,
uvážlivě stanovují vítěze i poražené. Řeč je o rozhodčích. Letos
jich v pětadvaceti disciplínách působilo celkem 50.
Musí být nestranní. Nemohou
přihlížet k typu a rozsahu zdravotního postižení abilympionika.
Přitom v aranžování květin, keramice nebo fotografii bývají soutěžní práce velmi vyrovnané a tříčlenná porota se radí dlouhé
desítky minut.
Podobně jako skvělý hokejový
zápas v ČEZ aréně nedělají sudí,
ale hráči, dominuje na vydařené
abilympiádě zručnost, dovednosti
a talent soutěžících. Ale rozhodčí
jsou i na téhle akci nepostradatelní. Za ochotu a spolehlivost si zaslouží velké poděkování.
(pel)
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Čísla, zajímavosti
 Ve dvou soutěžních dnech se
představilo 140 abilympioniků (dosud
nejvyšší počet) – 89 žen, tj. zhruba
dvě třetiny, a 51 mužů. 39 soutěžících bylo s mentálním postižením,
příp. v kombinaci s dalším typem
postižení. Ze 24 vozíčkářů jich 16
používalo mechanický vozík.
 Většina soutěžících reprezentovala zároveň různá sdružení nebo
školská či ústavní zařízení, příp. byla členy některého ze svazů zdravotně postižených. Po 11 jich do
Pardubic vyslaly havířovská základní organizace Svazu tělesně postižených a sdružení Filia Brno, o jednoho méně Střední odborné učiliště
pro sluchově postižené z Hradce
Králové.
 Organizátoři nabídli abilympionikům 38 disciplín (o tři více než loni).
Na základě přihlášek se nakonec
soutěžilo ve 25; z nově vyhlášených
v ubrouskové technice.
 Třemi disciplínami s největším
počtem soutěžících byly keramika
a aranžování suchých květin – shodně 15 a dále vyšívání – 13. Naopak dřevořezba se uskutečnila za
účasti tří soutěžících.
 Přerovská vozíčkářka Pavla Indrová se domů vracela s primátem
nejúspěšnějšího soutěžícího za dvě
vítězství a jedno 2. místo. Dvě vítězství si připsali Vladimíra Bulínová
a Milan Ševčík.
 Letos se abilympionici z východní části republiky stali po roční odmlce opět úspěšnějšími z pohledu
vítězství – z Moravy a Slezska jich
pocházelo 13. Vítězů z Čech bylo
devět, přičemž dvě ze tří disciplín
aranžování květin vyhráli soutěžící
z Pardubic.
 Obhájit loňské prvenství se
podařilo v devíti disciplínách osmi
vítězům: vyřezávání ovoce a zeleniny, cukrářství (Pavla Indrová), malba na hedvábí (Vladimíra Bulínová),
šití dámského oděvu (Radka Havlová), návrh plakátu (Helena Nejedlá), dřevořezba (Jiří Kubálek),
vyšívání (Ladislava Bednářová), pletení (Anna Formánková) a malba
na sklo (Milan Ševčík).
 Plný počet bodů, což bylo většinou 300, získali za svůj výkon vítězové pěti disciplín – výroby nábytku, dřevořezby, vyšívání, pletení
a fotografie.
 Nevidomému Antonínu Kráčmarovi (košíkářství) a vozíčkářům Oldřichu Brantlovi (počítačová editace
textu) a Heleně Nejedlé (malba na
sklo) udělili rozhodčí za jejich výkon
čestná uznání.
 Ve dvou disciplínách – studené
kuchyni a drátování, se vzhledem
ke stejnému bodovému hodnocení
dělila medailová pořadí. (Stejná situace ovšem několikrát nastala
v dalších disciplínách na ostatních
příčkách pořadí.)
 Žák SOU Štefánikova Jan Šimůnek (bydlící v Liberci) byl se svými
18 lety nejmladším účastníkem (soutěžil ve výrobě nábytku). O šedesát
let více bylo nejstarší soutěžící Dagmar Charníkové z Havířova, která
nastoupila v šití dámského oděvu.
 Plzeňáci Markéta Matoušková
s bratrem Romanem (jediní členové
jedné rodiny mezi soutěžícími) spolu sourozenecky soupeřili ve výrobě svíček a v ubrouskové technice.
 V soutěži v rámci doprovodné
výstavy ABI-REHA bylo odevzdáno
19 kartiček. Z nich organizátoři vylosovali a drobnými cenami od
sponzorů odměnili 15 účastníků.
 Zdravotník byl téměř bez práce,
přesto jeden kuriózní úraz ošetřoval. V průběhu vystoupení sdružení
Helppes kousl patrně vystresovaný
asistenční pes kardiačky diváka, který nad ním zašermoval rukama.
(mk)

Výstava ABI-REHA je důležitým
kontaktem mezi vystavovateli a klienty
Už počtvrté v řadě byla součástí naší abilympiády výstava rehabilitační, kompenzační a zdravotní techniky a chráněných
dílen ABI-REHA. Mezi vystavujícími byly
firmy, které již známe z minulých ročníků,
potěšila však účast firem nových, které
rozšířily každoroční spektrum nabídky. Přijměte pozvání na krátkou exkurzi mezi letošní vystavovatele.
Firma BeneCYKL vyvíjí, vyrábí a prodává
produkty určené pro moderní sportovní aktivity.
Na výstavě předvedla nejrůznější sportovní
kočárky, vozíky za kola, handbiky a další věci.
CZ TECH Čelákovice je výhradním dovozcem
antidekubitních výrobků firmy ROHO z USA
a nabízí podložky do vozíků i matrace pro
dlouhodobě ležící osoby.
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé se prezentovala nabídkou lůžkové, ale
i ambulantní rehabilitační péče pro nemocné
s pohybovými vadami.
Centrum výcviku psů pro postižené HELPPES patří mezi naše věrné vystavovatele. Letos její pracovníci s sebou opět přivezli své
psí svěřence, kteří přímo na ploše předváděli
kvalitu výcviku v nejrůznějších ukázkách, které
se lišily podle zaměření postiženého majitele.
Firma KOMPONE vystavovala kompenzační
a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé. Její přístroje převádějí zvuky např.

na světelnou a vibrační signalizaci. Zajímavostí byla novinka na
českém trhu – telefon
pro nedoslýchavé s řadou funkcí, které běžné
telefony ve své výbavě
vůbec nemají.
Firma MEDICCO –
Vašíček přivezla několik druhů elektrických
a mechanických vozíků, které si mohli návštěvníci vyzkoušet přímo v hale. Zajímavé
bylo zařízení, které umožní pohyb ve stoje
člověku, který může pouze sedět.
S nabídkou lékařské techniky a speciálního
zdravotního materiálu přijela firma MEDIAL.
Svým klientům dodává pomůcky Samarit pro
přemísťování a polohování.
Dodávky a servis pomůcek pro zdravotně
postižené občany a seniory nabídla firma ORTOSERVIS – Josef Mikulka. Jejím hlavním artiklem jsou mechanické, aktivní a elektrické
vozíky, skútry, chodítka i berle. Široké spektrum
nabídky zahrnuje i mnoho druhů pomůcek usnadňujících např. používání koupelny a toalety, pomůcky pro překonávání bariér a mnoho
dalších.
Velký prostor na výstavě zaujímaly chráněné
dílny, které se sjely ze všech koutů republiky

a nabízely k prodeji svoje velice zajímavé
produkty. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky např. šicích dílen, nejrůznější keramické výrobky, talismany, hračky, svíčky, zvonkohry, přívěsky a řadu dalších. Letos se
abilympiády zúčastnily pardubická společnost
K2P, Oblastní charita Uherské Hradiště, Car
Club z Vrchlabí, dobové řemeslné dílny U dráteníka z Pardubic, Odborné učiliště a Praktická škola Hořice v Podkrkonoší, Hradecký
spolek neslyšících, Domov pod Kuňkou, královéhradecká Daneta, sociální družstvo ZNOVOZ Znojmo a paní Pokorná se svojí výrobou
vánočních ozdob.
O celkové zhodnocení doprovodné výstavy jsme požádali hlavní organizátorku
Yvonu Buluškovou z pardubické agentury
PAREXPO:
„Letošní ročník opět prokázal, jak důležité je
setkání výrobců a dodavatelů se svými klienty,
kteří přímo na místě mohou nejen výrobky
zakoupit, ale i prodiskutovat svá přání. Samozřejmě je zajímavé srovnat si na jednom
místě i konkurenční výrobky.
Návštěvníci nejvíce využívali možností odzkoušet si jízdu na mechanických a elektrických vozících. Letos, tak jako v minulých letech
byl obrovský zájem o předvádění znalostí speciálně cvičených psů pro handicapované.
Většina vystavovatelů se shodla na tom, že
na výstavě u klientů vzbudí zájem,
ale dokončení eventuálního obchodu bývá často i po týdnech po
výstavě.
V příštím roce budeme chystat
již 5. ročník se snahou přivést
opět do ČEZ arény další firmy, které zatím v Pardubicích nevystavovaly.“
(fr)

16. národní
abilympiáda ...
(Dokončení ze str. 1)

