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Abilympionikem
roku je
Jaroslav Wojnar

Košíkář s obdivuhodnou
trpělivostí

Modelář, 
který „vaří“ 
v kuchyni trucky

O vystoupení Pavla 
Jandy byl velký zájem

Abilympiáda se 
povedla, chvály 
bylo víc než jindy
Rozhovor 
s Ivanou Dolečkovou 
a Alenou Krpálkovou

Devatenáctý korálek na abilympijském náhrdelníku byl blyštivý
19. ročník abilympiády, národ- 
ní přehlídky pracovních i vol- 
nočasových schopností a do- 
vedností osob se zdravotním 
postižením, uspořádala v par- 
dubické ČEZ aréně Česká abi- 
lympijská asociace (CAA) ve 
dnech 27.–28. května. V jeden-
advaceti disciplínách se obje-
vilo 119 soutěžících.

Osobní záštity nad akcí převzali 
ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek, hejtman Par-
dubického kraje Radko Martínek 
a primátorka města Pardubic 
Štěpánka Fraňková. 

Hlavními partnery letošního roč-
níku byly firmy Stako, BARTH- 
-media, Mondi, Elektrárny Opa- 
tovice, K2P a Skupina ČEZ, 
partnery Generali Pojišťovna, 
Česká spořitelna, Dopravní 
podnik města Pardubic, Just, 
Steno a Foxconn, mediálními 

partnery Deníky Pardubického 
a Královéhradeckého kraje  
a Český rozhlas Pardubice.

Novinkou bylo, že se abilym-
piáda letos propojila s VI. Par-
dubickými zdravotnickými dny. 
Jejich zahájení bylo součástí na-
šeho slavnostního ceremoniálu 
a naopak, my v rámci jejich pro-
gramu jsme seznámili účastníky 
a odbornou veřejnost s naší CAA 
a abilympiádou. 

Páteční slavnostní ceremoniál 
zahájila ředitelka CAA Ivana Do- 
lečková, která přivítala soutěžící, 
hosty, organizátory, rozhodčí, do-
brovolníky a všechny už zároveň 
pozvala na jubilejní dvacátý roč- 
ník v roce 2012.

Hosté ozdobili 
slavnostní zahájení
Mezi čestnými hosty slavnost-

ního zahájení byli 1. náměstek 
hejtmana Pardubického kraje Ro- 
man Línek, primátorka města Par- 
dubic Štěpánka Fraňková, její 
1. náměstek Jindřich Tauber,  
vedoucí odboru komunitních slu- 
žeb magistrátu Ivana Liederma- 
nová, pracovnice pardubického 
Úřadu práce Naděžda Černá, 
jednatel firmy Stako Hradec Krá- 
lové Petr Kulda, zástupce Fox- 
connu  Tomáš Kmošek, Petr Za- 
dák z Elektrárny Opatovice, ve- 
doucí pardubické pobočky Gene- 
rali Pojišťovny Marie Ondrišová 
a zástupkyně Pardubické krajské  
nemocnice Iva Kubátová.

Všichni jmenovaní pozdravili 
soutěžící i organizátory a popřáli 
jim hodně úspěchů. Shodli se 
na tom, že i přesto, že v jed-
notlivých disciplínách můžou ce-
ny převzít jen ti nejlepší, tak pro 
ně jsou vítězi úplně všichni, kteří 
se rozhodli na abilympiádu přijet  
a předvést svoje umění. 

Na slavnostní zahájení dále  
přišli: Aleš Kopecký (MRFP), 
Jaroslav Menšík (starosta MO  
Pardubice I), Václav Volejník 
(Hamzova odborná léčebna pro 
děti a dospělé, Luže-Košum-
berk), Jan Wiesner (Svaz čes-
kých a moravských výrobních 
družstev), Milan Chmelař (člen 

zastupitelstva města Pardubic), 
Pavel Kohout (starosta Opa- 
tovic nad Labem), Jindřich 
Hruška (Česká spořitelna), Ja- 
roslava Rychnovská a Marti- 
na Justová (Kooperativa pojiš-
ťovna).

Za přízeň a podporu při orga-
nizování národní přehlídky podě- 
koval Vladimír Podnecký, orga-
nizátorům a dobrovolníkům pak 
Jaromír Krpálek (oba CAA), kte-
rý prohlásil 19. abilympiádu za 
zahájenou.

Nezbytné sliby pronesli za roz- 
hodčí Josef Halamíček z Uher-
ského Hradiště (rozhodoval dis-
ciplínu počítačová editace textu) 
a za soutěžící Jaroslav Wojnar 
z Palkovic na Frýdeckomístecku 
(soutěžil v košíkářství).

Slavnostní ceremoniál zpestřilo 
vystoupení mažoretek PM Stars 
Závodu míru, zahájení i oba 
soutěžní dny tradičně moderoval 
Filip Novotný, o simultánní 
přepis mluvené řeči se postaral 
Miloš Černilovský. Ukázkovou 
disciplínou letos bylo síťování, 
které do ČEZ arény přijela před-
vést rodačka ze severních Čech  
a dnes už etablovaná Brňačka 
Marie Pokorná.

Pavla Indrová obhájila 
tři prvenství
Už podruhé v řadě vyhrála tři 

disciplíny Pavla Indrová z Přero-
va a stejně jako loni to byly 
drátování, cukrářství a zdobení 
kraslic, ve dvou disciplínách by- 
la nejlepší Helena Nejedlá z Kr-
nova. Kromě těchto dvou svá 
loňská prvenství obhájili Martina 
Mašková z Plzně (vyšívání), An- 
na Formánková z Havířova (ple-
tení), Věra Barešová z Ostravy 
(paličkování) a Milan Ševčík 
z Prostějova (výroba svíček).

Cenu firmy K2P – kvalitní net-
book – získal vylosovaný účastník 
počítačové editace textu, štěstí 
se usmálo na Aleše Milostného 
z Brna, který v ní skončil sedmý.

Abilympionikem roku 2011 se 
stal Jaroslav Wojnar z Palkovic 
na Frýdeckomístecku, který v dis- 
ciplíně košíkářství obsadil 6. mís- 
to. V předchozích le-
tech se tohoto oceně- 
ní dostalo V. Fléglovi 
(2002), P. Indrové 
(2003), M. Vnoučko- 
vé (2004), M. Šev-
číkovi (2006 a 2010),  
M. Linhartovi (2008) 
a H. Nejedlé (2009). 

 Byla udělena i cena nejlepšímu 
dobrovolníkovi, kterou si za osmi- 
letou práci pro abilympiádu za-
sloužil Luboš Rejfek. Velký dort 
za obětavou práci dostal od  
organizačního výboru zdravotník 
Tomáš Sýkora.

Všichni účastníci si pochvalova-
li pestrý doprovodný program, 
o kterém informujeme na jiných 
místech Zpravodaje. 

Zároveň se slavnostním zakon-
čením, které před ČEZ arénou 
tradičně obstaralo působivé vy-
pouštění zelených a červených 
balónků, pořadatelé už vyhlásili 
termín jubilejní 20. abilympiády – 
uskuteční se v pátek 25. a v so-
botu 26. května 2012.

Definitivní tečkou letošní abilym- 
piády bylo přátelské posezení 
soutěžících, jejich doprovodu, or- 
ganizátorů a dobrovolníků v hos-
tinci v Třebosicích.                   (fr)

Novinkou letošní abilympiády  
byl benefiční koncert v malé  
hale ČEZ arény, kde zahráli dva 
členové skupiny Vypsaná fiXa, 
zpěvák Michal Mareda – Márdi 
a bubeník Petr Martínek – Pítrs. 
Na koncertu převzala ředitelka 
CAA Ivana Dolečková šeky od 
partnerů. Petr Kulda, jednatel 
firmy Stako, přinesl 250 000 
korun, Vladimír Podnecký za 
K2P podepsal šek v hodnotě 
150 000 korun. Petr Zadák 
z Elektrárny Opatovice pak při- 
dal dalších 115 000 korun. Na-
dace Generali Pojišťovny se 
prostřednictvím Marie Ondrišo-
vé připojila částkou 65 000  
korun. Za Českou spořitelnu  
předala šek na 30 000 korun 
Lenka Švábová.

Celková částka 610 000 korun 
bude použita na vybavení In-
tegračního centra sociálních ak-
tivit v Pardubicích. 

Děkujeme. 

Hlavní partneři:

 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
2011 21 disciplín    119 soutěžících

Benefice vynesla
 610 tisíc korun



Českou abilympijskou asociaci a její Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích  
Kosatec můžete podpořit zasláním dárcovské SMS. Novou možností je zakoupení 
odznaku IC Kosatec. 

Ten si můžete objednat prostřednictvím internetových stránek www.caacz.cz,  
telefonicky na čísle 774 554 728 (Roman Pešek) nebo na e-mailu  
roman.pesek@caacz.cz. Odznak můžete získat za 30 Kč. 

Libovolnou finanční částku můžete zaslat na sbírkový účet 339338/5500.

Děkujeme za Vaši podporu!

Bezprostředně po skončení abilympiády jsme požá- 
dali o rozhovor Ivanu Dolečkovou (pravý snímek), 
ředitelku České abilympijské asociace, a Alenu Kr- 
pálkovou (levý snímek), členku organizačního výbo- 
ru, která má na starosti soutěžní disciplíny.

O úvod našeho krátkého povídání se postarala 
Ivana Dolečková: „Ráda bych poděkovala všem, 
kteří se na letošním ročníku podíleli. Abilympiáda si 
za dobu svého trvání vydobyla svoje místo na 
slunci. Je to významná akce, kterou bychom nemo- 
hli pořádat bez velké přízně Pardubického kraje, 
pardubického magistrátu, celé řady sponzorů, partne-
rů a dárců. Patří jim velké poděkování, stejně jako 
všem zaměstnancům CAA a dobrovolníkům, kteří  
se zasloužili o bezproblémový průběh náročné akce.“ 
 
b	 Jak  hodnotíte 19. ročník, co se povedlo, v čem 
byl jiný než ten minulý?
Dolečková: „Byl celkově povedený. Všechno probě- 
hlo v naprosté pohodě, až jsem z toho byla trochu 
nesvá. Traduje se, že každá akce má mít nějaký 
zádrhel, ale nám se opravdu vyhnul, což je samo-
zřejmě dobře. Potěšil mě počet účastníků, přijelo dost 
nových tváří. Novinkou byl benefiční koncert.“
Krpálková: „Letošní ročník se vydařil, hodnotím ho 
kladně. Vše proběhlo v pohodě, nezaregistrovali jsme 
žádné odvolání proti výsledkům, takže soutěže by- 
ly naprosto regulérní. Velké poděkování patří rozhod- 
čím, dobrovolníkům, byli opět úžasní, byla radost 
s nimi spolupracovat. Poprvé  jsme letos udělili cenu 
Nejlepší dobrovolník – po zásluze ji za nezištnou 
dlouholetou práci při našich abilympiádách získal Lu-
boš Rejfek. Velký dort za rovněž dlouholetou práci od 
nás dostal zdravotník Tomáš Sýkora.“

