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Výsledková
listina
Kompletní výsledky
všech soutěžních 
disciplín

Musíte žít tak, aby 
váš život měl smysl 
i pro někoho jiného

Rozhovor s mužem, 
který na handbiku 
dojel až do Paříže
 

Při tradičním hodnocení skončeného ročníku 
abilympiády ředitelka pořádající České abilym-
pijské asociace Ivana Dolečková (na snímku) 
výstižně konstatovala: „Letošní ročník potvrdil,  
že jsme sehraný tým, a jsem ráda, že mohu 
konstatovat – 18. abilympiáda se povedla.“

Mohla byste být konkrétnější?
Celkové hodnocení nás v organizačním 

štábu ještě čeká, přesto zmíním některé zále-
žitosti. Vylepšila se prezentace, pomohly obál- 
ky pro jednotlivé účastníky seřazené podle abe- 
cedy, nevznikaly fronty. Poněkud slabší účast 

proti minulým ročníkům přičítám dopadům hospodářské krize. Sice 
se snažíme účastnické poplatky radikálně nezvyšovat, ale i tak chá-
pu, že to je pro případné zájemce o účast zásah do rozpočtu. Možná  
se projevil i termín voleb. Oba soutěžní dny proběhly bez větších zádr-
helů. Byla jsem ráda, že jsme v rekordním čase zvládli vlastní přípravu 
haly a následně i celkový úklid po skončení.

Pokud byste měla jmenovat jednu soutěžní disciplínu, která vás 
zaujala?

Potěšil mě návrat paličkování. Naprosto nechápu, jak je možné něco 
takového vůbec vytvořit. Klobouk dolů!

A co doprovodný program?
Za sebe říkám – byl dobrý a neměl v podstatě žádná hluchá místa. 

Potvrdilo se, že je správné, když jeho přípravě věnujeme tolik času. Na- 
ší snahou je, aby byl pestrý a vybral si v něm opravdu každý. A to se po- 
vedlo i letos. Už tradiční večer v Třebosicích byl letos ozvláštněn ohňo-
strojem, u dobrého jídla, pití a muziky panovala vynikající atmosféra.

Každoročně se na tomto místě našeho rozhovoru ptáme, komu 
byste ráda poděkovala. Výjimku neuděláme ani letos.

Všem, kteří mají s abilympiádou něco společného. V první řadě těm, 
kteří se přihlásí a přijedou soutěžit, a současně jejich doprovodu. Moje 
poděkování patří i pracovníkům pořádající České abilympijské asocia- 
ce, rozhodčím a dobrovolníkům. Speciální dík opět patří řidičům par- 
dubického dopravního podniku – opět byli skvělí, ochotní, milí a usmě-
vaví. Prostě – všichni svým dílem přispěli k tomu, že se letošní ročník 
povedl.

Bez přízně partnerů a sponzorů by však tak veliká akce určitě 
zorganizovat nešla.

To máte pravdu. Vážíme si osobních záštit primátora města Pardubic 
Jaroslava Demla a hejtmana Pardubického kraje Radka Martínka. 
Tradiční je pomoc našeho generálního partnera Skupiny ČEZ, spolé- 
háme na podporu dalších – Hospodářské komory ČR, K2P, JUSTu, 
Foxconnu, Parexpa, Městského rozvojového fondu Pardubice. Cenná 
je i pozornost médií, zejména tradičního partnera Českého rozhlasu  
a Pardubického deníku, ale i celé řady dalších. 

Jaký byl váš nejsilnější zážitek?
Váže se k doprovodnému programu a asi nebudu sama. Byla to 

ukázka malých hasičů ze Sovětic, kteří na parkovišti ČEZ arény ukáz- 
kově zvládli zásah při požáru s vyprošťováním osob z hořícího domu. 
Vidět zaujetí pro věc u hasičské drobotiny od tří let věku, to bylo 
prostě něco úžasného. A ráda bych jmenovala i vyprávění Heřmana 
Volfa a Miloslava Doležala – je neskutečné, co dokázali a nesmírně 
obdivuji jejich plány, k jejichž splnění jim držím palce.

Co byste ráda řekla na závěr našeho hodnotícího rozhovoru?
Potěšil mě velký zájem oficiálních hostů – museli jsme hodně vybírat 

a škrtat, abychom neměli stůl dlouhý jako první řadu židlí. Zahřály  
i pochvaly už v průběhu abilympiády – za organizaci, za program – měla 
jsem pocit, že jsou myšleny opravdově. To je odměna pro nás všechny, 
kteří akci pořádáme, a dodává nám to sílu a podporu do dalších let.

Děkuji za odpovědi.                                            JAROMÍR FRIDRICH    

Působivý ohňostroj při slav-
nostním večeru v Třebosicích  
byl tečkou za průběhem 18. roč- 
níku národní abilympiády –  
soutěžní přehlídky schopností  
a dovedností osob se zdravot- 
ním postižením v disciplínách 
z oblasti řemesel i volnočaso-
vých aktivit. Dvoudenní klání 
v prostorách ČEZ arény, které 
organizačně zabezpečila Česká 
abilympijská asociace, určilo ví- 
těze 21 disciplín, ve kterých se 
objevilo 96 soutěžících z celé 
České republiky.

Nad 18. ročníkem měli osobní 
záštity primátor města Pardubic 
Jaroslav Deml a hejtman Pardu-
bického kraje Radko Martínek. 

Kromě nich se slavnostního za-
hájení dále zúčastnili náměstek 
hejtmana Pardubického kraje Ro-
man Línek, radní Pardubického  
kraje Miloslav Macela a Marké- 
ta Tauberová, náměstkyně par- 
dubického primátora Štěpánka 
Fraňková, člen Vládního výboru  

pro zdravotně postižené občany 
(VVZPO) Pavel Ptáčník, ředitel  
Úřadu práce Pardubice Petr Klim- 
pl a místopředseda Krajské hos-
podářské komory Pardubického 
kraje Jiří Doležal. Byli tu i Petr  
Zadák z Elektrárny Opatovice, 
Miloslav Rut z Foxconnu Pardu- 
bice, Aleš Kopecký z Městského 
rozvojového fondu Pardubice, Jan 
Wiesner ze Svazu českých a mo- 
ravských výrobních družstev, Mar- 
tin Kolovratník, ředitel Českého 
rozhlasu Pardubice, a samozřej- 
mě nechyběla vedoucí odboru  
komunitních služeb pardubického  
magistrátu Ivana Liedermanová. 
Účast si nenechala ujít ani Ja- 
roslava Selicharová, která na  
abilympiádu jezdila za VVZPO 
a dnes už je v důchodu.

Pořadatele při slavnostním za-
hájení zastupovali ředitelka Čes- 
ké abilympijské asociace (CAA)  
Ivana Dolečková, jednatel CAA  
a ředitel soutěží Jaromír Krpálek  
a člen správní rady CAA Vladi- 
mír Podnecký.

Slib rozhodčích přednesl Josef 
Halamíček z Uherského Hradiš-
tě, který měl na starosti počíta- 
čovou editaci textu, a slib závod- 
níků Milan Ševčík z Prostějova, 
který se přihlásil do drátování  
a výroby svíček.

Slavnostní zahájení zpestřili tru-
bači a saxofonový kvartet ZUŠ 
Polabiny. O simultánní přepis 
mluvené řeči se postarali v pá- 
tek Simona Sedmihorská ze  
Strojetic u Čechtic (obec v okre- 
se Benešov) a v sobotu Martin 
Čížek z Prahy. Tuto velice důleži- 
tou službu pro abilympiádu zajis- 
til koordinátor projektu Simultán- 
ní přepis mluvené řeči Jaroslav 
Winter z Prahy.

Generálním partnerem byla opět 
Skupina ČEZ, tradičními partne-
ry pak Hospodářská komora ČR, 
K2P, JUST, Foxconn, Parexpo, 
hlavním mediálním partnerem 
Český rozhlas Pardubice. 

Abilympionikem 
roku je vozíčkář
Milan Ševčík

Medailónek 
dlouholetého 
úspěšného účastníka

Pochvala je odměnou pro všechny

Po letech se do soutěžního programu vrátilo paličkování, na snímku u herdule pracuje pozdější vítězka Věra Bare-
šová z Ostravy. O abilympijskou tečku se před ČEZ arénou tradičně postaralo vypouštění balónků.

(Pokračování na str. 2)

Osmnáctý zápis do pestré abilympijské kroniky



Jedenadvacet sad originálních medailí, o které se le-
tos postarali studenti Střední průmyslové školy po- 
travinářské v Pardubicích, bylo připraveno pro 96  
soutěžících, kteří se přihlásili na 18. abilympiádu. 
O cenné vavříny se bojovalo ve čtyřech soutěžních 
půldnech. Opět jsme byli svědky čestných bojů a za- 
se jsme obdivovali vynikající výrobky. Vyhrát však  
mohli opravdu jen ti nejlepší, o čemž rozhodovalo 
šestatřicet rozhodčích, mnozí ve více disciplínách.  
Své prvenství obhájilo šest soutěžících. 

Naše hodnocení s Alenou a Jaromírem Krpálkovými,  
kteří jsou nerozlučně spjati se soutěžní částí abilympiády,  
začínáme u Pavly Indrové, která vyhrála tři disciplíny, ač 
v obecných propozicích je deklarována možnost účas- 
ti ve dvou disciplínách. „Paní Indrová má stále co na- 
bídnout. Ze své pozice jsme mohli rozhodnout o tom, že  
může soutěžit v další disciplíně, čehož jsme využili. Záro- 
veň máme dobrou zprávu pro příští ročník – do obecných 
pravidel zapracujeme možnost přihlášek do tří disciplín,  
podle našeho názoru se tím kvalita celé abilympiády 
zvedne.“

Jak hodnotíte letošní ročník? Co se povedlo?
„Kladem bylo, že proběhl  klidně,  v žádné disciplíně nebyl 

zaznamenán ani jeden protest. Obohacením soutěžního 
programu byla ukázková disciplína korálkování, kterou 
pro příští ročník zařadíme do nabídky pod názvem Výroba  
šperků z korálků. Věříme, že o ni bude zájem a nedo-
padneme jako s recyklováním papírového odpadu, který  
v ukázkové podobě poutal velkou pozornost, řada účast- 
níků si disciplínu vyzkoušela, ale pak jsme registrovali 
pouhou jednu soutěžní přihlášku, takže se nová disciplína 
letos konat nemohla.“

Zdá se, že se v posledních letech stabilizuje počet 
disciplín. Co udělat pro to, aby se jejich počet rozší- 
řil? Je to vaše ambice, soutěžní program rozšiřovat? 