Závěrečný večer ve Stodole
byl tou nejlepší odměnou
Doprovodný program 16. národní abilympiády
měl na starosti Aleš Dvořák z České abilympijské asociace. Více než půlroční náročná práce se koncentrovala do dvou soutěžních dnů,
které byly nabité pestrým programem.
Mohl byste krátce oba dny zhodnotit, co se povedlo, z čeho máte radost?
Spíše než já by na tuto otázku měli odpovědět
soutěžící a návštěvníci letošní abilympiády, pro
které byl tento program dělán, ... ale budiž.
Z mého pohledu byl letošní doprovodný program hodně rozmanitý a každý si určitě našel
to, co ho zajímá, co si chtěl vyzkoušet nebo na co
se podívat. Radost mám z toho, že už první reakce
potvrdily náš záměr: nikdo se za ty dva dny v ČEZ
aréně či mimo ni nenudil, protože skoro každou
půlhodinku začínalo něco nového a zajímavého.
Jaký byl váš největší zážitek, koho chválíte?
To je opravdu moc těžké! Každý si zaslouží velký
dík za to, že u nás vystoupil a předvedl, co umí nebo
co zažil. Mně se prostě líbili všichni, takže to vezmu
pěkně popořadě:
Duo Fernando a jejich iluze, folková skupina Pouta, mažoretky ze Základní školy Závodu Míru, tanečníci ze Speciální školy Svítání, břišní tanečnice
Báry Chaloupkové, vánoční ozdoby paní Pokorné
z Chotěboře, barmani, kteří míchali lahodné drinky,

asistenční psi ze společnosti Helppes, Olga Zumrová s povídáním o cestování zajímavými krajinami,
dráteník Aleš Kulhánek, pan Linhart s povídáním
o mezinárodní abilympiádě v japonské Šizuoce, Zdeněk Šebek s lukostřelbou, Adam Katona s příjemnými písničkami a motorkáři na čtyřkolkách. Myslím,
že se povedla i realizace Dobré čajovny, hojně vytížený byl i simulátor elektronické střelby pro nevidomé.
Kdybych však měl opravdu říci jeden jediný
a největší zážitek, tak to byl náš závěrečný sobotní večer ve Stodole pod Kuňkou a jeho spontánní
konec. Pro takové chvíle, i když nejsou dlouhé,
stojí za to tak náročný program dělat a v takových chvílích člověk nelituje námahy a stresu.
Je něco, co se vám nelíbilo?
Ne snad nelíbilo, ale nejen mě mrzí malý zájem
veřejnosti. Přitom ti, kteří mezi nás do ČEZ arény
nebo jejího okolí přijdou, oceňují a obdivují neuvěřitelné výkony soutěžících, pochvalují si pestrý doprovodný program – ale je jich opravdu málo. Rádi bychom
přispěli k většímu zviditelnění života handicapovaných občanů, kteří svým umem a dovedností dokáží
být platní v normálním životě. Proto se snažíme
o atraktivní soutěžní i doprovodný program, a tak
věřím, že se nám podaří připravit 17. abilympiádu
opět na velmi dobré úrovni a že mezi nás přijde daleko víc diváků.
(fr)

A tak nejúspěšnější letos byla
Pavla Indrová z Přerova, která
obhájila loňská prvenství ve vyřezávání ovoce a zeleniny a v cukrářství, a navíc přidala stříbro
v drátování. Loňská prvenství obhájilo dalších sedm soutěžících
(Vladimíra Bulínová, Radka Havlová, Helena Nejedlá, Ladislava
Bednářová, Anna Formánková,
Jiří Kubálek a Milan Ševčík),
navíc spolu s Indrovou se Bulínová a Ševčík stali dvojnásobnými
vítězi (malba na hedvábí a malování na kameny, resp. malba na sklo
a výroba svíček).
Letos organizátoři obnovili tradici udělování titulu Abilympionik roku, kterým byl vyhlášen Milan Linhart z Ostravy (letos i loni druhý
v plakátu), účastník 7. mezinárodní abilympiády v Japonsku, o jejímž průběhu za velkého zájmu
posluchačů poutavě vyprávěl v naší Dobré čajovně, což byla jedna
z vydařených novinek letošního
doprovodného programu.
Velký zájem poutala doprovodná
výstava rehabilitační, kompenzační a zdravotní techniky a chráněných dílen ABI-REHA, která byla
součástí abilympiády už počtvrté.
Od samého začátku zaujal pestrý doprovodný program, jehož
hlavním hostem byl herec Pavel
Nový a který vyvrcholil závěrečným večerem ve Stodole pod
Kunětickou horou. Ve vynikající
a přátelské atmosféře, u dobrého
pití i jídla (opečené selátko přišlo
k chuti!) si všichni slíbili, že se za
rok na abilympiádě v Pardubicích
potkají určitě znovu!
(fr)
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Abilympionikem roku 2008 se stal Milan Linhart z Ostravy
Navzdory těžkému zdravotnímu postižení vystudoval Milan Linhart teorii a dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého. Vede turistický oddíl pro nevidomé
a slabozraké. Kreslí vtipy, píše zasvěcené články o památkách, ale taky o zbytečných bariérách mezi lidmi.
Jak sám říká, pardubická abilympiáda už dávno patří do jeho života. Hovorný a pohodový Ostravák si tuto přehlídku
oblíbil hned při své první účasti, tedy v roce 1992 (kdy
s ním přijela soutěžit i manželka).
Jeho jméno vždy figuruje na startovní listině v návrhu
plakátu. Výborné soutěžní výsledky mu v roce 1995 přinesly
nominaci do reprezentačního týmu pro boje o medaile
v australském Perthu a loni byl ve výpravě do japonské
Šizuoky. „Na rozdíl od Japonska tady můžu používat volnou techniku. Každý soutěžící tak v návrhu plakátu uplatní
svůj styl a výsledná díla se od sebe hodně liší,“ srovnává
Linhart pravidla u nás a v zahraničí.
Konkurence v jeho oboru byla letos slabší, o vítězství
usilovalo jen pět lidí. „To mě dost mrzí, jsem zvyklý tak
na deset soutěžících. Ale chápu, že se někteří snaží prosadit jinde, třeba v keramice či drátování, aby mohli pomýšlet
na cestu do Koreje, kde bude příští mezinárodní abilympiáda,“ konstatuje muž se zrakovým a tělesným postižením.

Poznatky a zážitky ze země vycházejícího slunce si
nenechal pro sebe. Připravil asi hodinové pásmo diapozitivů,
které doplnil zasvěceným a odlehčeným komentářem. Jeho
pořad byl k vidění ve stánku Dobré čajovny, jako jedna
z doplňkových akcí abilympiády. K nesoutěžní nabídce
však má Linhart jisté výhrady: „Domnívám se, že na doprovodném programu je třeba zapracovat, zajistit víc zába-

Stojí to za prd, ale lepší se to,
upřímně říká herec Pavel Nový
Herec Pavel Nový ochrnul v půlce září loňského roku v důsledku tzv. západonilské horečky,
která se podobá klíšťové encefalitidě. Bojoval s těžkou nemocí
více než půl roku. Nejdříve v nemocnici, pak absolvoval dlouhodobý rehabilitační pobyt v Kladrubech u Vlašimi („Je tu rodinná
atmosféra, lidé tu jsou školení
nejen ke své práci, ale oni ji dělají o to lépe, že jsou s námi přátelé, že se s námi kamarádí a že
je nám s nimi dobře“). Za tu
dobu udělal obrovské pokroky.
Když jsme s ním v únoru letošního roku dohadovali jeho účast
na naší abilympiádě, byl ještě
na vozíku, v květnu v pardubické ČEZ aréně už velice zdatně
„špacíroval“ o francouzských
holích.
Na všechny strany rozdával
nezdolný optimismus, byl vstřícný
vůči všem. Kdo chtěl, ten se s ním
vyfotil; kdo chtěl, ten s ním zapředl
řeč. Strávil na abilympiádě celou
sobotu, pečlivě sledoval soutěžní

disciplíny i doprovodný program,
se zájmem si prohlédl výstavu ABIREHA. Večer pak se všemi odjel na
slavnostní zakončení do Stodoly
pod Kunětickou horou, kde se
bezprostředně a úplně samozřejmě
zapojil do hodování („To selátko
nemá chybu!“) i zábavy. Vůbec na
nic si nehrál, byl svůj!
„Je škoda, že se na abilympijské
soutěžení nepřišlo podívat víc
diváků, těch zdravých. Výkony
a soutěžní výsledky byly obdivuhodné, mělo je vidět daleko víc
lidí. Já sám jsem si vůbec neuměl
představit, co to taková abilympiáda vůbec je, co to všechno obnáší. Samozřejmě jsem se vyptával,
dostal spoustu informací předem,
ale skutečnost předčila všechny
mé představy,“ svěřil se nám Pavel
Nový.
Překvapilo ho, jak všichni soutěžící brali svoje disciplíny prestižně, spíše předpokládal, že se
tady sejdou a jen tak pro radost
předvedou, co dokáží. „Myslím,
že zdravá rivalita a snaha dokázat
že jsem lepší než ten druhý je

v dnešní době moc důležitá,
u handicapovaných lidí zvlášť.“
Pozorně sledoval zejména malování, ať už na hedvábí či na
kameny, a tvorbu plakátu. Nový:
„Někdy člověk žasne, jaké má autor
vidění světa. Byl to fantastický
zážitek!“
Každému upřímně dokola opakoval, že je opravdu moc rád,
že mohl na abilympiádu přijet
a všechno vidět a zažít. Obecně
svoje poznání shrnul do následujících vět:
„Když je člověku hodně zle, přijde
na to, že existuje spousta jiných
věcí, kterým jako zdravý vůbec
nevěnoval pozornost. V těžkých
chvílích jsem poznal hodně dobrých lidí a kamarádů.
Jako tečka našeho povídání se
hodí charakteristická věta Pavla
Nového, kterého jsme se hned
po jeho příjezdu do Pardubic ptali
na to, jak se má. S bezprostředností sobě vlastní plzeňský rodák,
který na začátku září oslaví šedesátku, prohlásil: „Stojí to za prd,
ale lepší se to!“
(fr)

Soutěžím, protože se nechci nudit!
V aranžování květin západním stylem se překvapivou
vítězkou stala Milena Samková z Pardubic. Na abilympiádě to vitální vozíčkářka zkouší už řadu let, ale
na perníkovou zlatou medaili dosáhla až letos. Nutno
dodat, že zaslouženě.

