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Vážení a milí přátelé,
jménem všech organizátorů vás prostřednictvím speciálního vydání
našeho Zpravodaje vítáme v ČEZ aréně, kde se v pátek a v sobotu
uskuteční 18. abilympiáda, tradiční národní přehlídka schopností a dovedností osob se zdravotním postižením.
Osobní záštity nad akcí, kterou pořádá naše Česká abilympijská asociace, převzali primátor města Pardubice Jaroslav Deml a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
Generálním partnerem je opět Skupina ČEZ, tradičními partnery pak
Hospodářská komora ČR, K2P, JUST, Foxconn, Parexpo, hlavním
mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
Jedenáctičlenný organizační štáb pracoval už od září loňského
roku nejen na přípravě jednotlivých soutěží, ale zejména na pestrém
doprovodném programu, o kterém také najdete zajímavosti v dnešním Speciálu. Věříme, že se vám bude líbit, a všichni se těšíme na neformální setkání v sobotu v Třebosicích, kde se v loňském roce večerní tečka za náročnými disciplínami vydařila, a tak jsme se rozhodli
dát si repete.
Protože se naše abilympiáda kryje s termínem voleb do Poslanecké
sněmovny, budou moci soutěžící i organizátoři volit přímo v místě
soutěží. V pátek 28. května od 17 do 18 hodin bude přímo v ČEZ
aréně přítomen volební komisař. Volit však není možné bez voličského
průkazu.
Tradiční součástí dvoudenního klání v ČEZ aréně je doprovodná výstava ABI-REHA a prezentace činnosti chráněných dílen, kterou organizuje pardubická agentura PAREXPO.
Dovolte nám, abychom vás ještě jednou přivítali v Pardubicích, popřáli všem příjemný pobyt a hodně úspěchů v soutěžních disciplínách. Věříme, že všechny proběhnou v duchu fair play a vyhrají ti
nejlepší z vás.
IVANA DOLEČKOVÁ, hlavní manažerka
JAROMÍR KRPÁLEK, ředitel disciplín

Doprovodný program?
Vybere si každý!

18. ročník abilympiády:
21 disciplín a 103 soutěžících

O komentář k doprovodnému
programu, jehož podrobný přehled zveřejňujeme na následující straně, jsme požádali Aleše
Dvořáka, který má tuto oblast
na starosti už druhým rokem:
„Snažili jsme o jeho pestrost
a věřím, že si vybere opravdu
každý. Našim hlavním hostem
bude Heřman Volf, který bude
vyprávět o své cestě na handbiku z Prahy do Paříže, a velkým
tahákem určitě bude návštěva
řezbáře divadla Drak, se kterým si každý bude moci vyrobit
loutku.
K tradičním ukázkám vystoupení asistenčních psů sdružení
Helppes letos přibude canisterapie. O dávku adrenalinu se postará představení odvážlivců na
U-rampě, se svou technikou přijedou mladí hasiči ze Sovětic.

Opět jsme vyhlásili 38 disciplín,
uskuteční se jich jedenadvacet,
proti loňsku roku o jednu méně.

V průběhu obou dnů bude kreslit
a povídat nám všem dobře známý Honza Lušovský, je připravená výstava obrazů a veršů Evy
A. Schmidtové, vystavíme i zajímavé fotky z loňského ročníku.
Zájemci se budou moci podívat
na ukázky výroby origami či
šperků z korálků, tradičně bude
k dispozici bar s míchanými nápoji.
Vyvrcholení bude – stejně jako
v loňském ročníku – při společenském večeru v Třebosicích,
kde je připravené dobré jídlo,
dobré pití, dobrá muzika a o tečku se postará ohňostroj.“
(fr)