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se uskutečnily 
všechny vyhlášené a nabízené. Za každou cenu však ni-
koliv, ale oživení stabilního programu by abilympiádě urči- 
tě prospělo. Ne vždy však naše snaha padá na úrodnou 
půdu, o čemž jsme se zmínili v případě recyklace. Po-
koušíme se o to každý rok, ale nedaří se nám přilákat víc 
soutěžících především na počítačové disciplíny. A to i pře- 
sto, že v této disciplíně je už druhý rok po sobě šan- 
ce získat kvalitní notebook, o který zatím losujeme. Možná  
by nám v případě rozšíření soutěžního programu mohli 
poradit čtenáři Zpravodaje. Každý nápad, jak přilákat co 
nejvíce soutěžících a disciplíny rozšířit, vítáme.“

V poli soutěžících má výraznou převahu 
Morava. V čem to je?

„Máte pravdu. Na Moravě jsou lidé více hra- 
ví, soutěživí a v neposlední řadě mají větší 
zájem o naší akci. Chtěli bychom přilákat sou-
těžící i z ostatních krajů a v příštím roce udě- 
láme maximum, aby to tak bylo.“

Ptáme se každého, nevynecháme ani  
vás – jaký byl váš nejsilnější osobní záži- 
tek z letošního ročníku?

„Stejně jako v loňském ročníku, i letos by-
chom rádi zmínili obsluhu u přepisu mluvené- 
ho slova. Odvedli vynikající práci a ukazuje se,  
že to je pro účastníky abilympiády velice po-
třebné. Úžasní byli malí hasiči ze Sovětic, do 
té doby jsme nikdy nic podobného neviděli. Ne- 
jen nám se zamlouval tradiční box, kde jsme 
všichni měli možnost dát si namíchat chuťově 
zajímavé nápoje, každý byl svým způsobem  
jedinečný. A v neposlední řadě chceme po- 
chválit zajištění a uspořádání voleb pro přes- 
polní účastníky. Jejich zájem nás příjemně 
překvapil a jsme rádi, že o zorganizování celé 
akce hovořily s uznáním komisařky z pardu-
bického volebního obvodu číslo 1, které mezi 
nás přišly.“ 

A závěrem – kdybyste měli poděkovat 
dvěma skupinám, které by to byly?

„V každém případě dobrovolníkům, bez jejichž pomoci  
by bylo složité naši abilympiádu uskutečnit. Náš druhý dík 
patří rozhodčím, kteří mají každoročně nelehkou pozici  
a tradičně ji zvládají na jedničku.“  

Děkuji za odpovědi.                                                       (fr)

První soutěžní den využilo mož-
nosti volit přímo v prostorách ČEZ 
arény 36 účastníků, kteří si v zá- 
konem stanoveném termínu za- 
jistili voličský průkaz – šlo o 19 
soutěžících, 12 členů jejich dopro-
vodu, čtyři rozhodčí a jednoho 
pořadatele. Organizátoři zajistili  
přítomnost dvou volebních komi- 
sařek z pardubického volebního 
obvodu číslo 1, které měly k dis- 
pozici hokejovou šatnu, která se 
změnila ve volební místnost.

Nejúspěšnější účastníce letošní- 
ho ročníku Pavla Indrová z Pře- 
rova zároveň v drátování a cu-
krářství obhájila svoje loňské  
prvenství, stejně jako dalších pět 
soutěžících: Jarmila Onderková 
(aranžování květin – ikebana), He-
lena Nejedlá (keramika), Simo- 
na Pálková (háčkování), Milan  
Ševčík (výroba svíček) a Pavel  
Michalík (fotografie). 

Abilympionikem roku byl vyhlá-
šen Milan Ševčík z Prostějova, 
jeden z nejvěrnějších účastníků 
abilympiády, který nás v minulosti 
reprezentoval i na mezinárodní 
abilympiádě v japonské Šizuoce. 
V předcházejících dvou ročnících 
toto významné ocenění získali  
Helena Nejedlá z Krnova a Mi- 
lan Linhart z Ostravy. 

Na podporu počítačových discip-
lín věnovali pořadatelé kvalitní  
notebook, o který se losovalo. 
Štěstí se usmálo na Miluši Nech- 
vátalovou z Brna, shodou okol- 
ností vítězku disciplíny počítačová 
editace textu.

Ukázkovou disciplínou letos bylo 
korálkování, a uvidíme, zda o něj 
bude zájem a tato nová disciplína 
se objeví v programu příštího 
ročníku. V roce 2009 o ukázkovou 

disciplínu recyklace papírového  
odpadu veliký zájem byl, ale nako-
nec se letos do ní přihlásil jediný 
soutěžící a disciplína se tak ne-
mohla uskutečnit. 

Opět se konala specializovaná 
výstava ABI-REHA a oba soutěž- 
ní dny byly zpestřeny zajímavým 
doprovodným programem – o těch- 
to součástech letošního ročníku 
abilympiády referujeme na jiných 
místech tohoto vydání.     (fr) 
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Už pošesté byla součástí abilympiády celostátní výstava rehabilitační, 
zdravotní a kompenzační techniky, chráněných dílen a pomůcek pro 
seniory ABI-REHA. Organizátorem byla tradičně pardubická agentura 
PAREXPO, garantem a členkou organizačního výboru pak Yvona Bu-
lušková z této agentury, kterou jsme požádali o zhodnocení výstavy.

Zájem nových vystavovatelů potěšil
„Sešli jsme se s těmi vystavovateli, kteří se účastnili v minulých roční- 

cích, a potěšil nás zájem nových. Doba není lehká, některé firmy 
z finančních důvodů nemohly přijet, proto si o to více vážíme těch, kte- 
ří se k nám opět do ČEZ arény vrátili..

Těžko vyzdvihnout některého vystavovatele, protože každý měl svým 
způsobem něco zajímavého k předvedení. Firma Otto Bock ČR nabíze- 
la k odzkoušení hybridní čtyřkolku, sama jsem se v ní projela a mu-
sím uznat, že to je velmi příjemné a rychle reagující vozítko. Leckterý 
návštěvník využil možnosti zkusit si odpal golfovým míčkem, velmi 
kvituji, že i handicapovaným je umožněno sportování v tak zajíma- 
vých sportovních odvětvích. Speciální vozík umožní fixaci těla a plynu- 
lý přechod do stoje, takže je možné zvládat i golfové údery (na snímku).

Každoročním a velmi oblíbeným vystavovatelem je sdružení Help- 
pes z Prahy, které opět přivezlo čtyři psí asistenty. Ti teď dokončují vý-
cvik a budou v nejbližší době předáni svým novým majitelům, kteří na  
ně již netrpělivě čekají. Návštěvníky vždy nadchne dokonalá souhra  psa 
s pánem a radost z každé pochvaly za perfektně provedený úkol. Ukáz-
ky práce asistenčních psů bývají každý rok divácky nejvděčnější.

Totéž platí pro ukázky canisterapie, které byly k vidění ve druhém vý-
stavním dni.

Na ploše bylo letos vystaveno i auto, které je speciálně upraveno pro 
řízení handicapovaným řidičem. Autoškola Pavla Pemla z Přelouče 
nabízela kurzy výcviku zdravotně postiženým občanům. Ti, kteří jsou 
z větší vzdálenosti, mohou využít i nabídky na ubytování ve speciál- 
ně upravených prostorách po celou dobu výcvikového kurzu.“ 

Zajímavá produkce chráněných dílen
„Množství vystavujících chráněných dílen prodávalo zájemcům své 

výrobky. Návštěvníci vybírali z výrobků šicích dílen, z keramických 
výrobků se nabízely hrníčky, květináče, misky, k prodeji vybízelo i mno- 
ho druhů svíček, šperků z přírodních i ušlechtilých materiálů, jako  
každým rokem byly v nabídce i zajímavé výrobky dráteníka.

Vystavovatelé oceňují jedinečné spojení soutěží abilympiády přímo 
s výstavou, je to v republice ojedinělá záležitost.

A můj letošní nejsilnější zážitek? Jednoznačně to byl simulovaný  
útok malých hasičů ze Sovětic, který na parkovišti ČEZ arény přilákal 
spoustu diváků. Pohled na malé děti, jejich dospělácké oblečení a vy-
bavení a hlavně obrovské nasazení při útoku byl jedinečný.“              (fr) 

Pestrá nabídka doprovodné 
výstavy ABI- REHA

Nechceme rozšiřovat program za každou cenu, 
oživení bychom však přivítali

Nejen o letošním ročníku abilympiády v ČEZ aréně hovoříme s Alenou a Jaromírem Krpálkovými

(Dokončení ze str. 1)

Pardubický primátor Jaroslav Deml nechybí na abilympiádě žádný rok.

Osmnáctý zápis do pestré ...

Alena Krpálková v zákulisí 18. ročníku abilympiá-
dy u počítače a tiskárny.

Vývoj disciplín a počet soutěžících v ČEZ aréně:

 2006                       18 disciplín 101 soutěžících
 2007                       23 disciplín 123 soutěžících
  2008                       25 disciplín 140 soutěžících
 2009                       22 disciplín 126 soutěžících
 2010                       21 disciplín 96 soutěžících
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Co řekli účastníci pardubické přehlídky

Loni i letos se na abi- 
lympiádě uskutečnila mi- 
mo zhruba dvou desítek 
oficiálních soutěžních  
disciplín ještě jedna, kte- 
rou organizátoři zařadili 
do programu jako disci- 
plínu ukázkovou. Po loň-
ské premiérové neofici-
ální recyklaci odpadu se  
letos jednalo o korálko-
vání.