I laika na její soutěžní expozici upoutal osobitý
prvek: po stole zdánlivě pohozené bílé kamínky
a překlopené hrníčky od kávy skvěle umocňovaly
kouzlo naaranžovaných květin. „Ten nápad jsem měla už loni, ale až teď jsem ho dotáhla do konce.
A potěšilo mě, že se to líbilo i rozhodčím,“ říká
usměvavá šedesátnice.
Během roku nikde nearanžuje, ale v klidu přemýšlí
o tom, co na abilympiádě předvede. „Mám doma
příručku, ale v ní se dají najít jen příklady, jak aranžovat květiny. O úpravě stolu pro nějaký sváteční
účel tam není nic. Prostě jsem měla svou představu, kterou jsem tady převedla do konkrétní podoby.“
Soutěžení ji baví, ale ne kvůli výsledku. „I kdybych
byla třeba desátá, tak mi to nevadí. Hlavně že můžu
něco zajímavého dělat a něco ukázat druhým lidem,“ vysvětluje Milena Samková svou motivaci.
A tak není divu, že si v minulosti vyzkoušela i jiné soutěžní disciplíny: keramiku, háčkování, vyšívání a pletení. Ale oblíbila si aranžování: umí to i se suchými
květinami a zvládá taky ikebanu.
„Na abilympiádu se vždycky těším, protože vím, že
tady potkám staré známé. A nebaví mě sedět doma,
jsem ráda mezi lidmi.“ I z těchto slov je jasné, že pokud se s Milenou Samkovou za rok v ČEZ aréně potkáte, určitě si odnesete aspoň špetku dobré nálady. (pel)

vy během dne a snad i sehnat nějaké celebrity, které by
svým vystoupením lidi strhly. Je trochu škoda, že herec
Pavel Nový se tu sice potkává s účastníky, baví se s nimi,
ale vystoupí až večer.“
Z ostatních disciplín ho nejvíc zaujala výroba svíček.
„V téhle činnosti je i cosi kreativního, nejde o čistě řemeslnou záležitost,“ nezapírá 53letý kunsthistorik svou zálibu
v uměleckosti. Moderní halu ČEZ arény považuje za ideální
dějiště pro abilympiádu. „To je celosvětový trend. Velké
prostory umožňují soutěžit více osobám na jednom místě.
A může se na ně přijít podívat hodně lidí.“
Domů si Milan Linhart odvezl kromě perníkové medaile za
druhé místo i pohár pro Abilympionika roku 2008. Organizátoři tak ocenili nejen jeho velmi dobré výsledky, ale i vytrvalou snahu o prosazení abilympijského hnutí v naší zemi.
Z poháru měl takovou radost, že hned napsal a do redakce
poslal dopis, z něhož citujeme: „Smyslem abilympiády není pouze soutěžení a vzájemné poměřování. Jde rovněž
o setkávání lidí se zdravotním postižením, o předávání
a získávání zkušeností, o předvedení schopností k potěše
oka a duše ostatních. Atmosféra abilympiády mne fascinuje již od počátků téhle akce. Přijeďte si pro ni do Pardubic i vy!“
K téhle výzvě z Ostravy se rádi připojujeme.
(pel)

Petr Moš ko: Chci , a by na fotkách
nikdo nepo znal, že je udělali
l i dé s pos ti ž ení m
Na abilympiádě lze najít výrazné osobnosti nejen mezi soutěžícími, ale i mezi
rozhodčími. Tříčlenné poroty mají velkou
zásluhu na tom, že mnohé disciplíny
jsou pro zdravotně postižené lidi náročnými a také zajímavými prověrkami dovedností.
Velmi dobře bývá zajištěno i fotografování. Pravidla v tomto oboru stanovuje
a o výsledcích spolurozhoduje Petr Moško: profesionál, který má v Pardubicích
už od roku 1990 svůj ateliér. Jeho firma GM FOTO podporuje abilympiádu už dlouhé roky. „Dělám to pro lidi, kteří na tuhle akci
jezdí opakovaně a kteří se na fotosoutěž vyloženě těší. Už mám
mezi nimi kamarády a nedovedu si představit, že bych je zklamal,“ říká
Moško.
Bezplatně vyvolává fotky, v minulosti poskytl ateliér, poskytuje i počítačové vybavení. Po skončení soutěže každému ochotně vysvětlí,
podle čeho jím vedená porota určila vítěze. Jeho vklad do abilympiády
je tak výrazný i proto, že úroveň soutěže je rok od roku lepší: v ČEZ
aréně už nepřevládají obyčejní začátečníci, kteří si prostě jen zkusí
něco nafotit. „Ti nejlepší letos udělali tak skvělé kousky, že by je klidně mohli uplatnit třeba v novinách, jako reportérské snímky. Sám bych
to asi líp nezvládnul,“ potvrzuje Moško. O dalším směřování disciplíny
má jasnou představu: „Chtěl bych, aby ta soutěž nakonec byla jen
o focení. Aby vůbec nikdo nepoznal, že se dívá na fotky od postižených
lidí.“
Propozice vytvořil tak, že disciplína vyžaduje po adeptech fotografického kumštu nové dovednosti. „Poslední dva roky už se fotí jen na digitál, a tak musí soutěžící ovládat i práci na počítači, když chce, aby
jeho fotky k něčemu vypadaly,“ vysvětluje pohodový chlapík. Zadání
zůstalo stejné: pořídit maximálně 30 dokumentárních snímků z průběhu abilympiády a z nich vytvořit kolekci pěti
nejpovedenějších.
„Někdy úplně žasnu, jak soutěžící vnímají
ostatní zdravotně postižené lidi. Z jejich fotek
je znát jiný pohled než ten, který mám já coby
zdravý člověk,“ přiznává Moško. A dodává:
„Někteří mě inspirují. Třeba letos mě velmi zaujala hluchoněmá Jana Zahradníková z jižní
Moravy.“
Stojí za zmínku, že Petr Moško si užívá nejen
roli rozhodčího. Na abilympiádě si vždy sám
pořídí spoustu fotek. Vynikajících. Jednu z nich
otiskujeme.
(pel)

U vítězného dílka v ikebaně se usmívá jeho autorka Ladislava Novotná.
Přihlíží vozíčkářka Jarmila Onderková, která skončila druhá.
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Společnost Danisco Czech Republic a.s. je součástí dánského koncernu Danisco, který je jedním
z předních světových výrobců potravinářských ingrediencí.
Danisco Czech Republic vyrábí citrusový pektin, který se používá
v mnoha odvětvích potravinářského
průmyslu počínaje klasickou výrobou ovocných pomazánek přes pekařské náplně a cukrovinkářské
výrobky až po nápojářský průmysl
a mlékárenství.
Závod se nachází blízko Hradce
Králové ve Smiřicích.
Základ technologie na výrobu pektinu byl ve Smiřicích položen v roce
1982. Po převzetí výrobní kapacity
firmou Danisco v roce 1995 došlo
k několikanásobnému navýšení výrobní kapacity, v současné době
závod pokrývá cca 7 % světové
spotřeby pektinu.

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

Výrobní závod má 100 zaměstnanců, roční obrat činí 700 mil. Kč. 97 %
výrobního objemu je exportováno.

Foxconn CZ – druhý
největší exportér v ČR.
Foxconn – čtvrtá příčka
v žebříčku TOP 100
IT společností časopisu
Business Week.
Společnost nabízí:
v práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími
technologiemi
v perspektivní a stabilní zaměstnání
v motivující finanční ohodnocení
v perspektivitu profesního a kariérového růstu
v závodní stravování
v možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC, další odborné
vzdělávání)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
FOXCONN CZ se za osm 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

Pro chvíle oddechu
Za „vynálezce“ bílé hole je považován
… (tajenka), fotograf z anglického
města Bristol. Poté, co v roce 1921
následkem dopravní nehody oslepl,
natřel svoji vycházkovou hůl na bílo
kvůli zviditelnění před motoristy.

