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V  pátek  22.  května  pět  minut 
po  druhé  hodině,  tedy  pouhých 
sedm  hodin  před  zahájením  abi- 
lympiády,  zasahovali  pardubičtí  
hasiči  u  požáru,  který  vypukl  
v  ČEZ aréně. Hořelo v klimatizač-
ní  jednotce  v  prostoru  pokladen. 
Hasiči  museli  použít  dýchací  pří- 
stroje, požár byl zlikvidován pomo- 
cí  vysokotlakého  proudu.  Prostor 
byl  silně  zakouřen,  proto  musela  
být  k  odvětrání  nasazena  pře-
tlaková  ventilace.  Příčinou  vzniku 
požáru  byla  technická  závada  
na  klimatizační  jednotce,  škoda  
byla vyčíslena na 400 000 korun. 
Podle slov zasahujících hasičů by- 
lo  štěstí,  že  dorazili  na  místo 
včas – pouhé čtvrthodinové zpož- 
dění  by  mělo  za  následek  roz- 
hoření  požáru  a  ohrožení  konání 
abilympiády.                              (fr)

Abilympiádu 
ohrozil požár

Soutěžní přehlídka schopností a dovednos- 
tí osob se zdravotním postižením – abi-
lympiáda – měla svůj 17. ročník v pátek  
22. a v sobotu 23. května tradičně v par-
dubické ČEZ aréně, pořadatelem byla opět  
Česká abilympijská asociace (CAA). 

Do  dvaadvaceti  disciplín  se  zapojilo  126 
soutěžících  z  celé  České  republiky,  což  byl 
druhý  nejvyšší  počet  v  historii,  rekord  patří 
loňskému ročníku, kdy přijelo 140 soutěžících. 
Nad  významnou  akcí  převzali  osobní  záštity  
hejtman  Pardubického  kraje Radko Martínek 
a  primátor  města  Pardubice  Jaroslav Deml. 
Generálním  partnerem  byla  opět  Skupina 
ČEZ,  tradičními  Hospodářská komora ČR, 
K2P, JUST, Foxconn, Parexpo,  hlavním me-
diálním partnerem Český rozhlas Pardubice.
Slavnostnímu  zahájení  byla  přítomna  celá 

řada  čestných  hostů.  V  zastoupení  hejtmana 
přišli  vicehejtman Roman Línek spolu s  radní 
zodpovědnou  za  zdravotnictví Markétou Tau-
berovou a radním zodpovědným za neziskový 
sektor Petrem Šilarem. Už tradičními účastní-
ky  zahájení  byli  primátor  Pardubic  Jaroslav 

Deml  a  vedoucí  odboru  komunitních  služeb 
Ivana Liedermanová.  Účast  na  abilympiádě 
si  nenechala  ujít  Jaroslava Selicharová 
z Vládního výboru pro zdravotně postižené ob-
čany,  z  Krajské  hospodářské  komory  Pardu- 
bického kraje přišel Roman Sodomka,  z  par- 
dubického  Úřadu  práce  jeho  ředitel  Petr 
Klimpl,  přijel  i  jeho  kolega  z  Ústí  na  Orlicí 
Jindřich Hruška.  Velkým  příznivcem  abilym-
pijského klání je ředitel Hamzovy dětské léčeb-
ny Luže-Košumberk Václav Volejník, Městský 
rozvojový  fond  zastupoval  Aleš Kopecký. 
Samozřejmě  nechyběli  ředitelka  CAA  Ivana 
Dolečková,  jednatel  CAA  a  hlavní  manažer 
abilympiády  Jaromír Krpálek  a  člen  správní 
rady CAA Vladimír Podnecký.

Slib závodníků přednesla soutěžící v disciplí-
ně  pletení  Anna Formánková  z  Havířova, 
slib  rozhodčích  Dana Trtíková  ze  Zašové  
u Rožnova  pod Radhoštěm,  která  rozhodova- 
la disciplínu vyšívání.  
Slavnostní  ceremoniál  oživily  mažoretky  

ze  Základní školy Nábřeží Závodu míru, 
novinkou  bylo  zajímavé  vystoupení  bubeníků 
ze Základní školy a Praktické školy Svítání, 
potlesk  si  vysloužila  i  úvodní  produkce  folk- 
lórního souboru  Radost.
Podruhé organizátoři udělili  titul Abilympionik 

roku.  Po Milanu  Linhartovi  z  Ostravy  ocenění  
získala  Helena Nejedlá  z  Krnova,  která  vy- 
hrála soutěž v keramice a byla druhá v návrhu 
plakátu.  V  této  disciplíně  byla  loni  nejlepší. 
Nejstarší  soutěžící  byla  Dagmar Charníková  
z  Havířova,  která  nastoupila  v  šití  dámského 
oděvu, notebook za účast v počítačových sou- 
těžích  si  díky  losu  odvezl  Martin Rymeš 
z Dambořic  na Hodonínsku a  cenu  za úspěš- 
né  vyluštění  velké  abilympijské  křížovky Mar- 
kéta Šťouračová z Valašského Meziříčí. 

                                 (Pokračování na str. 3)

17. ročník abilympiády byl skvělý!

O tradiční zhodnocení právě 
uplynulého ročníku národní  
abilympiády jsme požádali ře- 
ditelku pořádající České abi- 
lympijské asociace Ivanu Do-
lečkovou:
„Letošní  ročník  se  povedl,  do- 

padl  dobře.  Vše  proběhlo  až  po- 
dezřele klidně, když pominu jeden 
nešťastný úraz a nějaké drobnos- 
ti, bez kterých by to asi ale neby- 
lo  už  vůbec normální. Obrovskou  
výhodou  je,  že  důkladně  známe 
prostředí  ČEZ  arény,  znají  ho 
i soutěžící. To nám všem pomáhá 
a  v  podstatě  eliminuje  některé  
zbytečné  problémy.  Všech  dva- 
advacet soutěží proběhlo bez vět- 
ších  problémů,  jeden  protest  vy-
řešil  soutěžní  úsek.  Radost mám 
z  doprovodného  programu,  který 
byl různorodý, a tak si mohl vybrat 
opravdu každý. Velmi dobrým ná- 
padem  bylo  pozvání  herce  Jose- 
fa  Pejchala,  který  si  svou  bez-
prostředností  získal  srdce  všech. 
Pozitivní bylo, že se celé dva dny 
v ČEZ aréně pořád něco dělo, by-
lo minimum hluchých míst.“ 

Komu byste ráda poděkovala?
„Hlavně lidem od nás z České abi- 

lympijské  asociace  a  dobrovolní-
kům – všichni byli naprosto úžasní! 

(Pokračování na str. 3)

Všem nám je na 
abilympiádě dobře

Jak to 
dopadlo?
Výsledková listina  
abilympiády v Pardubicích 
a české abilympiády pro 
děti a mládež v Praze

Adam Suk
byl tahákem
Rozhovor s hercem  
Josefem Pejchalem, 
který byl hostem 
doprovodného 
programu

Zasloužené
ocenění
Titul Abilympionik 
roku 2009 získala 
devětačtyřicetiletá 
krnovská vozíčkářka 
Helena Nejedlá



Program 17.  ročníku abilympiády byl  rozdělen 
do čtyř půldnů, největší zájem byl o aranžová- 
ní  suchých  květin  (16  přihlášených),  kerami- 
ku  (14)  a  studenou  kuchyni  (13).  O  krátké 
zhodnocení  jsme  požádali  Alenu  a  Jaromíra 
Krpálkovi,  kteří  jsou  hlavními  organizátory 
soutěžní části každé abilympiády. „Čekali jsme 
větší zájem o počítačové disciplíny, nakonec 
se konala jediná – editace textu. Vzhledem  
k tomu, že tyto disciplíny byl podpořeny hod-
notnou cenou, nás nezájem soutěžících nemi- 
le překvapil. V letošním ročníku jsme řešili 
i jeden protest, který byl po prošetření s roz- 
hodčími zamítnut.“

Tři dvojnásobní vítězové
Dvojnásobnými  vítězi  se  letos  stali  Milan 

Ševčík  z  Prostějova  (malba  na  sklo  a  výroba 
svíček),  Pavla  Indrová  z  Přerova  (cukrářství  
a drátování) a Simona Pálková z Hulína (háč- 
kování a pletení). Loňská prvenství obhájili Ja- 
roslav Wojnar (košíkářství), Pavla Indrová (cuk-
rářství), Alice  Ondrušková  (studená  kuchyně), 
Simona Pálková (háčkování), Martina Mašková 
(zdobení kraslic) a Milan Ševčík (malba na sklo 
a výroba svíček).
Novinkou  bylo  elektronické  podávání  při-

hlášek. Krpálkovi: „Slibujeme si od toho celkové 
vylepšení organizace, která je rok od roku 
náročnější. Získáme důležitá data, se kterými 
budeme moci pracovat nejen v tom samém 
ročníku, ale hlavně v budoucnosti. Jen bychom 
v této souvislosti všechny rádi požádali, aby 

 elektronickým přihláškám věnovali odpovídají- 
cí pozornost a všechny potřebné údaje vy-
plňovali zodpovědně. Pomůžou tím nám, ale 
nakonec i sobě!“

Panovala vlídná atmosféra
17.  ročník  přinesl  celou  škálu  zážitků  

i  krásných  příběhů.  Jaký  největší  dojem  si  
z  ní  odnášejí  dva  z  hlavních  organizátorů?  
„Krásným zážitkem byl pro nás celý průběh 
abilympiády, který se těšil z vlídné atmosféry. 
Třešničkou na dortu byla práce sdružení  
BMI z Prahy, které letos premiérově zajiš- 
ťovalo simultánní přepis mluveného slova.  
Naše poděkování a obdiv patří jak panu Jaro- 
slavu Wintrovi, tak zejména Miloši Černilov-
skému.“ 
Loni nejlepší tři v každé disciplíně získali per- 

níkové  medaile,  letos  byly  v  sázce  kožené. 
Novinkou  pořadu  byla  ukázková  disciplína  
v  recyklaci  papírového odpadu.  „Měla své zá- 
jemce a určitě ji na příštím ročníku abilympi- 
ády vypíšeme. Uvažujeme i o dalších disciplí- 
nách, uvidíme, co se nám podaří zrealizovat,“ 
svěřili se Krpálkovi a doplnili: „K dobré atmosfé-
ře přispěli i rozhodčí, kteří se svého nelehkého  
úkolu zhostili na výbornou. Velmi dobrou prá- 
ci odvedli i dobrovolníci, bez kterých si přípra- 
vy ani pomoc v průběhu samotných soutěží 
nedokážeme už vůbec představit. Všem dě- 
kujeme za jejich pomoc a těšíme se na setká- 
ní i v roce 2010.“                                               

                                                                     (fr)

2006 18 disciplín    101 soutěžících
2007 23 disciplín      123 soutěžících
2008 25 disciplín      140 soutěžících
2009 22 disciplín      126 soutěžících

Vítanou  novinkou  letošní  abilympiády  byl  si- 
multánní  přepis  mluveného  slova,  který  za-
jišťovalo sdružení BMI z Prahy, jehož prezident 
Jaroslav  Winter  nám  řekl:  „Jde  o  poměrně 
prostou záležitost – mluvené slovo se přepisu-
je  na  počítači  a  záznam  se  ihned  promítá 
na  plátno,  takže  jej  mohou  sledovat  všichni 
přítomní, ... vše je samozřejmě určeno pro lidi 
se sluchovým postižením.“ (Celé problematice 
se  budeme  podrobněji  věnovat  v  příštím  čís- 
le Abilympijského zpravodaje)
Oba  soutěžní  dny  se  o  přepis  mluveného 

slova při 17. ročníku abilympiády v pardubické 
ČEZ aréně staral dvacetiletý  student Univerzi-
ty Hradec Králové Miloš Černilovský. Bylo ne-
skutečným  zážitkem  pozorovat  jeho  „klavírní 
koncert“, nebylo výjimkou, že musel čekat, až 
se  řečník  nadechne  a  bude  pokračovat. Ono 
není  divu,  vždyť  Miloš  je  dvojnásobným  ju-
niorským mistrem světa v této disciplíně!
  „V  páté  třídě  na  hradecké  ZŠ  Jih  jsem  se 

přihlásil do kroužku psaní na klávesnici a hned 
mě to hodně chytlo. Povzbudilo mě i vítězství 
hned na první soutěži. Ve dvanácti letech jsem 
poprvé vyjel do světa – a v Neukirchenu jsem 
hned  vyhrál  svoji  první  mezinárodní  soutěž.  