Nejzasvěcenější infor- 
mace o veškerém dění 
kolem této letošní abi- 
lympijské novinky nám  
poskytla Romana Peša- 
vová (na snímku vzadu), 
která loni před vánoční- 
mi svátky poprvé zor-
ganizovala pro klienty  
České abilympijské asociace v rámci volnočasových aktivit ukáz- 
kové korálkování:

„ Od té doby se už konalo několik kurzů, vždy byl o ně velký zájem. 
Také proto mě následně oslovila paní Krpálková z vaší Asociace 
s dotazem, zda by bylo možné předvést tuto ruční techniku také 
v rámci abilympiády. Musím říci, že jsme se dohodli velice rychle.

Zájem účastníků abilympiády mne, přiznám se, velmi překvapil, 
prakticky jsme se s mým partnerem nezastavili. Dokonce se děla-
la i kulička, mnohem náročnější výrobek z hlediska zpracování 
třeba oproti náušnicím nebo náhrdelníku, což byl – mimochodem – 

nejčastější šperk, který účastníci 
vyráběli. Nepůsobila jsem ale pou- 
ze jako odborný poradce, v ne-
jednom případě jsem mnoha pří-
tomným podle jejich přání sama 
něco vyrobila – a opět to byl v pr- 
vé řadě náhrdelník.

Takovouto ruční práci každopádně 
považuji za uklidňující činnost pro 
kohokoliv, kdo nemá výrazně ome-
zenou pohyblivost rukou, v zásadě 
tedy za určitou formu ergoterapie.“

Příští ročník abilympiády plánují 
její organizátoři zařadit korálková-
ní coby novou soutěžní disciplínu.  
A jak si nyní R. Pešavová tuto 
výrobu šperků z korálků předsta- 
vuje a co může doporučit jako 
jakousi učebnici? „Na základě na-
vržené sestavy a podle návodu 
doplněného fotografií konečného 

výrobku by každý soutěžící musel na vlasci navlečeném na jehle 
udělat uzel a následně navlékat korálky. Konečný výrobek bude 
muset odpovídat návodu, přičemž barevnost bude záležet na 
jednotlivých soutěžících. Kromě zmíněných materiálů a pomůcek 
by soutěžící potřebovali už pouze nůžky a misku na korálky.

Existuje samozřejmě spousta knižních publikací nebo speci- 
alizovaných webových stránek, které pojednávají o technice 
korálkování. Sama za sebe mohu potenciálním účastníkům no- 
vé abilympijské soutěžní disciplíny, kterých – doufám – bude dost, 
doporučit adresu www.bijioux.estranky.cz.“                                (mk)

Abilympionikem roku je vozíčkář Milan Ševčík
Na abilympiádu jezdí z Prostějova už 
dvanáct let. Pozoruhodný je i okruh 
disciplín, v nichž už někdy soutěžil:  
keramika, výroba svíček, malba na 
sklo i na hedvábí, drátování. Ačkoli  
má Milan Ševčík na svém kontě ne- 
jedno vítězství, hlavní důvod, proč 
si pardubickou přehlídku oblíbil, je 
jiný: „Nejde ani tak o medaile,  
i když vyhrát chce asi každý. Jsme  
rádi spolu, jsou to příjemné dva dny.“

Milan se zkrátka do města perníku 
těší hlavně na své kamarády a zná-
mé. „Vidíme se jen jednou za rok,  
tak si máme o čem povídat,“ usmí- 
vá se. Ruční dovednosti a s nimi 
spojené soutěžení ho však velmi  
baví. Jak se o ně začal zajímat?  
Když mu ochrnuly nohy, měl najed-
nou spoustu volného času. A ve stej- 
né době se dozvěděl o národní abi-
lympiádě. „Bylo to myslím v roce  
1998, když jsem tady jako soutěžící  
poprvé v životě měl v ruce keramickou 
hlínu. Natolik mě to zaujalo, že jsem se 
pak v Prostějově přihlásil do keramic- 
kého kroužku,“ vzpomíná sympatický vo-
zíčkář.

Zlákaly ho i další manuální činnosti. 
V jednom mateřském centru začal ma- 
lovat na hedvábí i na sklo, osvojil si 
ubrouskovou techniku, naučil se vytvářet 
svíčky, poznal smaltování. „Rád si vyzkou-

ším všechno možné, ale ruční dovednos-
ti mám jen jako zálibu. Dělám účetního 
v supermarketu a jsem tam naprosto spo-
kojený,“ vysvětluje Milan.

Letos na abilympiádě soutěžil ve dvou 
disciplínách. „Poprvé jsem se přihlásil na 
drátování. Ale nedařilo se mi to, sám na  
sebe jsem byl naštvaný. Zato svíčky – to 

je taková pohodička.“ Při jejich výro- 
bě Milan projevil velkou originalitu  
a zručnost, a tak zaslouženě vyhrál.

Věnuje se hlavně keramice, občas 
maluje na sklo. „Chodím k jedné ka- 
marádce, která má doma keramický 
ateliér. Tam si vytvářím předměty po- 
dle své fantazie, které pak rozdávám 
jako dárky,“ říká. V březnu si Milan 
pořídil handbike, který mu zhotovili  
v Německu přesně dle jeho požadav- 
ků. Nyní se na něm učí jezdit. „Už 
jsem musel začít něco dělat pro své 
tělo, protože v práci pořád sedím  
u počítače,“ zdůvodňuje svou novou 
zálibu.

S letošní abilympiádou je Milan Šev-
čík spokojený. Líbil se mu doprovod-
ný program, z disciplín ho coby divá-
ka nejvíc zaujala keramika. „Jen se mi 
zdá, že tady bylo míň soutěžících. 
A je škoda, že tady chybí někteří 
lidé, které znám z předešlých let.“

Sobotní podvečer přichystal 35letému vo- 
zíčkářovi velké překvapení. Z rukou Ivy 
Dolečkové, ředitelky České abilympijské 
asociace, převzal cenu pro Abilympionika 
roku. „Vůbec jsem to nečekal! Mám z té 
krásné plakety velkou radost. Asi jsem 
ji dostal hlavně za to, že tady soutěžím 
každý rok a mám dobré výsledky.“ Dodej-
me, že Milan se stal Abilympionikem roku 
už podruhé.                           (pel)

Čísla, střípky

Korálkování: letos na zkoušku, příště o medaile

4 Jsme tady asi po pětileté pau- 
ze. Z peněz od Evropské unie  
jsme zřídili Chráněnou dílnu 
Vlaštovičky, ve které pracují 
hlavně nevidomí a duševně  
nemocní lidé. Přijeli jsme sem, 
protože jsme chtěli vyzkoušet, 
jak se budou jejich výrobky 
prodávat.

Někteří naši klienti chtěli na  
abilympiádě soutěžit, ale odra- 
dil je účastnický poplatek. A tak 
zde letos máme jen prodejní 
stánek. Ale možná poprosíme 
opavskou Charitu, aby za rok 
některým zájemcům zaplatila 
startovné, jako to udělala už 
v minulosti. Naši zaměstnanci 
by určitě soutěžili v keramice, 
studené kuchyni a aranžování 
květin... Snad se nám povede 
sehnat dostatek financí. 

Marie Bennková, vedoucí 
Chráněné dílny 

Vlaštovičky, Opava

4 Jsem na abilympiádě popr- 
vé. Jsem z Brna, kde od loňské-
ho podzimu pracuju ve sdruže-
ní Filia, jehož klienti sem jezdí 
pravidelně. Od nich vím o téhle 
akci. A byla jsem zvědavá, jak  
to na ní vypadá.

Z abilympiády mám výborné 
pocity. Je tady skvělá atmosfé- 
ra. Potkala jsem spoustu zná-
mých, což jsem vůbec nečeka-
la, a taky jsem poznala nové 
lidi. Když to bude možné, za  
rok stoprocentně přijedu znova.

Vyšívání mi dalo hodně zabrat, 
výšivku jsem ani nezvládla do-
dělat do konce. Jak dopadnu ve 
studené kuchyni, si netroufnu  
odhadnout. Obě činnosti jsou  
mými koníčky, ale absolutně na 
ně nemám čas. Hlavně proto, že 
na vozíku mi trvá většina věcí  
dvakrát déle než zdravým lidem. 
                      Eliška Havlíčková, 

Brno

4 Jezdím na abilympiádu pravi-
delně i s manželem, stala se  
pro nás součástí života. Ne- 
dovedu si představit rok bez 
téhle akce. I naše chráněná 
dílna tady má pokaždé svůj 
prodejní stánek.

Letos tady působím jako roz-
hodčí v košíkářství, výrobě sví-
ček, malbě na hedvábí a mal-
bě na sklo. Měla jsem obavy, 
jak bude obsazeno košíkář- 
ství, protože se do něj ne- 
přihlásil ani nevidomý pan 
Antonín, tradiční soutěžící. Ale 
máme tady nové tváře z Pra- 
hy, konkrétně ze sdružení Dě- 
dina. A tak je košíkářství oproti  
minulým letům slušně obsaze- 
no: přihlásilo se do něj šest 
osob.

Jde převážně o nevidomé li- 
di. Jsem příjemně překvapená 
tím, že jsou velmi šikovní. Je 
radost se dívat, jak pracují!

Soutěžní zadání považuji za 
docela náročné, je zaměřeno 
na zdobné opletení demižonu 
a skleniček na víno. Neuplynula 
ani polovina soutěžní doby, ale 
už je jasné, že porota to bude 
mít těžké. Soutěžící jsou kromě 
jednoho na stejné úrovni, takže 
rozhodnou maličkosti. 

Marie Halamíčková, vedoucí  
chráněné dílny Lidumila 

Uherské Hradiště

4 Jsem na abilympiádě podru-
hé, znova jako divák. Ráda se  
podívám, jak jsou zdravotně  
postižení lidé šikovní, zajímá  
mě i doprovodný program. Mám  
s sebou i vnučku, i jí se tady 
líbí. Asi nejvíc mě zaujalo, jak 
nevidomí pletou košíky. Ale vše-
chno, co postižení lidé doká-
žou, je obdivuhodné.