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
✔
		
✔		
		
✔		
		
✔		
✔		
✔		
		
✔
✔		

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

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Vodorovně: A. Část úst; lichokopytník; hon. – B. Vzdálit se jízdou; nátěr; potřeby k šití. – C. Dobrý nápoj;
promítací plocha; síla. – D. Z jakého
důvodu; užitková rostlina; motorové
vozidlo. – E. Domácké ženské jméno;
mužské jméno; severský paroháč. –
F. SPZ okresu Svitavy; magazín;
předložka. – G. Pádová otázka; která osoba; váhová jednotka. – H. Přivlastňovací zájmeno; maďarská délková jednotka; pryž. – I. Snad;
nadměrné zatížení organismu; volání
o přídavek.
Svisle: 1. Lihovina; jihoamerické
platidlo; předložka. – 2. Citoslovce
zavýsknutí; pařížské letiště; doba. –
3. Značka teluru; moučka z kurkumy;
obyvatelé našeho státu. – 4. Rozhodující fáze útoku; 1. tajenka. –

5. Svršková useň; amulet. – 6. Dům
(obecně); německy „nebo“. – 7. SPZ
okresu Rychnov nad Kněžnou; báň. –
8. Ženské jméno; 2. tajenka. –
9. Římskými číslicemi 51; gáza; rou-

bené stavení. – 10. Oděvní zkratka;
opuchlina; francouzsky „přítel“. –
11. Předmět; slovenská základní
číslovka; značka arsenu.
Pomůcka: oel, Orly.
(mk)

Pardubická přehlídka má pro
sdružení FILIA velký význam

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem
nestátní zdravotnické a sociální zařízení pečující
o lidi s roztroušenou sklerózou,
středisko Oblastní charity Červený Kostelec,

si vás
dovoluje srdečně pozvat
již posedmé na

Svatoanenské zahradní slavnosti
aneb slavnosti bez bariér

26. 7. 2008 od 13 hodin
Benefiční akce, v jejímž průběhu vystoupí hudební skupiny
(Bossorky, Pilgrim Pimple) a zpěváci (Radek Tomášek
a Jana Rychterová). Děti se mohou těšit na divadelní soubor
z Jaroměře Maminy, loutkářku Jarku Holasovou a kreslíře
Honzu Lušovského; scénický tanec předvede skupina Flash
z Jaroměře. V kostele se uskuteční slavnostní mše svatá
a koncerty duchovní klasické hudby: můžete zde slyšet
kytaru Petra Fialy, Dechový kvintet ZUŠ Jilemnice či hru
na historické nástroje v provedení mladých umělců Contro
di Soli; z Brna přijede Svatomichalská gregoriánská schola
a v mistrovském podání Václava Uhlíře se rozezní varhany.
V parku se představí chráněné dílny a lidová řemesla,
připraven bude dětský koutek a projížďky na koních.
V Domově sv. Josefa bude Den otevřených dveří.
Výtěžek benefiční akce je určen na rozvoj Domova,
konkrétně na stavěcí vozík pro nemocné lidi.
Tento projekt je podpořen z rozpočtu Královéhradeckého
kraje a města Dvůr Králové n. Labem.
Vstupné
dospělí: 50 Kč
důchodci a děti do 14 let: 25 Kč
zdravotně postižení: ZDARMA
Více informací lze najít na www.domovsvatehojosefa.cz.

Ani letos se pořadatelům nepodařilo přilákat na abilympiádu
zájemce o počítačové disciplíny.
Připraveno jich bylo sice šest,
ale nakonec se mohla uskutečnit jen jediná: počítačová editace textu. Zvítězila v ní Miluše
Nechvátalová z Brna, které jsme
položili několik otázek.
v V tomto oboru jste už několikrát soutěžila, můžete tedy
srovnávat. Jaká byla letošní editace?
Zadání bylo mnohem těžší, museli jsme provést víc změn formátování a pracovali jsme s velmi
těžkým textem. Ačkoli už jsem
v minulosti vyhrála, letos mě vítězství potěšilo víc než dřív.
v Čím vás abilympiáda oslovuje?
Vždy doprovázím skupinu mých
svěřenců ze sdružení Filia, kde
pracuji. Poskytujeme sociální služby klientům s duševním onemocněním a mentální retardací.
Jezdíme sem proto, že je tady
příjemná atmosféra, dobří lidé,
zkrátka je to tady fajn. A když už
na abilympiádě jsem a mám také
zdravotní postižení, ráda si zasoutěžím.
v Co máte ve vašem sdružení
na starosti?
Vlastně se dá říci, že všechno.
Starám se o projekty, sháním fi-

nance, dělám nezbytnou administrativu. Raději bych samozřejmě
pracovala přímo s našimi klienty,
ale většinu času musím sedět
u počítače. Takže v soutěži na
abilympiádě uplatním dovednosti
a znalosti, které využívám v kanceláři.
v V jakých disciplínách to
zkoušejí členové vaší výpravy?
Každoročně tady soutěží deset
až patnáct lidí. Zkusí si třeba
keramiku nebo malování na hedvábí a zjistí, kde jsou jejich silné
stránky... Pro naši organizaci má
abilympiáda velký význam, klienti se na ni dlouho připravují
a těší se na soutěže i na doprovodný program. A po návratu
z Pardubic o ní ještě dlouho mluvíme.
Už několik let se třeba připravujeme na disciplíny v aranžování květin, kde už jsme získali i medaile. Právě letos tady
vyhrála naše klientka Ladislava
Novotná.
Není bez zajímavosti, že výsledky z abilympiády jsme použili jako
součást argumentace při podání
projektu na podporu zaměstnávání handicapovaných občanů, kdy
jsme žádali o finance v rámci
Evropských sociálních fondů.
Projekt byl podpořen a díky němu
už pracují čtyři naši klienti. (pel)

Na vědomost se dává,
že abilympiáda konati se bude...
... tak nějak by dříve zvali veřejnost trubači, heroldi a různá poselstva.
V dnešní době propagaci obstarávají hromadné sdělovací prostředky,
plakáty, velkoplošné obrazovky a další informační kanály. Přestože také
letos na abilympiádě diváci prakticky chyběli (nepočítáme-li účastníky,
kteří měli zrovna volno), informovanost byla značná. Autoři příspěvků
přitom většinou vycházeli z podkladů z našich tří tiskových zpráv.
O soutěžní přehlídce schopností a dovedností osob se zdravotním
postižením referovaly večerní zpravodajské relace České televize, šoty
odvysílala ČT24, jejímiž hosty byli Ivana Dolečková a Jaromír Krpálek.
Oba absolvovali také besedu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice,
který o naší akci referoval pravidelně i v jejím průběhu.
Několikrát o letošní abilympiádě psaly celostátní i regionální deníky –
např. Mladá fronta Dnes nebo Pardubický Deník i jeho další krajské
mutace, zpráva se objevila i v bezplatném deníku Metro atd.
V pátek 23. května na abilympiádu zval článek v magazínu Pardubický kraj, příloze Pardubického Deníku a dalších tří okresních vydání
v rámci kraje. Za nevšední formu propagace lze považovat švédskou
křížovku (tj. s legendou vepsanou v obrazci) na titulní stránce čtrnáctideníku Křížovka a hádanka, jednoho z nejoblíbenějších mezi luštiteli, které vyšlo 15. května.
Obyvatele Pardubic upozornilo na abilympiádu květnové vydání Radničního zpravodaje. Ten se k akci navíc vrátil i v červnovém čísle
snímkem ve fotoreportážním Kaleidoskopu květnových událostí. Nejen
v centru Pardubic o ní informovaly plakáty na výlepových plochách
a ve velkoformátových vitrínách, visely i čtyři transparenty na budovách.
Podle monitoringu publicity jednotlivých událostí se o abilympiádě objevilo celkem 26 příspěvků v 16 periodikách; v případě Deníku se jednalo
o celou českou síť (tedy celkem 48 titulů).
Nejmasivnější propagací byly postupně doplňované informace na webové adrese www.abilympics.cz.
(mk)

Sanit
Studio

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

MANA SDRUŽENÍ
František Březina

P AVEL
Z DENĚK
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Vzpomínka na
dlouholetého
abilympionika

Vozíčkář Slavomír Koloničný z Havířova jezdil do Pardubic na národní abilympiádu prakticky od
jejího počátku. Byl ale také účastníkem mezinárodních abilympiád
v letech 2000 a 2003. Jeho doménou byly „montážní“ disciplíny – elektronická a mechanická
montáž, příp. i montáž PC, vždy
v nich dosahoval vynikajících výsledků.
Do Pardubic přijel naposledy roku 2005. Tehdy nemohl tušit, že
to bude jeho poslední účast na
abilympiádě.
Letos totiž došla organizátorům
nedlouho před abilympiádou smutná zpráva o jeho smrti.
Na parte Slavomíra Koloničného
byla jeho vlastní báseň Pohádka:
Jako dítě ... Pohádkou ty jsi
a já jsem dítě.
Jezírka pláčou, v snách měsíc visí.
Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?
Pohádkou ty jsi
a já jsem dítě.
Někde je svět, někde je krev,
tady jsou zakleté stezky.
Zavolám lásku: zjev se mi, zjev,
srdce mám čisťounké,
hlásek mám dětský.
Pohádkou ty jsi. V snách měsíc visí.
Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?
Pláču jak dítě
Pohádkou ty jsi.