Celkem je přihlášeno 103
soutěžících a 26 členů doprovodu. Posuzovat výkony je připraveno 43 rozhodčích, o hladký
průběh obou soutěžních dní
i doprovodných programů se postará 20 organizátorů a 20 dobrovolníků. Stejně jako při 17.
ročníku vypadly aranžování květin – západní styl, dřevořezba
a vyřezávání ovoce. Nejvíce
obsazenou disciplíPřehled disciplín s počty přihlášek:
nou je tradičně
košíkářství
(6), editace textu (7), keramika (8), malba na
aranžování
suhedvábí
(5),
návrh plakátu (4), cukrářství (3), studená
chých květin, kde
kuchyně (12), aranžování květin – ikebana (7), aranžování
bude o vítězství
usilovat
třináct
suchých květin (13), vyšívání (12), háčkování (8), pletení
soutěžících, o jed(7), batika (4), zdobení kraslic (7), paličkování (3), malba na
noho méně mají
sklo (3), výroba svíček (5), fotografování (7), drátování (4),
vyšívání a studená
malování na kameny (9), ubrousková technika (9).
kuchyně.

V březnu byla zahájena výstavba nové budovy CAA
Výstavba Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích, které vyroste ve Sladkovského ulici
v areálu bývalých tiskáren a bude
mít název Kosatec, byla zahájena
na začátku března.
Jde o projekt České abilympijské
asociace a je součástí Integrovaného plánu rozvoje města. Stavba je financována z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severovýchod, v listopadu minulého roku byla schvále-

na dotace téměř 54 miliónů korun.
Ta pokryje náklady z 90 procent,
desetimilionovou půjčku na nákup
stávající budovy poskytl pardubický magistrát.
Výběrové řízení na stavbu vyhrála mezi pěti uchazeči hradecká
firma Stako, která se zavázala, že
budovu postaví za deset a půl
měsíce.
Nové zařízení, které nahradí
stávající zcela nevyhovující prostory v ulici Jana Palacha, by mělo

I při letošní abilympiádě vyhlásíme Abilympionika roku. V loňském roce jsme zavedli novinku
– do programu jsme zařadili
jako ukázkovou disciplínu recyklaci odpadu. I přesto, že o ni
byl po oba dny veliký zájem,
program abilympiády neobohatí,
protože se do ní překvapivě
přihlásila pouze jedna soutěžící. Letošní ukázkovou disciplínou bude korálkování, a uvidíme, zda se za rok v programu
objeví.

obsáhnout celou škálu současných aktivit CAA zaměřených na
zlepšení
života
handicapovaných občanů – sociální rehabilitaci, volnočasové aktivity, osobní
asistenci, přípravu k práci a chce
sloužit i široké veřejnosti. Měly by
tu být i chráněné dílny (truhlářská,
montážní, šicí, výtvarná), recepce, restaurace, kuchyň a prodejna, kde budou pracovat postižení,
projekt pamatuje i na společenský sál.
(fr)

Tradičně bych ráda
za nás všechny,
kteří jsme 18. abilympiádu připravovali, všem účastníkům popřála klid,
pevné nervy a pohodu při jejich soutěžních kláních.
Alena Krpálková
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Kde vládne ohleduplnost,
tam je i pohoda

7.30–8.30 		
8.45–9.20 		
9.30–12.30 		
12.00–13.30 		
14.00–17.00 		
17.30–18.30 		
18.30–20.30		

PÁTEK 28. KVĚTNA
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna

7.30–8.30 		
9.00–12.00 		
12.00–13.30 		
13.00–13.30		
14.00–17.00 		
17.30–18.30 		
18.00–18.30		
19.00–23.00

SOBOTA 29. KVĚTNA
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
ČEZ aréna
hospoda Třebosice

7.30–9.30

prezence

snídaně
slavnostní zahájení
první část soutěží
oběd
druhá část soutěží
večeře
kulturní večer
s vyhlášením výsledků
snídaně
první část soutěží
oběd
vyhlášení výsledků
druhá část soutěží
večeře
vyhlášení výsledků
kulturní večer