  Marie Zástěrová, 
Zaječice u Chrudimi

Ze 37 vyhlášených soutěžních disciplín cha- 
rakteru pracovních i volnočasových schopnos- 
tí a dovedností se jich ve čtyřech tříhodi- 
nových blocích uskutečnilo 21; ve čtyřech 
disciplínách měli abilympionici podle soutěž- 
ních pravidel na zvládnutí úkolu delší časový li- 
mit. Oproti loňskému ročníku se coby nová 
disciplína objevilo paličkování, naopak se ne- 
konala výroba nábytku a šití dámského oděvu.
Ve třech disciplínách se představilo 10 a více 
účastníků – 12 v aranžování suchých květin,  
11 v ubrouskové technice a 10 ve vyšívání. Pou-
ze tři se přihlásili na cukrářství, návrh plakátu, 
paličkování a malbu na sklo. Zhruba čtvrtina 
abilympioniků přitom využila možnosti nastou- 
pit ve více disciplínách. Ze šesti startujících 
v košíkářství byli čtyři nevidomí ze specializo- 
vaného střediska z Prahy.
V disciplínách nastoupilo celkem 96 abilympi- 
oniků. 24 (tj. jedna čtvrtina) bylo soutěžících 
s mentálním postižením, vozíčkářů soutěžilo  
13, zrakově nebo sluchově postižených osm  
a berli nebo hůl používalo 10 abilympioniků.
Největší zastoupení mezi soutěžícími mělo  
sdružení FILIA Brno, které reprezentovalo 20  
abilympioniků. 26 soutěžících bojovalo „samo  
za sebe“.
Loňská prvenství obhájili vítězové sedmi disci- 
plín – keramiky, aranžování květin – ikebany, 
háčkování, výroby svíček, fotografie, drátování  
a cukrářství. Maximálním ziskem 300 bodů  
ocenili rozhodčí výkony vítězů šesti disciplín – 
keramiky, aranžování květin – ikebany, háč- 
kování, pletení, batiky a malby na kameny. 
V háčkování bylo na medailových pozicích 
stejné pořadí jako loni.
Nadvláda vítězů z Moravy a Slezska nebyla 
přerušena ani letos – prvenství jim patřilo v 15 
disciplínách, v Čechách zůstalo šest vítězství. 
Po několika letech tentokrát nebyli na medai- 
lových pozicích soutěžící se shodným bo- 
dovým ziskem, rozhodčí neudělili ani žádné 
zvláštní uznání za mimořádný výkon. Zajíma- 
vě řešené medaile byly přitom poživatelné,  
neboť byly upečené z křehkého trvanlivého  
preclíkového těsta. 
Na pravidla dohlíželi v každé soutěžní disciplí- 
ně tři rozhodčí. Celkem jich bylo 36, přičemž  
mnozí rozhodovali více disciplín. 
Manželé Věra a Jiří Barešovi z Ostravy byli 
mezi soutěžícími jediní příslušníci jedné rodiny.  
Jejich abilympijská premiéra dopadla výbor- 
ně – vítězství v paličkování, resp. 2. místo ve 
zdobení kraslic. 
Zhruba polovina soutěžích – 46 – přijela do 
Pardubic vlakem, automobil použilo 29 abilym-
pioniků.
S organizací abilympiády pomáhalo 14 dobro- 
volníků, většinou studentů středních či vyso-
kých škol.
Kartičky s razítky vystavovatelů účastnících 
se doprovodné výstavy ABI-REHA odevz- 
dala většina soutěžích i dalších účastníků  
abilympiády. Majiteli drobných upomínkových  
cen věnovaných organizátorem výstavy, fir- 
mou Parexpo, se stalo 10 vylosovaných.
V pátek 28. května, první den voleb, odevz- 
dalo v dějišti abilympiády svůj hlas 36 osob – 
19 soutěžících, 12 členů doprovodu, čtyři roz- 
hodčí a jeden pořadatel.
Na  výstavu černobílých fotografií s Abilympij- 
ským zpravodajem vybrali organizátoři 32  
snímků. Na výstavě obrazů vozíčkářky Evy  
A. Schmidtové bylo instalováno 15 děl.
Články, příp. šoty o abilympiádě zařadily do 
svých vydání či zpravodajství Pardubický de- 
ník, Právo, Mladá fronta Dnes, Sedmička, Čes- 
ká televize a Prima. Informace se objevily 
také v Radničním zpravodaji města Pardubic, 
v tiskovinách pro osoby se zdravotním po- 
stižením i na různých specializovaných webo-
vých portálech. Jako zvláštní forma pozvánky 
vyšla týden před abilympiádou na titulní 
straně čísla 10 čtrnáctideníku Křížovka a há-
danka velká  švédská křížovka.
Abilympijský plakát se objevil na řadě vý- 
lepových ploch po Pardubicích, jeho větší 
verze zvala veřejnost na několika velkoploš- 
ných reklamních panelech. Transparenty visely 
na třech budovách v centru města a také na 
samotné ČEZ aréně, kde byla abilympiáda 
uvedena také v programu akcí měsíce květ- 
na. Přesto se ani letos mezi abilympioniky té-
měř nikdo ze široké veřejnosti neobjevil.     (mk)

Letos si šikovný vozíčkář z Prostějova popr- 
vé vyzkoušel drátování.



Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

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

Bratr. Veverkových 396 
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz

 4  WEBHOSTING
 4  INTERNETOVÉ OBCHODY 
 4  PROFESIONÁLNÍ WWW   
  PREZENTACE

Strana 4

Zhruba 25tisícové bývalé okresní město Chrudim na rozhraní Polab-
ské nížiny a Železných hor zhruba deset kilometrů jižně od Pardubic 
na křižovatce státních silnic číslo 17 (z Prahy do Vysokého Mýta)  
a 37 (spojující Hradec Králové a Velkou Bíteš) patří už delší dobu 
k městům, která se staví velice vstřícně k problematice bezpečného 
pohybu vozíčkářů, osob s omezenou mobilitou, seniorů i rodin s malý- 
mi dětmi, které dosud vnímají svět z kočárků.

Především pro ty, kteří jsou zároveň příznivci turistiky a poznávání 
cizích míst, upravily loni „Athény východních Čech“, jak město díky či- 
lému obrozeneckému ruchu, kulturnímu životu přesahujícímu rámec 
regionu a rozvinutému školství i umění nazval František Palacký, 
dva bezbariérové prohlídkové okruhy. Konečný průběh tras vychází  
z připomínek místního konzultačního a poradenského střediska bez-
bariérovosti České abilympijské asociace, jehož pracovník je při je- 
jich přípravě procházel spolu se zaměstnanci městského úřadu.

Horní okruh o délce jeden kilometr vede především úzkými křivolaký-
mi dlážděnými uličkami kolem centrálního náměstí pojmenovaného po 
místním rodákovi, vynálezci lodního šroubu Josefu Resselovi. V budo-
vě staré radnice je umístěné informační centrum – je pro vozíčkáře 
přístupné, i když musejí počítat s obtížnějším vstupním prostorem. 
Před ním mohou vozíčkáři bezplatně zaparkovat na místě pro ně urče- 
ném (jinak na obyčejném stání s  poplatkem). 1600 metrů dlouhý dol- 
ní okruh (parkovat lze na placeném stání nedaleko divadla u vodního 
náhonu) prochází po obou březích řeky Chrudimky, která se v Pardubi-
cích vlévá do Labe. Pro vozíčkáře existuje v zásadě jediná vhodná 
spojovací cesta mezi oběma okruhy, a sice ulicemi Čs. Partyzánů  
a Široká (na plánku dolního okruhu), všechny ostatní jsou po schodech.  
Je také potřeba zdůraznit, že vzhledem k povrchu okruhů i k jejich 
značnému výškovému rozdílu je vhodná přítomnost asistenta. 

Trasy jsou koncipované tak, aby neminuly dvě, asi nejtypičtější zdej- 
ší stavební památky – Mydlářovský dům (nyní Muzeum loutkářských 
kultur, jehož expozice je od března bezbariérová) a arciděkanský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie s vedlejším sloupem Proměnění 
Páně. O průchozích místech se přímo na trasách lze více dozvědět 
z informačních tabulí. Podrobné popisy přináší web www.chrudimsky. 
navstevnik.cz/mesto-bez-barier/horni-okruh, resp. …/dolni-okruh.

Jako zajímavé místo zakončení turistického dne ve východních Če-
chách lze doporučit zdejší světový unikát – celodřevěnou, 30 metrů vy- 
sokou rozhlednu Bára s vyhlídkou ve výšce 18 metrů. Rozhledna tvaru 
trojbokého jehlanu (zpřístupněná byla loni v září) připomíná na první 
pohled spíše dětskou stavebnici. Její unikum tkví ve způsobu konstruk-
ce – téměř stovku modřínových prken drží pohromadě speciální roho-
vé prokládky a dále čtvercové přeložky, připevněné supermoderními 
italskými vruty, připoutaná je k vnitřní konstrukci z kmenů. Rozhledna 
je ale světově unikátní ještě z jednoho důvodu. Jedná se totiž o dru-
hou téhož jména: její předchůdkyně stála pouhé čtyři dny, její krátký 
„život“ ukončila 25. června 2008 silná větrná bouře. Na Podhůru,  
kde rozhledna stojí, je třeba jet asi tři kilometry za město po silnici čís- 
lo 340 (směr na Seč) a na první křižovatce pokračovat rovně. Po stej- 
né trase vede také žlutá turistická značka i značená cyklostezka.    (mk)

      Chrudimské okruhy

1. Divadlo Karla Pippicha – 
vodní náhon

2. Tmavá fortna
3. Mydlářovský dům

4. U vodárny
5. Dům  

U tuplovaného jelena
6. Kostel sv. Kateřiny

7. Divadlo 
Karla Pippicha

8. Komplex 
muzejních budov

1. Stará radnice
2. Cerregetiho dům 
a Pardubická fortna

3. Všehrdovo náměstí
4. Kostel Nanebevzetí  

Panny Marie a sloup  
Proměnění Páně

5. Rozvodovský dům
6. Žižkovo náměstí

7. Mydlářovský dům
8. Sochorad

9. Tmavá fortna
10. Rodný dům 

Jana Nepomuka Štěpánka
11. Lékárna 

U zlaté koruny

Po lesních cestách to 
od rozhledny není daleko 

 do Slatiňan s hippologickým 
 muzeem v zámku obklopeném 

parkem s řadou vzácných 
stromů. Jinou blízkou 

turistickou zajímavostí 
je v obci Rabštejnská 

 Lhota chráněný přírodní  
geologický výtvor  

s viditelným průběhem  
pobřeží křídového moře. 