Prosíme všechny abilympioniky,
kteří S. Koloničného znali, o tichou
vzpomínku.
(mk)

Rožkova 1009
530 02 Pardubice
telefon: 466 797 994
web: www.goldfein.cz
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V ý sledkov á lis t ina
Košíkářství:
1. Jaroslav Wojnar (Palkovice, okr. FrýdekMístek) 97 b., 2. Eva Wallová (Znojmo-Přímětice) 96 b., 3. Jaroslav Aleš (Roudnice
nad Labem) 80 b., 4. Ivo Jablonský (Habrovany, okr. Vyškov) a Antonín Kráčmar (Horní
Javoří, okr. Jičín) oba 30 b.
Výroba nábytku:
1. Jan Šimůnek (Liberec) 300 b., 2. Josef
Hejkal (Ústí nad Labem) 270 b., 3. Borek
Kotlár (Josefov, okr. Náchod) 240 b., 4. Lukáš Gužiňák (Karviná) 180 b.
Počítačová editace textu:
1. Miluše Nechvátalová (Brno) 259 b., 2. Richard Bureš (Ratíškovice, okr. Hodonín)
251 b., 3. Petr Nahálka (Nikolčice, okr.
Břeclav) 250 b., 4. Martin Vaněrka (Brno)
232 b., 5. Martin Rymeš (Dambořice, okr.
Hodonín) 220 b., 6. Roman Stříbrný (Hrabyně, okr. Opava) 208 b., 7. Oldřich Brantl
(Hrabyně) 123 b.
Keramika:
1. Jaroslava Pilná (Kosmonosy, okr. Mladá
Boleslav) 298 b., 2. Helena Nejedlá (Krnov)
295 b., 3. Petr Kudrna (Srch, okr. Pardubice)
269 b., 4. Marcela Tannenbergová (Medlovice, okr. Vyškov) 260 b., 5. Jarmila Pleskotová (Pardubice) 253 b., 6. Ivan Kopeček
(Jičín-Dolní Robousy) 235 b., 7. Eliška Fáberová (Rokycany) 231 b., 8. Jana Augustinová (Šternberk, okr. Olomouc) 218 b.,
9. Radek Urbánek (Jihlava) 208 b., 10. Leoš
Obermajer (Jičín-Popovice) 194 b., 11. David Jílek (Jičín) 182 b., 12. Michal Pěnička
(Košov, okr. Semily) 174 b., 13. Michal Mihály (Kuřim, okr. Brno-venkov) 159 b., 14. Renata Panyková (Šternberk) 155 b., 15. Petra Reifová (Šternberk) 137 b.
Malba na hedvábí:
1. Vladimíra Bulínová (Suchohrdly, okr. Znojmo) 99 b., 2. Ludmila Macková (Nové Hrady, okr. České Budějovice) 95 b., 3. Naďa
Junková (Strakonice) 94 b., 4. Tereza
Hawerlandová (Kostelec u Jihlavy, okr. Jihlava) a Šárka Smetanová (Sedlice, okr.
Strakonice) obě 88 b., 6. Žaneta Lacková (Šternberk, okr. Olomouc) 83 b., 7. Zdeněk Rýdlo (Hradec Králové) 78 b., 8. Jana
Neméthová (Šternberk) a Lukáš Král (Žatec) oba 70 b.
Šití dámského oděvu:
1. Radka Havlová (Hradec Králové) 296 b.,
2. Jana Zahradníková (Tasovice, okr. Znojmo) 270 b., 3. Oldřiška Valešová (Buchlovice, okr. Uherské Hradiště) 220 b., 4. Ivana Bolcková (Zlín) 207 b., 5. Dagmar
Charníková (Havířov) 178 b., 6. Romana Kaňovská (Uherské Hradiště) 122 b.
Vyřezávání ovoce a zeleniny:
1. Pavla Indrová (Přerov) 117 b., 2. M i c h a ela Bašová (Pardubice-Rosice nad Labem)
103 b., 3. Monika Mertová (Jablonec nad
Nisou) 96 b., 4. Jaroslav Ličman (Mladá Boleslav) 82 b.
Návrh plakátu:
1. Helena Nejedlá (Krnov) 268 b., 2. Milan
Linhart (Ostrava) 254 b., 3. Miroslav Žofčák
(Těchobuz, okr. Pelhřimov) 156 b., 4. Richard
Pech (Brno) 145 b., 5. Josef Batěk (Starý Plzenec, okr. Plzeň-město) 122 b.
Dřevořezba:
1. Jiří Kubálek (Hradec Králové) 300 b., 2. Jan
Adamík (České Budějovice) 270 b., 3. Rostislav Lamač (Železný Brod, okr. Jablonec
nad Nisou) 240 b.
Cukrářství:
1. Pavla Indrová (Přerov) 290 b., 2. Marie
Krejčiříková (Přerov) 250 b., 3. Alena Vopatová (Plzeň) 227 b., 4. Jaroslav Ličman
(Mladá Boleslav) 225 b.
Studená kuchyně:
1. Alice Ondrušková (Havířov) 270 b., 2. Gertruda Jančová (Horní Suchá, okr. Karviná)
250 b., 3. Iveta Doležalová (Velké Mezi-

říčí, okr. Žďár nad Sázavou)
a Marie Krejčiříková (Přerov)
obě 240 b., 5. Daněla Pastorková (Dolní Těrlicko, okr.
Karviná) 191 b., 6. Naděžda
Matoušková (Brno), Veronika
Svobodová (Brno), Lucie Cejnarová (Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové),
Vladimíra Vlasáková (Počáply,
okr. Pardubice), Michal Novotný (Pardubice) a Martin Vaněrka (Brno) všichni 160 b.
Aranžování květin – západní styl:
1. Milena Samková (Pardubice) 562 b., 2. Jan
Horyna (Jaroměř) 525 b., 3. Radim Divák
(Havířov) 516 b., 4. Jindřich Brejcha (Hartmanice, okr. Klatovy) 486 b., 5. Naďa Hlavničková (Žižice, okr. Kladno) 482 b.
Aranžování květin – ikebana:
1. Ladislava Novotná (Ponětovice, okr. Brno-venkov) 250 b., 2. Jarmila Onderková
(Praha) 245 b., 3. Pavla Kmeťová (Kladno)
240 b., 4. Petr Nikodém (Brno) 205 b.,
5. Ivona Manoušková (Brno) 195 b., 6. Miluše Nechvátalová (Brno) 180 b.
Aranžování suchých květin:
1. Jarmila Pleskotová (Pardubice) 283 b.,
2. Jaroslava Tomčíková (Havířov) 282 b.,
3. Jindřich Brejcha (Hartmanice, okr. Klatovy) 281 b., 4. Martina Lišková (Praha) 275 b.,
5. Jana Křemenáková (Pardubice) 262 b.,
6. Petr Kruliš (Šternberk, okr. Olomouc)
259 b., 7. Naďa Hlavničková (Žižice, okr.
Kladno) a Marcel Habžanský (Šternberk)
oba 257 b., 9. Milena Samková (Pardubice)
251 b., 10. Ladislava Novotná (Ponětovice, okr. Brno-venkov) a Jan Hajný (Šternberk) oba 248 b., 12. Barbora Kočová
(Plzeň) 239 b., 13. Gražyna Kristianová (Havířov) 233 b., 14. Petr Nikodém (Brno)
224 b., 15. Iris Nováková (Hrabyně, okr.
Opava) 210 b.
Vyšívání:
1. Ladislava Bednářová (Polná, okr. Jihlava)
300 b., 2. Gražyna Kristiánová (Havířov)
285 b., 3. Martina Mašková (Plzeň) 273 b.,
4. Valeria Sentivanová (Hrabyně, okr. Opava) 272 b., 5. Vlasta Poledníková (Havířov)
270 b., 6. Jana Studená (Kožušany-Tážaly,
okr. Olomouc) 260 b., 7. Anna Müllerová
(Strýčkovice, okr. Domažlice) 255 b., 8. Miroslav Tatay (Těchobuz, okr. Pelhřimov)
235 b., 9. Věra Kalíková (Habrovany, okr.
Vyškov) 205 b., 10. Markéta Běhalová
(Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč) 200 b.,
11. Kateřina Vlašínová (Okarec, okr. Třebíč) 175 b., 12. Markéta Dolejší (Jičín)
170 b., 13. Anna Mičková (Šternberk, okr.
Olomouc) 120 b.
Háčkování:
1. Simona Pálková (Hulín, okr. Kroměříž)
295 b., 2. Anna Müllerová (Strýčkovice,
okr. Domažlice) 285 b., 3. Věra Ruličková
(Havířov) 255 b., 4. Anna Krzyzecká (Karviná) 240 b., 5. Anna Formánková (Havířov)
235 b., 6. Vlasta Poledníková (Havířov) 160 b.
Pletení:
1. Anna Formánková (Havířov) 300 b., 2. Vlasta Poledníková (Havířov) 275 b., 3. Věra
Ruličková (Havířov) 260 b., 4. Gertruda Mocková (Havířov) 245 b., 5. Anna Müllerová
(Strýčkovice, okr. Domažlice) 235 b.
Batika:
1. Martina Kratochvílová (Plzeň) 292 b.,
2. Radek Dohnal (Osoblaha, okr. Bruntál)
278 b., 3. Lucie Mikolášová (Týniště nad
Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou) 258 b.,
4. Eva Němcová (Hradec Králové) a Josef Batěk (Starý Plzenec, okr. Plzeň-město)
oba 257 b.
Zdobení kraslic:
1. Martina Mašková (Plzeň) 274 b., 2. Ladislava Bednářová (Polná, okr. Jihlava)
266 b., 3. Milan Smondek (Hrabyně, okr.
Opava) 229 b., 4. Valeria Sentivanová