b	 Můžete prozradit momenty, které vám nejvíce 
utkvěly v paměti?
Dolečková: „Upřímné poděkování od účastníků, 
kterým se v Pardubicích opět líbilo. Pochválili bez- 
problémovou organizaci soutěží a moc se jim lí- 
bil doprovodný program. Chvály bylo víc než jindy 

a taková slova se poslouchají moc dobře. Krásná 
atmosféra panovala při předávání diplomů a závě- 
rečném vypouštění balónků, nadšení soutěžících je 
neopakovatelné. Potěšila mě bezprostřední reakce 
oceněného abilympionika roku Jaroslava Wojnara, 
který si ceny nesmírně váží. Osobně budu dlouho 
vzpomínat na výtečné chlebové placky, které nám  
dva dny pekli studenti potravinářské průmyslovky.“
Krpálková: „V první řadě to byla upřímná radost sou- 
těžících, kteří se umístili na předních místech, a ta- 
ké některé jejich výkony. Zaujal mě doprovodný 
program, zejména předvedení modelů trucků pana 
Jandy a tanec na vozíku. Obdivovala jsme osma- 
sedmdesátiletou Marii Pokornou z Brna, která dva 
dny předváděla ukázkovou disciplínu síťování, oce-
ňovala jsem i origami Františka Grebeníčka.“

b	 Je snad něco, co se vám nelíbilo?
Dolečková: „Páteční počasí.“
Krpálková: „Pohrávalo si s námi počasí, ale nakonec 
vše dobře dopadlo.“  

b	 Už je znám termín 20. ročníku, uskuteční se  
25.–26. května 2012. Můžete už teď prozradit, ja- 
ké novinky pro jubilejní ročník chystáte?
Dolečková: „Novinky určitě budou, úplně konkrétní 
však nemohu být. Určitě nachystáme pohledy zpátky, 
statistiky, možná i putovní výstavu výrobků.“
Krpálková: „Nápady se samozřejmě rodí už nyní, ale  
aby to byly opravdové novinky, tak si je opravdu 
necháme až na  ten příští rok.“                               (fr)

Je sice vyšší postavy a me- 
zi ostatními soutěžícími opticky 
trochu vyčnívá, ale jinak půso-
bí nenápadným dojmem. I když 
na abilympiádu jezdí už řadu 
let a byl i na té mezinárodní  
v Japonsku, upoutal na sebe vět-
ší pozornost až nyní. Jaroslav 
Wojnar totiž letošní pardubickou 
přehlídku za soutěžící nejprve 
zahájil a v sobotu podvečer i za- 
končil. Právě on pronesl v pátek 
dopoledne slib, že všichni lidé 
s postižením budou bojovat  
o medailové pozice čestně a za 
dodržování soutěžních pravidel.  
A než se účastníci druhého 
dne vydali od ČEZ arény do 
třebosické hospůdky, byl vyhlá-
šen Abilympionikem roku.

Devětapadesátiletý sympatický  
muž z Palkovic, vesnice poblíž 
Frýdku-Místku, nepatří k těm, 
kdo si zkoušejí různé disciplí- 
ny nebo v několika vynikají. 
Jeho oborem bylo a je koší- 
kářství. „V posledních letech 
skoro vždy vyhraju nebo skon-
čím druhý,“ bilancuje své abi-
lympijské úspěchy. Úspěšný byl 
i před čtyřmi lety v Šizuoce, kde 
v nemalé konkurenci skončil 
čtvrtý.

Když panu Wojnarovi násled-

kem roztroušené sklerózy ochr-
nula pravá strana těla od hlavy  
až k noze, musel v rámci re-
habilitace dělat i cviky na zlep-
šení pohyblivosti prstů. Pokyny 
lékařů mu ale nevyhovovaly: 
„Říkal jsem si, přehrabovat se 
v hrachu a cvičit s balónkem,  
to je o ničem. Ani to nepřináší 
žádné peníze,“ usmívá se. K prá-
ci s proutím ho přivedla náho- 
da. Potřeboval košík pro králíky  
a místní košíkář zrovna one-
mocněl. „Vyzval mě, abych si ho 
upletl sám. No a já vzal jeho slo-
va vážně a začal jsem to zkou- 
šet. Jsem vyložený samouk, tr-
valo mi asi dva a půl roku, než 
jsem se naučil všechny ty fígle.“

Trpělivost panu Wojnarovi ne- 

přinesla růže, ale kvalitní košíky  
různých velikostí a tvarů. A ještě 
něco důležitého navíc: „Brzy jsem 
zjistil, že práce s proutím je  
i výborným procvičováním mo- 
toriky. Že prospívá mým ochrnu-
tým prstům.“

O abilympiádě se dozvěděl  
v tamní organizaci Unie Roska. 
Přihlásil se, přijel, viděl a… Za- 
čal soutěžit. „Jezdím sem každý 
rok. A rád. Mám k téhle akci sil- 
ný vztah,“ vyznává se pan Woj- 
nar. I proto se stal členem re-
prezentačního týmu, který se 
letos na podzim vydá na mezi-
národní abilympiádu v jihokorej- 
ském Soulu. Opravňují ho k tomu 
nejen výborné výsledky z pos-
ledních let, ale i vztah k abi-
lympijskému hnutí a schopnost 
sehnat si potřebné finance.

Letos se mu v soutěži moc ne-
dařilo, skončil až čtvrtý. I proto se 
Jaroslav Wojnar poté, co dostal 
plaketu pro Abilympionika roku, 
radostně divil: „Jsem moc pře-
kvapený, vůbec jsem to nečekal!“

Možná se někdo pozastavuje 
nad tím, že prestižní ocenění  
získal právě on. Vždyť skončil 
bez medaile...  Snad tuhle po- 
chybnost zmírnily či zcela od-
stranily předchozí řádky.        (pel)

Abilympionikem roku je Jaroslav Wojnar, 
košíkář s obdivuhodnou trpělivostí

Abilympiáda se povedla, chvály bylo víc než jindy

Kapka vody pro Kosatec

u  Na abilympiádě jste poprvé.  
Jak jste se o ní dověděla a co  
vás sem přilákalo?
Mě chodí Abilympijský zpravodaj, 
takže jsem měla potřebné informa- 
ce. Už delší dobu jsem přemýš-
lela, na jakou soutěž bych se při- 
hlásila. Až do letoška nebyla mezi 
vyhlášenými disciplínami žádná, 
kterou bych zvládla. Doma jsem 
zkoušela dělat se sádrou, vytvořila 
jsem i několik papírových krabiček, 
ale moc mě to nebavilo. Nedáv- 
no, někdy v zimě, mi kamarádka 
ukázala ubrouskovou techniku. Dě- 
lá kořenky, které se mi moc lí-
bily. Já jsem se však zaměřila na 
záložky do knih. A napadlo mě 
přihlásit se na abilympiádu. Říka- 
la jsem si, že tady poznám, ja- 
kou kdo má techniku, protože sama 
zatím umím jen jednu.

u	 Záložky do knih mi připadají jako velmi dobrý nápad. Předpo-
kládám, že je asi rozdáváte jako dárek...
Dělám je pro radost lidem, hlavně pro děti. Třeba jedu autobusem, ve- 
dle mě brečí malé dítě, maminka ho nemůže ukonejšit. Tak jí dám zá- 
ložku, a dítě přestane plakat. Nebo jdu k lékaři a vím, že k němu chodí  
i děti. Tak mu v ordinaci nechám pár kousků a řeknu: Kdo bude hod- 
ný, tomu jednu dejte. A děti jsou prý šťastné.

u Co je pro vás na ubrouskové technice nejobtížnější?
Vybrat a vytvořit správnou kombinaci barev a vhodně je sladit s obráz-
kem. Jak s hlavním motivem, tak s pozadím. Zkoušela jsem to metodou 
pokus – omyl, stálo mě hodně času a sil najít tu správnou techniku, aby 
výsledné barvy byly v souladu s mým záměrem. Ale myslím, že už to 
dovedu.

u Zůstala jste jen u záložek?
Ne. V obchodech jsem párkrát viděla hezké nazdobené kolíčky, třeba 
s motivem berušky nebo sluníčka. Zjistila jsem, že se ubrousková 
technika dá dělat i ve „3D“ formě. Koupila jsem si modelářskou hlínu, 
kterou vytvaruji a dám na ni připravený ubrousek. Když to zaschne, 
výsledný tvar se přilepí na kolíček.

u Vraťme se k abilympiádě. Jako vítězky disciplíny se vás musím 
zeptat, jak se vám soutěžilo a co soudíte o zadaném úkolu.
Těžko říct. Doma máte na práci čas, zatímco tady je člověk tísněn 
stanoveným časem, má jen omezené množství materiálu (v mém 
případě ubrousků), může ho potkat nečekaná smůla, někdy ho i vyruší 
diváci. Pravdou je, že obtížné bylo lepit ubrousek na plastový talíř. Ni- 
kdy jsem to nedělala, navíc ubrousek po něm hodně klouzal, celý vzor 
se mi několikrát posunul do strany... Na porcelánový hrníček to bylo 
mnohem lehčí.

u	 Jak jste přijala zprávu o vítězství?
Vůbec jsem to nečekala. Já se přihlásila do soutěže proto, abych získa- 
la novou motivaci, dostala nové nápady. Obojí mi soutěž dala. Vítězství 
mě velmi překvapilo. Jsem v šoku, samozřejmě jsem moc šťastná.  

(pel) 

Lucie Jonová z Prahy, 
soutěžící v ubrouskové technice:
„Z vítězství jsem v šoku“
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Po dvou letech se 
na abilympiádu vrá- 
til Miloš Černilov- 
ský (na snímku),  
který opět usedl ke  
svému notebooku  
a s virtuozitou so- 
bě vlastní se sta- 
ral o simultánní 
přepis mluvené ře- 
či. Připomeňme, že 
Miloš je několika-
násobným junior- 
ským mistrem světa 
v psaní na klá-

vesnici. Den před abilympiádou úspěšně složil poslední státní zkou- 
šky a na hradecké univerzitě získal v oboru aplikovaná informatika ti- 
tul bakaláře. Co bude dál? „Dostal jsem stipendium a odjíždím na dva  
roky do Thajska, kde budu první rok studovat čínštinu a ten druhý se 
pokusím v oboru informatiky získat titul magistra.“

Mezi řečí si Miloš postěžoval na zdravotní stav, měl problémy 
s tenisovým loktem, a tak musel trénink psaní na klávesnici vý- 
razně omezit. Všechno je už v pořádku, o čemž se přesvěd- 
čili všichni účastníci abilympiády – jeho prstoklad byl opět per- 
fektní.                                                              (fr)

Po státnicích spěchal na abilympiádu

 Autoři snímků 
 v tomto čísle:

 Aleš Formánek
 Jaromír Fridrich 
 Luboš Jeníček
 Úřad městské části Praha 13



Abilympijské hnutí je příkladem, že  
postižení lidé dokáží  přes svůj handi- 
cap velké věci. To, že jsou ve svém  
oboru nejlepšími z nejlepších, jistě 
zvedá jejich sebevědomí. Pro diváky 
je pak návštěva abilympiády příleži- 
tostí, jak lépe poznat handicapova- 
né. Abilympiáda je příkladem úžasné-
ho přístupu postižených k životu.
Mám opravdu radost z toho, že naše 
krajské město bylo opět po roce 
hostitelem národní soutěže pracov- 
ních i volnočasových schopností a do- 
vedností zdravotně postižených. Od  
počátku se národní abilympiády, prv- 
ní národní soutěž se uskutečnila  
již v roce 1991 v Praze, staly vítanou tradicí obohacující život 
a práci zdravotně postižených v procesu jejich společenského 
začleňování. Na všech ročnících se velmi výrazně podílela řa- 
da sponzorů a partnerů včetně Pardubického kraje. 
Jsem rád, že se všem v našem krajském městě líbilo, že každý za  
sebe úspěšně prezentoval svoji práci. Vím, že vyhrát můžou jen  
někteří, ale pro mě jsou vítězem všichni, kteří k nám do Pardubic při- 
jeli. Věřím, že zde našli nové kamarády, ale také potřebný elán do  
dalšího života a inspiraci do další činnosti. 
Oceňuji, že pořadatelé z České abilympijské asociace věnují tomuto 
podniku takové úsilí. Líbí se mně každoroční vyhlašování Abilym- 
pionika roku. Tenhle titul by si zasloužili všichni jako ocenění za 
optimistický přístup k životu.   
                                Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje   

Mezi čestnými hosty 19. abilympiády byl i Petr Kulda 
(na snímku), jednatel hradecké stavební firmy Stako, 
která za necelých jedenáct měsíců postavila pro Českou 
abilympijskou  asociaci její nové Integrační centrum so-
ciálních aktivit v Pardubicích.