 
 

U Husova sboru 1918 
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 614 140
soreal@cmail.cz   www.sorealsro.cz

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

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.: 327 538 155

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 Tchaj-wanu. 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.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Petr Kotýnek, 
Pardubice 

www.amako.cz

  

4  firma zaměstnávající více než 50 % osob 
  se zdravotním postižením
4  dlouholetá praxe se zaměstnáváním 
  zdravotně postižených 
4  nabídka služeb a zboží formou 
  náhradního plnění
4  pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
4  dodávky a servis výpočetní techniky
4  školení a vzdělávání v oblasti informačních
  technologií
4  správa a digitalizace archivů
4  zasilatelství, kompletace a realizace zásilek



AGES PARDUBICE

Předposlední měsíc roku je svým způsobem hned dvakrát zajímavý v souvislosti s osobami se zrakovým 
postižením. 13. listopadu 1745 se totiž v Paříži narodil první učitel a vychovatel nevidomých dětí, zakladatel 
historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži a mimo jiné také na pozvání ca- 
ra Alexandra I. 11 let ředitel podobného ústavu v Sankt Pěterburgu Valentin … (1. tajenka). A ve stejném měsí-
ci najdeme v kalendáři také jméno … (2. tajenka), které pochází z latinského slova „caecus“, tj. krátkozraká, 
slepá.

     Pro chvíle oddechu
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Vodorovně: A. 1. tajenka; lyžařský pozdrav; obyvatel 
naší republiky. – B. Domácké mužské jméno; fran-
couzský komik; knižní předložka. – C. Předložka; 
etiopská řeka; španělský Arab; zkratka Komerční 
banky. – D. Pobídka; 60 kusů; včelí produkt. – E. Prá- 
vo odporu; 2. tajenka. – F. Tip Fiatu; jednotka 
elektrického napětí; úder. – G. Přátelský pozdrav; 
polský satirik; útok; ukazovací zájmeno. – H. Obilni- 
na; bývalý název podniku v Přelouči; úkaz. –  
I. Příbuzná; divoký vpád; slovenský souhlas. 

Svisle: 1. Lov; zkratka umělecké vysoké školy; znoj. – 
2. Značka hliníku; ženské jméno; předložka. – 3. Ji- 

hokorejský ostrov; a sice; pohyb vzduchem. – 4. Druh 
moderního tance; kujný nerost; nejvyšší karty. –  
5. Základní číslovka; sázková otázka; ruský vlád- 
ce. – 6. Otázka na směr; květní prášek; turecký důstoj-
ník. – 7. Mužské jméno; anglicky „skutek“; slovenská 
základní číslovka. – 8. Značka lithia; náš dřívější  
hokejista; latinská předložka. – 9. Zkratka našeho že- 
lezničního dopravce; druh svetru; osobní zájmeno. – 
10. Svršková useň; značka jedné z goniometrických 
funkcí; ukazovací zájmeno. – 11. Západočeské město; 
novozélandský papoušek; mužské jméno.

Pomůcka: Üdo, Uvíra, yam.                                 (mk)  

MR SyStEM

PAVEL 
ZDENĚK

Elektrárny Opatovice, a.s. jsou jedním z předních doda-
vatelů energií v České republice. Rozhodující činností 
společnosti je výroba, dodávka a prodej elektrické ener-
gie a tepla. Základním výrobním zdrojem je elektrárna 
Opatovice, společnost dále provozuje v Hradci Králové, 
Pardubicích a Chrudimi záložní zdroje tepla. Sousta-
va zásobování teplem elektrárny Opatovice čítá co do  
její délky přibližně 290 km tepelných sítí a teplo z ní  
odebírá více než 59 tisíc domácností v regionu Hradec 
Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik stovek od- 
běratelských subjektů z kategorie průmyslových objek-
tů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických  
a kulturních zařízení. V rámci svého firemního dárcov-
ství se společnost ve výše uvedeném regionu zaměřuje 
na podporu charitativních a sociálních projektù, zdra- 
votnictví, kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.

Více na www.eop.cz.
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ARANžOVáNÍ KVěTIN – IKEBANA  
1. Jarmila Onderková (Praha) 300 b.,  2.  Jana  Studená   (Ko- 
žušany-Tážaly, Olomoucký kraj) 277 b., 3. Milena Samková 
(Pardubice) 269 b., 4. Ivona Manoušková 230 b., 5. Lucie 
Vančurová (obě FILIA Brno) 197 b.

ARANžOVáNÍ SuCHýCH KVěTIN  
1. Helena Němcová (DZR Terezín, Ústecký) 286 b., 2. Ma-
rie Doležalová (Vincentinum Šternberk, Olomoucký) 277 b., 
3. Martina Lišková (Praha) 261 b., 4. Marcel Habžanský 
(Vincentinum Šternberk) a Jarmila Pleskotová (Pardubi-
ce) oba 260 b., 6. Jaroslava Tomčíková (MO STP Havířov, 
Moravskoslezský) 256 b., 7. Kateřina Levinská (Pardubi- 
ce) 254 b., 8. Leona Kulatá 251 b., 9. Petr Kruliš 246 b.,  
10. Alžběta Tatárová 243 b., 11. Jan Hajný (všichni Vin-
centinum Šternberk) 241 b., 12. Milena Samková 230 b. 

BATIKA  
1. Kateřina Pavková 275 b., 2. Andrea Funková 255 b., 
3. Alena Štorková (všechny FILIA Brno) 215 b., 4. Denisa 
Braborcová (Oblastní Charita Rokycany, Plzeňský) 190 b.

CuKRářSTVÍ  
1. Pavla Indrová (Přerov, Olomoucký) 270 b., 2. Marie Krej- 
čiříková (STP Přerov) 240 b., 3. Jaroslav Ličman (Cent- 
rum 83 Mladá Boleslav, Středočeský) 210 b.

DRáTOVáNÍ  
1. Pavla Indrová 268 b., 2. Milan Ševčík (Prostějov, Olo-
moucký) 250 b., 3. Markéta Běhalová (ÚSP Kociánka Br- 
no) 207 b., 4. Eva Bajerová (Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením v Mariánské, Karlovarský) 159 b.

FOTOGRAFIE  
1. Pavel Michalík (Praha) 295 b., 2. Jan Wenemoser (Ledeč 
nad Sázavou, Vysočina) 275 b., 3. Alexandra Vodičko- 
vá (FILIA Brno) 255 b., 4. Petr Berák (Praha) 230 b., 5. Ja- 
roslav Aleš (Roudnice nad Labem, Ústecký) 215 b., 6. Ja- 
roslav Ličman 210 b., 7. Richard Bureš (Oáza Hodonín,  
Jihomoravský) 180 b. 

HáČKOVáNÍ  
1. Simona Pálková (Hulín, Zlínský) 300 b., 2. Anna Mülle-
rová (Strýčkovice, Plzeňský) 285 b., 3. Věra Ruličková  
(MO STP Havířov) 270 b., 4. Ludmila Karásková (FILIA Br-
no) 260 b., 5. Anna Krzyzecká 245 b. 6. Anna Formánko- 
vá (obě MO STP Havířov) a Jiřina Ivorová (Přerov) 220 b.,  
8. Ludmila Mikšíková (Bystřany, Ústecký) 160 b.

KERAMIKA  
1. Helena Nejedlá (Benjamín Krnov, Moravskoslezský)  
300 b., 2. Jaroslava Pilná (Mladá Boleslav) 291 b.,  
3. Jarmila Pleskotová 273 b., 4. Petr Kudrna (Srch, Par-
dubický) 260 b., 5. Pavel Michalík 249 b.

KOŠÍKářSTVÍ  
1. Jan Výlet 294 b., 2. Anton Kozák (oba Pobytové re- 
habilitační centrum pro nevidomé Praha-Dědina) 270 b.,  
3. Jaroslav Aleš 265 b., 4. Vladimír Kučera 255 b., 5. Mi- 
chal Šulc (oba Pobytové rehabilitační centrum pro nevi- 
domé Praha-Dědina) 245 b., 6. Radim Závody (ÚSP Ko-
ciánka Brno) 210 b.

MALBA NA HEDVáBÍ  
1. Tereza Hawerlandová 408 b., 2. Milan Večeřa 369 b.,  
3. Vlastimil Muzikář (všichni ZŠ a SŠ Březejc, Vysočina)  
306 b., 4. Alice Armstarková (Oblastní Charita Rokycany) 
255 b.

MALBA NA SKLO  
1. Daněla Pastorková (MO STP Havířov) 260 b., 2. Alena 
Koubová 240 b., 3. Miluše Pajtlová (obě ÚSO Těchobuz, 
Vysočina) 235 b.

MALOVáNÍ NA KAMENy  
1. Tereza Olexová (Benjamín Krnov) 300 b., 2. Sabina  
Chalupová (DZR Terezín) 287 b., 3. Petr Nikodem 285 b.,  
4. Jan Grulich (oba FILIA Brno) 255 b., 5. Miroslav Chvos- 
tal (Oblastní Charita Rokycany) 249 b., 6. Pavla Ouřední- 
ková 238 b., 7. Richard Pech (oba FILIA Brno) 225 b.

NáVRH PLAKáTu  
1. Miroslav Žofčák (ÚSO Těchobuz) 280 b., 2. Dana Pe-
pichová 206 b., 3. Karel Fraus (oba DZR Terezín) 202 b.

PALIČKOVáNÍ
1. Věra Barešová (Ostrava) 300 b., 2. Dagmar Šopová  
(Choceň, Pardubický) 270 b., 3. Pavla Košuličová (Šardi- 
ce, Jihomoravský) 250 b.

PLETENÍ  
1. Anna Formánková 300 b. 2. Gražyna Kristianová (MO 
STP Havířov) 285 b., 3. Věra Ruličková 270 b., 4. Ludmila 
Karásková a Simona Pálková obě 255 b. 

POČÍTAČOVá EDITACE TExTu  
1. Miluše Nechvátalová 287 b., 2. Martin Vaněrka (oba  
FILIA Brno) 269 b., 3. Richard Bureš 211 b., 4. Andrea Fun-
ková 202 b., 5. Petr Nahálka (oba FILIA Brno) 193 b.