NEDĚLE 30. KVĚTNA
balíček v místě ubytování a odjezd účastníků

Vážení soutěžící, vítejte na 18. národní abilympiádě!
Doufáme, že tu budete spokojeni, a přejeme hodně
zdaru při boji o abilympijské medaile. Snažili jsme se
vytvořit optimální podmínky, abyste mohli předvést co
nejlepší výkon.
Zároveň vás prosíme o ohleduplnost. Buďte vstřícní
jeden k druhému. Nesnižujte se k pomluvám a ústrkům. Buďte trpěliví při čekání v restauraci. A pokud zjistíte, že se při soutěžení děje něco v rozporu s pravidly
či zadáním, informujte o tom ředitele disciplín Jaromíra
Krpálka.
Děkujeme!
(red)

Medaile pro abilympijské
vítěze
vyrobila
Střední
průmyslová škola potravinářská Pardubice. Kruhový
obvod medaile tvoří mašlovaná točenka, střed vyplňuje číslice sypaná mákem.
Autorkou návrhu je učitelka
Hana Nykodýmová, která
se společně se žáky postarala i o upletení a upečení celkem 75 sad medailí
z křehkého trvanlivého
preclíkového těsta.
O vizitku školy, která na
konci loňského roku oslavila 90. výročí vzniku,
jsme požádali jejího ředitele Petra Šedivého: „V devíti třídách studuje celkem 218 žáků denního
studia a ve třech třídách
21 žáků dálkového studia.

orientační plánek

PÁTEK 28. KVĚTNA
DOPOLEDNE

SOBOTA 29. KVĚTNA
DOPOLEDNE
9.30–9.45
10.00–10.10
10.30–10.50
11.00–11.15

ICC Pardubice – vystoupení na U-rampě parkoviště
Dětské družstvo Sovičky SDH Sovětice –
ukázka požárního sportu
parkoviště
Rodinné Integrační Centrum (RIC) Pardubice –
ukázka canisterapie
ICC Pardubice – vystoupení na U-rampě parkoviště
ODPOLEDNE, večer

13.00–13.30
14.00–14.15
15.00–15.20
16.00–16.20
16.30–17.00
18.00–18.30
18.30–18.35
19.00–23.00

Vyhlášení vítězů dopoledních disciplín
ICC Pardubice – vystoupení na U-rampě parkoviště
RIC Pardubice – ukázka canisterapie
RIC Pardubice – ukázka canisterapie
Jan Lušovský – kreslení a povídání
Vyhlášení vítězů odpoledních disciplín
Vypouštění balónků
parkoviště
Společenský večer s hudbou, prasetem
a ohňostrojem
hospoda Třebosice
celý den

- Výstava ABI-REHA - Prodejní expozice výrobků chráněných dílen
- Výstava obrazů a veršů Evy A. Schmidtové - Ukázky umění origami
- Výstava fotografií s ABI zpravodajem
- Míchané nápoje
- Ukázková disciplína korálkování
- Pletení vánoček nebo housek
- Workshop loutkového divadla Drak Hradec Králové
ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE
PRÁVO ZMĚN V PROGRAMU!

v ý stava abi- reha

Í
čer
B EN
O
stv

- Výstava ABI-REHA - Prodejní expozice výrobků chráněných dílen
- Výstava obrazů a veršů Evy A. Schmidtové
- Míchané nápoje
- Ukázková disciplína korálkování
- Pletení vánoček nebo housek
- Výstava fotografií s ABI zpravodajem

výstava
abilymp.
výrobků

celý den

v ý stava abi - reha

soutě ž ní

informační
centrum

13.00–13.30
13.30–14.15
16.00–16.20
16.30–17.00
18.30–20.30

ODPOLEDNE, večer
Jan Lušovský – kreslení a povídání
Terezky – hudební skupina z ÚSP Terezín
Helppes – ukázka výcviku asistenčních psů
Jan Lušovský – kreslení a povídání
Vyhlášení vítězů prvního dne
Vozíčkář Heřman Volf – povídání o cestě na handbiku
z Prahy do Paříže

Oba studijní obory mají
u žáků rovnoměrné zastoupení. O kvalitní výuku
se stará celkem 23 pedagogů.
Skladbou studijních oborů
a dlouholetou tradicí je
jedinou školou tohoto typu v České republice. Připravuje žáky na budoucí
profesní uplatnění v technologickém managementu
pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů, marketů a dalších potravinářských podniků a laboratoří.
Zároveň umožňuje studentům díky kvalitnímu základu získanému při výuce
ekonomických
předmětů
založit a vést svou vlastní firmu.“
(fr)