(Hrabyně) 203 b., 5. Zdeněk
Čechura (Kladruby, okr. Tachov)
157 b., 6. Veronika Pechová
(Plzeň) 152 b., 7. Jan Horyna
(Jaroměř) 142 b., 8. Alena Koubová (Pacov, okr. Pelhřimov)
137 b.
Malba na sklo:
1. Milan Ševčík (Prostějov)
290 b., 2. Michaela Maděrová (Ostrava) 288 b., 3. Vladimíra Bulínová (Suchohrdly,
okr. Znojmo) 280 b., 4. Michaela Bašová
(Pardubice-Rosice nad Labem) 270 b.,
5. Jana Studená (Kožušany-Tážaly, okr.
Olomouc) 262 b., 6. Magdaléna Fejfarová (Lužany, okr. Jičín) 255 b., 7. Josef
Batěk (Starý Plzenec, okr. Plzeň-město)
239 b., 8. Dana Burešová (Jičín) 230 b.,
9. Zdeněk Čechura (Kladruby, okr. Tachov) 211 b., 10. Michaela Uríková (Plzeň)
203 b., 11. Helena Filipová (Plzeň) 198 b.,
12. Jana Štěpánová (Plzeň) 187 b.
Výroba svíček:
1. Milan Ševčík (Prostějov) 292 b., 2. Petra
Bendová (Plzeň) 267 b., 3. Ilona Kašpárková
(Valtice, okr. Břeclav) 253 b., 4. Markéta Matoušková (Plzeň) 233 b., 5. Roman Matoušek
(Plzeň) 226 b., 6. Richard Pech (Brno) 125 b.
Fotografie:
1. Vlastimil Flégl (Červená Třemešná, okr.
Jičín) 300 b., 2. Petr Berák (Praha) 290 b.,
3. Jana Zahradníková (Tasovice, okr. Znojmo)
280 b., 4. Pavel Michalík (Praha) 270 b.,
5. Richard Bureš (Ratíškovice, okr. Hodonín) 260 b., 6. Karin Bučková (Habrovany,
okr. Vyškov) 250 b., 7. Pavel Marek (Plzeň)
230 b., 8. Jaroslav Aleš (Roudnice nad Labem) 210 b., 9. Milan Smondek (Hrabyně,
okr. Opava) 200 b.
Drátování:
1. Michaela Maděrová (Ostrava) 290 b.,
2. Pavla Indrová (Přerov) a Jana Křemenáková (Pardubice) obě 248 b., 4. Martina
Kratochvílová (Plzeň) 235 b., 5. Věra Bozděchová (Křenovy, okr. Domažlice) 222 b.,
6. Marcela Tannenbergová (Medlovice, okr.
Vyškov) 215 b., 7. Veronika Knaurková (Brno) 195 b., 8. Lucie Rellová (Brno) 182 b.
Malování na kameny:
1. Vladimíra Bulínová (Suchohrdly, okr. Znojmo) 289 b., 2.Veronika Pechová (Plzeň) 286
b., 3. Tereza Olexová (Opavice, okr. Bruntál)
268 b., 4. Petr Janák (Pacov, okr. Pelhřimov)
264 b., 5. Pavel Michalík (Praha) 263 b.
Ubrousková technika:
1. Ilona Kašpárková (Valtice, okr. Břeclav)
274 b., 2. Vendula Kovaříková (Plzeň) 273 b.,
3. Pavla Kmeťová (Kladno) 261 b., 4. Helena Filipová (Plzeň) 242 b., 5. Roman
Matoušek (Plzeň) 240 b., 6. Petra Bendová (Plzeň) 239 b., 7. Markéta Matoušková (Plzeň) 202 b., 8. Jana Štěpánová
(Plzeň) 201 b., 9. Michaela Uríková (Plzeň)
196 b.
V sobotu 17. června se
v pražském Jedličkově ústavu konala 7. česká abilympiáda pro děti a mládež. Ve 13 disciplínách
nastoupilo celkem 131 dívek a chlapců z 21 škol,
ústavů a pod.
Aranžování květin:
1. Anna Chládková (SZŠ Ústí nad Orlicí),
2. Petr Silovský (ÚSP Zbůch, okr. Plzeň-sever), 3. Bedřich Průcha (Exodus Třemošná,
okr. Plzeň-sever).
Batikování:
1. Simona Bečková (Ty a Já Plzeň), 2. Bronislava Pacholátková (ZŠ a PŠ Daneta
Hradec Králové), 3. David Junek (Exodus
Třemošná).
Cukrářství:
1. Kateřina Červená (ZŠ a OŠ Horšovský

Týn, okr. Domažlice), 2. Jana Mrvaňová
(Arkadie Teplice), 3. Hana Bémová (ZŠ a OŠ
Horšovský Týn).
Hry na PC, I. kategorie:
1. Lukáš Daneš (ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené Liberec), 2. Erik Čálkovský (ZŠ
a MŠ Brno), 3. David Křeček (ZŠ a MŠ pro
tělesně postižené Liberec).
Hry na PC, II. kategorie:
1. Radek Michal (Arkadie Teplice), 2. Jakub
Malafa (Ty a Já Plzeň), 3. Richard Pucholt
(JÚŠ Praha).
Keramika, I. kategorie:
1. Milan Krepindl (ÚSP Zbůch), 2. Erika
Skuhrová (JÚŠ Praha), 3. Kateřina Sedláková (ÚSP Zbůch).
Keramika, II. kategorie:
1. Karolína Maříková (Korálek Kladno), 2. Patrik Svoboda (Arkadie Teplice), 3. Josef Petránek (ÚSP Zbůch).
Lego:
1. Petr Klofera (Prointepo Hradec Králové),
2. František Němeček (ZŠ a MŠ Kroměříž),
3. Daniel Markvart (JÚŠ Praha).
Malování, I. kategorie:
1. Ladislav Šandor (Exodus Třemošná),
2. Marie Repašská, 3. Eva Marešová (obě
SZŠ Ústí nad Orlicí).
Malování, II. kategorie:
1. Marta Kořínková (JÚ Liberec), 2. Michaela
Drašnerová (Arkadie Teplice), 3. Barbora
Stejskalová (KZŠ Jihlava).
Malování na sklo, I. kategorie:
1. Karolína Blažková (ZŠ Toužim, okr. Karlovy
Vary), 2. Petra Mádlová (Ty a Já Plzeň).
Malování na sklo, II. kategorie:
1. Lucie Hrbáčková (ZŠ a OŠ Horšovský
Týn), 2. Monika Matějková, 3. Veronika
Smolová (obě SZŠ Ústí nad Orlicí).
Práce se dřevem, I. kategorie:
1. Dominik Brand, 2. Jan Hlaváček (oba ZŠ
a OŠ Horšovský Týn).
Práce se dřevem, II. kategorie:
1. Oldřich Rendl, 2. Petr Korpáš (oba ZŠ
a OŠ Horšovský Týn), 3. Marek Kreisinger
(ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec).
Puzzle, I. kategorie:
1. Dominika Scholczová (ZŠ Ostrava-Zábřeh,
Kpt. Vajdy), 2. Dominik Mižár (Korálek Kladno), 3. Ilona Donné (ZŠ Ostrava-Zábřeh,
Kpt. Vajdy).
Puzzle, II. kategorie:
1. Marie Dašková (Korálek Kladno), 2. Martin
Blahut (KZŠ Jihlava), 3. Tereza Kotrlová (ZŠ
Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy).
Studená kuchyně, I. kategorie:
1. Hana Hnátková (JÚŠ Praha), 2. Josef
Švehla (Exodus Třemošná), 3. Alžběta Miková (Domov Raspenava, okr. Liberec).
Studená kuchyně, II. kategorie:
1. Renata Balogová, 2. Michaela Machková
(obě ZŠ a OŠ Horšovský Týn), 3. Jaroslav
Kubíček (Arkadie Teplice).
Tkaní (hrábě), I. kategorie:
1. Běta Jelínková, 2. Světla Hendrichová
(obě JÚŠ Praha).
Tkaní (hrábě), II. kategorie:
1. Aneta Wachaufová (Korálek Kladno),
2. Aneta Pokorná (JÚŠ Praha), 3. Petr Molin (ZŠ a PŠ Březejc, okr. Žďár nad
Sázavou).
Vyšívání, II. kategorie:
1. Emílie Oreškiová (ZŠ a OŠ Horšovský Týn),
2. Hana Vaculíková (ZŠ a MŠ Kroměříž),
3. Anna Vyhlídková (ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené Liberec).
(mk)

Bariéry se budou odbourávat,
tvrdí radní Miloslav Macela

Mezi čestnými hosty letošní abilympiády byl i Miloslav Macela,
člen Rady Pardubického kraje
zodpovědný za sociální péči,
neziskový sektor a cestovní ruch.
Využili jsme jeho přítomnosti
a položili mu tři otázky.
V čem spočívá – podle vašeho
názoru – význam pořádání
abilympiády?
Abilympiáda je důležitá z mnoha
důvodů. Pro handicapované je
určitě obrovskou motivací něco
dokázat, překonat postižení. Je
také místem pro setkávání lidí

z podnikatelského sektoru. Hlavním sdělením abilympiády podle
mého názoru je: „Ano, jsme
zdravotně postižení, ale dokážeme
být často zručnější a šikovnější
než leckterý zdravý člověk. A máme chuť se uplatnit.“ Při dnešním nedostatku pracovních sil je
to velká výzva i pro zaměstnavatele.

s podobným osudem. Díky svému
věhlasu představuje abilympiáda
dobrou příležitostí, jak obrátit pozornost společnosti k problémům
zdravotně postižených.