STuDENá KuCHyNě  
1. Marie Krejčiříková 265 b., 2. Petr Molin 257 b., 3. Blanka 
Slavíková (všichni ZŠ a SŠ Březejc) 255 b., 4. Jana Anna 
Světnická (STP Přerov) 245 b, 5. Eliška Havlíčková, Pa- 
vla Mašková, Naděžda Matoušková, Pavla Ouředníková 
(všechny FILIA Brno) a Dagmar Charníková (MO STP Ha-
vířov) 240 b.

uBROuSKOVá TECHNIKA  
1. Martina Lišková 289 b., 2. Petr Molin 281 b., 3. Gražyna 
Kristianová 270 b., 4. Jaroslava Pilná 263 b., 5. Blanka Sla- 
víková 261 b., 6. Jarmila Pleskotová 249 b., 7. Daněla 
Pastorková 238 b., 8. Eliška Fáberová (Oblastní Charita Ro-
kycany) 228 b., 9. Sabina Koukalová (FILIA Brno) 214 b.,  
10. Jaroslava Kuglerová (Oblastní Charita Rokycany) 205 b., 
11. Zuzana Kocková (Pardubice) 187 b. 

VýROBA SVÍČEK  
1. Milan Ševčík 298 b., 2. Veronika Svobodová (FILIA Brno) 
280 b., 3. Alena Vopatová (Plzeň) 268 b., 4. Lukáš Dorňák 
(Benjamín Krnov) 263 b.

VyŠÍVáNÍ  
1. Martina Mašková (Plzeň) 295 b., 2. Jana Studená 290 b., 
3. Anna Müllerová 270 b., 4. Anna Labudková (MO STP 
Havířov) 250 b., 5. Eliška Havlíčková 225 b., 6. Mar- 
gita Volínová (Domov pro osoby se zdravotním posti- 
žením v Mariánské) 220 b., 7. Martina Šrámková (ÚSP 
Kociánka Brno) 190 b., 8. Pavla Košuličová 180 b.,  
9. Ludmila Mikšíková a Kateřina Pavková (FILIA Brno)  
obě 175 b.

ZDOBENÍ KRASLIC  
1. Pavla Indrová 267 b., 2. Jiří Bareš (Ostrava) 263 b.,  
3. Martina Mašková 255 b., 4. Petr Nikodem 140 b., 5. Eliš- 
ka Fáberová 136 b., 6. František Varadi (ÚSO Těchobuz)  
133 b., 7. Jan Grulich 132 b., 8. Miroslav Tatay (ÚSO Tě-
chobuz) 109 b.

Co se v mládí naučíš…
V květnu se nesešli abilympionici 
pouze v pardubické ČEZ aréně, ale 
také v prostorách pražského Jedlič-
kova ústavu a škol v sousedství 
staroslavného Vyšehradu, kde se  
pod patronátem České abilympijské 
asociace uskutečnila česká abilym-
piáda pro děti a mládež. 

Letošní 9. ročník lze doplnit pří-
vlastkem „rekordní“: v soutěžních  
disciplínách totiž předvádělo svo- 
je schopnosti a dovednosti 144 
mladých abilympioniků ve věku do 
18 let, kteří reprezentovali celkem 
17 škol či různých zařízení sociál- 
ní péče z celé republiky. Z vyhláše-
ných disciplín se nekonala pouze 
jediná – košíkářství, třemi s největ- 
ším počtem soutěžících byly malo- 
vání, puzzle a hry na PC. Spolu 
s pořadateli (bylo jich 98!), do-
provodnými osobami a dalšími při-
hlížejícími sledovala abilympijská  
zápolení např. také Helena Václaví- 
ková, která v roce 2000 vyhrála te-
levizní soutěž DOREMI.

Zajímavostí v doprovodném pro-
gramu byl dozajista Metrojboj, od-
lehčená forma závodu na vozíku ve 
stanici metra Vyšehrad poukazující 
na přetrvávající závažné problémy 
s přístupností pražské MHD. Kvůli 
chladnému počasí se ale zúčastnily 
jen tři posádky. 

Abilympiádou se můžete projít  
prostřednictvím fotogalerie na webu 
www.abilympiada.eu. Najdete zde  
i vše z dosavadní historie této akce, 
která je od svého počátku mezi dět- 
mi a mládeží se zdravotním postiže-
ním stále ve vysoké oblibě.              (mk)

Výsledková listina



Splněný sen. I tak se dá charakterizovat unikát- 
ní, více než 1350kilometrová jízda Heřmana Volfa  
do Paříže. Podnikl ji loni v červenci na handbiku, 
speciálně upraveném kole pro vozíčkáře.

Před čtyřmi lety Heřman utrpěl úraz na lyžích. Násle- 
dek: přerušená mícha. Když se dozvěděl od lékařů,  
že nebude chodit, nedovedl si to představit. Žil naplno 
a od mládí byl zvyklý denně sportovat: od čtyř let 
závodně plaval, ve Slavii později závodně házel oš- 
těpem. Věnoval se i kanoistice a vytrvalostnímu běhu, 
všude jezdil na kole. Za Prahou si Heřman, vyučený 
elektrikář, vlastníma rukama postavil dům. Podnikal 
v rodinné firmě. A taky se v roce 1994 oženil a má  
dvě dcery...

Po intenzivní rehabilitaci se k rodině vrátil. A na vo- 
zíku hledal sport, kterému by se mohl věnovat. V Cent- 
ru Paraple si vyzkoušel různé aktivity: seskok padá- 
kem, plavání, potápění, lyžování na monoski či jízdu  
na handbiku.

Heřman Volf, usměvavý a pohodový pětačtyřicátník, 
byl hostem letošní abilympiády. Jeho poutavé vy- 
právění doplňovaly ukázky z dokumentárního filmu 
Cesta za snem, který o něm natočil režisér Miloslav 
Doležal, dlouholetý kamarád. Diváci si tak mohli udě- 
lat konkrétní představu o touze, vůli a dřině, které 
sympatickému vozíčkáři přinesly vytoužený úspěch.

l Proč jste si za cíl své cesty vybral zrovna Paříž?
Původně jsem se jen chtěl projet někam dál, za 

hranice. Paříž jsem si zvolil, když jsem si někde pře- 
četl o tom, že byla otevřena Panevropská cyklostez-
ka z Prahy do tohoto města. O svém nápadu jsem 
se zmínil Mílovi u piva a pak už se všechno dalo 
do pohybu... Trasu jsme stanovili tak, aby co nejvíc  
kopírovala zmíněnou stezku. Musel jsem však brát  
ohled na to, že na mém handbiku se nedá jet úplně 
všude, protože má dlouhý rádius zatáček a není vhod- 
ný pro štěrkovou cestu či jiný nezpevněný terén.

l Když se zpětně ohlédnete za celou jízdou, co bylo největší překážkou? Co považujete  
za pomyslný největší balvan na trase?

Žádné extrémně náročné překážky jsem nemusel zdolávat. Ale překvapily mě bariéry v hote- 
lích a penzionech. Hlavně v Německu to byla naprostá tragédie! Jediné bezbariérové místo, kde 
jsme spali, tam byl kemp.

V hotelu mi ani tak nevadily schody do pokoje, to mi vždycky někdo pomohl. Ale když 
nemáte na pokoji bezbariérovou toaletu a hlavně koupelnu, je to průšvih. V těsném sprcho- 
vém koutu jsem si musel dávat velký pozor, abych si neodřel kůži a neudělaly se mi dekubity.

l Aby se mohl vydat na tak dlouhou jízdu, musí si vozíčkář pořídit handbike, který mu 
maximálně vyhovuje. Kde jste ho sehnal vy?

Prodal mi ho Marcel Pipek, který na něm vyhrál časovku na paralympiádě v Aténách. 
Potkali jsme se na jedněch závodech ve Slaném. Hned jak jsem si na ten handbike sedl, vě- 
děl jsem, že je pro mě ideální. A když mi Marcel řekl, že je na prodej, protože si po- 
řizuje nové kolo, neváhal jsem.

l Zajímavé je členění vaší jízdy na etapy a jejich názvy, v nichž se kromě velkých 
firem objevují i atleti ze Slavie, přátelé, rodina či Centrum Paraple...

Napadlo nás, že pro sponzory bude atraktivnější, když jim budeme nabízet jednotlivé 
etapy. Jedna stála 30 tisíc korun, což pro ně bylo únosné. Mnohé sponzory ostatně za- 
stupovali mí přátelé a známí: na jednu etapu se například složili kamarádi ze Slavie, mého bý- 
valého oddílu, na další úsek přispěla firma, v níž pracuju.

Bez pomoci sponzorů bychom tu jízdu nepodnikali. Chtěli jsme mít trasu důkladně zajiš- 
těnou, včetně ubytování, jídla a přítomnosti terapeuta, protože jsme nevěděli, do čeho jde- 
me. Neznali jsme žádného jiného člověka na handbiku, který by si na něco podobného 
troufnul.

l Jak vznikl záměr natočit o vaší jízdě film?
Měli jsme to v úmyslu, jakmile jsme začali cestu připravovat. Musím ale říct, že ten do- 

kument není jen o mém loňském sportovním výkonu. Míla Doležal mě natáčel už od 

roku 2006, od chvíle, kdy jsem se učil žít na vozíku. Film 
Cesta za snem vznikl hlavně proto, aby motivoval jiné  
lidi se zdravotními postižením, kteří svůj boj o zařazení  
se do běžného života vzdávají. Sám jsem si po úrazu 
prošel krizí, později jsem měl deprese z rodinných 
problémů, a vím, že vůbec není snadné tohle překo- 
nat. Pomohl a pomáhá mi sport, to je pro mě úžasná 
droga.

l  Na abilympiádě jste určitě nikdy nebyl. Stihl jste 
se tady porozhlédnout?

Viděl jsem tu spoustu hezkých věcí. Nádherných. 
Myslím, že když se člověk něčemu věnuje, třeba hraje 
na hudební nástroj, vyšívá nebo maluje, tak se má  
čeho chytit. Má pro co žít, a to mu pomůže zvládnout  
i velmi těžkou situaci.