Od roku 2003 jezdím na mistrovství světa, kte- 
ré  se  koná  vždy  ve  dvouletých  intervalech. 
Hned  to  první  –  v  Římě  –  jsem  ale  hodně 
zkazil. Na následném šampionátu ve Vídni už 
jsem  vyhrál  a  triumf  se mně  podařilo  obhájit  
i v roce 2007 v Praze. Letos se šampionát ko- 
ná  v  Pekingu  a  já  bych  hrozně  rád  byl  opět 
nejlepší ze všech.“
V čem samotná soutěž spočívá? Každý sou- 

těžící  dostane  čtrnáct  rukopisných  stran,  na 
jejichž  přepis  má  časový  limit  půl  hodiny.  
Hodnotí se čistota a za každou chybu se str- 
hává  100  úhozů.  „Můj  rekord?  739  čistých  
úhozů za minutu –  tímhle výkonem  jsem zís- 
kal   mistrovský titul v Praze,“  říká sympatický  
student  aplikované  informatiky  Fakulty  infor- 
matiky  a  managementu  Univerzity  Hradec  
Králové.
V  srpnu  ho  čeká  další  náročná  zkouška, 

přípravu  se  snaží  skloubit  s  náročným  studi- 
em. Volné chvilky věnuje klávesnici, aby nevy-
šel  ze  cviku,  na  plánovaných  soustředěních 
těsně před šampionátem v Číně už do přípra-
vy  vrhne  všechny  síly,  takže  prázdniny  v  je- 
ho případě budou spíše „pracovní“. Zlatý hat-
trick však bude stát za to. Držíme palce!             (fr)   

Strana 2

Výstava rehabilitační, zdravotní a kom-
penzační techniky, chráněných dílen, po-
třeb a pomůcek pro seniory ABI-REHA 
byla součástí abilympiády už popáté za 
sebou. Průvodcem letošního ročníku je 
Yvona Bulušková z pořádající pardubic- 
ké agentury Parexpo, která pro náš 
zpravodaj jednotlivé expozice charakte-
rizovala:

Firma  BeneCYKL  předváděla  produkty 
určené  pro  moderní  sportovní  aktivity  – 
kočárky a vozíky za kola, handbike a další, 
čelákovický CZ TECH  podložky  do  vozíků  
i matrace pro dlouhodobě ležící osoby, kte- 
ré  jsou  účinné  nejen  pro  prevenci  deku-
bitů, ale i při jejich léčbě.
Stálým  vystavovatelem  je  Hamzova od- 

borná léčebna pro děti a dospělé. Ta letos  
prezentovala  kromě  ambulantní  rehabili- 
tační  péče  pro  nemocné  svých  500  lůžek 
v osmi pavilonech. 
Tradičním  a  divácky  velmi  vděčným  vy-

stavovatelem  je  Centrum  výcviku  psů  pro 
postižené  HELPPES  se  svými  ukázkami 
výcviku vodících a asistenčních psů.
Český  výrobce  –  firma KALPE  –  nabízel 

rotační  rehabilitační  přístroje  poháněné  
cvičícím  či  jeho  asistentem  nebo  přímo 
poháněné  motorem  a  řízené  počítačem 

s programem vyhodnocujícím cvičení. Vše- 
chny  přístroje  jsou  registrované  na  mi-
nisterstvu  zdravotnictví  a  lze  tedy  na  ně 
získat  50 % příspěvek.
Pracovníci  firmy  MEDICCO – Vašíček 

přivezli  a  předváděli  různé  druhy  elektric- 
kých a mechanických vozíků, které si mnozí 
návštěvníci  vyzkoušeli  přímo  v  hale.  Zají-

mavostí  bylo  zařízení, 
umožňující pohyb ve stoje 
pro  člověka,  který  může 
pouze sedět.
Firma MEYRA, která má 

svůj  program  zaměřený 
na  vozíky  a  rehabilitač- 
ní  prostředky  pro  osoby  
s  pohybovým postižením, 
představila  různé  druhy  
vozíků  a  přídavná  zaří- 
zení  pro  mechanické  vo-
zíky.
Firma OTTO BOCK ČR 

předváděla  nejrůznější   
produkty  se  společným 
jmenovatelem  –  sestavo- 
vání variabilních dílů  jako 
modulární  skládačky,  vy- 
stihující  individuální  po- 
třeby jednotlivých klientů.

Zdravotní ústav se síd- 
lem  v  Pardubicích,  který 

se  zabývá  očkováním  a  cestovní  medicí- 
nou, nabízel různé druhy testů, ale i porad- 
nu  pro  odvykání  kouření  a  další  široké 
spektrum  zdravotních,  laboratorních  a  ex-
pertních služeb.

Zvuková knihovna Knihovny města Hrad- 
ce  Králové  přijela  s  nabídkou  služeb  sla-

bozrakým občanům. Bohatý výběr ze  4000 
titulů  beletrie  a  naučné  literatury,  který  je 
načtený předními herci a  interprety,  rozesí- 
lá  knihovna  zásilkovou  službou  svým  kli- 
entům bezplatně.
Velký  prostor  na  výstavě  zaujímaly  opět 

chráněné dílny,  které  se  sjely  ze  všech 
koutů  republiky.  Např.  sdružení  FOKUS  
Vysočina, znojemský ZNOVOZ či  pardu- 
bické K2P nabízely výrobky šicích dílen, ke- 
ramiku,  bižuterii,  talismany,  hračky,  svíčky, 
zvonkohry,  přívěsky  a  řadu  dalších.  Svůj 
stánek  tu  měl Car Club  z  Vrchlabí  a  pre-
miérově  i Městská policie Pardubice. Zá- 
jem  poutaly  dobové  řemeslné  dílny U drá- 
teníka  a  obchod  Hliněná myš. Ukázku 
sedlářství  a  brašnářství  už  tradičně  před-
vedli žáci Odborného učiliště a Praktické 
školy Hořice.
ABI-REHA není klasickou velkou výstavou, 

jaké  bývají  v  Brně  a  Praze,  ale  svým 
propojením  se  soutěží  handicapovaných 
lidí  je  velmi  cenná  a  ve  své  podstatě 
nenahraditelná.  Uvědomujeme  si  to my  ja- 
ko  organizátoři,  ale  jsem  nesmírně  ráda, 
že  na  to  přicházejí  i  vystavující  firmy,  je-
jichž  zájem  roste.  Zároveň  nás  těší,  že 
s  postupem  let  si  za  vystavovateli  nachá- 
zejí cestu i běžní návštěvníci a jejich klienti. 

(fr)

Výstava ABI-REHA je cenná přímým kontaktem se soutěžícími

Doprovodný program  
„chutnal“ každému
Už  druhý  rok  po  sobě  měl  na 

abilympiádě „na triku“ doprovodný 
program  Aleš  Dvořák,  kterého  
jsme požádali, aby se ohlédl zpět 
a taky trošku dopředu. Takže:
„Asi  se  budu  opakovat  jako  lo-

ni,  ale myslím  si,  že  program byl 
pestrý.  Každý  si  v  něm  našel  to  
své, od poslechu hudby, hraní des- 
kových her, výstavy obrazů až po 
zdokonalení se v sebeobraně. Sá-
zíme  na  osvědčenou  spolupráci  
se  ZŠ Nábřeží  Závodu míru,  Zá-
kladní školou a Praktickou školou 
Svítání,  terezínskou  skupinou Te-
rezky či šikovnými barmany.
 Snažili  jsme se však přijít s ce- 

lou řadou inovací. Líbily se desko- 
vé  hry,  které  nabídla  akce Hraje- 
me  si  s  Chrudimkou,  bylo  tam 
stále plno. Nejen mě zaujaly ukázky 
sebeobrany nevidomých a ukázky 
folklórního souboru Radost, dobrý 
ohlas  mělo  i  muzikálové  vystou- 
pení centra sociálních služeb Klíč 
z  Olomouce.  Prostor  ČEZ  arény 
vhodně doplnily obrazy hradecké- 
ho vozíčkáře Michala Havlíčka.
Velkou  radost  jsem měl  z  obou 

večerních programů. V pátek měl 
velký  ohlas  herec  Josef  Pejchal, 
neuvěřitelné kousky za obrovské-
ho zájmu publika předváděl bubli-
nář Václav Strasser.
Svoje  kouzlo  měl  sobotní  volný 

program – zkusili jsme ho už v loň- 
ském ročníku a ohlas byl nebývale 
kladný, tak jsme si řekli, proč si ne- 
dat  repete.  Líbilo  se  mně,  že  se  
v Třebosicích každý bavil po svém: 
někdo  si  jen  popovídal  s  přáteli, 
které  uvidí možná  až  za  rok,  ně- 
kdo  zpíval,  někdo  tancoval.  Byli  
však i tací, kteří zvládli vše najed-
nou. Suma sumárum: z hospůdky 
sálala  nádherná  atmosféra,  vy- 
zvednout musím i kvalitní catering 
– pečené masíčko bylo skvělé! 
Nerad bych na někoho zapomněl, 

takže  bych  rád  poděkoval  všem, 
kteří  nám  s  doprovodným  pro-
gramem pomohli. Při něm se bylo 
opravdu na co koukat, čemu tleskat 
a smysluplně využít volný čas. 
V příštím roce bychom chtěli vy- 

lepšit sobotní odpolední program, 
aby  nevzniklo  hluché  místo  mezi 
obědem  a  předáváním  diplomů. 
Víc  ale  neprozradím,  nechte  se 
překvapit  na  příští  abilympiádě. 
Neuzavíráme  se  do  sebe  a  veli- 
ce rádi přijmeme jakékoliv náměty 
pro doprovodný program, posílejte 
je  už  teď  na  e-mail  zseminar@ 
abilympics.cz.“                                            (fr) 

Milošův „klavírní koncert“ bral dech

Krpálkovi: „Všem děkujeme za pomoc a za rok nashledanou!“
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  Nejen  při  samotných  dvou 
soutěžních  dnech,  ale  už  dávno 
před  tím  odvedli  obrovský  kus 
práce. Velký dík patří řidičům Do-
pravního podniku. Letos byli snad 
úplně  nejlepší  za  celou  dobu,  co 
se  já  abilympiád  účastním:  sa-
mostatní,  ochotní,  schopní  se  
v  klidu  se  všemi  domluvit,  navíc 
operativně vyřešili a zorganizovali 
vše  potřebné.  Dík  a  obdiv  patří  
i všem, kteří na abilympiádu jezdí 
soutěžit, jsou nám věrni a zkouše-
jí  nové  disciplíny.  Úctu  a  obdiv 
zaslouží i ti, kteří jim – coby jejich 
doprovod  –  účast  na  naší  akci 
umožní.“

Při organizaci a vlastní realizaci 
se samozřejmě neobejdete bez 
sponzorů...
„Máte pravdu, bez nich by tak ob-

rovská  akce  zorganizovat  oprav- 
du  nešla.  Jsem  ráda,  že  máme 
věrné  partnery,  na  které  se  mů-
žeme  spolehnout  a  obrátit  se  na 
ně s žádostí o pomoc. Patří k nim 
zejména Skupina ČEZ, Hospodář- 
ská komora ČR, K2P, JUST, Fox-
conn,  Parexpo  a  Český  rozhlas 
Pardubice.  Jejich  podpory  si  ne-
smírně vážíme, stejně jako přízně  
a pomoci celé  řady dalších spon- 
zorů  a  partnerů  jako  např.  Měst- 
ského  rozvojového  fondu.  Sa- 
mostatná  zmínka  a  velký  dík  za 
osobní  podporu  a  záštitu  patří 
hejtmanovi  Pardubického  kraje 
Radku  Martínkovi  a  primátorovi 
města Pardubice  Jaroslavu Dem-
lovi.  Velkou  oporu  v  posledních 
letech  máme  zejména  v  pardu-
bickém magistrátu!“

Jaký byl váš největší zážitek 
z letošního 17. ročníku?
„Když  jsem  na  společenském 

večeru  v  Třebosicích  děkovala 
jedné  dobrovolnici  a  říkala  jí,  že 
doufám,  že  se příští  rok uvidíme, 
řekla  mi,  že  pro  ni  bude  čest 
znovu  přijet  a  pomoci.  Možná  se 
to  někomu  bude  zdát  jako  drob- 
nost,  ale mně  rozhodně  ne.  Bylo  
to  bezprostřední,  dojemné  a  za-
hřálo to u srdíčka.“ 
 
Když srovnáte poslední dva 
ročníky, byl ten letošní v něčem 
lepší?
„Já  bych  nerada  srovnávala, 

každý  ročník  je  v  něčem  jiný, 
zvláštní  a  osobitý.  Ze  všech  po-
sledních ročníků jsem však získa-
la jeden nezvratný dojem, že nám  
všem – soutěžícím, rozhodčím, or- 
ganizátorům, hostům  i  divákům – 
je  ty dva dny spolu dobře. A to  je 
dobře!“                                      (fr)

Všem nám je na 
abilympiádě dobře

(Dokončení ze str. 1)

Velice  pestrý  doprovodný  program  měl  opět  hlavní  hvězdu  z  řad 
herců  –  po  Uršule  Klukové  (2007)  a  Pavlu  Novém  (2008)  tentokrát  
mezi  abilympioniky  přišel  člen  souboru  Východočeského  divadla  Par- 
dubice Josef Pejchal, který je hvězdou populárního televizního seriálu 
Ordinace v růžové zahradě.
Už popáté byla součástí výstava rehabilitační, kompenzační a zdravot-

ní techniky a prodejní výstava chráněných dílen, pod názvem ABI-REHA 
ji opět pořádala pardubická agentura Parexpo. 
S velkou chválou se setkal simultánní přepis pro neslyšící, o který se 

po oba soutěžní dny postaralo pražské sdružení BMI a zejména dvoj-
násobný  juniorský mistr  světa  v  přepisu Miloš Černilovský  z Hradce 
Králové.
Velice  zdařilou  tečku  dvoudenního  klání  byl  společenský  večer 

v Třebosicích,  kde  –  stejně  jako  v  loňském  roce pod Kunětickou ho- 
rou  –  panovala  přátelská  atmosféra.  Hrálo  se,  zpívalo,  hodnotilo, 
vzpomínalo,  plánovalo  a  konzumovalo  chutné  pečené  selátko.  Při 
loučení  si  všichni  unisono  slíbili:  „Za  rok  v  květnu  na  abilympiádě,  
opět nashledanou!“                                                                                                             (fr) 

17. ročník abilympiády 
byl skvělý!

Kdyby se přijímaly sázky na sou-
těžící, kteří budou na abilympiádě 
patřit k nejlepším, mohli byste se 
na ni spolehnout. Helena Nejedlá  
z Krnova nikdy nechybí mezi medai- 
listy či vítězi v keramice, malbě na 
sklo a návrhu plakátu. Má talent a je 
velmi houževnatá.
Zamlada  byla  špičkovou  atletkou. 

Házela  oštěpem a  diskem,  vrhala  koulí. 
Po  špatném  lékařském  zákroku  však 
ochrnula. Na  vozíku  založila  oddíl  zdra- 
votně  postižených  sportovců.  A  začala  
malovat:  štětec  zpočátku  musela  držet 
v  ústech...  Devětačtyřicetiletá  žena  je 
nenápadná  a  působí  plachým  dojmem. 
Když  si  přebírala  plaketu  pro  Abilym- 
pionika  roku  2009,  radost  na  ní  málem 
ani  nebyla  vidět.  Ve  skutečnosti  to  byl 
pro  paní  Nejedlou  jeden  z  největších 
pardubických zážitků.

v Na abilympiádu jezdíte pravidelně 
od roku 2003. Co vás na této akci 
láká?
Je pro mne vždy takovým vyvrcholením, 

těším  se  na  ni  a  připravuji  se  celý 
rok.  Abilympiáda  mě  inspiruje,  abych  se 
dál  a  dál  učila  něčemu  novému,  co  pak  mů- 
žu  předvést  na  soutěži.  Těším  se  na  kama- 
rády,  kteří  zde  každý  rok  soutěží,  a  na  spo- 
lečnou  zábavu  naší  party  z  Krnova,  která má 
ráda  výlety  do  Pardubic.  A  taky  se  ráda 
dívám  na  jiné  disciplíny:  líbí  se  mi  aranžová- 
ní  květin,  studená  kuchyně,  dorty,  ale  i  závě- 
rečný  večírek.  Jsem  zvědavá  i  na  nové  reha-
bilitační pomůcky, hlavně na vozíky.

v	 Váš letošní plakát je snad ještě lepší  
než loňský. Kde jste vzala nápad na svě- 
telný tunel ústící jakoby na onen svět?
Když  jsem se dověděla, že soutěžním  téma- 

tem  je osudová vteřina, nebylo    to moc  těžké. 
Rozhodovala  jsem se mezi dvěma variantami: 
buď  nakreslím  přestřižení  pupeční  šňůry  no-

vorozeněte  od maminky,  nebo  duchovno.  Na-
konec  jsem si vybrala mystický návrh, který  je 
mi bližší. Já se už delší dobu zajímám, co bu- 
de dál,  a  pevně  věřím,  že  když  opustíme  své 
tělo  a  naše  duše  se  odpojí,  tak  půjde  do 
očistce.  Každý  projde  světelným  tunelem  po- 
dle  svých  zásluh,  někdo  kratší  dobu  a  někdo 
delší,  ale  všichni  se  sejdeme  ve  světle  –  
a vozíky a berličky necháme tady na zemi. Tam 
už  budeme  všichni  očištění  a  zdraví.  Proto  
jsem navrhla tento plakát.

v Dosáhla jste opět výrazného úspěchu  
v malbě plakátu a keramice. Navíc jste do-
stala i cenu pro Abilympionika roku 2009. 
S jakými pocity jste ji přebírala?
S pocitem, že jsem keramiku i plakáty vždyc- 

ky  dělala,  jak  jsem  nejlíp  uměla.  Když  začnu  

něco  tvořit,  tak  zapomenu  na  všechny 
starosti  a  trable.  Při  kreslení  se  zcela 
soustředím na barevnost a sladění... Ale 
když  mi  tu  cenu  předávali,  bylo  mi  
i  divně, protože za své úspěchy vděčím 
taky Petře Ščerbové ze stacionáře Slez- 
ské  diakonie  Benjamín,  mé  pomocnici 
a  kamarádce.  Jsou  dny,  kdy  se  mi  ani 
trochu  nedaří  a  kdy  mám  náladu  pod  
psa  –  a  ona  je  ten  človíček,  který  je 
většinou  u  mne.  Sdílí  mé  útrapy,  sná-
ší  mou  rozmrzelost.  Ráda  k  ní  jezdím 
do  keramické  dílny.  Vždy  se  tam  ně- 
čemu  přiučím,  poznám  nové  techniky  
a přitom si povykládáme o životě.

v Kdybyste měla vybrat největší zá-
žitky z letošní abilympiády, které by  
to byly?
Samozřejmě  titul  Abilympionika  roku,  

moc  si  takového  ocenění  vážím,  a  pak 
vítězství v keramice. Příjemné bylo pou- 
štění  balónků  s  přáníčky  a  velmi  mě 
zaujaly vozíky na výstavě Abi-Reha. Sa- 
ma  totiž  mám  mechanický  vozík  jen 
zapůjčený  a  električák,  který  používám 
už  devět  let,  je  strašně  rezavý  a  má 

hodně  závad.  Po  návratu  z  Pardubic  už  ani 
nejezdí, protože se nedají nabít baterie.

v Kdesi v novinách jsem se dočetl, že po-
dle lékařů na nový vozík nemáte nárok...
Žádala  jsem o něj, dokonce  jsem se dvakrát 

odvolávala, ale neúspěšně. Já  jsem bez elek-
trického  vozíku  nepohyblivá,  a  proto  na  něj 
zkouším  sehnat  peníze  prodejem  svých  obra-
zů. Ale je to těžké, vozík je moc drahý.

v Kde si lidé mohou vaše obrazy a kerami-
ku prohlédnout?
Do půlky června jsem měla výstavu v Krnově 

ve Flemmichově vile. Na internetu jsou má díla 
k  vidění  na  stránkách  www.helanejedla.wz.cz  
a www.helanejedla.rajce.idnes.cz. Některé ob- 
razy vystavuji i v Barceloně a Benátkách.  (pel)

Abilympionikem roku je výtvarnice Helena Nejedlá

Přispějte na elektrický vozík pro paní Nejedlou!
Libovolnou částku můžete zaslat na účet Slezské diakonie, 
č. ú. 86-6987620247/0100, variabilní symbol 2311960.  Do zprávy 
pro příjemce prosím uveďte: Dar pro Helu Nejedlou, el. vozík.

Kdyby  někdo  chtěl  spočítat  par-
dubické  abilympiády,  na  kterých 
od  roku  1992  chyběla  vozíčkářka 
Jarmila Onderková, nejspíš by mu 
stačily prsty na jedné ruce.  K hlav- 
ním  zálibám  usměvavé  Pražačky 
patří kromě  jízdy autem, potápění  
a  cestování  také  aranžování  kvě-
tin.  Skoro  každý  den  je  v  jednom 
kole: i předposlední květnovou so-
botu  spěchala  krátce  po  skonče- 
ní  soutěže  na  potápění  v  zatope-
ném lomu.

l Soutěžila jsi tradičně v ike-
baně. Změnilo se něco oproti  
minulosti? A jaká byla letos  
konkurence?

Zadání  bylo  stejně  náročné, 
ale  trochu  mě  překvapily  jiné  ná-
doby  na  ikebanu.  Jsem  ráda,  že 
jsem kromě květin mohla opět po- 
užít  i  větve.  A  konkurence?  Vši- 
chni jsou šikovní.

l Jak vzpomínáš na meziná-
rodní abilympiádu v Šizuoce?

Japonsko  je  zemí,  kde  ikebana 
vznikla, a proto  jsem byla strašně 
zklamaná,  že  ji  tam  nezařadili  do 
soutěžních  disciplín.  Důvod  jsem 
nezjistila. V ikebaně se přitom sou-
těžilo  na  abilympiádě  v  Austrálii,  
Indii a také v Praze v roce 2000.
Proto  jsem  se  v  Japonsku  při-

hlásila  do  aranžování  v  běžném 

stylu.  Bylo  ve  třech  kategoriích: 
vázaná  kytice,  svatební  kytice  
a  aranžování  na  stůl.  Když  jsem 
se  však  zeptala  rozhodčích  na 
soutěžní  pravidla,  každý  říkal  ně- 
co  jiného... Na nejasnosti pak do- 
platili  soutěžící,  kterým  šly  body 
dolů, ani nevěděli proč. Abilympiá-
da  v  Japonsku  prostě  nebyla  bez 
chyb.  Ale  země  je  to  úžasná, 
s úplně jinou kulturou.

l Ikebana v pardubické ČEZ 
aréně byla tedy připravena lépe 
než v Japonsku, které je navíc 
kolébkou abilympiády?
Po  svých  zkušenostech  si  my-

slím, že to tak je.                    (pel)

Pardubice vyhrávají nad Šizuokou,
tvrdí o podmínkách pro soutěžící v ikebaně Jarmila Onderková

Jaroslava  Selicharová  je  tajemni-
cí Vládního výboru pro zdravotně 
postižené  občany.  Pardubickou  
abilympiádu  navštěvuje  pravidel- 
ně  už  od  počátku  90.  let.  „Je 
to  ojedinělá  akce.  Vždycky  se 
mi  líbila  atmosféra  soutěží.  My- 
slím,  že  v  posledních  letech  po 
přestěhování  do  centra  města 
ještě  získala  na  popularitě.  Svůj 
podíl  na  tom  má  i  bohatý  do-
provodný program,“ říká.
Letošní  ročník  hodnotí  těmito 

slovy:  „Proběhl  v  poklidu  a  bez 
problémů,  což  není  jen  můj  do- 
jem.  Určitě  to  bylo  i  díky  zkuše-
nostem  a  nasazení  organizátorů, 
protože  zvládnout  22  disciplín  
a více než 120 účastníků je velký  
úkol.“                                      

                                             (pel)

Organizátoři to zvládli 
na výbornou!