SPŠP Pardubice je školou státní (bezplatné studium), jejím zřizovatelem je Pardubický
kraj. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a nabízí tři formy studia: denní, nástavbové
a dálkové.
Studijní obory – pro absolventy ZŠ: analýza potravin, technologie potravin (management, mlynářství a výroba krmiv, zpracování mouky); pro absolventy středního vzdělání s výučním listem: potravinářská technologie – zpracování mouky.

přehled doprovodných akcí

Slavnostní zahájení – ZUŠ Polabiny – trubači, saxofon
Jan Lušovský – kreslení a povídání
Helppes – ukázka výcviku asistenčních psů

Ivana Dolečková
hlavní manažerka
Alena Krpálková
disciplíny, rozhodčí
Jaromír Krpálek
ředitel disciplín
Vladimír Podnecký
technické zabezpečení
Aleš Dvořák
doprovodný program
Zdeněk Špryňar
reklama, propagace
Jaroslava Winklerová
reklama, propagace
Yvona Bulušková
výstava ABI-REHA
Jaromír Fridrich
tiskový mluvčí
Miloš Pelikán
tisk, propagace
Miloš Kajzrlík
tisk, propagace

Medaile jsme pro vás upekli

Snímek:
Evžen Báchor

8.45–9.15
10.30–11.00
11.30–11.50

Organiz ÁtoŘI

prostor

výstava
chr. dílen

čajovna

vchod

14.00–19.00 		

ČTVRTEK 27. KVĚTNA
ČEZ aréna

výstava
chrán. dílen
a neziskovek

PROGRAM

I letos bude po oba abilympijské dny v ČEZ aréně fungovat Infocentrum. Vždy v něm najdete někoho, kdo vám poradí a pomůže. Vaše problémy urychleně vyřešíme, pokud zavoláte na
číslo telefonu 723 539 615. Umístění Informačního centra vidíte na tomto plánku.

Nenechte si ujít canisterapii
Doprovodný program letošní abilympiády obohatí ukázky canisterapie, což je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, která
využívá pozitivního působení psa na celou osobnost jedince,
které mu je poskytováno. Metodu nám přiblížila Gabriela Bělková z Rodinného Integračního Centra Pardubice: „Canisterapii je možné využívat u širokého spektra lidí s různým
typem zdravotního postižení – u dospělých i dětí s mentálním, tělesným a smyslovým postižením, ale také s kombinovanými vadami, poruchami autistického spektra. Je ji možné využít
i u lidí zdravých nebo u seniorů.“
Jsou čtyři typy canisterapie, pardubické Centrum se od roku
2007 specializuje na terapii se záměrem podílet se na léčbě
určitého typu postižení či psychického problému a vzdělávání.
„Náš tým je složen ze šesti canisterapeutů, jednoho fyzioterapeuta a máme sedm canisterapeutických psů,“ řekla Gabriela
Bělková a zároveň vás zve na ukázky, které jsou na pořadu
v sobotu dopoledne i odpoledne přímo v ČEZ aréně.
(fr)
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sou t ě ž n í h armo n ogram
PÁTEK 28. KVĚTNA
DOPOLEDNE 9.30–12.30

ODPOLEDNE 14.00–17.00

Malba na hedvábí
Návrh plakátu

Malba na hedvábí
Návrh plakátu

Vyšívání
Fotografování
Drátování
Ubrousková technika

Počítačová editace textu
Studená kuchyně
Aranžování květin – ikebana
Pletení
SOBOTA 29. KVĚTNA

DOPOLEDNE 9.00–12.00

ODPOLEDNE 14.00–17.00

Košíkářství
Paličkování

Košíkářství
Paličkování

Keramika
Háčkování
Batika
Zdobení kraslic

Cukrářství
Aranžování suchých květin
Malba na sklo
Malování na kameny
Výroba svíček