Myslíte, že její výsledky pomáhají handicapovaným v začlenění do společnosti a na druhou
stranu zaměstnavatelům pro
využití pracovních schopností
a dovednosti těchto občanů?
Jsem přesvědčen, že ano.
Svědčí o tom počet ročníků, které
má akce za sebou, rostoucí počet
účastníků i množství sponzorů

Hospodářská komora
chce přispět
svojí troškou do mlýna
Pravidelným účastníkem slavnostního zahájení naší abilympiády je předseda
představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje František Vacek, který se zamyslel nejen nad abilympiádou jako takovou:

Kde nás v této oblasti nejvíce
tlačí bota? Vím, že to je hrozně
široké, ale přesto – mohl byste
vypíchnout to nejdůležitější?
Pominu všechny finanční a le-

gislativní problémy – je jich hodně,
ale při troše dobré vůle jsou všechny řešitelné. Za nejdůležitější považují odbourávání mentálních bariér. Ještě moje generace potkávala
handicapovaného člověka v běžném životě jen velmi zřídka.
Spousta lidí proto i dnes reaguje
překvapeně, nebo se soucitem –
ale ten zdravotně postižení nepotřebují. Jde o rovnoprávný přístup,
samozřejmě zohledňující handicap. Věřím, že i tyto bariéry se
budou postupně odbourávat.
Děkuji za odpovědi.

(fr)

Doprovodné akce fotoaparáty soutěžících
Zachytit dění na abilympiádě – tak zněl úkol v páteční
disciplíně fotografie. Inspiraci k zajímavým momentkám
poskytly i četne akce doprovodného programu. Z fotografií, které na nich soutěžící pořídili, jsme pro tuto
fotoreportáž vybrali pět.

Snímek: Karin Bučková

„Pro spokojenost člověka je velmi důležité
být užitečný. To považuji za největší význam
abilympiády, potvrzení užitečnosti všech
účastníků, motivace být lepší než ten druhý,
ověření svých schopností.
Samotné výsledky v jednotlivých disciplínách všem určitě pomáhají, ale tady má
abilympijské hnutí asi největší rezervy. Chybí
mi větší provázanost na zaměstnavatele
a větší praktické využití těchto výsledků.
Jsem velmi rád, že patronace Hospodářské
komory se stala věcí trvalou a dlouhodobou.
Hospodářská komora, jako základní článek
podnikatelské samosprávy, je přímo předurčena zvýšit úroveň užitečnosti a pracovního zařazení zdravotně postižených. V této
spolupráci lze dosahovat konkrétních výsledků, pravidelně je vyhodnocovat a společně zlepšovat životní podmínky zdravotně  postižených spoluobčanů, kteří chtějí
a mohou pracovat.“
(fr)

Snímek: Milan Smondek

O registraci sociálních služeb referovala
Martina Vojtíšková z Krajského úřadu Pardubického kraje a její kolegyně z Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje Ludmila Lorencová přítomné seznámila s výsledky
inspekce kvality sociálních služeb.

Finance neodpovídají požadavkům

Na problematiku financování ambulantních
sociálních služeb upozornila Pavlína Potůčková z České abilympijské asociace, která mj.
řekla: „V nově přijatém zákoně o sociálních
službách, který vstoupil v platnost 1. ledna
2007, nebyl zahrnut termín podporované zaměstnávání. My jsme si v červnu tohoto roku
zaregistrovali službu sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání. Ta je pro

uživatele neplacenou službou a jediným možným způsobem, jak ji zachovat, je vícezdrojové
financování – využití dotací z magistrátu města, krajského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, od sponzorů a nadací. Dosud
získané finance však zdaleka neodpovídají
požadavkům a potřebám uživatelů.“

Netrpělivě očekávané změny

Na téma „Co se má změnit v sociálních
službách“ vystoupil JUDr. Jan Hutař z Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR.
Obsahově vycházel z ministerstvem zpracovaného návrhu zásad novelizace a jeho vystoupení mělo dvě části – první byla věnována
změnám týkajících se osob a druhá pak změnám kompetencí orgánů.
„K hlavním navrhovaným změnám v oblasti
týkající se osob patří především zpřesnění
účelu příspěvku, zdůraznění jeho užití jako
úhrady za péči poskytovanou registrovanými
poskytovateli sociálních služeb a zajištění
pomoci blízkých nebo jiných fyzických osob,“
řekl Hutař a pokračoval: „Připravuje se
i rozšíření kontrolní činnosti obecních úřadů,
obcí s rozšířenou působností o kontrolu využití příspěvku. Tato kontrola využití se vztahuje
jednak k péči zajišťované registrovaným po-

abilympiády
Ivana Dolečková, ředitelka CAA:
„Ráda bych, aby platilo heslo, které máte na účastnických tričkách:
Abilympiáda mě baví!“
Miloslav Macela, radní Pardubického kraje:
„Už teď tu je vynikající atmosféra,
všichni zaslouží naši úctu i poděkování.“
Jaroslav Deml, primátor Pardubic:
„Právě na vaší abilympiádě platí
víc než kde jinde – není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se.“
Štěpánka Fraňková, náměstkyně primátora:
„Chci veřejně slíbit podporu pro
nový projekt České abilympijské
asociace.“
Jaroslava Selicharová, Vládní
výbor pro zdravotně postižené
občany:
„Věřím, že všichni tradičně předvedou vynikající výkony, držím palce organizátorům, aby vše vyšlo
tak, jak si naplánovali.“

František Vacek, předseda představenstva Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje:
„Rádi vám pomůžeme při proměně
vašich dovedností v pracovní příležitosti.“
Vladimír Podnecký, člen správní
rady CAA:
„Rád bych poděkoval všem, kteří
nám pomohli s přípravou náročné
akce, sami bychom asi nezmohli
nic.“

Snímek: Richard Bureš

Seminář ocenil zkušenosti a odhalil nedostatky
Významnou součástí doprovodného programu byl kvalitně připravený seminář na
téma zákon o sociálních službách – zkušenosti a výsledky, který poukázal na spoustu
problémů v této oblasti. Ondřej Mrázek z pardubického magistrátu hovořil o příspěvku na
péči a Ivana Bohatá z Centra sociálních
služeb a pomoci v Chrudimi se podělila
o zkušenosti z financování sociálních služeb
v terénu.

Řekli při zahájení

Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce
Pardubice:
„Bylo by ideální, aby dovednosti,
které zde všichni účastníci předvedou, pomohly všem k získání
zaměstnání a uplatnění v něm.“

Snímek: Jana Zahradníková

Snímek: Pavel Michalík
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skytovatelem, ale i využití příspěvku k pokrytí
nákladů pomoci poskytované blízkou nebo jinou fyzickou osobou. Doporučuji, aby existovala smlouva mezi příjemcem příspěvku
a osobou poskytující pomoc, a to i v případě blízké osoby. Kontrola má být totiž zaměřena i na to, zda rozsah a obsah péče odpovídá
stanovenému stupni závislosti.
Další navrhovanou změnou je rozdělení
příspěvku I. stupně na dvě části. Základní část
ve výši 800 Kč by náležela každému příjemci.
Druhá část by náležela do výše 2 000 Kč pouze
v případě, že tuto částku by příjemce příspěvku
zaplatil poskytovateli služby. V návrhu zásad
se počítá i s věcnou formou výplaty příspěvku.
Peníze za službu by pak neplatil uživatel, ale
orgán, který příspěvek ve věcné formě poskytl.
Uvažuje se i o zvýšení příspěvku ve 4. stupni
z 11 000 Kč na 12 000 Kč. Mění se i oblast
plánování sociálních služeb a provázanost se
systémy financování z veřejných zdrojů. V tomto
směru dochází hlavně ke změnám povinností
a kompetencí obcí i krajů.
Kraj dostává dotaci ve struktuře, kterou
je povinen dodržet. Počítá se i s uložením
povinnosti poskytnout každému registrovanému poskytovateli služeb splňujícímu podmínky efektivity, účelnosti a hospodárnosti alespoň
základní výměru dotace.“
(fr)

Jaromír Krpálek, jednatel CAA:
„Ceny sice dostanou jen tři nejlepší
v každé disciplíně, ale odměnou
nám všem bude to, že si odneseme spoustu pěkných zážitků.“ (fr)
ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
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Charitativní pomoc se cení,
ale důležitější jsou pracovní příležitosti
Když jsem dostala pozvání na letošní, již 16. ročník
abilympiády v Pardubicích, velmi mě to potěšilo. Při
své poradenské práci se dostávám do styku jak s žáky, tak s dospělými osobami se zdravotním postižením, kteří mají problém s volbou studia na střední
škole a hledají vhodný typ vzdělávání. Protože abilympiáda je soutěž pro dospělé, chtěla jsem využít této příležitosti a zjistit, co se tito lidé ve školách naučili
a jak se uplatňují na trhu práce.
V pardubické ČEZ aréně vládla příjemná atmosféra,
soutěže a doprovodný program probíhaly velmi spontánně a uvolněně. Celý den se bylo na co dívat, za
téměř symbolické ceny se nabízely různé produkty
chráněných dílen. Hovořila jsem s mnoha soutěžícími,
jejich doprovodem i s diváky. Navzdory pracovnímu
vytížení se mi věnovali organizátoři soutěže – ředitelka
České abilympijské asociace paní Dolečková a jednatel asociace pan Krpálek, kteří mě seznámili s jejich
činností, novými plány a záměry. Jednoznačně vyplynulo, že zdravotně postižení jakoukoli formu
podpory samozřejmě vítají, ale spíše než charitativní pomoc potřebují pracovní příležitosti, zlepšit vnímání zaměstnavatelů a rozšířit komunikaci s nimi.
Potěšující bylo setkání se zástupcem ředitele hořické střední školy, která vzdělává v několika oborech
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato
škola s dlouholetou tradicí a zkušenostmi se
o své absolventy stará nad rámec svých povinností