Pro mě je navíc důležité, aby to, co dělám, mělo smysl 
i pro někoho dalšího. Jezdím na různé společenské  
akce proto, abych lidem ukázal, že nic po úrazu nekončí 
a na vozíku se dá žít plnohodnotný a zábavný život.  
A když za mnou lidé přijdou, fotí se se mnou, přejí mi 
hodně štěstí a říkají, že viděli můj film a strašně jim to 
pomohlo, nabíjí mě to energií. Někdy mi až běhá mráz 
po zádech.

l   Máte nějaké životní krédo?
Od jednoho známého jsem převzal myšlenku, která se 

v jemnější podobě dá vyjádřit slovy „Hlavně se z toho 
nepodělat“. Všechno se prostě dá nějak přežít a nějak 
zvládnout. Chce to hlavně najít v sobě vůli a kuráž.

Já jsem na sobě začal pracovat hned v rehabili- 
ťáku v Kladrubech. Před úrazem jsem byl zvyklý vyrobit  
či opravit si všechno sám – a najednou bylo jasné, že 
rukama nic neudělám! Tak jsem se už během rehabili- 
tace začal učit, jak zacházet s počítačem. A dneska 
navrhuju bytové interiéry, hlavně koupelny, ve 3D gra- 
fice. Živím se činností, na kterou bych si ještě před 
několika lety netroufal pomyslet.                               (pel)
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Musíte žít tak, aby váš život měl smysl i pro někoho jiného,
tvrdí Heřman Volf – muž, který na handbiku dojel z Prahy až k Vítěznému oblouku

Doprovodnému programu potřetí v řadě „šéfoval“ Aleš Dvořák, 
který svoje hodnocení začal obecně: „Letošní abilympiáda byla  
velice poklidná. Bohužel jsem neměl moc času vnímat samot- 
nou soutěžní část, měl jsem hodně povinností s doprovodným  
programem, přesto jsem zaregistroval příznivé ohlasy na to, že  
vše běželo, jak mělo, a to je důležité.“ 

Pojďme k samotnému doprovodnému programu. Jak ho hod-
notíte?

„Letos nebyl tak nabitý, ale myslím, že každý si v něm našel 
to svoje. Při jeho přípravě jsme se snažili, aby každému něco  
zajímavého dal a zároveň smysluplně vyplnil volný čas. Jak ří- 
kám, přestože nebyl tak bohatý jako třeba v loňském roce, bylo 
se na co dívat a co dělat. A jestli si někdo nenašel to, co by  
chtěl vidět, nebo má nějaký nápad, tak sem s ním. Dejte nám  
svoje tipy, vše zvážíme a pokud to bude jen trošku možné, tak  
vše zařadíme do doprovodného programu příští abilympiády.  
Už teď máme předjednánu módní přehlídku soutěžících, kteří  
se zúčastňují naší abilympiády.

Příprava dvoudenního programu není jednoduchá, snad se  
nám vše povedlo. Rád bych poděkoval všem, kteří se na něm  
podíleli. Jejich pomoci si velmi vážíme a spoléháme na ni  
i pro příští roky. A můj největší zážitek? Nebyl jediný. Budu  
jmenovat tři – ohňostroj a večer v třebosické hospůdce, work- 
shop divadla Drak a ukázky na U-rampě.“                                                   (fr)

Vítáme každý nápad, svěřil se Aleš Dvořák

Srdce všech přihlížejících si získali mladí hasiči ze Sovětic, jejichž útok na hořící dům 
byl proveden s bravurou a naprosto dokonale.

Kde sehnat film Cesta za snem
Dokument, který měl premiéru v lednu v pražském kině Bio Oko, si může- 
te objednat na telefonu 602 626 474 nebo na e-mailové adrese lastovic-
kova@mildproduction.com. Pořídíte ho za 290 Kč (+ poštovné 95 Kč).

Další trasa povede na Slovensko
Už v srpnu se Heřman Volf vydá na Slovensko. Start je v Praze ve čtvrtek 
5. srpna, do cíle poblíž Banské Bystřice má houževnatý vozíčkář dorazit  
za osm dnů. Část trasy si otestoval začátkem května. „Bude to hodně do 
kopce. A přespávat budeme s Mílou ve spacáku ve stanu,“ naznačil Heř- 
man drsnější podmínky, v nichž chce zdolávat asi 70 kilometrů denně. Mi- 
mochodem, na kole s ním opět pojede jeho sedmdesátiletý otec. Pravidelné 
zpravodajství z jízdy sledujte na stránkách www.cestazasnem.cz.

Stránky plné zajímavostí a fotografií
Pokud se o Heřmanu Volfovi chcete dozvědět víc, navštivte jeho osobní  
stránky www.hermanvolf.cz.



V Žirči u Dvora Králové můžete v sobotu  
31. července navštívit Svatoanenské zahradní 
slavnosti. Jak samotný název napovídá, tradiční 
akce se váže ke sv. Anně (tamní kostel nese 
jméno patronky). Výtěžek bude věnován na roz- 
voj žirečského Domova sv. Josefa, jediného 
lůžkového zařízení v Česku, které poskytuje  
specializované sociální a zdravotnické služby 
lidem nemocným roztroušenou sklerózou.

Slavnosti budou tradičně zahájeny ve 13 hodin mší 
ve zmíněném kostele. Poté v něm začne koncert pro 
milovníky vážné a duchovní hudby, zahrnující i hru na 
varhany a zvonkohru. Na pódiu v zámeckém parku 
pro milovníky country a folku zazpívá skupina Marien 
z Pardubic a legendy trampské písně Jitka Vrbová se 
Standou Chmelíkem. Nakonec „přitvrdí“ kapela Vaťák 
– revival skupiny Kabát. V parku se také uskuteční 

jarmark se stánky s výrobky chráněných dílen 
a s ukázkami lidových řemesel. Občerstvení 
bude zajištěno.

Pro děti budou připraveny Rytířské hrátky, 
projížďky na ponících, dětský koutek Žirafka  
a speciální program na zámeckém nádvoří. 
Na něm vystoupí loutkový soubor Maminy 
z Jaroměře a folkové duo Kmen z Červené- 

ho Kostelce, triky předvede kouzelník, k vidění bu- 
dou i jaroměřské mažoretky Carmen.

Svatoanenské zahradní slavnosti, které oficiálně  
podporuje město Dvůr Králové nad Labem, pořádá 
Domov sv. Josefa. Další informace o pohodové 
letní sobotě v Žirči najdete na stránkách www.
domovsvatehojosefa.cz. Na dotazy odpoví Jitka Hol-
cová na telefonu 499 628 537 či e-mailu holcova@
zirec.hospic.cz.                                                     (pel)

     OP
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KAŠE
Kaše – máti naše, říkávalo se kdysi. Kaše byla od 
pradávna hlavní potravou našich předků a například 
na britských ostrovech se dodnes snídá porridge, 
kaše z ovesných vloček. V současné oblibě ham- 
burgerů a fast foodů se kaše dává většinou jen 
batolatům, zatímco už předškolní děti bývají krme- 
ny hranolky s kečupem. Přitom všechny obiloviny 
jsou neobyčejně zdravé a výživné: jejich slupka ob- 
sahuje vlákniny, vápník, hořčík, fosfor a železo, vrst-

va pod slupkou a klíček jsou zdrojem bílkovin, tuků a vitaminů skupiny B. 
Kaše jest svařenina z různých zrnin jako krupice, rýže, jáhel, pohanky atd. 
s přísadou mléka nebo smetany. Kaše jest výživný, lehce stravitelný pokrm, 
proto se dává již malým dítkám. Avšak hodí se i pro starší osoby, nejen 
pro svoji stravitelnost, ale i pro svoji výživnost. Doporučuje se též dívkám, 
poněvadž kdo jí rád kaši, vystříhá se kořeněných nebo kyselých pokrmů, 
má hladkou pleť a v obličeji se netvoří žádné vyrážky, což bývá mnohým 
nemilé. (Anastázie B. Seidlová, 1920).
Z kaší je u nás nejběžnější bramborová kaše: Brambory omyjeme, tence 
oloupeme, rozkrájíme na stejně velké dílky a ve slané vodě uvaříme. Od-
cezené brambory dobře rozšťoucháme, prolisujeme nebo rozmixujeme. 
Nesmějí zůstat kousky. Pak přidáme po částech horké mléko, lžíci másla, 
ještě dobře rozšleháme. Nemáme-li mléko, zředíme kaši vodou, ve které se 
brambory vařily. (Juliana Fialová, „Dobře a rychle vaříme i po práci“, Praha 
1951.) Množství brambor a mléka záleží na počtu strávníků.
Kaše je vítanou změnou, když je třeba odlehčit žaludku po konzumaci těž-
kých jídel. Je vhodná také v horkých letních dnech, neboť se dá jíst stude-
ná jako hlavní jídlo. Taková je například jáhlová kaše, v dřívější kuchyni 
hojná pro přípravu kaší a nákypů, nebo pohanková kaše. Jáhly i pohanku 
je nutno před vařením dvakrát spařit v horké vodě, aby se zbavily nahořk- 
lé chuti. Jáhlová kaše neboli kaše jahelná, jak ji nazývaly naše prababič- 
ky, se připravuje takto: Dáme vařiti do mléka jáhly, přidáme trochu cukru, 
něco sušených švestek a necháme je do měkka uvařiti. Měkkou kaši po- 
třeme navrchu máslem a dáme ještě chvíli do trouby zapéci. (Iška Posnero-
vá, „Kuchařská příručka pro rodinu o třech a více členech“, Praha 1924.)  
Sušené švestky můžeme nahradit oloupanými, na plátky nakrájenými ja- 
blky. Jáhlovou kaši nemusíme zapékat, pouze ji na talíři pokropíme rozpuš-
těným máslem. Stejná je příprava kaše pohankové. Při vaření musíme 
odspodu směsí občas zamíchat, aby se nepřipálila.
Ovocná mixovaná kaše může být dezertem po hlavním jídle: 200 g 
ovoce (jablka, švestky, meruňky atd.), půl citronu, 1 lžíce cukru. Jakékoliv 
ovoce rozmixujeme v mixéru na jemnou kaši. Podle chuti ji osladíme nebo 
okyselíme citronem, dáme do hlubších misek vychladit. Při podávání ji 
zdobíme šlehačkou nebo jogurtem. (Joza Břízová, „Vaříme dětem“, Praha 
1967.)
Rýžová kaše podle „Kuchařské příručky“ Išky Posnerové z roku 1924 
se připravuje takto: Dobře omytou spařenou rýži dáme vařiti do mléka 
s kouskem cukru. Měkkou dáme na mísu, posypeme skořicí a cukrem  
a polijeme horkým máslem. Dobrou chuť dá kaši několik čtvrtek oloupa-
ných jablek, které dáme do kaše, když se tato chvíli vaří.
Z rýžové kaše lze vytvořit mléčný rýžový věnec: Uvaří se v dobrém mléce 
tuhá rýžová kaše, která se malinko přisladí. Pak se vtiskne do věncové 
nebo jiné formy, opatrně vyklopí a hustě se posype strouhanou čokolá- 
dou. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka „Jitřenky“.)
Existují i slané kaše, třeba kaše kroupová, kroupy na husto. Čtvrt kila 
krup se přebere, čistě vypere, dají se do hrnku, připojí se k nim asi jako 
slepičí vejce kousek sádla, půl lžíce soli a kroupy se vaří, pomalu vody 
přilévajíc, půl druhé hodiny. Jsou dobré k hrachu nebo omaštěné jako 
jídlo samostatné. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka „Jitřenky“.) Přidají-li se 
do této kaše dvě hrsti předem namočených hub podušených na kousku 
sádla, lžíce dožluta osmažené cibule, utřený česnek, majoránka, na špičku 
nože pepře, trochu nového koření, vše se do kaše dobře zamíchá, vloží  
do pekáčku sádlem vymazaného, poklade kousíčky sádla a zapéká se 
v horké troubě půl hodiny, vznikne kaše houbová, také kuba zvaná.
Nad zmíněnou anglickou porridge nejeden ohrne nos. Jako dietní jíd- 
lo či zákusek nabízím coby chutnější obměnu svůj vlastní recept: 
V mléce a vanilkovém pudinkovém prášku vaříme hrst ovesných 
vloček. Můžeme přidat hrstku vypraných rozinek. Když směs zhoustne, 
nalijeme ji do hlubší misky nebo ji rozlijeme do kompotových misek. 
Po ztuhnutí ji navrchu bohatě polijeme ovocným jogurtem, který bývá 
hodně sladký, takže kaši už nemusíme sladit. Máme-li banán, čerstvý 
rybíz nebo jahody, ozdobíme ji navrchu ovocem. Kaši můžeme jíst tep- 
lou i vychlazenou. K této obměně porridge vám přeji anglicky enjoy your 
meal – dobrou chuť!                                               Eva A. Schmidtová

Euroklíč má v Česku zhruba dvouleté zpoždění. Po- 
můcka, která je nejvíc rozšířena v Německu, Švýcar- 
sku a Rakousku, usnadňuje lidem se zdravotním po-
stižením užívání výtahů, plošin či toalet ve veřejných 
budovách a prostorách. K tomu jsou ovšem zapotřebí 
i namontované eurozámky: z mnoha obchodních ře-
tězců, firem a institucí, které záměr podporují, si zatím 
nejaktivněji počínají Středočeský kraj a České dráhy.

První toaleta osazená eurozámkem se na železnici 
objevila předloni v březnu na nádraží ve Strančicích 
u Prahy. Následovaly Mariánské Lázně a Rumburk. 
Od konce ledna jsou v provozu WC s eurozámkem 
na nádražích těchto středočeských měst: Benešov, 
Poděbrady, Senohraby, Kolín, Příbram, Dobřichovice, 
Lysá nad Labem, Vlašim, Kladno, Zruč nad Sáza- 
vou a Čerčany. V jižních Čechách se 12. května jako 
prvá přidala stanice Jindřichův Hradec.

Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P si mohou euroklíč 
pořídit za 360 Kč v sídle Národní rady osob se 
zdravotním postižením, která je realizátorem projek- 
tu. Jak uvedl její předseda Václav Krása, pomůcka  

možná bude ještě letos k dostání zdarma. Aktuální 
informace o euroklíči a seznam všech míst, kde je 
instalován eurozámek, jsou zveřejněny na stránkách 
www.eurokeycz.com.                                         

(pel)

Euroklíč a eurozámek: nejvstřícnější jsou České dráhy a střední Čechy

Svatoanenské slavnosti bez bariér už podeváté

KulinářsKé

oKénKo

Důležitý dokument platí už i u nás 

Samostatná kapitola o zdravotně postižených ženách a institut sociál- 
ního podniku. To jsou dvě nejvýraznější novinky obsažené v Národ- 
ním plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2010–2014, který na konci března schválila  
vláda. Výslednou podobu tohoto dokumentu ovlivnila Úmluva o prá- 
vech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifiko-
vala loni v září.
Národní plán, který vypracoval Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany, je v plném znění zveřejněn na stránkách www.vlada.cz. „Si- 
tuace žen s postižením dosud nebyla v naší zemi zmapována. 
Úkolem opatření v Národním plánu je provést specifickou analý- 
zu se záměrem porovnat jejich postavení ve srovnání s nepostiže- 
nými ženami i se zdravotně postiženými muži. Případná snaha 
o hledání cesty, jak odstranit existující nerovnosti, bude následo- 
vat až po vyhodnocení této analýzy,“ uvedla Martina Kašíková, tajem- 
nice Vládního výboru.
Sociální podnik, na jehož podporu má ministerstvo práce letos usku- 
tečnit vhodnou kampaň, zatím není právně definován. Jeho základ- 
ním cílem je dle Kašíkové „propojit tři důležité oblasti života osob 
se zdravotním postižením, konkrétně práci, bydlení a sociální služby, 
aby byly snadno dostupné“.
Předchozí, celkově čtvrtý národní plán byl koncipován na období 
let 2006–2009.                                                                                 (pel)

Vláda schválila další národní plán 
pro lidi s postižením Loni jsme otiskli pozoruhodný  

příběh o boji jedné ženy s rakovi- 
nou. Autobiografický text se vy- 
značoval nejen myšlenkovou zá- 
važností, ale i skvělou stylistickou 
formou. Nyní rádi oznamujeme,  
že jeho autorka, Iveta Kollertová 
z Litvínova, vydala v květnu kniž-
ní prvotinu s názvem Svlečená  
do naha. Vyprávění o svém život-
ním osudu v ní prokládá básně-
mi a výňatky z korespondence 
s přáteli.

Knížka vznikla ve spolupráci 
se spisovatelkou Blankou Kube- 
šovou. Ta patří k lidem, kteří Ivetě 
pomohli a zasadili se o její prá- 
va u příslušných úřadů a institu- 
cí. Próza Svlečená do naha, kte- 
rá vyšla v nakladatelství Eroika, 
podává důkaz o síle lidské sou- 
držnosti a zároveň je svědectvím 
o selhávání sociálního systému 
 v naší zemi. 

Doporučujeme!                           (pel)

Loni 28. října  vstoupila v platnost 
Úmluva o právech osob se zdra- 
votním postižením. Následně byla 
vyhlášena 12. února v částce 4 
Sbírky mezinárodních smluv pod 
číslem 10/2010.

Dokument byl přijatý 13. prosin-
ce 2006 v New Yorku jako první 
mezinárodní dohoda o lidských 
právech ve 21. století spolu s je-
jím Opčním protokolem (doda- 
tek s volitelnými ujednáními, která  
ji rozšiřují, nemusejí k němu ale 
přistoupit všechny vysoké smluvní 
strany, tím nejsou nikterak ovliv-
něna práva a povinnosti ostatních 
smluvních států). Úmluva s pre-
ambulí a 50 články byla vydána 
v šesti oficiálních jazycích – 
angličtině, čínštině, francouzštině, 
španělštině, ruštině a arabštině. 

Poskytuje legislativní ochranu ob- 
čanských, politických, ekonomic-
kých, sociálních i kulturních práv 
asi 6,5 miliardy osob se zdravot-

ním postižením. Např. z hlediska 
zdravotního postižení vymezuje  
pojem „diskriminace“. Osoby takto 
handicapované přitom chápe ze 
širšího pohledu, nebere do úvahy 
třeba medicínské určení jejich po- 
stižení. V dokumentu se mluví o 
tzv. sociálním konceptu postižení: 
„postižení jsou ti, kterým společ-
nost klade určité bariéry při usku- 
tečňování jejich práv“. Pojem „při- 
měřené úpravy“ zasahuje do více 
oblastí: netýká se jen odstraňo- 
vání stavebních a dopravních ba-
riér, ale v podstatě odbourávání 
všech překážek, např. osobní asis- 
tence ve školách atd. Na zákla- 
dě článku 4 se smluvní státy za-
vázaly přijmout příslušnou legis- 
lativu a také zajistit podmínky 
k lepší integraci dotčené skupiny 
obyvatelstva do společnosti. 

Jménem naší republiky podepsal 
Úmluvu v New Yorku 30. března 
2007 náměstek tehdejšího minist- 

ra práce a sociálních věcí Marián 
Hošek. Spolu s ním tak učinili 
vrcholní představitelé dalších 21  
států Evropské unie a také zá- 
stupce Evropského společenství. 
Dosud svůj podpis připojili před- 
stavitelé dalších zhruba 130 stá- 
tů ze všech kontinentů, ratifikovalo  
ji cca 80 států. Podle článku 45  
byl prvním dnem platnosti 3. kvě- 
ten 2008, tj. 30. den po uložení je- 
jí dvacáté ratifikační listiny. 

Náš Parlament vyslovil s tímto 
významným dokumentem souhlas 
v červnu 2009, prezident ho ra-
tifikoval 28. září 2009. Téhož dne 
byla ratifikační listina České repu-
bliky uložena v depozitáři Úmluvy 
v sídle generálního tajemníka Or-
ganizace spojených národů. 

Celý text Úmluvy o právech osob  
se zdravotním postižením včetně 
Opčního protokolu si lze v češ- 
tině přečíst např. na webu www. 
nrzp.cz v části Dokumenty.     (mk)

Strhující kniha o boji 
za snesitelný život