Obrazy a verše pro potěchu oka i duše

Snímek: František Újezdský

Letošní abilympiádu obohatí svými obrazy a verši Eva
A. Schmidtová. V Praze žijící vozíčkářka se poezii věnuje od mládí, první sbírku vydala před deseti lety. Výtvarnou tvorbou se zabývá od roku 1995: z malířských technik
má v oblibě akvarel, pastel a perokresbu.
Paní Schmidtová rovněž píše do různých časopisů, například do Vozíčkáře či pražských a regionálních novin.
Všímá si problémů, které komplikují život lidem s tělesným postižením, vtipně glosuje mezilidské vztahy.
V Abilympijském zpravodaji letos nabízí čtenářům pozapomenuté recepty z domácí i zahraniční kuchyně.
„Obraz má být pravdivý a dobrý, ne děsivý, má povznášet, ne odpuzovat, má být hodnotou, ne hodnotu ničit.
Má být potěšením oka, místem, kam se vstupuje, aby
člověk našel krásu, útěchu, obrozující souznění a naději,“ poodhaluje své výtvarnické krédo Eva A. Schmidtová. Ukázky z její tvorby najdete v ČEZ aréně poblíž
košíkářských výrobků.
(pel)

U stánků výstavy ABI-REHA bude určitě opět živo
Výstava rehabilitační a protetické
techniky a chráněných dílen ABI-REHA je součástí naší abilympiády už pošesté v řadě. Opět nabídne pestrou produkci firem, které
se zabývají výrobou potřebných
věcí pro zdravotně postižené občany. K vidění bývají antidekubitní
výrobky, podložky do vozíků i matrace pro dlouhodobě ležící osoby,
pomůcky pro přemisťování i polohování.
O další zajímavosti kolem výstavy jsme požádali Yvonu Buluškovou z pardubické agentury
PAREXPO, která je jejím tradičním pořadatelem: „Osvědčeným
vystavovatelem je sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro
postižené, které předvede ukázky
výcviku asistenčních psů pro všechny typy handicapů.

Z dalších vystavovatelů bych
ráda jmenovala např. firmu Otto
Bock ČR, která představí vozík
Paragolfer. V čem je tak výjimečný? Umožní plynulý přechod do
stoje a tím pádem provádění aktivit, jako je třeba golf, který vzpřímený postoj vyžaduje. Během výstavy se tedy můžete těšit na váš
první odpal prozatím do ochranné
sítě. Golf samozřejmě nebude jedinou aktivitou této expozice. Na
krátkou projížďku můžete vyrazit
s hybridní čtyřkolkou SuperFour
nebo vyzkoušet jízdu na sportovních vozících a handbicích Wolturnus. Zkušební jízda na mechanických či elektrických vozících je
samozřejmostí.
Věřím, že si cestu k jednotlivým
stánkům najdou nejen soutěžící,
ale i jejich doprovod a diváci.

Jsme rádi, že se svojí produkcí
mezi nás opět přijedou chráněné
dílny. Bude tu hradecký Tyfloservis a Odborné učiliště a Praktická
škola Hořice. Z pardubických musíme jmenovat Tyflocentrum, Car
Club a Hliněnou myš, tradičním
stánkem jsou novodobé řemeslné
dílny U dráteníka, kde bude vládnout Aleš Kulhánek, K2P předvede výrobky šicí dílny, kapsáře,
polštářky a hračky. Se svojí produkcí se pochlubí i Charita Opava a chráněná dílna Oblastní
charity Uherské Hradiště, Zazu bižuterie nabídne výrobky z pryskyřice, pedigu, náramky apod.
Prostě a krátce – k vidění
i k vyzkoušení toho bude i při
letošním 6. ročníku výstavy ABI-REHA dost a dost.“
(fr)

Jíz dní Řád spE CIÁlNÍ 
AUTOBUS OVÉ  L INK Y

Čtvrtek 27. května
Nádraží ČD
15.15
16.30 17.30
ČEZ aréna, parkoviště
15.20
16.35 17.35

18.30
18.35

19.30
19.35

ČEZ aréna, parkoviště
Zborovské náměstí
Ohrazenice, hostel TRIM
Ohrazenice, domov mlád.
Globus
Nádraží ČD

18.50
18.57
19.12
19.13
19.15
19.20

19.50
19.57
20.12
20.13
-----

15.25
15.32
15.47
15.48
15.50
15.55

16.50
16.57
17.12
17.13
17.15
17.20

17.50
17.57
18.12
18.13
18.15
18.20

Pátek 28. května, sobota 29. května –
dopoledne, odpoledne
Ohrazenice 7.00 7.30 8.00
Zborovské nám. 7.00 7.30 8.00
ČEZ aréna 7.10 7.40 8.10
ČEZ aréna			 7.10 7.40 8.10
ČEZ aréna, parkoviště
Zborovské náměstí
Ohrazenice, hostel TRIM
Ohrazenice, domov mládeže
Globus
ČEZ aréna, parkoviště

10.00
10.07
10.22
10.23
10.25
10.35

11.30
11.37
11.52
11.539
11.559
12.05

Pátek 28. května – večer
ČEZ aréna
17.30
18.10 18.50
Zborovské náměstí
17.37
18.17 18.57
Ohrazenice
17.52
18.32 19.12
ČEZ aréna
18.02
18.42 19.22
		
SOBOTA 29. května – večer
ČEZ aréna										
17.30
Ohrazenice, ubytování		
17.37		
Zborovské náměstí, ubytování
17.52
ČEZ aréna		
18.02
Třebosice
-- 			
Třebosice											
21.30		
Zborovské náměstí, ubytování		
21.45
Ohrazenice, ubytování					21.55

13.00
13.07
13.22
13.23
13.25
13.35

14.30
14.37
14.52
14.53
14.55
15.05

20.30
20.37
20.52
21.02

21.10
21.17
21.32
---

18.10
18.17
18.32

19.00

18.45
22.30
22.45
22.55

19.20
23.30
23.45
23.55

Neděle 30. května
Ohrazenice 8.30 9.00 9.45
Zborovské nám. 8.30 9.00 9.45
ČEZ aréna		 8.40 9.10 9.55
ČEZ aréna			 8.40 9.10 9.55
Uvedené časy se mohou upravovat podle momentální situace
či podle požadavků organizátorů.

Jídelní LÍSTEK
Pátek 28. května
Snídaně:
Čaj, chléb, máslo, zelenina, salám, perník
Oběd:
Italská polévka s těstovinami
Vepřová roláda se žampióny, těstoviny, zeleninová obloha
Minerální voda
Večeře:
Kuřecí kapsa se šunkou a sýrem
smažená v trojobalu, vařený
brambor, zeleninová ozdoba
Minerální voda

SOBOTA 29. května
Snídaně:
Čaj, pečivo, sýr, jogurt
Oběd:
Bramborová polévka
Hamburská vepřová kýta s houskovými knedlíky
Minerální voda
Večeře:
Kuřecí rizoto se zeleninou a sýrem, kyselá okurka
Minerální voda

Změna jídelníčku vyhrazena!

Až v žilách tuhne krev…

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(Speciál vyšel v květnu 2010)
VYDAVATEL: Česká abilympijská
asociace, o. s., Jana Palacha 324,
530 02 Pardubice.
REDAKCE: Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice, Jaromír Fridrich (šéfredaktor) – fridrich.jaromir@seznam.cz, Miloš Kajzrlík
– redakce@abilympics.cz, Miloš
Pelikán – bpelikan@atlas.cz.
KONTAKTY:
telefon a fax: 466 304 366.
GRAFIKA A SAZBA:
K2P, s. r. o., Pardubice.

Jednou z novinek v doprovodném abilympijském programu budou sobotní průběžná „adrenalinová“ zhruba čtvrthodinová exhibiční vystoupení na minirampě
na parkovišti vedle ČEZ arény. Diváci mohou očekávat vrcholné ukázky umění jízdy na aggressive in-line bruslích, na koloběžce (tzv. scootering) a na free
style BMX kolech v podání několika členů klubu ICC (Inline Czech Community Pardubice). Minimálně tři profesionálové a další dva mladíci na koloběžkách
a jeden na kole BMX předvedou různé triky jako třeba grindy („drhnutí“ o hranu), otočky nebo salta.

TISK:
Studio Press, s. r. o. Pardubice.
EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.
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Zvítězili loni...

Budete hrát divadlo!

Velkým oživením doprovodného programu bude tzv. workshop populárního hradeckého divadla Drak. Anglický název zní honosně
a pro někoho možná i nesrozumitelně, ale věc je naprosto jednoduchá a velice zajímavá.
Do ČEZ arény přijede v sobotu řezbář divadla Jiří Bareš, který se
všem zájemcům bude věnovat od 11 do 17 hodin. Pod jeho vedením
a na základě jeho rad si každý bude moci z tvrdého papíru navrhnout a vystřihnout loutku, „oživit“ ji jednoduchým přiděláním vodicích tyček a na závěr si všichni se svými výtvory zahrají jednoduchou stínovou hru za velkým prostěradlem.
(fr)

... aby jejich pán nezůstal bez léků.
Asistenční psi pomáhají handicapovaným lidem
vést samostatný život. Umějí podávat předměty,
otevřou dveře, přivolají pomoc. Stát jejich výcvik
finančně nepodporuje. Proto prosím pošlete DMS
HELPPES na číslo 87777, a přispějete 27 Kč na
dobrou věc! Přispívat můžete i každý měsíc: stačí
odeslat zprávu ve tvaru DMS ROK HELPPES.
Projekt DMS je provozován Fórem dárců. Cena DMS 30 Kč. Více
informací na www.darcovskasms.cz.

Aranžování květin –
ikebana		
Jarmila Onderková (Praha)

Vyplňte prosím naši anketu!

Aranžování suchých
květin
Marie Doležalová (Šternberk, Olomoucký kraj)

Chceme znát vaše dojmy, postřehy a zážitky z letošní abilympiády.
Připravili jsme malou anketu, kterou najdete na stránkách www.
abilympics.cz. Až se vrátíte domů, vyplňte ji prosím. Odpovědi, které vám
zaberou jen několik minut, nám pomohou lépe přizpůsobit Abilympiádu
2011 vašim přáním a požadavkům.
Nezdráhejte se kritizovat nedostatky. Pochvalte, s čím jste byli spokojeni. Napište, co vám chybělo v doprovodném programu. Za upřímné
a inspirativní odpovědi předem děkujeme.
Miloš Pelikán, Česká abilympijská asociace

Batika		
Radek Dohnal (Osoblaha, Moravskoslezský)
Cukrářství		
Pavla Indrová (Přerov, Olomoucký)

h lav n í part n e ři

Drátování		
Pavla Indrová
FotografovÁNÍ		
Pavel Michalík (Praha)
Háčkování		
Simona Pálková (Hulín, Zlínský)

Stejně jako při loňské abilympiádě bude také letošním vyvrcholením závěrečný společenský večer v útulné třebosické hospodě.

s t ř e d m ě s ta

Keramika		
Ludmila Macková (Nové Hrady,
Jihočeský)
a Helena Nejedlá (Krnov, Moravskoslezský)

2

Košíkářství		
Jaroslav Wojnar (Palkovice, Moravskoslezský)

1

Malba na hedvábí
Milan Večeřa (Velké Meziříčí, Vysočina)
Malba na sklo		
Milan Ševčík (Prostějov,
moucký)

Olo-

1 – dějiště abilympiády
2 – přístaviště lodi Arnošt z Pardubic
3 – poliklinika
4 – obchodní dům Tesco
5 – obchodní galerie AFI Palace
6 – palác Magnum
7 – obchodní galerie Pyramida
8 – občerstvení McDonald's
9 – obchodní ulice

3

Malování na kameny		
Pavel Finger (Zbůch, Plzeňský)
Návrh plakátu
Milan Linhart (Ostrava)

5

4
9

6

7
8

pletení		
Simona Pálková

V abilympijskou sobotu 29. května v průběhu dopoledne vypukne na parkovišti
u ČEZ arény požár. Žádné materiální škody a ani oběti na životech nebudou
ale zaznamenány: na místě budou totiž
náhodou přítomni hasiči. I když…, nebude to skutečný požár a hasiči budou
ze sboru, jakých u nás zas až tak moc není.