Stako společnost s ručením omezeným byla založena  
v roce 1991 pracovníky hradeckého střediska státního pod-
niku TAKO – Průmstav Pardubice. Už od svých počátků  
působí společnost jako generální dodavatel občanských 
a bytových staveb, jejich rekonstrukcí a modernizací.  
V současné době je významným hráčem na poli regionál- 
ního stavebního trhu. V posledních letech rozšířila společ-
nost své aktivity směrem k developerským projektům.

o	 Jaké jste si z abilympiády odnesl pocity? 
„Velmi příjemné. Překvapilo mě nadšení a zaujetí pro 
soutěžení v každém věku a ohromná zručnost soutěžících, 
kterou prokazovali přes svůj handicap. Velké uznání musím 
vyslovit organizátorům, neboť v dnešní uspěchané a ko-
mercionalizované době není mnoho lidí, kteří jsou ochotni 
obětovat kousek sebe ve prospěch handicapovaných lidí.“ 

o	 Přibližte našim čtenářům některé stavby, které jste 
v minulosti realizovali.  

„Naše společnost má za sebou významné stavby, které  
slouží již řadu let. V Hradci Králové to například jsou 
plavecký bazén za městskými lázněmi, poliklinika na Be- 
nešově třídě, porodnicko-gynekologická klinika ve Fakult- 
ní nemocnici, za kterou jsme v roce 2004 získali oce- 
nění Stavba roku. Stejný titul nám o dva roky později 
patřil za bytovou výstavbu Plachta-Sever. Snažíme se 
připravit část zakázek formou developerských projektů ze-
jména v bytové výstavbě, kde jsme velice úspěšní. Postavi-

li jsme například byty za Teronicem, z nichž některé byly 
pro jiného developera, a startovací byty pro město Hradec 
Králové. V Pardubicích jsme na přelomu tisíciletí dokončili 
přestavbu hotelu Grand na polyfunkční obchodní centrum. 
Jedním z nejaktuálnějších a nejvýznamnějších projektů je 
developerský projekt Tereziánský dvůr v Hradci Králové. 
Součástí moderně zrekonstruovaného historického objektu 
areálu Nálepkových kasáren je čtyřhvězdičkový designo- 
vý hotel, Labyrint divadla Drak, bytové domy a komerční 
prostory. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií  
z Evropských fondů pro regionální rozvoj.“

o	 Co vás čeká v nejbližší době? Jaké máte plány, 
co budete stavět?
„Je toho víc, tak jen namátkou. Pro město Hradec Králové 
stavíme Centrum celoživotního vzdělávání VERTEX ve 
Wonkově ulici a Sportovní areál BAVLNA. Dále probíhá 
výstavba Skautského centra v Pardubicích, rekonstrukce 
hotelu STOH ve Špindlerově Mlýně a výstavba domu 
pro seniory ve Vrchlabí. Připravujeme výstavbu bytových 
projektů v Hradci Králové a v Pardubicích.“

Děkujeme za odpovědi a přejeme vám i všem vašim 
spolupracovníkům, aby se společnosti Stako dařilo  
a měla stále co dělat.                                                      (fr)
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V CAA nesedí a nečekají, odkud přijde pomoc
Hovoříme s primátorkou města Pardubic Štěpánkou Fraňkovou

Firma Stako se má čím pochlubit

Abilympionikem roku jsou pro mě všichni

s	 Skončil 19. ročník abilym-
piády. Jak vy osobně tuto akci 
vnímáte?
Abilympiáda je jednou z nejvý-
znamnějších akcí, které se v Par-
dubicích každoročně odehrávají. 
Vždy obdivuji, co zdravotně posti- 
žení lidé dovedou. Všichni, které  
tam potkáte, jsou ohromně stateč-
ní. A tím nemyslím pouze soutě- 
žící, kteří bojují s handicapem  
a dokáží přitom vytvořit úžasné  
věci, ale také organizátory. Za pří- 
pravou abilympiády jsou hodiny  
práce lidí z České abilympijské  
asociace. Vím, že pro handicapo- 
vané mají podobné akce velký 
význam, ale nemenší význam mají 
i pro nás ostatní. Dokazují totiž,  
že hodnota člověka nespočívá 
v jeho bohatství, ba ani ve zdra- 
ví, ale v něčem zcela jiném.

s	 V ochotě dělat něco nejen 
pro sebe, ale i pro druhé? 
Ano, v jeho empatii, nadšení, ne-
sobeckosti, vytrvalosti, v jeho vnitř-
ní síle. Proto si lidí z CAA moc 
vážím. Oni nesedí a nečekají, od- 

kud přijde pomoc. Umí bojovat 
se svým postižením, ale bojovat 
nejen za sebe, za své uplatnění 
v životě, ale i za ostatní. Ukázat 
jim, že ztrátou zdraví život nekon-
čí, postavit je, někdy bohužel jen 
pomyslně, opět na nohy. Jen díky 
tomu tu již téměř dvě desetiletí je 
abilympiáda, díky tomu se řadě 
postižených podařilo najít uplat-
nění.

s	 A díky tomu vzniká v Par-
dubicích Integrační centrum so-
ciálních aktivit Kosatec. 
Ano, ale zase – Kosatec bude  
nejen pomáhat handicapovaným  
s jejich problémy, ale má být zá- 
roveň místem maximálně otevře- 
ným. Pro zdraví společnosti je 
velmi důležité, aby se setkávali  
a hlavně navzájem poznávali od- 
lišní lidé. Je lhostejné, zda jsou 
to zdraví a nemocní, věřící a ne- 
věřící, lidé z různých kultur. Ta- 
kováto setkání nás učí vzájem- 
né toleranci, které se pořád 
nedostává, a nesnášenlivost vět- 
šinou pramení právě z předsud- 
ků vůči odlišnosti.
Proto se nám projekt abilympioni- 
ků tolik líbil, proto jsme jej rádi za- 
řadili do našeho integrovaného  
plánu rozvoje města a pomohli mu 
i finančně. Desetimilionovou půjč- 
kou na nákup objektu, z něhož 
centrum vzniká, a víc než sedmi- 
milionovou dotací. Ale rozhodně  
nechci ubírat zásluhy Asociace,  
Kosatec je její dítě, kterému jsme 
jen trochu pomohli na svět. (hr, fr)

m Na abilympiádu chodíte řadu let. Čím vás 
přitahuje?
V odpovědi musím rozlišit dvě věci. Jsem tady napůl 
služebně, protože abilympiáda je o činnostech, kte-
ré patří i k pacientům v Hamzově léčebně. A o to  
se musím zajímat, to je moje profesní povinnost.
Zároveň jsem tady i „soukromě“, abych si ověřil, že 
naše zdravotnická práce má výsledky. Někteří naši 
bývalí pacienti totiž soutěží v ručních disciplínách, 
které jsou v jejich životě po úrazu či třeba po cévní 
mozkové příhodě součástí rehabilitace. A já se tady 
přesvědčuji, že lidé s postižením se dokázali vrátit  
do života a vytvářejí kvalitní výrobky.

m Už se někdy stalo, že jste poznatky odsud vy-
užili ve vaší ergoterapii?
K tomu došlo už několikrát. Na abilympiádu jez- 
dí naši odborní pracovníci, máme tady každý rok 
stánek propagující léčebnu. Oni samozřejmě sledují 
průběh soutěžních disciplín, a už několikrát tady na- 
šli něco nového a zajímavého. Nedá se říct, že 
bychom přímo opisovali, ale v rukodělných pracích, 
třeba v keramice, jsme se inspirovali.

m Co byste řekl o vaší dlouhodobé spolupráci 
s Českou abilympijskou asociací?
Jsme s ní v trvalém kontaktu a sem už jezdíme jako 
její partnerská organizace. Zejména naše sociální 
pracovnice, ale také ergoterapeutky jsou s Asociací  
ve stálém styku. A myslím, že spolupracujeme vý-
borně.

m Máte nějakou oblíbenou disciplínu, na kterou 
se rád podíváte?
Já obdivuju rukodělné činnosti. Sám jsem docela 
nešikovný, aspoň se tak hodnotím. A když vidím,  
jak tady soutěžící aranžují suché květiny nebo ple-
tou, a přitom mají ruce nějak postižené nebo třeba 
nevidí, tak je musím obdivovat. Vždy si také prohléd-
nu stánky chráněných dílen: osobně se mi nejvíc lí-
bí polštářky ve tvaru pejsků a korálky. Jde o vkusné, 
nádherné předměty, které se klidně mohou prodávat 
v kterémkoli obchůdku. Je vhodné zdůraznit, že sor-
timent nabízený ve stáncích není od lidí, kteří se 
teprve učí něco dělat: naopak jde o zdařilé výrobky 
zhotovené lidmi, kteří dokonale ovládají své řemes- 
lo. A ukazují tak, že nemají problém s životem.    (pel)

Abilympijská zahajovací znělka  
letos zazněla oproti předchozím 
ročníkům o několik minut dříve. 
Nepředznamenala totiž pouze za- 
hájení dvoudenní soutěžní pře- 
hlídky osob se zdravotním po-
stižením, ale poprvé ještě další 
významné akce.

Jednalo se o VI. Pardubické 
zdravotnické dny, které zahájila 
předsedkyně organizačního výbo-
ru, náměstkyně pro ošetřovatel-
skou péči Pardubické krajské 
nemocnice Iva Kubátová. Na   po- 
řádání tohoto dvoudenního mezi-
národního kongresu zdravotních 
sester (zahraničí zastupovaly dvě 
účastnice ze Slovenska, Mária  
Lévyová, prezidentka Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asis-
tentek, a předsedkyně Spoloč-
nosti Parkinson Slovensko Zuzana 
Michalková) se podílela i Česká 
abilympijská asociace. Propojení 
s abilympiádou se odrazilo také ve 
zvoleném tématu: Člověk s han-
dicapem mezi námi a naopak.   