Jedním z dlouholetých a úspěšných soutěžících je také neslyšící Miroslav 
Zaoral z Přerova.

Ikebana
je  aranžování  květin  ve  stylu  starého  japonského  umění.  Jde  v  ní  
o soulad lineárnosti, rytmu a barvy. Vychází ze tří hlavních bodů, kte-
ré  symbolizují  nebe,  zemi  a  lidstvo.  Stejnou  pozornost  jako  květům 
věnuje ikebana váze, stonkům, listům a větvím.
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SANIt StuDIO

Pavel Zdeněk

www.rehabro.com

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

                           
          - PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE
          - INTERNETOVÉ OBCHODY             
          - WEBHOSTING

 Br. Veverkových 396 
 530 02 Pardubice

 info@digisvet.cz

Pomníky, kam se podíváte…
Zdá  se  vám  pozvánka  na  výlet  téměř  do  centra 
„stověžaté“  Prahy  na  Karlovo  náměstí  nejapným 
žertem? Někomu možná ano. Ale ten, kdo se hloubě- 
ji zajímá o sochařství, se divit nebude, protože ví, že  
na  tomto  náměstí  je  k  vidění  největší  koncentrace 
pomníků  významných  postav  české  literatury  a  pří- 
rodovědy.  Samo  mírně  se  svažující  náměstí  ob-
délníkového tvaru je největší u nás (přibližné rozmě-
ry  130×510  metrů,  rozloha  80  550  m2)  a  zároveň  
i  jedno z největších v Evropě. Vzhledem k  tomu, že 
to  je  páteřní  tramvajový  uzel  s  devíti  linkami,  dá  se  
na  něj  vcelku  pohodlně  některou  z  nich  z  většiny  
města  dostat.  Navíc  je  zde  stejnojmenná  stanice  
metra trasy B. 
Už  se  ale  vydejme na  cestu  za  čtyřmi  bronzovými 

a  jedním mramorovým pomníkem,  třeba  i  s atlasem 
přístupnosti  Pražské  památkové  rezervace  pro  oso-
by s omezenou schopností pohybu (psali jsme o něm 
v  čísle  6/2008).  Jeho  autoři  doporučují  vozíčkářům 
trasu absolvovat s doprovodem. Všechny plastiky sto- 
jí  ve  velkém  parku  ve  vnitřní  části  náměstí,  kterým 
procházejí dvě velice  rušné komunikace s  tramvajo-
vými kolejemi a s křižovatkami řízenými semafory.
Většina lidí se na náměstí dostane z Vodičkovy ulice 

(od Václavského náměstí). V tomto prostoru před kři- 
žovatkou s Žitnou ulicí se nachází jediný pomník, zato 
s nejstarším datem vzniku – novorenesanční bronzo- 
vá plastika básníka Vítězslava Hálka z let 1880–1881. 
  Ve střední části parku u křižovatky s Resslovou uli- 
cí stojí mramorový pomník z  roku 1913, představuje  
významnou  spisovatelku  Elišku  Krásnohorskou.  Na- 

proti  ní  přes  ulici  (tedy  už  v  poslední  části  parku) 
má  od  roku  1910  bronzový  pomník  další  významná 
spisovatelka,  a  sice  Karolina  Světlá.  Zbývající  dva  
pomníky  připomínají  dvě  osobnosti  z  oblasti  přírod- 
ních věd: nejmladší dílo z roku 1961 v horní části ná- 
městí přírodovědce, lékaře a filozofa Jana Evangelis- 
tu Purkyně a poslední v trase putování, z roku 1898, 
botanika a cestovatele Benedikta Roezla.
To ale stále  ještě nemusí být  konec  „sochařského“ 

putování. Vydáte-li totiž se Resslovou ulicí (kde je ta- 
ké pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, v  jehož 
kryptě podlehli v nerovném boji německé přesile pa- 
rašutisté,  členové  skupiny,  která  27.  května  1942 
provedla atentát na R. Heydricha) dolů k Vltavě, do- 
jdete na křižovatku s Masarykovým nábřežím. Tento 
prostor  se  jmenuje  Jiráskovo náměstí:  v  domě s  čí-
slem 1 Alois Jirásek, velikán české historické literatu-
ry žil  téměř 30  let, bronzový pomník z roku 1954 ho 
zachycuje sedícího a v nadživotní velikosti.
A pro bonbónek na závěr si můžete přejít na opač-

nou  stranu  směrem  k  Vyšehradu,  kde  začíná  Raší-
novo nábřeží. Na  rohu stojí od  roku 1996 obdivova- 
ný (ale také zatracovaný) tzv. Tančící dům od dvojice  
architektů  – Američana Franka O. Gehryho  a  půvo-
dem Chorvata Vlada Miluniče.
Kdo  chce  získat  podrobnější  informace  nejen  

o Karlově náměstí, ale  také o  jeho významných bu-
dovách (jako je Novoměstská radnice, Faustův dům, 
České  vysoké  učení  technické  atd.),  nechť  se  na 
internetu  zaměří  např.  na  adresy  www.pis.cz  nebo 
www.praha2.cz.                                                    (mk)

Monumentální pomník J. E. Purkyně, sedící bronzová  
postava na žulovém podstavci, je společné dílo Oskara 
Kozáka a Vladimíra Štrunce.          Foto: Noviny Prahy 2

U romantizující siluety vícekmene platanu javorolisté- 
ho (obvod kmene 300 centimetrů, výška 14 metrů, od- 
hadované stáří 160 let) byly při posledním odborném 
ošetření loni v březnu kvůli případnému ohrožení bez-
pečnosti chodců odstraněny veškeré suché větve.

Rožkova 1009, 530 02 Pardubice
tel.: 466 797 994   www.goldfein.cz

anna Janečková,
květiny a dekorativní 

Předměty
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Rokycanova 2654

530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

První  regionální  výrobní  centrála  Foxconn  byla  v  České  republice  založena  
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální 
prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době zaměst-
náno 4000 zaměstnanců.

Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.
U Zámečku 27

532 01 Pardubice
Tel.: 466 056 022, 466 056 416

zamestnani@foxconn.cz; www.foxconn.cz

Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společ-
nosti v Kutné Hoře v městské části Karlov, pod názvem Foxconn Technology CZ 
s.r.o. Primární zaměření kutnohorského závodu směřuje k výrobě a  testování 
LCD produktů,  ale  i  jiných nových produktových  řad a  výrobních  technologií.  
V kutnohorském závodě je v současné době zaměstnáno 850 zaměstnanců.

Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.

Karlov 245
284 01 Kutná Hora
Tel.: 737 235 007

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 apod.)
v	atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní 
sídlo je na Tchajwanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti 
Hon Hai Precision  Industry Co., která se stala uznávaným globálním  lídrem  
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky 
včetně výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení. 
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopi- 
su Business Week.

Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal významným part-
nerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené 
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

  

✔   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

Pro chvíle oddechu

Vodorovně: A. Tajenka (espe-
ranto).  – B. Biblická postava; bý- 
valá  tuzexová  poukázka;  cizí 
mužské  jméno.  –  C.  Cíle;  čidla 
sluchu;  nástraha.  – D. Mongolský 
kultovní  objekt;  ledovec;  citron 
(zastarale).  –  E.  Čínské  ženské 
jméno;  druh  lékařského  kopíčka; 
moje.  –  F. Závodní  družstvo; 
temnota;  potom.  –  G.  Slavnost- 
ní ženský oděv; část Nového Mě-

sta nad Metují;  jméno spisovatele 
Maye. – H. Část Jindřichova Hrad- 
ce; sloní zub; narkotika. – I. Tajen- 
ka (angličtina).

Svisle: 1. Hora s tupým vrcholem; 
kout. – 2. Spojka; číselné označe- 
ní bodu. – 3. Poté; hora u Pracha-
tic. – 4. Části týdne; mys; anglická 
spojka. – 5. Iniciály zpěvačky Bar- 
tošové;  volební  schránka;  lyže.  – 

6.  Nádoba  na  odpadky;  anglicky 
„čin“ ; vybavení pekárny. – 7. Spoj- 
ka;  okraje;  solmizační  slabika.  – 
8. Napolo (nářečně); značka elek-
trospotřebičů;  výkon  fotbalisty.  –  
9.  Islámský  učenec;  bývalý  ma-
ďarský  boxer.  –  10.  Provaz  se 
smyčkou; ženské jméno. – 11. Ně-
mecky „často“; břemeno.

Pomůcka: oft, Papp, Spy.        (mk) 

Podle Akademického slovníku cizích slov je výraz „handicap“ (možno užívat také počeštěné „hendikep“) 
z pohledu psychologie definován jako „subjektivní pocit oslabené pozice jedince způsobený objektivními 
příčinami (např. u tělesně postižených lidí)“. Sami možná cítíte, že toto slovo nemusí být při používání ve 
spojitosti s osobami se zdravotním postižením vzhledem k uvedené definici vždy to nejpřesnější.

Existují ale jazyky – například angličtina či nejpoužívanější uměle vytvořený mezinárodní jazyk esperanto – 
které mají toto slovo, samozřejmě v úpravě pro tu či onu řeč, ve svých slovnících. Jak tento výraz zní v obou 
řečech, se dozvíte v tajenkách.  

Pořádáte  přednášku,  seminář,  soutěžní  či  společenskou  akci,  které  se  zúčastní  i  lidé  se  sluchovým 
postižením? Zajistěte pro ně simultánní přepis mluvené řeči!
Pražská organizační jednotka České unie neslyšících provádí (jako první v republice) přepis řeči, který se 
promítá na plátno. Lidé se sluchovým postižením ovládající češtinu  tak vidí, co přesně kdo říká. V rámci 
projektu, podporovaného Nadací Vodafone ČR, nabízí ČUN tuto službu ostatním organizacím.
Převod  mluvené  řeči  do  písemné  podoby  v  reálném  čase  představuje  jeden  z  deseti  komunikačních 
systémů, mezi nimiž si mohou neslyšící a hluchoslepé osoby vybírat podle své potřeby na základě záko- 
na č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Zákon nabyl účinnosti teprve loni 20. října, a třebaže 
v řadě zemí je takový přepis běžnou věcí, v Česku zatím na tento způsob komunikace nejsou zvyklí ani sami 
neslyšící – natož organizátoři akcí určených či dostupných široké veřejnosti.
Simultánní přepis lze do konce roku 2009 zajistit zdarma či za dotovanou cenu. Kontakt: Jaroslav Winter, 
ČUN, winter@brezen.cz, tel. 777 807 727.                                                                                               (pel)

Simultánní přepis bezplatně 
či za velmi výhodnou cenu!

Do jaké míry na vás doléhá hospodářská recese, 
zeptali jsme se na abilympiádě dvou vystavujících  
a prodávajících chráněných dílen.

Jaroslav Smíšek (ZNOVOZ Znojmo): „Samozřejmě 
registrujeme méně objednávek, firmy šetří. Propouštět 
jsme  však  nikoho  nemuseli  a  snažíme  se  všechny 
udržet.  Zintenzívnili  jsme  stánkový  prodej,  s  nabíd-
kou našich výrobků v daleko větší míře vyjíždíme do 
terénu.  Problém  nám  však  dělá  stát,  jehož  finanční 
příspěvky  jsou  jednak malé a co víc, nechodí vůbec 

včas. Jen si vezměte – za měsíce leden, únor a březen 
bychom je měli mít na našich účtech v dubnu, jenže je 
už skoro pryč celý květen a kde nic, tu nic.“

Zdeňka Pleskačová (Fokus Vysočina): „Situace ne- 
ní  jednoduchá  pro  nikoho,  dotkla  se  i  nás.  Zaměst- 
náváme přes  třicet handicapovaných  lidí,  v poslední 
době  jsme  však  dva  z  nich  museli  propustit.  Navíc 
jsme museli opustit některé prostory, výše nájmu už 
pro  nás  nebyla  únosná.  Musíme  vydržet  a  věřit, 
že se to všechno zase vrátí do normálu.“               (fr)

Hospodářská krize si nevybírá...
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Kompletní výsledky

KOŠíKářSTVí  
1.  Jaroslav Wojnar  (Palkovice, okr. Frýdek-Místek) 287 b., 
2. Jaroslav Aleš (Roudnice nad Labem) a Antonín Kráčmar 
(Mimoň, okr. Česká Lípa) 280 b., 4. Marcela Tannenbergová 
(Medlovice, okr. Vyškov) 150 b.
VýROBA NáBYTKU  
1.  Jiří  Schovánek  (Ronov  nad  Doubravou,  okr.  Chrudim)   
290  b.,  2.  Martin  Luňák  (Nová  Paka,  okr.  Jičín),  270  b.,  
3.  Petr  Blažek  (Dětřichov,  okr.  Svitavy)  255  b.,  4. Lu- 
káš Gužiňák  (Karviná) 230 b., 5. Daniel Žítek  (Nechanice, 
okr. Hradec Králové) 150 b.
POČíTAČOVá EDITACE TExTU  
1. Anna Kneysová-Spanyo (Dřešín, okr. Strakonice) 258 b., 
2.  Kamila  Neplechová  (Brno)  200  b.,  3. Martin  Vaněrka 
(Brno) 198 b., 4. Richard Bureš (Ratíškovice, okr. Hodonín) 
175 b., 5. Andrea Funková (Křenovice, okr. Vyškov) 165 b., 
6.  Petr  Nahálka  (Nikolčice,  okr.  Vyškov)  a  Martin  Rymeš 
(Dambořice, okr. Hodonín) 150 b.
KERAMIKA  
1. Ludmila Macková  (Nové Hrady,  okr. České Budějovice)  
a  Helena  Nejedlá  (Krnov)  300  b.,  3.  Jana  Polívková 
(Zbůch,  okr.  Plzeň-sever)  285  b.,  4. Herbert  Pecho  (Tě- 
chobuz, okr. Pelhřimov) 280 b., 5. Jarmila Pleskotová (Par- 
dubice) 238 b., 6. Jaroslava Pilná (Mladá Boleslav) 235 b., 
7.  Lucie Rellová  (Brno)  185 b., 8.  Petr Kudrna  (Srch,  okr. 
Pardubice) 170 b., 9. Pavel Michalík (Praha) a Lukáš Dorňák 
(Krnov) 160 b., 11. Monika Bohdálková (Bošovice, okr. Vyš-
kov) 140 b.
MALBA NA HEDVáBí  
1. Milan  Večeřa  (Velké  Meziříčí,  okr.  Žďár  nad  Sázavou)  
300 b., 2. Ludmila Macková 250 b., 3. Petr Molin (Přibysla- 
vice, okr. Brno-venkov) a Vlastimil Muzikář (Dobrá Voda, okr. 
Žďár nad Sázavou) 205 b., 5. Taťána Výskotová  (Znojmo) 
170 b., 6. Lukáš Král (Žatec) 150 b.
ŠITí DáMSKéHO ODěVU  
1. Monika Jahodová (Uherské Hradiště) 280 b., 2. Jarmila Ka- 
dlčíková (Popovice, okr. Uherské Hradiště) 270 b., 3. Oldřiška 
Valešová (Buchlovice, okr. Uherské Hradiště) 250 b., 4. Jana 
Zahradníková  (Tasovice,  okr.  Znojmo)  229  b., 5.  Iva Bolc- 
ková (Zlín) 221 b., 6. Dagmar Charníková (Havířov) 210 b.
NáVRH PLAKáTU  
1. Milan Linhart (Ostrava) 286 b., 2. Helena Nejedlá 284 b., 
3. Karel Fraus (Terezín, okr. Litoměřice) 190 b., 4. Miroslav 
Žofčák  (Těchobuz)  182  b.,  5.  Dana  Pepichová  (Terezín)  
163  b.,  6.  Josef  Batěk  (Starý  Plzenec,  okr.  Plzeň-město)  
150 b., 7. Richard Pech (Brno) 142 b., 8. Veronika Svobodová 
(Brno) 120 b.
CUKRářSTVí  
1.  Pavla  Indrová  (Přerov)  298  b.,  2. Marie  Krejčiříková 
(Přerov) 273 b., 3. Alena Vopatová  (Plzeň) 267 b., 4. Miroslav 
Zaoral (Přerov) 248 b.
STUDENá KUCHYNě  
1. Alice Ondrušková (Havířov) 284 b., 2. Jana Anna Světnic-
ká (Bělotín, okr. Přerov) 281 b., 3. Marie Widlarzová (Přerov) 
266  b.,  4.  Gertruda  Jančová  Horní  Suchá  (okr.  Havířov) 
238 b., 5. Michaela Blahušková (Moravské Budějovice, okr. 
Třebíč), Jana Dostálová (Velké Meziříčí), Andrea Funková, 
Marie Krejčiříková,  Jaroslav Ličman  (Mladá Boleslav), Na- 
děžda Matoušková (Brno), Kateřina Pavková (Brno), Blanka 
Slavíková (Jabloňov, okr. Žďár nad Sázavou) a Lucie Van-
čurová (Brno) 225 b.
ARANžOVáNí KVěTIN – IKEBANA  
1. Jarmila Onderková (Praha) 292 b., 2. Jana Křemenáková 
(Pardubice)  a  Ivana Bohdálková  (Bošovice)  270  b., 4. Mi- 
luše  Nechvátalová  (Brno)  213  b.,  5. Ivona  Manoušková  
(Brno) 200 b.
ARANžOVáNí SUCHýCH KVěTIN  
1. Marie Doležalová (Šternberk, okr. Olomouc) 288 b., 2. Mar- 
tina  Lišková  (Praha)  286  b., 3. Marcel  Habžanský  (Štern-
berk) 281 b., 4. Jana Křemenáková 280 b., 5. Josef David 
(Třinec)  275  b.,  6. Jarmila  Pleskotová  271  b.,  7. Milena 
Samková (Pardubice) 268 b., 8. Jaroslava Tomčíková (Ha- 
vířov) 266 b., 9. Petr Silovský (Zbůch) 262 b., 10. Jindřich 
Brejcha  (Hartmanice,  okr.  Klatovy)  260  b.,  11.  Leona  Ku-
latá  (Šternberk)  259 b., 12. Jan Hajný  (Šternberk)  254 b., 
13.  Alžběta  Tatárová  (Šternberk)  253  b.,  14. Petr  Kruliš 
(Šternberk) 247 b., 15. Kateřina Levinská (Pardubice) 244 b., 
16. Josef Pavlík (Zbůch) 216 b.

VYŠíVáNí  
1. Jana Studená  (Kožušany-Tážaly, okr. Olomouc) 285 b., 
2. Kamila Neplechová 270 b., 3. Martina Šrámková (Brno) 
255 b., 4. Anna Kneysová-Spanyo 230 b., 5. Martina Maš-
ková  (Plzeň)  215  b.,  6. Anna Müllerová  (Strýčkovice,  okr. 
Domažlice)  190  b.,  7.  Miroslav  Tatay  (Těchobuz)  160  b.,  
8. Pavla Košuličová (Šardice, okr. Hodonín) 155 b., 9. Ka-
teřina Pavková 110 b., 10. Monika Bohdálková 60 b.
HáČKOVáNí  
1. Simona Pálková  (Hulín,  okr.  Kroměříž)  300  b., 2. Anna 
Müllerová  270  b.,  3. Věra  Ruličková  (Havířov)  255  b.,  
4.  Ludmila  Karásková  (Rosice  u  Brna,  okr.  Brno-venkov) 
210 b., 5. Jiřina Ivorová (Přerov) 180 b., 6. Anna Krzyzecká 
(Karviná) 155 b.
PLETENí  
1. Simona Pálková 285 b., 2. Anna Müllerová 270 b., 3. Anna 
Formánková (Havířov) 255 b., 4. Ludmila Karásková 240 b., 
5.  Gražyna  Kristianová  (Havířov)  225  b., 6.  Jiřina  Ivorová 
180 b., 7. Věra Ruličková 155 b.
BATIKA  
1. Radek Dohnal (Osoblaha, okr. Bruntál) 288 b., 2. Martina 
Kratochvílová (Plzeň) 285 b., 3. Alena Štorková (Hradčany, 
okr. Brno-venkov) 281 b., 4. Milena Samková 243 b., 5. Na-
děžda Matoušková 230 b.
ZDOBENí KRASLIC  
1. Martina Mašková 264 b., 2. Pavla  Indrová 218 b., 3. Zde-
něk Čechura (Kladruby, okr. Tachov) 156 b., 4. Veronika Pe-
chová (Plzeň) 131 b., 5. Eliška Fáberová (Rokycany) 111 b., 
6. Petr Nikodem (Brno) 82 b.
MALBA NA SKLO  
1. Milan Ševčík  (Prostějov) 300 b., 2. Alena Koubová  (Tě- 
chobuz)  265 b., 3. Zdeněk Čechura 255 b., 4. Josef Batěk 
a Veronika Pechová 235 b., 6. Miluše Pajtová  (Těchobuz)  
a Jana Studená 220 b.
VýROBA SVíČEK  
1. Milan Ševčík 300 b., 2. Alena Vopatová 287 b., 3. Veronika 
Svobodová 240 b.
FOTOGRAFIE  
1. Pavel Michalík 290 b., 2. Pavel Brychca (Příbram) 270 b., 
3.  Jana  Zahradníková  260  b.,  4.  Richard  Bureš  240  b.,  
5.  Ivana  Žondrová  (Brno)  230  b.,  6. Pavel  Marek  (Plzeň)  
200 b., 7. Jaroslav Ličman 190 b., 8. Jaroslav Aleš 180 b.
DRáTOVáNí  
1.  Pavla  Indrová  290  b.,  2. Martina  Kratochvílová  (Plzeň)  
242 b., 3. Marcela Tannenbergová 237 b., 4. Petr Janák (Tě- 
chobuz) 233 b., 5. Jan Grulich (Křtiny, okr. Blansko) 197 b.,  
6.  Markéta  Běhalová  (Náměšť  nad  Oslavou,  okr.  Třebíč)  
149 b., 7. Martin Vaněrka 142 b.
MALOVáNí NA KAMENY  
1. Pavel Finger  (Zbůch) 289 b., 2.  Jana Polívková 270 b.,  
3. Anna  Kneysová-Spanyo a Jana Anna Světnická 269 b.,  
4.  Zdeněk  Šebesta  (Zbůch)  255  b.,  5.  Ivana  Bohdálková  
254 b., 6. Tereza Olexová (Město Albrechtice, okr. Bruntál) 
244 b., 7. Petr Nikodem 215 b., 8. Vladimíra Vlasáková (Po-
čáply, okr. Pardubice) 170 b.
UBROUSKOVá TECHNIKA  
1. Gražyna Kristianová a Jarmila Pleskotová 300 b., 3. Eliš-
ka  Fáberová  285  b., 4.  Simona Plucková  (Třebíč)  282  b.,  
5. Daněla Pastorková (Dolní Těrlicko, okr. Karviná) 279 b., 
6. Jaroslava Pilná 255 b., 7. Jaroslav Novotný (Náměšť nad 
Oslavou) 240 b., 8. Martina Lišková  a Gabriela Šornová (Pl-
zeň) 219 b., 10. Martin Hucl (Ejpovice, okr. Rokycany) 216 b., 
11. Veronika Pechová 210 b.

„Národní“ abilympijský květen odstartovalo v sobotu 
šestnáctého v areálu Jedličkova ústavu a škol v Praze 
na Vyšehradě 120 tělesně, smyslově a mentálně posti- 
žených dětí a mládeže v maximálním věku 18 let. Na  
reprezentanty různých škol, ústavů sociální péče nebo 
i sdružení čekalo v 8. ročníku české abilympiády pro 
děti a mládež 15 soutěžních disciplín. O premiérové 
vítězství se zápolilo v korálkování, o které byl velký zá- 
jem. Ve všech soutěžích vzniklo množství nádherných 
výrobků, které si lze prohlédnout ve fotogalerii na in-
ternetu www.abilympiada.eu.

V březnu 2002 převzala nad soutěžní přehlídkou 
schopností a dovedností dětí a mládeže se zdravotním 
postižením patronát Česká abilympijská asociace.

O tři medailové příčky se letos podělili následující abi- 
lympionici (ve II. kategorii košíkářství a práce se dřevem 
nastoupili jen dva soutěžící):

ARANžOVáNí KVěTIN, II. kategorie
1. Marek  Kreisinger  (ZŠ  a MŠ  pro  tělesně  postižené  /TP/ 
Liberec), 2. Martina Lacková (ÚSP Zbůch, okr. Plzeň-sever), 
3. Kristýna Fillová (ZŠ a MŠ pro TP Liberec) 
BATIKOVáNí, II. kategorie
1. Filip Burdys (ZŠ a MŠ pro TP Liberec), 2. Jan Bajtek (ZŠ 
Ostrava-Zábřeh),  3.  Veronika  Smolová  (Speciální  ZŠ  Ústí  
nad Orlicí)  
CUKRářSTVí, II. kategorie
1. Barbora Nováková (ZŠ a PŠ Arkadie Teplice), 2. Michaela 
Vondráková  (ZŠ  a  OŠ  Horšovský  Týn,  okr.  Domažlice),  
3. Lucie Beranová (ZŠ a MŠ Prointepo Hradec Králové)  
HRY NA PC, I. kategorie
1.  Michal  Hynek  (ZŠ  a  MŠ  Prointepo  Hradec  Králové),  
2. Erik Čálkovský (ZŠ a MŠ Jana Broskvy Brno), 3. Miroslav 
Básler (Exodus Třemošná, okr. Plzeň-sever)   
HRY NA PC, II. kategorie
1.  Jakub Malafa  (Ty  a  Já Plzeň), 2. Miloš  Jellimetzky  (ZŠ  
a PŠ Arkadie Teplice), 3. Miroslav Karol (Exodus Třemošná)  
KERAMIKA, I. kategorie
1. Kateřina Sedláková, 2. Milan Krepindl (oba ÚSP Zbůch), 
3. Kateřina Kubíčková  (Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí)  
KERAMIKA, II. kategorie
1. Michaela Homová (KZŠ Jihlava), 2. Martin Slavík (ZŠ a PŠ 
Arkadie Teplice), 3. Josef Petránek (ÚSP Zbůch) 
KORáLKOVáNí, II. kategorie
1. Lenka Řeháková (ZŠ a MŠ pro TP Liberec), 2. Liridona Ka-
raqi, 3. Sandra Schejbalová (obě Jedličkův ústav Liberec)
KOŠíKářSTVí, II. kategorie
1. Jitka Janatová (ZŠ a PŠ Březejc, okr. Žďár nad Sázavou), 
2. Markéta Šeblová (ZŠ a MŠ pro TP Liberec) 
LEGO
1. Michal Urbanec (Jedličkův ústav Liberec), 2. Patrik Strou-
hal, 3. Jan Cibulka (oba Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí)  
MALOVáNí, I. kategorie
1.  Lucie Klinská  (ZŠ a PŠ Arkadie Teplice), 2. Tereza Do-
lenská, 3. Anna Reineltová (ZŠ a MŠ pro TP Liberec) 
MALOVáNí, II. kategorie
1.  Lukáš  Hološ  (Exodus  Třemešná),  2.  Aleš  Přecechtěl  
(ZŠ  a MŠ Kroměříž), 3. Marta Kořínková  (Jedličkův  ústav 
Liberec)
MALOVáNí NA SKLO, I. kategorie
1. Adéla Votrubová  (ZŠ,  ZSŠ a MŠS Kladno), 2.  Karolína 
Blažková  (ZŠ  Třinec),  3.  Daniela  Lehmannová  (ZŠ  a  OŠ 
Horšovský Týn)   
MALOVáNí NA SKLO, II. kategorie
1. Michaela Drašnerová, 2. Patrik Svoboda  (oba ZŠ a PŠ 
Arkadie Teplice), 3. Tereza Beranová  (ZŠ a MŠ Prointepo 
Hradec Králové)
PRáCE SE DřEVEM, I. kategorie
1. Jan Hlaváček, 2.–3. Dominik Brand a Lukáš Kotrč (všichni 
ZŠ a OŠ Horšovský Týn)   
PRáCE SE DřEVEM, II. kategorie
1. Petr Korpaš (ZŠ a OŠ Horšovský Týn), 2. Ondřej Novotný 
(ZŠ a PŠ Březejc)  
PUZZLE, I. kategorie
1.  Dominik  Mižár  (ZŠ,  ZSŠ  a  MŠS  Kladno),  2.  Veronika 
Opavská, 3. Simona Kupčáková (obě ZŠ Ostrava-Zábřeh)  
PUZZLE, II. kategorie
1. Marie Dašková (ZŠ, ZSŠ a MŠS Kladno), 2. Martin Bla- 
hut (KZŠ Jihlava), 3. Petr Kokoška  (ZŠ, ZSŠ a MŠS Kladno) 
STUDENá KUCHYNě, I. kategorie
1. Tomáš Jarmář (Domov Raspenava, okr. Liberec), 2. Fran-
tišek Němeček (ZŠ a MŠ Kroměříž), 3. Petr Beneš (Jedlič-
kův ústav a školy Praha)  
STUDENá KUCHYNě, II. kategorie
1. Renata Balogová (ZŠ a OŠ Horšovský Týn), 2. Miroslav 
Štefan (Domov Raspenava), 3. Petr Klofera (ZŠ a MŠ Pro-
intepo Hradec Králové)  
TKANí (HRáBě), II. kategorie
1. Michaela Hlavatá (Jedličkův ústav a školy Praha), 2. Martin 
Gabriel (ZŠ a PŠ Arkadie Teplice), 3. Kateřina Honková (ZŠ, 
ZSŠ a MŠS Kladno)  
VYŠíVáNí, II. kategorie
1. Erika Skuhrová (Jedličkův ústav a školy Praha), 2. Renata 
Markovičová, 3. Lucie Brychcínová  (obě ZŠ a OŠ Horšov-
ský Týn)



Hlavní hvězdou doprovodného programu letošní abi-
lympiády byl herec Josef Pejchal, jehož účast potvrdila 
obrovskou popularitu, kterou získal zejména seriálovou 
rolí Adama Suka. Stačil se vyfotografovat s kdekým, 
rozdal desítky autogramů, trpělivě odpovídal na dota-
zy moderátora Filipa Novotného i samotných účastníků  
abilympiády. Velice ochotně poskytl rozhovor i nám... 

✔ Jaké pocity a zážitky jste si odnesl ze své páteční 
návštěvy abilympiády?
„Setkání  s  účastníky  bylo  pro  mne  osvěžující  a  inspira- 

tivní.  Doufám,  že  se  všem  návštěvníkům  abilympiáda  lí- 
bila minimálně tak jako mně.“ 

 
✔	 Myslíte si, že naše společnost se věnuje handica- 
povaným spoluobčanům dostatečně?
„Vždy je co zlepšovat a začít se musí u sebe. Proto by si  

měl každý říct, ať už má handicap nebo ne, jestli dělá maxi-
mum  pro  lepší  soužití,  porozumění  a  přijetí  těchto  skupin  
mezi sebe. Sám u sebe vidím, že na  tom dělám poměrně 
hodně, ale snažit se musím ještě víc. Každý má své různo- 
rodé  a  jedinečné možnosti  a  osobnostní  dary  a  jen  podle  
nich se  musí rozhodnout, zda jich využívá přiměřeně a jestli  
se  věnuje  lidem  kolem  sebe,  opakuji  nejen  handicapova- 
ným, dostatečně.“  

 
✔	 Z vašeho trpělivého a vstřícného přístupu ke všem 
zájemcům o fotografování, podpisy, rozhovor, potřese- 
ní rukou atd. jsem byl příjemně překvapený. Násled- 
ně jsem zjistil, že jste vyrůstal ve veliké rodině, ve 
které jste měl pět sourozenců. Co vám rodina dala do 
hereckého života?
„Mám to štěstí, že jsem mohl vyrůstat v rodině a i v dalších 

obdobích  mého  dospívání  jsem  v  ní  měl  oporu.  Proto  si 
myslím,  že  mi  do  hereckého  života  dala  jistotu,  že  jsem 
milován, ať už se mi pracovně daří nebo ne, a  také  jistou  
míru  spolupráce,  která  je  v  rodinném  soužití  i  při  práci  
na  jevišti  či  před  kamerou  velmi  nutná.  To  jsou  jedny  

z  největších  darů  mé  rodiny  ke  mně.  Snad  i  já  je  mohu 
obdarovávat  něčím  důležitým,  nejen  někdy  přehnaným 
zájmem médií o jejich soukromí.“ 

✔	 Vím o vás, že velice rád cestujete. Když už jsme 
nakousli vazbu rodiny a herectví, co vám pro vaše 
povolání dají cestovatelské zážitky?
„Například rozmanitost, nové výzvy a improvizaci. Jsem vel- 

mi roztržitý člověk, a pokud si cestu nenaplánuji podrobně, 
často  musím  improvizovat.  To  je  pro  mou  práci  přínosné, 
ale  stresující  pro  mé  nejbližší.  Pokud  je  cesta  náročná  
a  dlouhá,  nechci  je  vystavovat  takovému  tlaku,  byla  by  to  
ode mne nezodpovědnost. Cestování mám velmi  rád, pro-
tože  setkávání  se  s  novým  prostředím,  lidmi  a  jejich  způ- 
soby  života  jsou  obohacující  nejen  pro  mou  profesi,  ale 
hlavně pro můj běžný život.“ 

✔	 Co děláte, když zrovna nezkoušíte, nehrajete divadlo 
nebo nenatáčíte?
„Snažím se v  těchto chvílích sportovat  i odpočívat. Obojí 

ve společnosti přátel a mých nejbližších. To je pak paráda!“   

✔	 Zaskočila vás popularita seriálového Adama Suka? 
A máte možnost mu dát něco ze sebe, nebo se musíte 
 ortodoxně držet scénáristické předlohy? 
„Popularita, která přišla se seriálovou rolí, změnila způsob 

života nejen mně, ale i mým blízkým. A jsou situace, kdy jim 
má práce,  kterou  se  snažím dělat  co nejlépe,  přináší  více 
starostí  než  radostí. To  je  ten nelehký život  vedle umělce. 
Herec vždy nabízí, a pokud se to režisérovi a scénáristům  
líbí,  použije  se  to  pro  ztvárnění  role.  Tady  se  už  těžko 
rozlišuje, co bylo čistým nápadem scénáristů a kde se oni 
nechali inspirovat diváky anebo samotným hercem.“ 

✔	 Můžete prozradit jaké máte cíle a přání v osobním  
i hereckém životě?
„Cílů a přání mám, jako každý jiný člověk, spousty, ale ne-

chám se mile překvapit, které z nich vyjdou a které zůsta- 
nou jen v mé představivosti.“ 

Děkuji za odpovědi a za všechny vám přeju jen to nej-
lepší!                                                   JAROMíR FRIDRICH

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 3 vyšlo v červnu 2009)
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JOSEF PEJCHAL se narodil 30. 10. 1979 v Českém Krumlově. 
V roce 2002 získal absolutorim v oboru herectví na Státní kon-
zervatoři v Praze. Hrál v divadle konzervatoře DIK, v Národním 
divadle Praha, v žižkovském divadle Járy Cimrmana, v Divadle 
Příbram a v Moravském divadle Olomouc. V současnosti je 
v angažmá Východočeského divadla v Pardubicích (od roku 
2006), kde se objevil v rolích Hamleta, prince dánského (Ham- 
let), zpěváka Aralambiho (Cikáni jdou do nebe), Pribiny, dů-
věrníka Stojmírova (Radúz a Mahulena), zbojníka Janíka 
(Malované na skle). Popularitu mu přinesla role MUDr. Adama 
Suka v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě. 

2  22  soutěžních  disciplínách  ze 
38 vyhlášených nastoupilo celkem 
126  abilympioniků.  Nejvíce  jich 
bylo s mentálním postižením (příp. 
kombinovaným s jiným) – 36, zra- 
kové nebo sluchové uvedlo v při- 
hlášce  22  soutěžících.  Vozíčkářů 
nastoupilo 11, z  toho šest s elek-
trickým  vozíkem.  Kompenzační   
pomůcku  typu  berle,  hole  či  cho-
dítka mělo 14 účastníků soutěží.
2		Nejpočetnější ekipa reprezen- 
tovala brněnské sdružení Filia, při- 
jelo jich 17. Po 9 soutěžících vy- 
slaly základní organizace Svazu 
tělesně postižených z Havířova 
a sdružení Exodus Třemošná.
2	 Největší  počet  soutěžících    – 
16  –  aranžoval  suché  květiny. 
Ve  studené  kuchyni  nastoupilo 
13  účastníků  a  po  11  v  ubrous- 
kové  technice a keramice. Pouze 
3  předváděli  své  schopnosti  
a dovednosti ve výrobě svíček, ve 
startovní  listině  cukrářství  a  koší- 
kářství  byli  zapsáni  4  soutěžící 
a  ve  výrobě  nábytku  5. Přes  dvě  
desítky abilympioniků přitom využi- 
ly  možnost  nastoupit  ve  2  disci-
plínách.
2	 Pro 3 abilympioniky znamenala 
jejich vystoupení 2 prvenství: Mi-
lan Ševčík zvítězil v malbě na  
sklo a ve výrobě svíček (zároveň 
obhájil loňské primáty, díky maxi- 
málnímu zisku 300 bodů v obou 
disciplínách ho lze považovat 
za nejúspěšnějšího abilympioni- 
ka), Pavla Indrová v cukrářství 
a v drátování a Simona Pálková 
byla nejlepší v háčkování a v ple- 
tení. Maximální bodový zisk měli 
i vítězové v keramice, malbě na 
hedvábí, háčkování a ubrousko- 
vé technice.
2	 Medaile z kůže si  za 1. místo  
odvezlo  na  Moravu  a  do  Slez- 
ska  13  abilympioniků,  v Čechách 
zůstalo  8  vítězství.  Ve  2  soutě- 
žích – ubrouskové  technice a ke- 
ramice – obsadili  1. místo 2 sou- 
těžící.  7  disciplín  –  košíkářství, 
cukrářství, studenou kuchyni, háč- 
kování,  zdobení  kraslic,  malbu 
na  sklo  a  výrobu  svíček,  vyhráli 
stejní soutěžící jako loni.                 (mk) 

Zajímavosti a čísla

Nezáleží mu na tom, 
jestli vyhraje
Jaroslav  Ličman  z  Mladé  Bole-

slavi  patří  k  pravidelným  účastní-
kům abilympiády.  „Lákají mě sou- 
těže,  proto  sem  jezdím,“  tvrdí. 
Vyzkoušel  už  si  kdeco:  studenou 
kuchyni,  vyřezávání  ovoce  a  ze-
leniny,  cukrářství  i  fotografování. 
Nejúspěšnější byl v posledně uve-
dené  disciplíně:  před  třemi  lety 
nenašel  s  klasickým  fotoapará-
tem  v  ruce  na  abilympiádě  pře- 
možitele.
S  ovocem,  korpusem  dortu  či 

delikatesní  šunkou  si  pohrává  jen 
v  roli  soutěžícího.  „Doma  to  vů- 
bec netrénuju. Na co?“
Devětatřicetiletý  muž  s  lehčím 

mentálním  postižením  je  zaměst-
nán v chráněné dílně, kde vytváří 
keramiku. Ta ho však coby soutěž-
ní  obor  neláká.  „Mě  baví  focení, 

tomu  se  věnuju  už  dlouhé  roky,“ 
svěřuje  se  pan  Ličman.  Rád 
navštěvuje koncerty zpěváků a ka-
pel,  autogramiády  či  zábavné  ak- 
ce. A  známé  osobnosti  si  na  pa-
mátku jednak vyfotí, jednak nechá 
podepsat do svého památníčku.
Ve studené kuchyni letos uplatnil 

originální nápad. Kolem Velikonoc 
našel  v  jednom časopisu obrázek 
s  talířem,  na  němž  byla  kuřátka 
z  vajíček  a  rozhodl  se,  že  ho  na- 
podobí.  „Rozhodčím  se  to  líbilo 
a  jejich  známým  taky,“  říká  spo-
kojeně. Že skončil v disciplíně pá-
tý, pro něj není důležité...
Z  doplňkových  akcí  se  pan 

Ličman  nejvíc  těší  na  osobnosti 
známé  z  filmu  či  televize.  „Mohlo 
by  jich  být  na  abilympiádě  víc. 
Loni bylo príma setkání s hercem 
Pavlem  Novým,  škoda  že  letos 
nepřijel,“  říká  –  a  ukazuje  hercův 

podpis  a  věnování  ve  své  sbírce 
autogramů.

Nedá na abilympiádu 
dopustit
Velmi ráda soutěží. Na abilympi- 

ádu  přijela  podruhé.  „Loni  jsem  
soutěžila  v  háčkování,  letos  jsem 
si vybrala pletení. A vyhrála jsem!“  
raduje se Simona Pálková z Hulí-
na.  Z  ostatních  disciplín  ji  nejvíc  
zaujalo malování  na  hedvábí:  ob- 
divuje,  co  v  něm  soutěžící  do- 
kážou.  Nezkusí  to  taky?  „Nevím, 
jestli k tomu někdy najdu odvahu,“ 
usmívá se.
Na  abilympiádu  paní  Pálkovou 

upozornilo TyfloCentrum v Přerově. 
„Velmi  se  mi  tady  líbí,  moc  si 
to  užívám.  Za  rok  určitě  přijedu 
znovu,“  tvrdí  rozhodně.  A  slibuje, 
že zkusí sehnat i nové účastníky.  

                                              (pel)

Zaznamenali jsme na 17. abilympiádě

Adam Suk změnil život nejen mně

„ukázková“ recyklace vzbudila zájem
Ukázkovou  disciplínou  v  letošním  programu  
abilympiády byla recyklace papírového odpadu. 
Nápad  vzešel  od Marie  Halamíčkové  z  Uher-
ského Hradiště, která už řadu  let spolupracuje 
s  abilympijským  hnutím  nejen  jako  pravidelná 
rozhodčí  různých  disciplín.  Cesta  od  nápadu 
k realizaci potom trvala týden.
„Soutěžní“  úkol,  na  který  postačovaly  kromě 

starých novin (v nabídce byl ale také telefonní 
seznam) pouze špejle a lepidlo, představoval tři 
kroky. Nejprve se na špejle namotal papír, který 
se na konci  slepil. Následně se špejle  vytáhly  
a slepením „vytvrzený“ papír byl coby polotovar 
připraven k poslední operaci – vytvoření deko- 
rativního  předmětu.  (Vzhledem  k  tomu,  že  
účastníci  dělali  především  košíky  a  podobné  
věci,  dala  by  se  soutěž  pojmenovat  také  „ko- 
šíkářství jinou metodou“.)
Zájem o ukázkovou disciplínu byl veliký a or- 

ganizátory  příjemně  překvapil.  Proto  se  k  za-
řazení  recyklace  odpadu  mezi  vyhlášené  dis-
ciplíny  v  roce  2010  přiklání  Jaromír  Krpálek, 
který  má  na  starosti  soutěžní  část  abilympiá-
dy:  „Tato  činnost  předpokládá  pouze  nápad, 
šikovné  ruce a pak už  je  to  jen  rutinní  záleži- 
tost.  Je  přitom na  libovůli  každého,  pro  co  se 
nakonec  rozhodne: může  to  být  košík  na dět-

ské hračky, ale také třeba ptačí budka. Materiál 
lze  povrchově  různým  způsobem  upravit  – 
nalakovat, nabarvit atd. Velkou výhodou  je, že  
pokud  není  autor  se  svým  výrobkem  spoko- 
jen,  může  ho  jednoduše  zmačkat  a  udělat 
znovu.“ K  tomu dodává:  „Zbývá doufat,  že  le-
tošní  zájem  vydrží  i  nadále  a  že  se  nám  při- 
hlásí dost soutěžících.“ 
Na  internetu  existuje  mnoho  adres,  které 

popisují  i ukazují, co všechno  lze po  jednodu-
chých  operacích  z  novinového  papíru  vy- 
tvořit.  Čtenářům  nabízíme  (třeba  jako  pomoc 
při rozhodování o případné účasti v nové sou-
těžní disciplíně) například tyto webové adresy: 
– http://anomis.blog.cz/rubrika/navod_pleteni_ 
  z_papiru,
– http://anomis.blog.cz/0902/jarni-kosik, 
– http://loskutak.nova.cz/clanek/hobby/pleteni_ 
  z_papiru.html, 
– www.duhovaplaneta.cz/cs/kontakt.
Poprvé  se  organizátoři  pardubických  národ-

ních abilympiád s  recyklací odpadů coby sou-
těžní disciplínou setkali  v  srpnu 2000 v Praze  
na  5. mezinárodní  abilympiádě.  Přede  dvěma 
lety  recyklaci  jako  ukázkovou  disciplínu  před-
vedli  japonští  organizátoři  při  7.  mezinárodní 
abilympiádě.                                                (mk)



K nemnoha městům, které mají zpracovanou kon-
cepci bezbariérovosti, patří Pardubice. Velkou zá- 
sluhu na tom má speciální komise, která při ma-
gistrátu působí už pět let. Svého zástupce v ní má 
i Česká abilympijská asociace (CAA).

Klíčovým  dokumentem  pro  systematické  odstraňo-
vání  stavebních  a  dopravních  bariér  je  v  naší  zemi 
Národní rozvojový program mobility pro všechny. Ten 
vyhlásily vláda a Národní rada zdravotně postižených 
ČR v roce 2002. „Na jeho základě jsou v Pardubicích 
postupně  realizovány  bezbariérové  trasy.  V  součas-
nosti už existují tři a na letošek je připravena čtvrtá,“ 
uvedla Alena Bělohlávková  z  poradenského  středis- 
ka bezbariérovosti CAA. Návrhy na trasy mohou podá- 
vat  jen města  a  obce:  hodně  tedy  záleží  na  schop-
nostech a iniciativnosti úředníků samosprávy, zejména 
odboru  dopravy,  odboru  investičního  a  stavebního 
úřadu.

Šest bezbariérových tras
V Pardubicích dobrá vůle na radnici nechybí. Město 

počítá  celkem  se  šesti  bezbariérovými  trasami,  na 
jejichž podobě se podílí i zmíněná komise. Ta se schá- 
zí téměř každý měsíc a kromě CAA v ní jsou zastou-
peny i další subjekty: například Dopravní fakulta Jana 
Pernera  Univerzity  Pardubice,  Sjednocená  organi- 
zace  nevidomých  a  slabozrakých,  Dopravní  podnik  
města Pardubic či Městský rozvojový fond.
Na realizaci tras jdou finance z ministerstev, od Stát-

ního fondu dopravní  infrastruktury a také z městské-
ho  rozpočtu.  Úpravy  zahrnují  jednak  zpřístupňování 
vstupu a interiéru budov sloužících veřejnosti, jednak 
odstraňování bariér na přechodech, zastávkách a za-
jištění bezbariérové hromadné dopravy.

Užitečná mapa
Dalším chvályhodným počinem pro obyvatele měs-

ta  i návštěvníky, na němž má výrazný podíl CAA,  je 
mapa  bezbariérovosti.  Pardubice  ji  zveřejnily  na 
internetu  už  v  říjnu  2004:  lze  ji  najít  na  stránkách  

www.mesto-pardubice.cz/mesto/bezbarierovost-
mesta.html.
Jsou  na  ní  vyznačeny  přechody  upravené  pro  vo-

zíčkáře,  parkovací  místa  vyhrazená  pro  zdravotně  
postižené, přechody se zvukovou signalizací a se sig- 
nálními  pásy  pro  zrakově  postižené  lidi  a  také  bez-
bariérové zastávky MHD.
Za zmínku stojí i to, že v prosinci roku 2003 získalo 

město perníku druhé místo v soutěži Obec zdravotně 
postiženým, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR. 
Na prvním místě se tehdy umístila Olomouc: ve sna-
ze o systematickou likvidaci bariér byla hanácká me-
tropole  v  Česku  průkopníkem.  „Přiznávám,  že  jsme 
se od Olomouckých učili. Získali  jsme od nich mno-
ho  cenných  rad  a  informací.  Dnes  patří  Pardubice 
k nejaktivnějším městům: pro vozíčkáře, nevidomé či 
neslyšící  se  toho  za  posledních  šest  sedm  let  udě-
lalo docela hodně,“ řekla Ivana Liedermanová, před-
sedkyně  komise  pro  bezbariérovost  pardubického 
magistrátu.  A  dodala,  že  na  čtvrtou  bezbariérovou 
trasu město bohužel peníze nedostalo...
K  požadavkům  lidí  se  zdravotním  postižením  jsou 

nyní vstřícnější i projektanti, investoři a stavitelé. CAA 
při  posuzování  projektové  dokumentace  důsledně 
uplatňuje  stavební  zákon a prováděcí  vyhlášku.  Jak 
potvrdila  paní  Bělohlávková  z  CAA,  která  zpracuje  
za  rok  asi  200  vyjádření,  účastníci  stavebního  říze- 
ní už mají k platné legislativě větší respekt.         (pel)

Komplexně  připravené  záměry  na  vybudování  bez-
bariérových  tras  mohou  města  a  obce  předkládat 
v  termínu  stanovovaném  každoročně  řídicím  výbo- 
rem  Programu mobility:  letos  jím  byl  15.  květen. 
Kontaktní  adresa:  sekretariát  Vládního  výboru  pro 
zdravotně  postižené  občany,  nábř.  E.  Beneše  4,  
118 01 Praha1 – Malá Strana; telefon: 224 002 316, 
e-mail: vvz@vlada.cz.
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CAA se představuje

Vracíme se ještě k literární soutěži na 
téma „Internet a můj handicap“. Zatímco 
v minulém čísle jsme zveřejnili příspěvek 
Ivetty Kollertové o boji s rakovinou, nyní 
otiskujeme vítězné dílko: pozoruhodný  
příběh s počátkem ve válečném Krakově, 
který napsala Marta Bednářová z Prahy. 
Všech 30 soutěžních textů lze najít na 
stránkách www.helpnet.cz/inspo.      (pel)

Jak mi internet našel 
ztracené sourozence

Název  mého  příběhu  zní  tak  trochu  po-
hádkově.  Týká  se  však  stoprocentně  jak 
internetu, tak mého postižení: eresky neboli 
roztroušené sklerózy.
Vše začalo před rokem, kdy jsem při svém 

bloudění internetem objevila informaci, že od 
jisté  doby  působí  v  České  republice  jaká- 
si  společnost  Genomac  International,  kte- 
rá  je  pomocí  vzorků  DNA  schopna  nalézt  
nejen  povedené  tatíky,  kteří  se  brání  platit 

povinný  groš  na  svá  dítka,  nýbrž  i  osoby 
příbuznými  dávno  pohřešované  a  dosud  
marně  hledané.  Mnohé  z  nich  lze  pomocí  
mezinárodní  databáze dokonce najít  i  v  ci-
zině.
Od  tohoto  momentu  jsem  se  od  in-

ternetového portálu firmy Genomac nehnula 
ani  na  vteřinu. Test DNA  včetně  nezbytné- 
ho  certifikátu  mi  tam  vyhotovili  za  celkem 
slušný  peníz  opravdu  rychle.  A  pak  začal 
kolotoč, o jakém se mi ani nesnilo.
Narodila jsem se na konci války v polském 

Krakově a podle kusých informací zahynula 
celá moje rodina v německém koncentráku. 
Mne, ještě miminko, prý před německým ko- 
mandem zachránili místní  a  s  ostatními  si-
rotky odvezli do nejbližšího útulku. Odtud si 
mě pak odvezli moji pěstouni z Čech a vy-
chovávali mě jako svoje vlastní dítě.
Čas ubíhal, léta přibývala, pěstouni jsou již 

dávno na pravdě boží a moje minulost totál-
ně v mlhách. Prý nás bylo šest sourozenců, 

ale co se s nimi stalo, nikdo neví. A tak jsem 
se pustila do pátrání jako pinkertoni. Necha-
la  jsem  svoje  DNA  zadat  do  mezinárodní 
databáze  a  čekala,  jak  se  situace  vyvine. 
Moc  jsem  si  sice  od  této  své  pátrací  akce 
neslibovala, vždyť pouhé moje DNA nestačí, 
pokud  to své nezadají  ti  „na druhé straně“, 
kteří  také někoho hledají. Byl  to prostě po-
řádný krok do tmy.
Po  nějakém  čase,  když  jsem  se  téměř 

denně  toulala  internetem  a  hledala,  kde 
bych sehnala vhodnou ledničku do své ma-
lé garsonky, mě napadlo,  jen  tak z plezíru, 
kliknout  na  dlouhatánské  a  složité  heslo 
pro  vstup  do  mezinárodní  databáze.  Nad 
tím,  co  se mi  objevilo  na  displeji  noteboo- 
ku,  jsem  zůstala  jako  opařená.  Bez  dechu 
jsem  zírala  na  dvě  jména:  jména  lidí  se 
shodným  DNA,  jména  ztracených  a  mnou 
nikdy nespatřených sourozenců.
Během  měsíce  se  jich  (včetně  země,  ve 

které žijí) objevilo všech pět. Donekonečna 

jsem hleděla na ta cizí jména, z nichž jsem 
proto,  že  byla  anglická,  nepoznala,  zda  to 
jsou  sestry,  či  bratři.  Ta  přípona  -ová  mi 
zkrátka chyběla.
Ze státu Missouri v USA mě hledal pan či 

paní Milligan,  z Nebrasky  zase  pan Reeve 
atd. Všichni z Ameriky. „Takže jsme komplet 
a naživu,“ zajásala jsem.
Kromě  handicapu  způsobeného  postiže-

ním  tu  však  najednou  byl  i  handicap  číslo 
dvě, a to dost podstatný. Neznalost  jazyka. 
„Nedej  bože,“  pomyslela  jsem  si  s  hrůzou, 
„aby mi  některý  sourozenec-Amík  zavolal.“ 
Milý internete, pomoz!
S vervou jsem se pustila do internetového 

kurzu  angličtiny  pro  začátečníky.  Moje  vý-
kony nejsou prozatím nijak světoborné. Ale 
až  některý  z  mých  sourozenců  bude  mít 
náhodou cestu kolem, budu mu schopná po 
pětašedesáti  letech  v  jeho  jazyce  obstojně 
říci alespoň: „How are you, bratříčku?“ 

                               MARTA BEDNářOVá

V literární soutěži zvítězil příběh o překvapivém setkání po desítkách let

Bariéry v Pardubicích mizejí díky 
výborné spolupráci radnice s neziskovkami

Domov  sv.  Josefa  v  Žirči  pořádá  
v sobotu 1. srpna odpoledne Sva- 
toanenské zahradní slavnosti. Be- 
nefiční  akce,  která  propojuje  svět 
zdravých a zdravotně postižených 
lidí,  se  koná  již  poosmé.  Výtěžek 
bude  letos  použit  zejména  k  do- 
končení  bezbariérových  ploch  
v  blízkosti  Domova  –  jediného 
lůžkového  zařízení  v  Česku,  kte- 
ré  poskytuje  specializované  soci- 
ální a zdravotnické služby pacien-
tům s roztroušenou sklerózou.
V  parku  budou  k  vidění  ukázky 

lidových řemesel a stánky s výrob-
ky  chráněných  dílen. Dětský  kou-
tek  tam  nabídne  projížďky  na 
ponících.  K  osvěžení  těla  i  duše 
poslouží čajovna s tóny tibetských 
misek a hrou na didgeridoo.
Slavnosti opět zahájí ve 13 hodin 

mše svatá v kostele sv. Anny. Pak 
začne bohatý kulturní program na 
třech žánrově rozdílných scénách. 
V kostele si přijdou na své milov- 
níci  vážné  a  duchovní  hudby:  za- 

hraje alternativní skupina Cizí slo- 
va,  gotické,  renesanční  a  barokní 
písně zazní v podání souboru Mu- 
sica per gaudium z České Skalice 
a  zazpívá  studentka  pardubické 
konzervatoře  Pavlína  Klepeštová. 
Závěr  bude  patřit  tradičně  profe- 
soru Václavu Uhlířovi  a  varhanní- 
mu  koncertu.  Rozezní  se  i  zvon- 
kohra v podání Víta Havlíčka.

Na nádvoří nakreslí  pohádku  
dlouholetý člen královéhradeckého 
divadla Drak Boris Šlechta. S ma- 
ňáskovým divadlem tradičně z Ja-

roměře přijede Jarka 
Holasová.  Zatančí 
skupina  moderního 
tance Angeles  dan- 
ce  group  ze  Dvora 
Králové nad Labem 
a početné publikum 
jistě  přiláká  známý 
imitátor Petr Jablon- 
ský.
Asi  největší  hvěz- 

dou  bude  písničkář 
Pavel  Dobeš,  který 

vystoupí v parku. Tamtéž zahraje 
i  severočeská  folková  kapela 
Stráníci, skupina Marolija zaměře-
ná  na  art  rock  a  folková  kapela 
Nový Paka. V Domově sv. Josefa 
bude den otevřených dveří.
Zdravotně  postižení  lidé  mají 

na  Svatoanenské  slavnosti  vstup 
zdarma. Akce se koná za podpory 
města  Dvůr  Králové  nad  Labem  
a Královéhradeckého kraje. 
Všichni jste srdečně zváni!

(pel)

Svatoanenské slavnosti v Žirči: pohodová sobota uprostřed léta

Kvalitní dětské společenské hry mají pro budoucí život našich potomků 
obrovský význam: učí  je  logickému uvažování a nenásilnou formou jim 
vštěpují obrovské množství  informací. V současné době existují  i  tako-
vé, díky nimž se naučí tolerovat a respektovat vrstevníky ze svého oko- 
lí, kteří jsou nějak viditelně zdravotně postiženi. Hra pro děti od věku čtyř  
let  „Vadí? Nevadí!  aneb Nejsme  všichni  stejní“  potvrzuje  svoji  přísluš-
nost do této skupiny už svým výmluvným názvem. Více nám v krátkém 
rozhovoru prozradila její autorka Taťána le Moigne (zároveň také provoz-
ní  ředitelka  české  pobočky  největší  světové  internetové  firmy Google, 
kde pracuje od října 2006).

m	Za jakých okolností tato hra vznikla?
Hra „Vadí? Nevadí!“ vznikla jako přímé pokračování společenských her 

z cyklu 4bambini. Tento cyklus se snaží hravou  formou zpřístupnit dě- 
tem ve věku tři až sedm let důležité hodnoty, jakými jsou slušnost, zdra-
ví, tolerance, kvalita. 

m Můžete ji trochu více představit?
Hra je svojí formou velice jednoduchá. Jde o herní formu, která se jme-

nuje loto. Hru tvoří otázky a odpovědi, které k sobě děti přiřazují. Roz-
ličné životní situace jsou vyjádřeny milými  ilustracemi Jany Ferdandes.  
Děti se  tak hravou  formou připravují do života, navíc si mohou v praxi 
hned vyzkoušet, zda to, co se naučily, v životě opravdu funguje. 

m Hra je svým zaměřením vhodná do každé rodiny s malými dětmi, 
chybět by určitě neměla ani ve speciálních i jiných školách a ani 
v dětských ústavech sociální péče. Jaký je o ni ale skutečný zájem? 
A kde se dá koupit a za jakou cenu?
Her 4bambini se za čtyři roky prodalo 25 000 kusů. Školky a základní 

školy patří k pravidelným zákazníkům. Hru lze zakoupit za cenu 349 ko-
run  na  adrese www.4bambini.cz  či  za  399  korun  v maloobchodní  síti, 
například Sparkys, Kanzelsberger a jiné.                                           (mk)

Nejsme všichni stejní