Studená kuchyně		
Alice Ondrušková (Havířov, Moravskoslezský)

Ubrousková technika
Gražyna Kristianová (Havířov, Moravskoslezský)
a Jarmila Pleskotová (Pardubice)
Výroba nábytku	
Jiří Schovánek (Ronov nad Doubravou, Pardubický)
Výroba svíček		
Milan Ševčík
Vyšívání		
Jana Studená (Kožušany-Tážaly,
Olomoucký)
Zdobení kraslic		
Martina Mašková (Plzeň)

Prostor vlevo dole je v současnosti již upraven; snímek pochází z minulého
roku.

„Minihasiči“ si s ohněm hravě poradí

Počítačová editace textu	
Anna Kneysová-Spanyo (Dřešín,
Jihočeský)

Šití dámského oděvu		
Monika Jahodová (Uherské Hradiště, Zlínský)

Snímek:
Evžen Báchor

9

Helmy jsou makety pravých přileb, které lze
běžně koupit v obchodní síti. Miniaturní hasičské
auto vyrobil jeden z tatínků. Původní uniformičky
ušila na míru maminka jednoho z malých hasičů,
současné pocházejí ze specializované firmy.
V tomto oblečení i s touto „technikou“ se „Sovičky“ představí také účastníkům abilympiády. Realizace všech vystoupení by byla nemyslitelná bez
pomoci rodičů a samozřejmě i sponzorů.

Bude se totiž jednat o jednu z akcí
doprovodného programu: svoje schopnosti
a dovednosti předvedou „Sovičky“, dětské
družstvo Sboru dobrovolných hasičů ze Sovětic (obec u Sadové nedaleko Hradce Králové, kde se 3. 7. 1866 uskutečnila jedna
z rozhodujících bitev prusko-rakouské války).
„Sovičky“ začínaly v roce 2007 jen s několika málo dětmi, potomky členů sboru.
V současnosti je tvoří družstvo mladších dětí, maximálně šestiletých, a starších do věku
12 let. Jejich celkový počet se pohybuje
kolem 30, k tomu je nutno připočítat zhruba pět dospělých vedoucích. Všechny děti
pravidelně trénují i jezdí na soutěže v požárním sportu po různých místech celé
republiky. Starší se navíc každoročně úspěšně zapojují do celostátní hry „Plamen“, loni
v ní obsadily sedmou příčku. Mladší, jinak
také přípravka, mají zase svůj festival, který
příští rok uspořádají právě v Sověticích.
Menší „minihasiči“ mají – především pro
pobavení – nacvičená tři vystoupení. Dvě

Motto Soviček:
„Plamen lehce splníme,
v přípravce se bavíme.
Možná si jen hrajeme,
vážně to však bereme!“

se týkají činnosti hasičů: jednak předvádějí
klasický požární útok (jedna z oficiálních
disciplín na soutěžích) a jednak zásah při
požáru rodinného domečku. Třetí je pohádka
„O veliké řepě“ v úpravě pro hasičský kroužek. Loni v červenci svým vystoupením zpestřili 14. mezinárodní olympiádu CTIF (Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů)
v Ostravě.
Sbor dobrovolných hasičů Sovětice existuje již více než jedno století, v roce 1903 ho
založil rolník František Všetečka. Také díky
dětskému družstvu patří k největším vesnickým – jeho členy je několik desítek mužů
i žen ze sousedních obcí Sovětice a Sadová.
Organizátoři abilympiády věří, že premiéra
v doprovodném programu – vystoupení
dětského Sboru dobrovolných hasičů Sovičky
Sovětice – se setká s dlouhotrvajícím potleskem nadšeného množství diváků. A malým
ochráncům před ničivými plameny přejí především bezchybnou ukázku jejich umění, stejně jako příjemný pobyt v Pardubicích.
(mk)