Místem konání prvního bodu 
odborného programu byl vestibul 
ČEZ arény, kam naše Asociace 
připravila zážitkový seminář. Úko-
lem zdravotnic, které se odhodla- 
ly posadit se na vozík, bylo dostat 

se nejprve do budovy a násled- 
ně projet turniketem. A úkol  
to nebyl vůbec jednoduchý: je- 
dna z nich se po svém pokusu  
svěřila doprovázející kolegyni,  
že doufá, že na vozíku nikdy  
neskončí… Řada účastnic kongre- 
su využila také příležitost, na 
vlastní oči poznat, co to vlastně 
abilympiáda je. 

A co o abilympiádě řekla Iva 
Kubátová? „Jsme potěšeni sku-
tečností, že se nám letos podaři-
lo spojit program mezinárodního  
kongresu s 19. ročníkem národní 
abilympiády. Prostřednictvím work- 
shopů, prezentací a soutěžní 
přehlídky schopností a dovednos- 
tí osob se zdravotním postiže- 
ním v profesních i volnočasových  
aktivitách jsme mohli snadněji  
pochopit potřeby zdravotně po- 
stižených spoluobčanů. Velkým 
obohacením našeho kongresu  
byly zážitkové semináře, které  
nám přiblížily pocity zdravotně  
postižených osob.“

Pardubická krajská nemocnice 
chce příští rok uspořádat VII. 
Pardubické zdravotnické dny opět 
současně s abilympiádou s tím,  
že by se do její přípravy ráda 
zapojila více.                          (mk)

Dvojí slavnostní zahájení

Lidé s postižením dokazují, že nemají problém s životem,
říká Václav Volejník, ředitel Hamzovy odborné léčebny



Pozvat turisty na výlet na sídliště může v první 
chvíli vyvolat zděšení. Ovšem sídliště nejsou 
jen paneláková změť, jejich nedílnou součás- 
tí jsou také upravené travnaté plochy, které se 
využívají k procházkám, ke sportovnímu či kul- 
turnímu vyžití apod. Kdo se o tom chce pře- 
svědčit na vlastní oči, nechť se vydá třeba do 
pražského sídlištního komplexu Jihozápadní 
Město na sídliště Lužiny do Centrálního parku  
Prahy 13, který si kromě lidí s omezenou mobi- 
litou nebo s kočárky oblíbili i vozíčkáři. Stej- 
ně často tady spatříte cykloturisty: začíná zde 
totiž dálková cyklotrasa Greenways Praha –  
Vídeň. Podklady pro tuto zajímavou pozvánku  
poskytl odbor životního prostředí Úřadu měst-
ské části Praha 13.

Jako inspirace k projektu parku, který představuje významnou oázu zeleně a pohody v této nové části 
metropole, posloužila architektům Panská zahrada na sídlišti Stodůlky. Park, kterým protéká Prokopský 
potok, začal vznikat zhruba před 30 lety na území s rumištními porosty a skládkami. A není v něm pouze 
obvyklá síť upravených (zde asfaltových) cest, doplňkového mobiliáře nebo dětských hřišť a sportovišť, svo- 
je místo v něm našly také dvě retenční nádrže, menší „žabí rybníček“ a umělý meandr.

Po vegetačních úpravách v okolí rybníků a jejich revitalizaci přibyl na tzv. rybníku N1 vodotrysk se třemi trys- 
kami, které chrlí vodu zhruba 15 minut od května do října každou celou hodinu od 9 do 22 hodin. Hráz 
Nepomuckého rybníka doplňuje dubová skulptura „Posedátko“, pod ní jsou na březích potoka čtyři mramoro-
vé skulptury ve tvaru mušlí a šneků. Jejich tvar je přitom záměrný – připomínají totiž nedaleké Prokop- 
ské údolí, místo nálezu četných zkamenělin, a shodou okolností i svatojakubskou mušli, kterou má Pra- 
ha 13 ve znaku. Významný krajinný prvek v dolní části parku vytváří 3,6 metru vysoká bílá pískovcová socha 
sv. Jana Nepomuckého. 

Díky velkým úpravám počátkem 21. století přibyly např. dvě lávky a můstek přes Prokopský potok, informační 
systém nebo  nové výhledové terasy kolem Nepomuckého rybníka. Parkové úpravy ale pokračují stále – vznik-
lo zde i veřejné minigolfové hřiště s 18 drahami, tři hřiště na pètanque, k odpočinku zve pikniková loučka.

Za místo s evropským významem lze považovat Alej Evropské unie, dvojité platanové stromořadí. „Vyrost- 
lo“ 9. května 2000 ve 13 hodin při vyvrcholení Evropského dne. V jeho rámci velvyslanci členských zemí 
Evropské unie a dále Polska, Maďarska a Slovenska společně zasadili každý svůj strom Evropy. 

V souvislosti s prodloužením trasy B metra do nákupní zóny ve Zličíně  překlenul park koncem roku 1994 
dvoukolejný uzavřený svařovaný mostní tubus o délce 375 metrů a nejvyšší výškou nad úrovní terénu 17 me- 
trů mezi stanicemi Hůrka a Lužiny (na snímku). 

K přístupu do parku lze použít řadu autobuso-
vých linek pražské MHD, které projíždějí okolními 
sídlišti. Tři nejbližší, vesměs bezbariérové stanice 
metra, jsou Hůrka, Lužiny a Luka.  Podrobnější in- 
formace vč. množství fotografií Centrálního par- 
ku Prahy 13 přináší web www.praha13.cz.     (mk)
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TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

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.

mR SyStem

Julka Burešová, s.r.o.                        tel.: 466 304 548 
Lékárna Na Skřivánku                             466 304 549     
Na Spravedlnosti 2792     julka.buresova@seznam.cz    
530 02 Pardubice             www.lekarnanaskrivanku.cz                                       

Otevírací doba: 
Po–Pá: 8–18 hod. 

So: 8–11 hod.

 - Bezbariérové prostředí
 - Možnost parkování
 - Komplexní lékárenské služby vč. poradenství  
  i osobám se zdravotním postižením
 - Přenosná klientská slevová karta 
 - Regulační poplatky platíme za vás
 - Inzulíny bez doplatků
 - Dovoz zdravotnických pomůcek až do domu

„Vždy informovaný a uspokojený pacient“

                     Dříve zde bývaly skládky…



Kosatec otevřel 
své brány veřejnosti

Česká abilympijská asociace se v polovině května přestěho- 
vala do Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích 
Kosatec a nedlouho poté otevřela brány centra veřejnosti. 
Uspořádala tři dny otevřených dveří a zájem o prohlídku mo-
derních prostor byl velký. 
Pozornost budily prostory truhlářské, keramické, montážní, vý-
tvarné a šicí dílny, které budou dopoledne fungovat jako chrá- 
něné a odpoledne tu budou probíhat kurzy a kroužky pro 
veřejnost. Návštěvníci si také prohlédli víceúčelový sál, kde 
se promítaly ukázky videa z 19. ročníku národní abilympiády  
a vystavovaly se fotografie ze stavby centra. Klub Lvíček se 
do programu zapojil ukázkou malování na sklo. Veřejnost také 
poprvé nahlédla do tréninkové restaurace s kuchyní, která je 
velmi moderně vybavena, stejně jako tréninková kavárna, kde  
budou obsluhovat osoby se zdravotním postižením.
Budova Integračního centra Kosatec, jejímž autorem je archi-
tekt Radim Bárta, vyrostla na místě bývalé tiskárny za domy 
v rohu ulic Sladkovského a Smilova v Pardubicích. Na její 
výstavbu, kterou za necelých 11 měsíců zrealizovala hradecká 
firma Stako, získala Česká abilympijská asociace evropskou 
dotaci téměř 54 milionů korun.                                              (fn)

           Na Ležánkách 1624
 530 03  Pardubice

 tel.: 466 797 988     
 www.goldfein.cz
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Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366

web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

 Teplého 2014
 530 02 Pardubice 
 tel.: 466 798 411    
 fax: 466 304 643

AGeS Pardubice,
geodetická kancelář 

www.profikompresory.cz              

Pro chvíle oddechu

Na evropském kontinentu není – ve srovnání s Asií – tolik států,  
v nichž by se pro osoby se zdravotním postižením pořádaly abilym- 
piády. Jedním z mála je Polsko, kde se tato soutěžní přehlídka  
schopností a dovedností koná ve zhruba 80tisícovém městě …  
(1. tajenka), které leží v centrální části země. Pravidelným organizáto-
rem je Fundacja Mielnica, jejíž logo doplňuje motto: „… (2. tajenka)  
je nejlepší terapie“. 

Vodorovně: A. 1. tajenka; tykadlo členovců. – B. Amilův přítel; zkratka 
souhvězdí Eridanus; kosatec. – C. Vykonávat ptačí pohyb; základní 
jednotka dědičnosti; spojka. – D. Německy „východ“; japonská míle; 
italský ostrov; slovensky „jestliže“. – E. Plátěné přístřeší; souhlas; 
tučnolistá rostlina. – F. Spojka; nejstarší stupeň paleogénu; zkratka 
Rukopisu královédvorského, pytlácké nástrahy. – G. Hrdina; rusky 
„tito“; bezpatkový font písma. – H. Otlačenina; mezinárodní kód letiš- 
tě Angouleme; německy „stará“. – I. Hudební těleso; 2. tajenka.

Svisle: 1. Nečistota, symetrála; 365 dní. – 2. Očistit metením; vojen-
ský útvar. – 3. Šicí potřeba; na tom místě; český volejbalista (Petr). –  
4. Značka objektivu; biblický mořeplavec; předložka. – 5. Příbuzné; 
jméno spisovatele Staška. – 6. Jihoamerický stát. – 7. Zlatnická prá-
ce; masový pokrm. – 8. Chemická značka titanu; SPZ okresu Nym- 
burk; vápencové území. – 9. Epocha; pobídka; německá řeka. –  
10. Ruské ženské jméno; nápadně. – 11. Možná; papoušek nestor;  
král zvířat.

Pomůcka: Arial, Ilm, Isar, mont, nielo. (mk) 

  

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

PAVeL 
ZDeNĚK



ARANžOVáNí KVěTIN – IKEBANA 
1. Karásková Ludmila 283 b., 2. Hlobilová 
Monika (obě FILIA Brno) 262 b., 3. Samková 
Milena (Pardubice) 210 b., 4. Studená Jana 
(Kožušany-Tážaly, Olomoucký kraj) 187 b., 
5. Vopatová Alena (Plzeň) 165 b.

ARANžOVáNí SUCHýCH KVěTIN 
1. Doležal Roman (FILIA Brno) 283 b.,  
2. Samková Milena 280 b., 3. Doležalová 
Marie (Vincentinum Šternberk, Olomoucký 
kraj) 278 b., 4. Štorková Alena (FILIA Brno) 
a Kruliš Petr (Vincentinum Šternberk)  
277 b., 5. Pleskotová Jarmila (Pardubice) 
275 b., 6. Lišková Martina (Praha) 
a Habžanský Marcel 274 b., 7. Tatárová 
Alžběta 271 b. 8. Kulatá Leona (vši- 
chni Vincentinum Šternberk) 267 b., 9. La- 
budková Anna (MO STP Havířov) 260 
b., 10. Bohdálková Monika (FILIA Brno)  
a Hajný Jan (Vincentinum Šternberk) 230 b.