a předpokládám, že často tak činí ve svém volném
čase. Vyhledává a zajišťuje pracovní uplatnění svým
žákům, aby tak smysluplně završila jejich profesní
přípravu. Již praktický výcvik během studia probíhá
v reálném pracovním prostředí, což je velmi významné jak pro žáky, tak pro potenciální zaměstnavatele.
Zaujala mě činnost jedné neziskové organizace
z Hradce Králové, která pečuje o absolventy praktických škol. Funguje na principu denního stacionáře
a těmto mladým lidem s mentálním postižením připravuje nejrůznější pracovní aktivity. Zároveň tak
pomáhá udržet jejich sociální kontakty. Na soutěž
přijeli s několika „závodníky“ a například v disciplíně
květinová vazba bych ocenila jednoho mladíka právě z této „stáje“.
Návštěva abilympiády mi přinesla mnoho nových
podnětů k přemýšlení. Přála bych příštímu ročníku
větší publicitu, zaslouží si větší diváckou účast.
Také bych si dovolila organizátorům navrhnout, že
by mohli v rámci bourání bariér vytvořit při této
příležitosti otevřený prostor pro setkávání zástupců
zaměstnavatelské sféry se středními školami, které
žáky se zdravotním postižením vzdělávají.
Děkuji všem, kteří mi věnovali svůj čas a odpovídali
na mé otázky, za jejich vstřícnost a otevřenost.
Ivana Eliášková,
Centrum kariérového poradenství,
Národní ústav odborného vzdělávání

Soutěžící jsou r ok od r oku lepší
Mezi pravidelné rozhodčí abilympijských disciplín patří také trojice
vyučujících Střední odborné školy
stavební a Středního odborného
učiliště stavebního Rybitví. Jeden
z nich, Václav Zemen, krátce odpověděl na otázky redakce.
Jak jste se vlastně dostal k abilympiádě?
„Před šesti lety jsem byl požádán
paní Krpálkovou o spolupráci. To
jsem ještě pracoval v Integrované
střední škole v Černé za Bory. V té
době převážně soutěžili páni na vozících. Vyráběli poličky na miniatury, různé jiné poličky a drobné
výrobky.“
Jako rozhodčí už tedy působíte
přes pět let. Zvýšila se za tu dobu
úroveň soutěžících?

„V současné době přicházejí
soutěžící ze Středního odborného
učiliště pro sluchově postižené
z Hradce Králové. Úroveň se stále
zvyšuje.“

Letos poprvé se organizátoři abilympiády rozhodli využít k „vašim“ disciplínám výroba nábytku
a dřevořezba dílny školy. Jak dalece jsou ale její prostory uzpůsobeny k pohybu vozíčkářů a jiných
osob se sníženou schopností pohybu a orientace? A jsou mezi
jejími studenty vůbec nějací s takovým zdravotním postižením?
„Dílny jsou perfektně vybaveny, ale
v dílenských prostorách není toaleta
pro tělesně postižené na vozících.
Jinak je zajištěn bezbariérový přístup
i pohyb. Pro studenty v nových
prostorách školy, které se dokončují
a kde bude letos v září zahájena
výuka, jsou již toalety pro vozíčkáře
zajištěny. Tělesně postižené studenty jsme zatím neměli, a proto jsme je
také nevyučovali.“
(mk)

OP
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DVD o Šizuoce:
Na jedné lodi

Těsně před letošní 16. národní abilympiádou měl v Praze premiéru dokumentární film režisérky Olgy Struskové „Shizuoka 07 – Na jedné lodi“.
Film mapuje účast české výpravy zdravotně postižených na 7. mezinárodní abilympiádě v Japonsku. DVD v Biu Illusion na Vinohradech pokřtili
herec Jan Potměšil a ředitelka Dětské opery Praha Jiřina MarkováKrystlíková.
Zájemci o toto zajímavé DVD mohou objednávky směřovat na mailovou
adresu vedoucího české výpravy v Japonsku a jednatele České abilympijské asociace Jaromíra Krpálka jaromirk@k2p.cz.
(fr)

Muzikanti, přijďte k nám!
Orchestr Šarbilach se zaměřením na technicky zvládnutelnou
a zcela svéráznou hudbu na pomezí více žánrů nabízí zajímavé
uplatnění spolehlivým hudebně nadaným lidem se zdravotním znevýhodněním.
Do svého kolektivu hledá hráče na smyčcové, dechové, klávesové
a rytmické nástroje i na nástroje lidové nebo exotické. Uplatnění ale
naleznou také zvukaři, organizátoři, manažeři, strážci not nebo správci orchestru a dokonce i slabší nadšenci. Jedinou podmínkou je
znalost not; výjimka se připouští u bicích a perkusí.
Zájemci mohou kontaktovat Jaromíra Vogela – telefony: 271 742 758
a 775 176 684, e-mail: avos@email.cz. Více informací přináší web
www.vogelavos.com.
(mk)

Břišní t anečnice vzal y divák y
na vý let do světa Orientu
Vůbec poprvé se na abilympiádě objevily ukázky orientálních tanců. Ladné pohyby, podmanivá hudba,
pestrobarevné oblečení a půvab čtyř tanečnic měly
u diváků úspěch. Atraktivní show připravila Bára
Chaloupková, 23letá rodačka z Pardubic, která už několik let působí jako lektorka břišních tanců.
l Jak byste charakterizovala vaše vystoupení?
Zvolila jsem několik choreografií. Jedna byla v klasickém
egyptském kabaretním stylu. Další se nesla v „tribal dance“
stylu, který pochází z Ameriky a jsou pro něj typické
uzemněné pohyby, u kterých však nechybí živost. Předvedly
jsme i tanec v rytmu bubnu a improvizaci založenou na
orientálním folklóru. Publiku jsme prostě nabídly ochutnávku
různých stylů a barev Orientu.
l Co soudíte o abilympiádě? Co se vám na ní líbilo?
Nikdy před tím jsem se jí nezúčastnila, a tak musím přiznat,
že mě moc mile překvapila. Nejen z toho důvodu, že se nám
díky velmi vstřícnému publiku opravdu dobře tancovalo,
ale i proto, že jsem měla příležitost vidět, jak se zdravotně
postižení lidé dokáží poprat s nepřízní osudu. Vždycky jsem
obdivovala ty, kteří v sobě dokázali najít sílu a postavili se
životu i přes jeho obtížnost čelem. Takové akce by se určitě měly podporovat, aby se rozšířily mezi co nejvíce lidí,
kterým umožňují připomenout si, co je v životě vlastně
důležité.
l Asi bychom měli břišní tance čtenářům trochu
představit. Vznikly před několika tisíci lety a byly posvátné. Jaký byl jejich původní význam?
Ulehčit ženě těhotenství a porod. Šlo vlastně o „tanec
rodiček“. Umění porodu bylo v zemích Orientu vždy důležitou součástí kultury a předávalo se z matky na dceru. Dívky
takto tančily od útlého dětství.

Snímky: Aleš Formánek

Porod byl posvátnou událostí. Všechny ženy kmene utvořily ve zvlášť připraveném stanu kolem rodičky kruh a pak
spolu zpívaly a tančily. Taková atmosféra dodávala rodičce odvahu k porodu, dokud dítě doslova „nevytančila“ na
svět.
Na obecnější rovině břišní tanec vyjadřoval sepětí ženy
s přírodou a se zemí. Byl kultovní poctou bohyni plodnosti
a oslavou matky přírody. Od věků tedy tančily ženy pro ženy. Až později se břišní tanec stal předmětem potěchy
mužů.
l Může orientální tanec i dnes posloužit pro symbolické sdělení?
Určitě ano. Pro mě tanec symbolizuje život sám a cestu
k sobě. Čerpám z něj energii a radost. Vnímám ho jako oslavu
všeho okolo mne i uvnitř mne, oslavu archetypu ženství...
Jsem přesvědčena, že na každého diváka nejvíc zapůsobí, když tanečnice své vystoupení prožívá a dovede projevit, co se v ní skrývá. Orientální tanec zahrnuje obrovské
množství stylů a variací a záleží pouze na ženě samotné, co
do svého tance dá, čím jej naplní.
l Břišní tance mají na dívky a ženy příznivé zdravotní
účinky. Například posilují svalstvo pánve a beder, odstraňují bolesti zad, zmírňují zažívací problémy... Zlepšují fyzičku, zvyšují sebevědomí a dodávají chuť do
života. Tančí i muži?
Je mnoho vynikajících tanečníků, choreografů a také
lektorů, kteří pocházejí především ze zemí Orientu. Kdysi bylo úkolem tančícího muže chránit ženy, a tak je na mužském břišním tanci dosud vidět odhodlání, síla a bojovnost.
Velmi dlouhou historii však má i tanec, kdy se muži
převlékají za ženy a tančí ženské prvky. Tato tradice vznikla z nutnosti: na Blízkém východě nebylo přípustné, aby
slušná žena vystupovala před úplně cizími muži.
(pel)