BATIKA 
1. Braborcová Denisa (Oblastní Charita 
Rokycany) 287 b., 2. Štorková Alena 282 b., 
3. Koukalová Sabina (obě FILIA Brno)  
257 b., 4. Brejcha Jindřich (Hartmanice,  
Plzeňský kraj) 248 b., 5. Ouředníková Pa- 
vla a Pavková Kateřina 241 b., 6. Dole- 
žal Roman (všichni FILIA Brrno) 231 b.,  
7. Sklenářová Lenka (Oblastní Charita Ro- 
kycany) 228 b., 8. Vaněrka Martin (FILIA 
Brno) 218 b.

CUKRářSTVí 
1. Indrová Pavla (AKC ČR Přerov) 280 b., 
2. Krejčiříková Marie (STP Přerov) 250 b., 
3. Ličman Jaroslav (Centrum 83 Mladá Bo-
leslav) 210 b.

DRáTOVáNí 
1. Indrová Pavla 300 b., 2. Ševčík Milan 
(Prostějov) 292 b., 3. Procházka Richard 
(ÚSP Kociánka Brno) 279 b., 4. Kráčalová 
Blanka 273 b., 5. Petrofová Lenka (obě SOU 
a SŠ Hradec Králové) 270 b., 6. Běhalo- 
vá Markéta (ÚSP Kociánka Brno) 242 b.,  
7. Bajgerová Eva (DO ZP Mariánská, Kar-
lovarský kraj) 233 b.

FOTOGRAFOVáNí 
1. Bovkunová Sandra 295 b., 2. Hrdinová 
Karolína (obě SOU a SŠ Hradec Králové) 
275 b., 3. Wenemoser Jan (Ledeč nad Sá-
zavou, kraj Vysočina) 255 b., 4. Michalík 

Pavel (Praha) 250 b., 5. Gazdík Antonín 
(DSD Znojmo) 225 b., 6. Bureš Richard  
210 b., 7. Okánik Petr (oba Oáza Hodonín) 
200 b., 8. Aleš Jaroslav (Roudnice nad 
Labem) 150 b., 9. Wenemoser Daniel (SOU 
a SŠ Hradec Králové) 145 b., 10. Žák Mar- 
tin (REMEDIA PLUS Břeclav) 120 b.

HáČKOVáNí 
1. Ruličková Věra (MO STP Havířov) 295 b., 
2. Müllerová Anna (Strýčkovice, Plzeňský 
kraj) 290 b., 3. Krzyzecká Anna 265 b.,  
4. Poledníková Vlasta (obě MO STP Haví-
řov) 245 b., 5. Karásková Ludmila (FILIA 
Brno) 240 b., 6. Ivorova Jiřina (Přerov)  
195 b., 7. Formánková Anna (MO STP Ha-
vířov) 175 b., 8. Mikšíková Ludmila (Bystřa-
ny, Ústecký kraj) 160 b.
 
KERAMIKA 
1. Nejedlá Helena (Benjamin Krnov) 297 b., 
2. Ševčík Milan 292 b., 3. Špíšková Markéta 
(Uherské Hradiště) 280 b., 4. Telváková 
Květoslava (DSS Skřivany, Královéhradec-
ký kraj) 270 b., 5. Klimeš Roman (ÚSP 
Kociánka Brno) 260 b., 6. Kristianová 
Gražyna (MO STP Havířov) a Pavelka Patrik 
(FILIA Brno) 257 b., 7. Pleskotová Jarmila 
256 b., 8. Kudrna Petr (Srch, Pardubický 
kraj) 254 b., 9. Varadi František (ÚSP Tě-
chobuz, kraj Vysočina) 247 b., 10. Pilná 
Jaroslava (Kosmonosy, Středočeský kraj)  
241 b., 11. Michalík Pavel 240 b., 12. Daleká 
Lucie (SOU a SŠ Hradec Králové) a Pícho- 
vá Alena (DSS Skřivany) 230 b., 13. Čech 
Michal (Praha) 215 b.

KOŠíKářSTVí 
1. Komárková Edita (PRRS Dědina Praha), 
294 b., 2. Aleš Jaroslav 292 b., 3. Kozák 
Anton a Výlet Jan (oba PRRS Dědina Pra-
ha) 290 b., 4. Wojnar Jaroslav (Palkovice, 
Moravskoslezský kraj) 287 b., 5. Šulc Mi-
chal (PRRS Dědina Praha) 286 b., 6. Závo-
dy Radim (ÚSP Kociánka Brno) 220 b.

MALBA NA HEDVáBí 
1. Špíšková Markéta 280 b., 2. Jíšová Mi- 
chaela (Oblastní Charita Rokycany) 240 b., 
3. Dohnalová Barbora 220 b., 4. Vávro-
vá Eva (obě SOU a SŠ Hradec Králové)  
200 b.

MALBA nA SKLO 
1. Vávrová Eva 275 b., 2. Bohdálková Ivana 

(FILIA Brno) 254 b., 3. Pastorková Daněla 
(MO STP Havířov) 230 b., 4. Hájková 
Šárka (SOU a SŠ Hradec Králové) 220 b., 
5. Kuglerová Jaroslava (Oblastní Charita 
Rokycany) 209 b., 6. Čech Michal 205 b.,  
7. Pajtlová Miluše 193 b., 8. Sinkulová Mila-
da (obě ÚSP Těchobuz) 170 b.

MALOVáNí NA KAMENy 
1. Nejedlá Helena 291 b., 2. Janák Petr 
(ÚSP Těchobuz) 264 b., 3. Olexová Tereza 
(Slezská diakonie Krnov) 244 b., 4. Grulich 
Jan a Nikodem Petr (oba FILIA Brno)  
243 b., 5. Dohnalová Barbora 237 b.,  
6. Petrofová Lenka 236 b.

NáVRH PLAKáTU 
1. Kalousek Jakub (SOU a SŠ Hradec 
Králové) 247 b., 2. Matěj Zdeněk (Oblastní 
Charita Rokycany) 196 b., 3. Lamač Ros-
tislav (SOU a SŠ Hradec Králové) 173 b.,  
4. Horváth Michal (DSD Znojmo) 154 b.

PALIČKOVáNí 
1. Barešová Věra (Ostrava) 285 b., 2. Šopo-
vá Dagmar (Choceň) 270 b., 3. Košuličová 
Pavla (Šardice, Jihomoravský kraj) 258 b.

PLETENí 
1. Formánková Anna 300 b., 2. Kristianová 
Gražyna 285 b., 3. Ruličková Věra 270 b.,  
4. Ivorova Jiřina 250 b., 5. Poledníková 
Vlasta 240 b.

POČíTAČOVá EDITACE TExTU 
1. Neplechová Kamila (ROSKA Brno) 287 b., 
2. Vaněrka Martin 283 b., 3. Funková And-
rea 246 b., 4. Wagnerová Markéta (všichni 
FILIA Brno) 229 b., 5. Rymeš Martin (ÚSP 
Kociánka Brno) 225 b., 6. Nahálka Petr  
224 b., 7. Milostný Aleš (oba FILIA Brno) 
223 b., 8. Čerešna Michal (REMEDIA PLUS 
Břeclav) 158 b.

STUDENá KUCHyNě 
1. Krejčiříková Marie 275 b., 2. Michalík Pa- 
vel 265 b., 3. Parisová Dominika (SOU 
a SŠ Hradec Králové) 245 b., 4. Daleká 
Lucie 220 b., 5. Koukalová Sabina, Pavko- 
vá Kateřina, Treštíková Lucie (REMEDIA 
PLUS Břeclav), Ličman Jaroslav a Zeman 
Pavel (SOU a SŠ Hradec Králové) 200 b.

UBROUSKOVá TECHNIKA 
1. Jonová Lucie (Praha) 295 b., 2. Sárká- 

nyová Kateřina (REMEDIA PLUS Břeclav) 
265 b., 3. Pleskotová Jarmila 255 b.,  
4. Pithartová Lenka (SOU a SŠ Hradec 
Králové) 245 b., 5. Fáberová Eliška (Ob- 
lastní Charita Rokycany), Lišková Martina  
a Milostný Aleš 235 b., 6. Wagnerová Mar-
kéta 225 b., 7. Pastorková Daněla 215 b.,  
8. Holušová Kristýna (Slezská diakonie Kr-
nov) 200 b.

VýROBA SVíČEK 
1. Ševčík Milan 300 b., 2. Pithartová Len- 
ka 297 b., 3. Pavelka Patrik (FILIA Brno)  
282 b., 4. Vopatová Alena 275 b., 5. Svo-
bodová Veronika (FILIA Brno) a Kráčalo- 
vá Blanka 270 b., 6. Pech Richard (FILIA 
Brno) 260 b.

VyŠíVáNí 
1. Mašková Martina (Plzeň) 300 b., 2. Mül- 
lerová Anna 285 b., 3. Márová Věra (DO ZP 
Mariánská) 270 b., 4. Neplechová  Kamila 
265 b., 5. Lešková Anna (SOU a SŠ Hra- 
dec Králové) 235 b., 6. Tatay Miroslav 
(ÚSP Těchobuz) 230 b., 7. Labudková An- 
na 210 b., 8. Kozinová Stáňa (DO ZP 
Mariánská) a Studená Jana 195 b., 9. Vo-
línová Margita (DO ZP Mariánská) 180 b., 
10. Košuličová Pavla 165 b., 11. Hevera 
Stanislav (DSD Znojmo) 150 b., 12. Mik-
šíková Ludmila 135 b.
 
ZDOBENí KRASLIC 
1. Indrová Pavla 243 b., 2. Bareš Ji- 
ří (Ostrava) 235 b., 3. Mašková Martina  
204 b., 4. Jonová Lucie 179 b., 5. Grulich  
Jan a Nikodem Petr 102 b. 
  
Vysvětlení zkratek:
AKC ČR Přerov=Asociace kuchařů a cu-
krářů 
DO ZP Mariánská=Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
DSD Znojmo=Denní stacionář sv. Damiána 
DSS Skřivany=Domov sociálních služeb 
MO STP Havířov=místní organizace Sva- 
zu tělesně postižených
PRRS Dědina Praha=Pobytové rehabilitač-
ní a rekvalifikační středisko pro nevidomé
SOU a SŠ Hradec Králové=Střední odbor-
né učiliště a Střední škola pro sluchově 
postižené
STP Přerov=Svaz tělesně postižených 
ÚSP Těchobuz=Ústav sociální péče pro  
mentálně postižené
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Kompletní výsledky 19. abilympiády

Organizátoři vyhlásili 39 soutěžních disciplín z oblasti 
pracovních schopností a dovedností i volnočasových 
aktivit. Abilympionici se nakonec ve dvou dnech před- 
stavili v 21 z nich – shodou okolností byly stejné jako  
v loňském roce. Jedinou nově vypsanou disciplínou by- 
la loňská ukázková recyklace odpadu, nikdo se do ní ale 
nepřihlásil.

10 a více soutěžících se prezentovalo v 6 disciplínách – 
15 v keramice, po 13 v aranžování suchých květin a ve 
vyšívání, po 10 v batice, fotografování a v ubrouskové 
technice. Naopak, pouze 3 nastoupili v cukrářství a v pa- 
ličkování, v obou případech to byli titíž co loni. Značný  
počet soutěžících přitom využil možnosti, přihlásit se do 
dvou nebo tří disciplín. 

V soutěžních disciplínách nastoupilo celkem 119 abilympi-
oniků. Už poněkolikáté převažovali s různými typy a stup- 
ni mentálního postižení (příp. i v kombinaci s jiným) – bylo 
jich 40. Soutěžících se zrakovým nebo sluchovým posti-
žením startovalo 27, vozíčkářů 12, nějakou kompenzační 
pomůcku uvedlo 9 abilympioniků.

Největší zastoupení mělo stejně jako v loňském roce 
sdružení FILIA Brno – 19 soutěžících, 17člennou výpra- 
vu mělo Střední odborné učiliště a Střední škola pro slu-
chově postižené Hradec Králové. Naopak 27 soutěžících 
neuvedlo žádné zařízení, školu apod.

V 8 disciplínách – cukrářství, drátování, keramice, paličko- 
vání, studené kuchyni, výrobě svíček, vyšívání a zdo- 
bení kraslic – se z vítězství radovali stejní soutěžící jako 
loni. 3 abilympionici v obou disciplínách s nejmenším 
počtem účastníků se ve srovnání s minulým rokem 
umístili na stejném místě. Maximální počet 300 bodů 

udělili rozhodčí vítězům 4 disciplín – drátování, ple- 
tení, výroby svíček a vyšívání, přičemž ve druhé  
a třetí jmenované disciplíně loňští vítězové bodový zisk 
zopakovali. 

Poměr 2:1 neboli v absolutních číslech 14:7 – 
takový byl počet vítězů z Moravy a Slezska oproti 
abilympionikům ze západní části republiky, tedy nic nové- 
ho při pohledu o několik let zpátky. Pouze v košíkářství  
rozhodl stejný počet bodů o umístění dvou soutěžících na  
některé z medailových příček. Stejný bodový zisk na dal- 
ších místech ovšem získali 2 soutěžící (nebo i více) v 10 
disciplínách, přičemž v jedné tato situace nastala hned 
třikrát, v další dvakrát a dvakrát mělo stejný počet bo- 
dů více abilympioniků – jednou jich bylo 5 a jednou 3. 
V malování na kameny a ve zdobení kraslic přidělili 
rozhodčí stejný počet bodů dvěma stejným soutěžícím.

Z celkového počtu 40 rozhodčích řada z nich posu-
zovala výkony abilympioniků ve více disciplínách. Je- 
dna z nich přitom začínala jako soutěžící.  

Manželská dvojice Věra a Jiří Barešovi zopakovala svoje  
loňská premiérová umístění – prvenství v paličkování 
a 2. místo ve zdobení kraslic. Rodinný souboj svedli ve  
fotografování otec Jan a syn Daniel Wenemoserovi, 
úspěšnější byl otec, pravidelný účastník. „Na dálku“ se  
o další rodinné zápolení jednalo v případě matky Ivany 
a dcery Moniky Bohdálkových. Také zde starší porazila 
mladší; matka soutěžila v malbě na sklo, dcera v aranžo-
vání suchých květin. A navíc – jak letos sdělil při vyhlašo- 
vání výsledku disciplíny háčkování moderátor abilympiády,  
už několik let se utkávají ve stejné soutěži sestry Věra  
Ruličková a Anna Krzyzecká.

Stále nejvyužívanějším dopravním prostředkem pro cestu 
do Pardubic je vlak – letos po kolejích přijelo 79 sou-
těžících. Dopravu automobilem, a to osobním i různý-
mi mikrobusy, zvolilo 34 soutěžících. Celkové počty jsou 
samozřejmě ale vyšší, protože se soutěžícími přicesto- 
valy i doprovodné osoby. 

Průběh výstavby nového Integračního centra sociálních 
aktivit v Pardubicích Kosatec zachycovala výstavka 13 
černobílých fotografií Aleše Formánka. Miloslav Mlčkovský 
z Prahy zapůjčil na svoji výstavku 17 obrazů a grafik.

Propagace abilympiády prostřednictvím hromadných 
sdělovacích prostředků se objevily v celostátních i re-
gionálních novinách, psalo se o ní také v několika 
městských zpravodajích a v tiskovinách pro osoby se 
zdravotním postižením. Ve svých vysíláních se o ní zmí- 
nily rozhlasové i televizní stanice.                                  (mk)

Statistika, zajímavosti



ELBEE, speciální motorové minivozidlo  
(nejen) pro osoby na vozíku, se necelé 
dva roky po veletržní premiéře v Brně 
představilo také účastníkům abilympiády  
v rámci doprovodné výstavy Abi-Reha.

V pátek – z důvodu nepříznivého počasí uvnitř 
na ploše – si mohl prototyp „Elbíka“ kdokoli 
pouze prohlédnout. V sobotu venku na parko-
višti už bylo možné si z pozice řidiče vyzkou- 
šet jeho jízdní schopnosti. Nutno dodat, že tu- 
to příležitost si řada účastníků nenechala ujít. 

Tuto skutečnost potvrdil také projektový ma- 
nažer Ladislav Brázdil jr. (na snímku vpravo),  
který byl v „doprovodu“ vozidla spolu s ve- 
doucím vývoje Josefem Francem (vlevo): „Ano, 
ELBEE zaujalo. Zvláště v pátek, kdy jsme 
vzhledem k nepřízni počasí byli v podstatě  
v centru abilympijského dění, jsme měli mož-
nost si v klidu popovídat s několika vozíčkáři, 
což byl cíl naší účasti – získat zpětnou vazbu 
pro finalizaci vývoje ELBEE. Chtěli jsme vě- 

dět, zda jdeme správným směrem, jaké 
užitné i jiné vlastnosti by ELBEE mělo splňo- 
vat, a to zvláště s ohledem na individualizace 
řízení. Co účastníky zajímalo nejvíce? Samo- 

zřejmě cena! Ta nicméně zatím zůstává 
stále nejasná – vše bude záležet na složitos- 
ti individualizací, na cenách, které vyjednáme 
s dodavateli komponent, a samozřejmě na 
velikosti zájmu o ELBEE. Je rozdíl vyrábět de- 
set, sto nebo tisíc kusů. Orientačně by však 
zájemci měli raději počítat s cenou kolem 500 
tisíc včetně individualizací.“ (Pozn. red.: In-
dividualizace v tomto případě znamená tech-
nické a další úpravy podle přání zákazníka.)

Samozřejmě nás zajímalo také jeho hodno-
cení abilympiády z pohledu nováčka na ta- 
kovéto akci: „Nejvíce mě zaujala kvalita or-
ganizace celé akce a bohatost programu. Stále  
se něco dělo, bylo vidět, že si to lidé uží- 
vají a že na abilympiádu jezdí opakovaně  
a rádi.“

Zajímavostí je, že se „Elbík“ dostal do Pardu-
bic na přívěsném vozíku, ale zpět do Závodů 
lehkých konstrukcí Loštice, kde se vyrábí, se 
vrátil po vlastní ose  – vzdálenost zhruba 120 
kilometrů zvládl za necelé dvě hodiny.       (mk)

Velký rozruch v ČEZ aréně způsobily mo-
dely RC trucků, které předváděl Pavel Jan- 
da z Pardubic. Od roku 2001 je staví v mě- 
řítku 1:14, jejich věrná podoba a vlastní 
jízda až berou dech. Modely jsou vymaka- 
né do nejmenších detailů, jezdí na baterii  
7,2 V a jsou ovládané RC soupravou, ne-
chybějí jim úžasné zvukové a světelné 
moduly.

V současné době má osmačtyřicetiletý izo-
latér střech doma hotové dva tahače a dva 
jsou ve výstavbě. Jeho dílnou je kuchyňský  
stůl v panelákovém bytě, k ruce má malý svě-
rák, ruční pilku a běžné nářadí. „Kostru modelu 
dám po večerech do kupy ze stavebnice od 
firmy Tamiya vcelku brzy, měsíce až roky však 
trvá dokončení, protože dělám různé úpravy  
a vylepšení. Snažím se, aby každý sebemen- 
ší detail byl co nejvěrnější, a tak prohlížím  
stovky fotografií, celé dny brouzdám po inter-
netu.“ Je to vlastně takový nekonečný příběh, 
po dokončení modelu následuje nutná údrž- 
ba, a tak pořád dokola.

S Pavlem Jandou se pro RC modely Australia 
Road Train a značku Scania nadchli i František 
Vrba a Eduard Wálek. Expertem na elektroni- 
ku je Milan Hromádko, který pomáhá se za-
pojením zvukového modulu, ale i LED diod. Se 
svou troškou do mlýna však přišla i manželka 
pana Jandy, která do modelu Scania Nika 
Chrudim ušila polštářek, peřinu a prostěradlo. 
„Detaily jsou velice důležité. Teď třeba precizuji  

kabinu řidiče 
trucku Ken-
worth, ve kte-
ré bych rád  
měl dvoupos- 
tel, sprchu,  
WC, menší ku- 
chyňskou lin-
ku, stoleček,  
na něm lah-
vičku whisky  
se štamprlát- 
ky,“ svěřil se 
nám Pavel 
Janda. 

Parta tří nad- 
šenců  sklízí za- 
sloužené ovace 
na firemních  
či dětských 
dnech, mode- 
ly ukazují na vánočních trzích a setkali byste 
se s ní i na akcích Truck Show po celé České 
republice. Teď je pozvána na 7. Mezinárodní 
sraz kamionů do polského města Opole a 
neskrývá potěšení z toho, že může prezentovat 
svoji práci.

„Žádné srovnávací nebo pravidelné předvá-
děcí soutěže se totiž nepořádají, jezdíme jen  
tak pro radost naši i všech zájemců. Pro 
zpestření jsem dvakrát pořádal soutěž zruč-
nosti a volbu nejkrásnějšího RC modelu trucku 
a poháry nejlepším jsem věnoval sám“.

Při loučení nám Pavel Janda prozradil svůj  
sen: „Podívat se do Austrálie za pravým kloka- 
nem a opravdovým tahačem Kenworth Road 
Train. Popovídat si s řidiči o jejich práci, zapřáh-
nout tři návěsy, sednout si za volant, nastar-
tovat, zařadit rychlost a pomalu se rozjet…  
Zatím se tenhle sen splnil jen částečně.“ 

Kdo by chtěl o modelech trucků vědět ví- 
ce, může kliknout na www.rctruckjanda.cz,  
www.rc-truck-cernin.eu, www.rc-western-star. 
webnode.cz  a www.rcmodelyveliny.webnode.cz.  
Věřte, stojí to za to!                                       (fr)

7. ročník výstavy ABI-REHA 
opět dokázal, že zájem o před-
vedení a nabídnutí výrobků, 
které potřebují zdravotně han-
dicapovaní lidé, stále trvá.  
„V pardubické ČEZ aréně byly 
vystavovatelské firmy, které se 
účastní každoročně a přijely 
některé, které se k naší radosti 
po kratší pauze opět vrátily,“ 
svěřila se Yvona Bulušková 
z pořádající pardubické agen- 
tury Parexpo, která pro Abi-
lympijský zpravodaj některé   
expozice okomentovala:
„Z vystavujících firem jmenuj-
me například ty, které nabízejí 
mechanické a elektrické vozí-
ky upravené pro běžný život, 
ale i pro sport, nejrůznější po-
můcky pro udržování hygieny 
včetně zvedáků, lehátek apod. 
Tradičními účastníky byly i le- 
tos firmy OTTO BOCK ČR  
a SIVAK medical technology.
Následnou péči pro poúrazo- 
vé stavy a rehabilitační jednot-
ky včetně nabídky ortopedic-
ké protetiky přijela nabídnout  
Hamzova odborná léčebna pro 
děti a dospělé, která sídlí si- 
ce v oblasti východních Čech, 
působnost má však celorepu-
blikovou.
Zájem naučit se řídit auto, 
i když je člověk zdravotně 
handicapovaný, uspokojí svou 
nabídkou Autoškola Peml 
z Přelouče, letitý účastník na- 
ší akce, která nabízí v době 
výcviku i bezbariérové uby-
tování.
Každoročně vnímáme velký  
zájem lidí o práci asistenčních 
psů. Jejich vystoupení tradičně 
zaplní plochu zvědavými di-
váky. Věrným sdružením, kte- 
ré se věnuje výcviku psů a na 
abilympiádě nechybí, je sdru-
žení Helppes z Prahy. Velkou 
radost nám udělalo i sdružení 
Liga vozíčkářů. Představilo se 
u nás poprvé a hned zaujalo 
skvělým výcvikem asistenč-
ních psů.
Účast návštěvníků, soutěžících 
a jejich týmů a v neposlední  
řadě zájem všech vystavují- 
cích nás každoročně přesvěd-
čuje o tom, že má smysl po-
kračovat v této akci, která baví, 
přináší novinky, ale hlavně –  
a to ze všeho nejvíc – pomáhá 
lidem, kteří se obdivuhodně 
srovnávají v životě se svým 
zdravotním handicapem.“   (fr)

modelář, který „vaří“ v kuchyni trucky

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 3 – červenec 2011)
 
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: redak-
ce@abilympics.cz, Miloš Pelikán: 
bobpelikan@seznam.cz.

KONTAKTY: 
telefon a fax: 466 304 366.
 
GRAFIKA A SAZBA: 
CAA, o.s., Pardubice.
 
TISK: 
Studio Press, s.r.o. Pardubice.
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
MK ČR E 12884.

Strana 7

l	 Co si odnášíte z abilympiády?
Líbilo se nám tady. Rádi jsme 
byli součástí téhle pozoruhodné 
akce pro dobrou věc. I další do-
provodný program byl zajímavý. 
A je fajn, že počasí nám přálo  
až do večera, takže jsme mohli 
předvést improvizované souboje  
na posezení účastníků v třebosic- 
ké hospůdce. Připravit abilympiádu 
jistě bylo náročné, pořadatelé za-
slouží veliké poděkování.

l	 Jak se vám šermovalo a bojovalo?
Já měl jen průvodní slovo, ale kamarádi bojovali jak  
o život, vlastně i o čest před „hradní paní“. Zlomené 
kopí jasně dokládá plné nasazení Rytířů Černého 
vlka. Hlavně, že úlomky nikoho nezranily, protože 
diváci dodrželi vymezenou bezpečnou oblast. Bě-
hem našich vystoupení jsem viděl nadšení v publi- 

ku, a to myslím svědčí za vše!  
A následně si lidé se zájmem  
přišli vyzkoušet naše zbraně a vý-
stroj.

l	 Předvedli  jste něco speci- 
álně pro abilympiádu připrave-
ného?
Ano, naším úvodním vystoupe- 
ním byl Rytířský turnaj, který měl 
právě tady premiéru.

l	 Už jste někdy hráli před publikem, v němž je 
většina lidí se zdravotním postižením?
Na naše představení se samozřejmě přijdou podívat 
i diváci s postižením, ale nevzpomínám si, že jsme 
někdy vystupovali před publikem složeným přede-
vším z těchto lidí. A musím říct, že na abilympiádě 
bylo výborné publikum: bavilo se, reagovalo, uznale 
zatleskalo.                                                             (pel)

Jsme rádi, že jsme měli u lidí s postižením úspěch,
říká Ondřej Šilhánek, mluvčí skupiny historického šermu

„elbík“ stranou zájmu rozhodně nezůstal 

Veřejná sbírka Palma manus si 
klade za cíl podporu abilympioni-
ků. Palma manus je dlaň, která 
pomáhá, tvoří, pracuje.

Mnoho lidí díky abilympiádám 
dostalo novou chuť do života 
a získalo sebevědomí, které je 
nutné při hledání profesního 
uplatnění nebo samostatného  
podnikání. Abilympiáda umožňuje 
lidem se zdravotním postižením 
naplňovat potřebu přátelských 
vztahů, potřebu smysluplné pra-
covní činnosti a potřebu prožití 
kulturních zážitků v doprovod- 
ných programech abilympiády. 

Proto pořadatel abilympiád – 
Česká abilympijská asociace – 
pořádá sbírku Palma manus. 
Získané finanční prostředky bu- 
dou použity na uspořádání ná-
rodních abilympiád, například za- 
jištění materiálu pro jednotlivé 
soutěže, nákup cen a doprovod-
ný program. U mezinárodních 
soutěží umožní získané finanční 
prostředky hrazení účastnických 
poplatků a cestovních výloh. 

Česká reprezentace se bude 
účastnit 8. mezinárodní abilym-
piády, která se koná 25.–30. září 
v Soulu.

Sbírkový účet, který spravuje 
Česká abilympijská asociace má 
číslo 443442/5500. 

Děkujeme za vaši pomoc.

I když oficiálně abilympiáda skon- 
čila v sobotu navečer před ČEZ 
arénou, k nebi stoupající balónky 
vypuštěné jejími účastníky neby- 
ly úplným závěrem. Většina lidí  
nezaváhala a vydala se bezbarié- 
rovým autobusem či vlastními 
vozidly do nedalekých Třebosic: 
v tamním hostinci bylo přichystá-
no posezení při opékání selete,  
u dobré muziky a skvělého piva. 

Místo nebylo zvoleno náhodně – 
osvědčilo se už v posledních 
dvou letech. Do velkého sálu  
se totiž vejde hodně lidí, venku  
nechybí prostorná zahrádka, ba  
i toalety jsou pro vozíčkáře bez  
bariér.

I letos vládla v Třebosicích po-
hoda, uvolněnost a dobrá zába- 
va. Postarala se o ni kapela Trub-
ci, hrající známé písničky nejen  

ve stylu country, a také Rytíři  
Černého vlka, kteří to venku na  
palouku riskli: pustili se do 
divokých potyček, až meče řin- 
čely a sekery o štíty zvonily.  
U publika měli úspěch i proto,  
že při takové podívané si člo- 
věk uvědomí, jaké má štěstí, že 
žije v dnešní době a v klidné části 
Evropy.           

(pel)

Výstava ABI-ReHA?
 má smysl 

pokračovat!

Palma manus V třebosickém hostinci opět vládla pohoda



Otiskujeme vítězné dílko 7. roční- 
ku literární soutěže Internet a můj 
handicap. Jeho autorem je nevi- 
domý Lukáš Treml z Hradce Krá-
lové. Třiatřicetiletý pohodář, který 
oslepl v patnácti následkem úra- 
zu, žije naplno. Studuje speciální  
pedagogiku na univerzitě, naučil  
se anglicky, chodí do divadla. Má  
přítelkyni a nebrání se myšlence  
na založení rodiny. Psaní se však  
vůbec nevěnuje: „V hlavě mi ná- 
pady lítají, ale na papír ani do po- 
čítače je neházím. Až tuhle soutěž  
jsem bral jako výzvu, abych to 
zkusil.“

Ukázalo se, že Lukáš Treml má 
talent. Hned napoprvé se totiž 
stal dvojnásobným vítězem: za 
svůj humorně podaný příspěvek, 
v němž líčí vlastní zkušenost, zís- 
kal i Zvláštní cenu časopisu Vo-
zíčkář.                                                                           (pel) 

Kterak mobilizovat, 
když oči nevidí a uši neslyší

„Ahoj Lukáši, Jana je nemocná, 
a proto budeš mít ode dneška do 
konce měsíce služby s Luckou.  
Ona asi bude víc vařit a ty ob-
sluhovat, nějak se domluvte… Já 
už musím běžet. Kdyby byl nějaký 
problém, tak jsem na mobilu.“  

S těmito slovy mě v pondělí ráno 
přivítal a zároveň se rozloučil 
můj zaměstnavatel, který byl jako  
majitel menší kavárny neustále  
ve spěchu.

„Nějak se domluvte,“ znělo mi  
stále v hlavě, zatímco jsem stis- 
kem ruky zdravil svoji spolupra- 
covnici. „Tak to dnes bude dost 
silný kafe, ale ono se stejně nic  
nepije tak horké, jak se to uvaří,“ 
řekl jsem si a myslel na to, že 
už jsem se dovedl vypořádat se 
spoustou jiných problémů. Indi- 
kátor hladiny a šablona na ban- 
kovky byly jedinými pomůckami, 
které jsem zde navíc potřebo- 
val. Někteří zákazníci byli sice 
ze začátku trochu opaření, aniž 
bych je polil, ale i oni si 
celkem brzy zvykli na číšníka 
s černou kávou a bílou holí.

Ačkoliv jsem zde pracoval od ne- 
vidím do nevidím, setkal jsem 
se s Lucií teprve podruhé. Rychle 
jsem hledal způsob, jak zrušit 
rovnítko mezi nevidět a nevědět, 
protože komunikace s někým, kdo 
prožívá celý svůj život bez po-
slechu, pro mě byla velká ne-
známá. Má „neposlušná“ kolegy-
ně sice uměla dobře odezírat, jak  
ale získat jistotu, že uvaří kávu 
podle mého zadání? Tu zpětnou 
vazbu jsem viděl dost černě.

Já ani ona neumíme lormovat, 
psaní do dlaně lechtalo a při vět-
ší rychlosti připomínalo hádání 
z ruky. Že umím latinku, to by se 
u mužských zákazníků setkalo 
s povděkem nejspíše proto, že 
při zkoušce psaní na záda se mi 
nechtěně málem podařilo už při 
první větě dvakrát rozepnout Lu- 
cii podprsenku... Po spásném ná-
padu ani vidu, ani slechu.

A pak se mi za černými brýlemi 
rozsvítilo: Kdyby byl nějaký pro- 
blém, tak jsem na mobilu! Esem-
eska se přece nemusí odesílat  
a můj ozvučený telefon je to 
správné médium. Slova jsou vi-
dět i slyšet, a ta rychlost! Zkusili  
jsme to a – světe, nediv se – 
perfektně to fungovalo.

Mobil šel z ruky do ruky, brzy 

jsme si „povídali“ jen ve zkratkách.  
I Jan Amos by měl určitě z téhle 
psací tabulky radost, přestože  
jsme v rámci modernizace přešli  
z břidlice na křemík.

„Promiňte, že se ptám, ale vy 
opravdu nevidíte a ona neslyší?  
A to tady zvládnete celý den sa- 
mi?“ zeptal se onehdy jeden zá-
kazník. A po mém přitakání nám  
složil nechtěně roztomilou poklo- 
nu: „Tak takovýhle podnik jsem  
ještě nikde neviděl, ani o něm ne-
slyšel.“

Vlastně jsme vytvořili namísto 
internetové kavárny kavárnu mo-
bilní, a to jsme s ní ani trochu 
nehnuli z místa.

Ozvučený mobilní telefon se pro  
mě postupně stal nejen při ko-
munikaci s Lucií nezbytným mo-
biliářem – záznam rezervace stolů 
a větších objednávek, stopování 
času při přípravě čajů, kalkulování 
účtů, poslech namluvených kní- 
žek při absenci kávylačných zá-
kazníků a v neposlední řadě bu-
díček upozorňující na fakt, že je 
třeba zavřít krám a jít spát.

V té kavárně jsem zažil mnohé 
a každoročně se do ní na týden 
jako dobrovolník vracím. Kavárnu 
totiž dočasně zcela zatemníme, 
přejmenujeme ji na Potměchuť, 
U Potemníka či Pod Svícnem  
a seznamujeme v ní veřejnost  
s realitou života nevidomých. Vy- 
žaduji pak po hostech, aby si vy- 
pnuli mobily, protože by světlem 
narušovali atmosféru „tmářství“. 
Několik zákazníků se mi přiznalo, 
že si v této situaci připadali  
bez (byť neozvučeného) mobilu 
velmi handicapováni. A tak jim 
občas během té černé hodin- 
ky vyprávím, jak jsme tenkrát s Lu- 
cií, bez ohledu na operátora či 
sílu signálu, kooperovali a vysí- 
lali signály o tom, že tenhle „ka- 
marád na baterky“ dokáže úžas- 
ně rušit hranice mezi světy tmy  
a ticha.                      Lukáš Treml

Pozn. red.: Lormování je po-
užívání znakového jazyka urče-
ného pro hluchoslepé osoby.

Poslední sobotu v čer- 
vencovém kalendáři to 
bude už podesáté, co se 
otevře brána areálu Do- 
mova sv. Josefa v Žirči 
u Dvora Králové pro ši- 
rokou veřejnost. Usku- 
teční se zde jubilejní 
Svatoanenské zahradní 
slavnosti aneb slavnosti 
bez bariér. Největší be- 
nefiční a prezentační ak- 
ce zmíněného střediska 
má za cíl narušovat po- 
myslné bariéry lidí zdra- 
vých a hendikepovaných.

Výtěžek bude věnován 
na úpravnu vody a trans-
portní systém do nových 
prostor rehabilitace, včet- 
ně rehabilitačních lehá-
tek.  Domov sv. Josefa,  
největší z 11 středisek 
Oblastní charity Červený 
Kostelec, je zatím jedi-
ným lůžkovým zařízením 
v Česku, kde jsou posky- 
továny sociální a zdra-
votnické služby lidem  
nemocným roztroušenou 
sklerózou.

Slavnosti budou zahá- 
jeny ve 13 hodin mší,  
kterou bude celebrovat 
královéhradecký biskup. 

 V tamním kostele 
pak bude připraven 
program pro milov- 
níky vážné a du- 
chovní hudby. Svou 
účast přislíbili man- 
želé Petr a Markéta 
Lutkovi, z Děčína  
přijede instrumentálně- 
-vokální soubor pro hud- 
bu gotickou, renesanční 
a barokní s názvem Soli- 
Deo. Zajímavý jistě bude 
recitační pořad s hudeb- 
ním doprovodem Správ- 
ně vidíme jen srdcem,  
který vznikl podle Exu-
péryho Malého prince. 
Na závěr nebude chybět 
varhanní koncert se 
zvonkohrou v podání 
Václava Uhlíře.

Na scéně v parku urči-
tě přiláká mladé fanou- 
šky populární pardubická 
kapela Ready Kirken.  
Z Prahy přijede kapela 
Irish Dew, která hraje tra-
diční irskou a skotskou 
hudbu, a skupina Beze- 
fšeho, zaměřená hlavně 
na folk, swing a jazz. 
Zlatým hřebem zejména 
pro fanynky televizní  
soutěže SuperStar jistě 

bude Michal Šeps, 
jeden z finalistů. 
Pro děti budou při-
praveny projížďky 
na ponících, dětský 
koutek Žirafka, ská- 
kací hrad, trampo- 
lína, malování na  

obličej... Kluci i děvčát- 
ka se mohou těšit i na 
program na nádvoří: k vi- 
dění bude pohádka  
O Popelce v provedení 
Evy Hruškové – Popelky 
filmové; agentura Kamila 
Kouly z Olomouce za- 
hraje Duhovou pohádku; 
v rámci Kouzelného cir- 
kusu bude čarovat Karel 
Kašpar alias mistr Carlo. 
Z nedaleké České Ska-
lice přijede zatančit dět-
ský folklórní soubor Ba-
runka.

Ve sklípku bývalého  
pivovaru budete moci    
ochutnat víno od čes- 
kých vinařů. Nově opra- 
vený secesní altán bude 
lákat milovníky voňavé 
kávy. A přijede-li nahlá- 
šený počet stánkařů 
s dárkovými předměty 
a občerstvením, nikoho 
na Svatoanenských slav-

nostech nuda neohrozí.
Mediálním partnerem  

akce je Český rozhlas 
Hradec Králové s redak- 
torkou a moderátorkou  
Ilonou Dvořákovou. Ak- 
ci podporují město Dvůr  
Králové nad Labem  
a Královéhradecký kraj.

Celý areál Domova   
sv. Josefa je bezbarié-
rový. Držitelé průkazu 
ZTP/P mají vstup zdar- 
ma. Ostatní dospělí ná- 
vštěvníci zaplatí za lístek 
80 Kč, děti do 14 let, stu-
denti a důchodci 40 Kč.

Přijďte se svými dětmi 
strávit příjemný den 
uprostřed léta! Každý 
z rodiny si během so-
boty 30. července na- 
jde „to své“ a navíc 
pomůže našim nemoc-
ným klientům.

Podrobné informace 
o Svatoanenských za-
hradních slavnostech na- 
jdete na stránkách www. 
domovsvatehojosefa.cz. 
 Na dotazy vám ráda 
odpovím na telefonu 491 
610 603 či na e-mailu 
holcova@zirec.hospic.cz.  

Jitka Holcová
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RyCHLÉ LetNÍ 
VeČeŘe
V letní době se ponejvíce při-
pravují večeře studené, jejichž 
základ tvoří vejce, uzeniny  
a sýry se zeleninovou oblo- 
hou. Když však letní parna vy- 
střídají chladnější dny, přijdou 
k chuti teplé večeře, které ne-
musejí tvořit jen ohřáté zbytky 
od oběda. Rychlou večeři lze 
připravit i na lihovém či pro-
panbutanovém vařiči při poby-
tu na chatě, chalupě nebo při 
stanování.
V chladném počasí býval vždy 
oblíbený vuřtový guláš: V rend- 
líku na lžíci tuku zapěníme půl tence pokrájené cibule; ke 
zpěněné přidáme lžičku mleté papriky, zaprášíme moukou, ma- 
linko podlijeme a necháme chvíli podusit. Přidáme nakrájené je- 
dno nebo dvě rajčata (můžeme vynechat), na kostky nakrájené 
sloupané vuřty, opepříme, přisypeme majoránku, podle potřeby 
směs ještě podlijeme, osolíme a dodusíme. Ke guláši přikusuje 
se houska nebo chléb.
Podobně se připravují párky na paprice: V rendlíku zpěníme na lžíci 
tuku menší cibuli, nejlépe mladou se zelenou natí, přidáme mletou 
papriku a směs necháme zažloutnout. Zalijeme sběračkou polévky 
nebo vody, přidáme lžíci či dvě do zlatova upravené jíšky nebo jen 
zaprášíme moukou a necháme chvíli povařit, až omáčka přiměřeně 
zhoustne. Povařenou osolíme, přidáme na kolečka nakrájené párky  
a zakapeme několika kapkami polévkového koření. Nakonec přilije- 
me koflíček sladké nebo kyselé smetany a zprudka povaříme. K pár-
kům na paprice chutná bílé pečivo, těstoviny, knedlíky i brambory.
Rychlou večeří je též salám s pikantní omáčkou: Potřebné množ-
ství měkkého málo tučného salámu sloupneme a nakrájíme na 
kostičky.  Na rendlík dáme na lžíci tuku zpěnit jednu menší na drob-
no rozsekanou cibulku, pak ji zaprášíme dvěma lžícemi mouky  
a uděláme řidší jíšku, kterou za stálého míchání necháme zažlout- 
nout. Přidáme lžíci octa, mletý muškátový oříšek, několik kapek 
citrónové šťávy, lžíci kremžské hořčice a necháme zaškvířit. Pak 
zalijeme vodou nebo polévkou, aby vzniklo žádané množství omáčky, 
přidáme nakrájený salám a povaříme, až omáčka zahoustne. Kdy-
by byla příliš řídká, zahustíme ji malým koflíkem kyselé smetany 
s rozkverlanou lžící mouky a necháme ji ještě asi tři minuty po- 
vařit. Je to velmi rychlý pokrm, chutnější než samotný salám na  
chlebu s máslem. Podává se s jakoukoli přílohou.
K letní večeři se výborně hodí vařený sýr: Čtvrt kila oklihlého nebo 
okoralého tvarohu rozpustíme na rendlíku se lžící másla, přidáme 
kmín, sladkou mletou papriku, lžičku soli a směs necháme za stá-
lého míchání rozpustit, až je tekutá. Pak můžeme přidat jedno ce- 
lé syrové vejce a mícháme, až vejce ztuhne. Jakoukoli přiměřeně 
velkou formu vypláchneme studenou vodou, uvařený sýr do ní na- 
lijeme a v chladném místě necháme utuhnout. Tento sýr chutná 
s chlebem i bílým pečivem.
Znamenitou teplou letní večeří podobně jako smaženice jsou houby 
na kyselo: Talíř hříbků, klouzků, lišek apod. očistíme a studenou 
vodou propláchneme. Rozkrájené na plátky je na lžíci másla s drob-
ně sekanou cibulkou a kmínem necháme zapěnit. Přiměřeně osolí- 
me, zaprášíme špetkou pepře, přikryjeme poklicí a podusíme ve 
vlastní šťávě asi 15 minut do měkka. Pak houby podlijeme naběrač-
kou polévky nebo vlahé vody ochucené několika kapkami polév- 
kového koření a necháme chvilku povařit; zahustíme je koflíkem 
kyselé smetany, ve které jsme rozkverlaly lžíci mouky, a povaříme.
Radioaktivní mrak nad atomovou elektrárnou Fukušima naštěstí ne-
dospěl až k nám, můžeme tedy české a moravské houby konzumovat 
bez obav. Příště jim věnujeme více pozornosti.    
Podkladem pro uvedené recepty byla kuchařská kniha Anuše Kejřové 
Minutové večeře z roku 1922.                              Eva A. Schmidtová

Vydejte se do Žirče 
na jubilejní slavnosti bez bariér!

Dvojnásobný vítěz, který nikdy předtím nesoutěžil

Partneři:


