
20. ročník abilympiády, národní 
přehlídky pracovních schopností 
a dovedností osob se zdravotním 
postižením, přilákal do pardubické 
ČEZ arény 132 soutěžících, kteří  
obsadí 23 disciplín ze 40 vypsa- 
ných. Pořadatelům z České abilym- 
pijské asociace se akreditovalo 40  
členů doprovodu, hodnotit bude 
43 rozhodčích, organizátorů bude  
25 a stejný počet dobrovolníků. 

V jedenácti disciplínách nebyla za-
registrována ani jediná přihláška, je- 
den zájemce chtěl soutěžit ve vyřezá-
vání ovoce a zeleniny a elektronické 
montáži, dvě přihlášky přišly do výro- 
by šperku z korálků. Ukázkovou disci-
plínou letos bude enkaustika, známá 
také jako malování horkým voskem.

Potěšitelný je nárůst disciplín i sou- 
těžících, v loňském ročníku v 21 dis- 
ciplínách bylo 120 soutěžících. „Jsem 
ráda, že se po delší odmlce na sou-
těžní scénu vrací aranžování květin –  
západní styl. Kytičky miluji, a tak mám 
z uskutečnění této disciplíny velkou 

radost,“ svěřila se Alena Krpálková, 
která má tradičně všechny disciplíny 
na starosti, a přidává vysvětlení po-
těšitelného nárůstu: „Hlásí se více 
sdružení a ústavy sociální péče, kte-
ré mají proti jednotlivcům přece je- 
nom větší možnosti sehnat finance  
na takovéto akce.“

Naopak, mrzí ji, že se nedaří při-
lákat soutěžící do dalších počíta- 
čových disciplín, své vyznavače si  
v posledních letech nachází pouze 
editace textu. „Ráda bych prosadila, 
aby atraktivní počítačová cena byla 
věnovaná třeba do grafiky a my měli 
obsazenou další, podle mého názoru, 
atraktivní disciplínu.“

Jako všichni, kteří mají s abilympiá-
dou co do činění, se i Alena Krpál- 
ková těší na dvacetileté jubileum po-
pulární soutěže. „Zavzpomínáme na 
prima partu, která vše začínala, ju-
bileum oslavíme se všemi, kteří ho 
od loňského roku pečlivě připravují. 
Samozřejmě i se soutěžícími, jejich 
doprovodem, rozhodčími i dobrovol- 
níky. Těším se na klidný průběh sou- 
těží a na milá setkání se všemi 
hosty, kteří přijali naše pozvání do 
 ČEZ arény.“

A závěrem? „Jako každý rok – všem 
soutěžícím přeji, aby se jim jejich  
disciplíny povedly a dva dny u nás 
v Pardubicích se jim líbily,“ rozlouči- 
la se Alena Krpálková.                    (fr)
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považujeme si za 
čest, že vás vše- 
chny můžeme přiví-
tat na abilympiádě, 
která se už po-
sedmé v řadě ko- 
ná ve velké hale ČEZ arény. A protože sedmička patří mezi  
šťastná čísla, věříme, že vše dopadne ke spokojenosti vás 
soutěžících, ale i rozhodčích, organizátorů a diváků.

Letošní ročník je významný svým jubileem, naše soutěžní 
přehlídka se koná už podvacáté. Každý člověk je v tomto 
věku plný sil, odhodlání a v nejlepší kondici. Nejinak tomu je 
i v případě abilympiády. Máme velké plány do budoucna, rádi 
bychom naši akci vylepšovali v každém detailu.

Letos poprvé jsme získali záštitu místopředsedy Evrop-
ského parlamentu Oldřicha Vlasáka a předsedkyně správní 
rady Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Dagmar 
Havlové. K nim se přidali ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek, tradičně hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek a primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková. 
Máme podporu celé řady sponzorů a příznivců, bez nichž 
bychom tak velkou akci uspořádat nemohli. Všem patří náš 
velký dík, jejich podpory si nesmírně vážíme a spoléháme  
na ni i do budoucna.

Unikátní doprovodnou akcí jubilejní abilympiády je tzv. 
Korálkiáda, kterou pořádáme spolu s portálem pro kreativní 
lidi www.potvor.cz. Navlékání korálků, které využijeme pro ak- 
tivity našich klientů, se už od začátku roku úspěšně rozví-
jelo po celé republice. V ČEZ aréně budeme výsledek měřit 
a jsme přesvědčeni, že přítomní zástupci Agentury Dobrý den 
z Pelhřimova si budou moci zapsat náš rekord a zanést ho 
do své populární České knihy rekordů, možná, že se nám 
podaří prorazit i do světové Guinnessovy knihy rekordů.  

Tahákem bohatého doprovodného programu, o němž na-
jdete podrobné informace uvnitř tohoto speciálního vydání 
Abilympijského zpravodaje, bude benefiční koncert skupiny 
Buty. 

Tradiční součástí pak je výstava ABI-REHA, která přímo  
na ploše ČEZ arény představí výrobky chráněných dílen, ale  
i rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Novinkou je, že závěrečný večer se letos přesune z Tře- 
bosic do Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích 
Kosatec, který jsme slavnostně otevřeli v loňském roce, a sa- 
mi tak budete mít možnost vidět, v jakém moderním a účel- 
ném prostředí naše organizace nyní pracuje. 

Jubilea bychom rádi využili i k tomu, abychom ocenili 
Abilympionika dvacetiletí, tradiční cenu máme připravenou  
i pro Abilympionika roku. Zaslouženého ocenění se dostane  
také všem nejlepším v jednotlivých disciplínách. Myslíme si 
však, že tím nejlepším oceněním pro všechny je, že se opět 
po roce sešla naše velká abilympijská rodina. Jsme rádi,  
že to tak je a spolu s vámi všemi se na oba soutěžní dny  
nesmírně těšíme.

Buďte vítání v ČEZ aréně, milí přátelé!
JAROMÍR KRPÁLEK, jednatel CAA              

IVANA DOLEČKOVÁ, ředitelka CAA

Jubilejní abilympiáda:  
23 disciplín a 132 soutěžících

„Ty velké červené korálky dávám tady a ty malé bílé tady,“  
ukazuje Míša na hromádky korálků, které vzorně roztřídila po- 
dle barev a velikostí. Dívenka z denního stacionáře Mirea  
v Pardubicích nevidí na jedno oko a na druhém má 8 dioptrií,  
ale její hbité prstíky si s korálky ví rady. A korálkování ji baví.

Paní Růženka je nevidomá, v chráněné dílně Život bez bariér 
v Nové Pace, kam dochází, plete nádherné věci z pedigu. I ona 
navlékla několik metrů korálků. Co mají tito šikovní lidé společ- 
ného? Projekt KORÁLKIÁDA pro ně sbírá korálky po celé re- 
publice, aby měli materiál na své tvoření. S nápadem přišel portál 
pro kreativní lidi www.potvor.cz.

V sobotu 26. května přijedou na abilympiádu zástupci Agentury 

Dobrý den z Pelhřimova, aby do České knihy rekordů zapsali, 
kolik metrů se podařilo navléknout. Zápis potom zašleme do 
Guinnessovy knihy rekordů. Pokusíme se překonat Kanadu, kde 
komisaři oficiálně uznali nový korálkový rekord: 6438,6 metru!

Korálky budou nakonec rozděleny mezi několik neziskových orga- 
nizací. Pracovat s nimi budou v chráněné dílně Lidumila v Uher- 
ském Hradišti, denních stacionářích Mirea a Slunečnice, pardu- 
bickém Rodinném integračním centru, dále v občanském sdružení 
Život bez bariér, Jedličkově ústavu, Skoku do života a brněnské 
Kociánce.

Česká abilympijská asociace a portál www.potvor.cz děkují 
všem, kteří už se do pokusu zapojili, sbírali korálky a navlé- 
kali je pro zdravotně postižené lidi.                    (nov)

Dostane se KORÁLKIÁDA do Guinnessovy knihy rekordů?

Přehled uskutečněných disciplín 
a počty přihlášek:

aranžování květin –ikebana (3 při- 
hlášky), aranžování suchých kvě- 
tin (12), aranžování květin – západní 
styl  (7),  batika  (11),  cukrářství  (5), 
drátování (3), dřevořezba (5), foto- 
grafování (9), háčkování (8), kera- 
mika (11),  košíkářství (8),  malba na 
hedvábí (9), malba na sklo (10),  ma- 
lování na kameny (5), návrh plaká-
tu (11), paličkování (4), pletení (8), 
počítačová editace textu (7), stude-
ná kuchyně (14),  ubrousková tech- 
nika (9), výroba svíček (11), vyšívá- 
ní (12), zdobení kraslic (3).

Vážení a milí přátelé,

Hlavní partneři:
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Jednou z novinek letošní 
abilympiády je závěrečný 
večer, který se v posled-
ních letech konal vždy 
v Třebosicích. Tentokrát 
vás všechny pozveme do 
Kosatce, který Česká abi- 
lympijská asociace (CAA) 
otevřela 5. září 2011.  

Pod tímto názvem se 
skrývá Integrační cent- 
rum sociálních aktivit 
v Pardubicích (ICSAP), 
které bylo vybudováno 
s pomocí evropské dota- 
ce 54 milionů korun a za 
podpory města Pardubic, 
řady sponzorů a našich  
příznivců. Autorem návr- 
hu je arch. Radim Bárta, 
o stavební část se ve ve-
lice krátké době posta- 
rala firma Stako Hradec 
Králové a vnitřní vybave-
ní objektu dodala firma 
JP Kontakt.

Budova, která vyrostla   
na místě části bývalé  
tiskárny v rohu ulic  
Sladkovského a Smilo- 
va, soustřeďuje celou 
škálu současných aktivit 
CAA. Prostor zde mají 
sociální rehabilitace, 
osobní asistence, volno- 
časové aktivity, přípra- 
va k práci, poradenské  
a konzultační středisko 

bezbariérovos- 
ti a další. 
V ICSAP jsou 
chráněné dílny 
(montážní, tru- 
hlářská, šicí, výtvarná), 
recepce s prodejnou vý- 
robků z dílen, tréninková 
restaurace s kuchyní 
a tréninková kavárna  
U tiskaře Brixe, kde pra- 
cují lidé s handicapem. 
Své místo tu má i spo- 
lečenský sál s kapacitou 
sto osob. 

„O podobném zařízení  
se nám před lety ani ne- 
snilo, je to opravdu splně-
ný sen nás všech. Nejen 
samotných zaměstnanců 
CAA, ale zejména na- 

šich klientů, kte- 
ří mají pro své 
aktivity k dis- 
pozici moderní 
komplex. Dobré 

je, že k nám nachází 
cestu celá řada handi- 
capovaných, k pravidel- 
ným návštěvníkům naší 
kavárny patří například  
lidé se sluchovým po- 
stižením,“ pochvalovala  
si Ivana Dolečková, ředi- 
telka CAA.

Hned od slavnostního 
zahájení provozu začalo 
být v Kosatci hodně ži-
vo, o čemž informovala 
i reportáž České televi-
ze na začátku letošního 
roku. 

V tréninkové kavárně 
U tiskaře Brixe se konají 
výstavy fotografií  a obra- 
zů, v permanenci je velký 
společenský sál. O dal- 
ších akcích informuje Fi- 
lip Novotný: „Koncerto- 
val tu písničkář Vladimír  
Merta. Měli jsme tu herce 
Jana Čenského, o svém 
projektu Cesta za snem 
vyprávěl handbiker Heř- 
man Volf, oba přijedou 
i na letošní jubilejní abi-
lympiádu. 

Vydařené byly i koncer- 
ty, např. Fat Old Sun 
nebo písničkáře Adama 
Katony. Velký zájem při- 
poutal workshop asij- 
ského výtvarného umě- 
ní mongolského malíře 
Enkhbayara  Bataa. Usku- 
tečnila se tu však i před- 
náška JUDr. Jana Hutaře 
o změnách v sociální 
oblasti.“

Zajímavostí je, že zde 
slouží speciální schodiš-
ťová sedačka pro do- 
pravu handicapovaných. 
Třináctimetrovou vzdále- 
nost do prvního patra  
zdolá za dvě a půl minuty. 
  Všichni budete mít mož- 
nost si náš Kosatec pro-
hlédnout, v sobotu večer 
se na vás těšíme!       (fr)

ČTVRTEK 24. KVĚTNA
 14.00–19.00   ČEZ aréna                          prezence

PÁTEK 25. KVĚTNA
   7.30–8.30 ČEZ aréna       snídaně 
   8.30–9.15 ČEZ aréna         slavnostní zahájení
  9.30–12.30 ČEZ aréna     odpolední část soutěží  
 12.00–13.30            ČEZ aréna        oběd
 13.30–14.00                        ČEZ aréna    vyhlášení dopoledních výsledků
 14.00–17.00              ČEZ aréna    odpolední část soutěží
 17.30–18.30                  ČEZ aréna   večeře
          19.00                  ČEZ aréna        benefiční koncert 
                                                  s vyhlášením odpoledních výsledků 

SOBOTA 26. KVĚTNA
     7.30–8.30 ČEZ aréna                          snídaně
1 9.00–12.00 ČEZ aréna    dopolední část soutěží
 11.30–13.00 ČEZ aréna                  oběd
13.00–13.30                   ČEZ aréna    vyhlášení dopoledních výsledků 
14.00–17.00                  ČEZ aréna     odpolední část soutěží 
17.30–18.30  ČEZ aréna                            večeře
18.00–18.30                   ČEZ aréna   vyhlášení odpoledních výsledků
19.00–23.00          ICSAP Kosatec          společenský večer

 NEDĚLE 29. KVĚTNA
     7.30–9.30                     balíček v místě ubytování a odjezd účastníků

Naše nové  
abilympijské  
logo vzniklo 
v grafickém 
studiu sdru- 
žení CEMA 
v Žamberku, 
které je sice 
na začátku 
své činnosti, ale už při plnění 
prvních zakázek prokázalo, že 
dokáže být kreativní a drží se 
novodobých trendů.

„Naše studio je pod záštitou ne-
státní neziskové organizace, pro- 
to se snaží nabízet služby jiným  
neziskovým organizacím za do- 
stupné ceny,“ svěřila se Zuzana 
Mitvalská (na snímku) a jedním 
dechem nás seznamuje s nejbliž-
ším záměrem: „Rádi bychom vy-
tvořili v grafickém studiu pracovní 
místo pro osobu s handicapem.“  

Zakázka České abilympijské aso- 
ciace na nové logo abilympiády 

byla vlastně jednou z prvních, kte-
rou studio získalo. Bez nadsázky 
se proto dá konstatovat, že na- 
še zakázka činnost žamberecké-
ho studia doslova „nažhavila“.

„Návrhů bylo zpočátku více.  
U všech variant se ale vyskytoval 
stejný motiv, kterým byla dlaň, což 
bylo mimochodem i součástí za- 
dání. Dlaň zde symbolizuje ne-
jen pomocnou podanou ruku, ale  
v tomto případě především umě-
lecký, pracovní nástroj lidí s han-
dicapem, kteří se každoročně  
abilympiády účastní,“ svěřila se  
autorka návrhu Zuzana Mitvalská.

Samotný  návrh – od počáteční 
myšlenky až po hotovou variantu 
loga – vznikal necelý měsíc. V té- 
to době však není zahrnuta sa-
motná tvorba nezbytného logoma-
nuálu, který zabere v závěrečné 
fázi nějaký ten čas každému au- 
torovi. Mitvalská: „Hodně mně po- 
mohl  přístup zástupců České abi- 

lympijské asociace. Byli rozhodní, 
neboť věděli jasně, co chtějí. Zá-
věrečné úpravy proto nebyly ni-
jak zdlouhavé, na všech drobných 
připomínkách jsme se dohodli 
prakticky okamžitě.“ 

A jak by charakterizovala celko- 
vou činnost studia? „Zabýváme 
se tvorbou grafických návrhů od 
log, corporate designu a manuálů, 
přes různé prezentace, výroční 
zprávy a merkantilní materiály 
až po flashové bannery, animace 
a další. Brzy bychom chtěli tyto 
služby rozšířit o kvalitní tisk a další 
potiskové úpravy.“

Kontakt: Grafické studio – Občan- 
ské sdružení CEMA Žamberk,  
Nádražní 22, 564 01 Žamberk, 
studio@cema-nno.cz, www.cema-
-nno.cz, tel: 465 381 729.           (fr)

 

DOpROVODné AKce
PÁTEK 25. KVĚTNA

DOPOLEDNE
8.30–9.15

10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.00

Slavnostní zahájení 
Jan Honza Lušovský – kreslení a povídání
Helppes – ukázky výcviku asistenčních psů
Ukázky výcviku dravých ptáků

ODPOLEDNE, VEČER

13.30–14.00
14.30–15.00
15.00–15.30
16.00–17.00
17.00–17.30

19.00

Vyhlášení vítězů dopoledních disciplín
Orientální tance    
Helppes – ukázky výcviku asistenčních psů
Ukázky výcviku dravých ptáků
Orientální tance
Benefiční koncert skupiny Buty 
s vyhlášením vítězů odpoledních disciplín

CELý DEN
- Výstava ABI-REHA, prodejní expozice výrobků chráněných dílen 
- Výstava fotografií Aleše Formánka k 20 letům abilympiády 
- Generali Pojišťovna – trenažér otočení     
- Enkaustika – práce s voskem, malba na textil a hedvábí
- Lezecká stěna
- Scrabook – přáníčka, zdobení bloků a fotoalb
- Navlékání korálků pro Korálkiádu
- Hry a hlavolamy
- Míchané nápoje

SOBOTA 26. KVĚTNA
DOPOLEDNE

9.30–10.00
10.30–11.00
11.30–12.00

Liga vozíčkářů – divadlo Pod psa
TCK Virginia – country tance  
Orientální tance

ODPOLEDNE, VEČER

12.00–12.15
13.00–13.30
13.30–14.00 
14.00–14.30 
15.00–16.30
16.30–17.00
18.00–18.30
19.00–23.00

TCK Virginia – country tance  
Vyhlášení vítězů dopoledních disciplín
Autogramiáda herce Jana Čenského
Liga vozíčkářů – ukázka výcviku psů
Korálkiáda – zápis do knihy rekordů
Handbiker Heřman Volf – Cesta za snem                                   
Vyhlášení vítězů odpoledních disciplín
Společenský večer v Integračním centru Kosatec  
s hudbou a opékaným seletem

CELý DEN
- Výstava ABI-REHA, prodejní expozice výrobků chráněných dílen 
- Výstava fotografií Aleše Formánka k 20 letům abilympiády            
- Generali Pojišťovna – trenažér otočení
- Enkaustika – práce s voskem, malba na textil a hedvábí
- Lezecká stěna
- Scrabook – přáníčka, zdobení bloků a fotoalb
- Navlékání korálků pro Korálkiádu
- RC modely trucků 
- Hry a hlavolamy
- Míchané nápoje

UVEDENé ČASy JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. 
ORGANIZÁTOřI SI VyHRAZUJÍ 
PRÁVO ZMĚN V PROGRAMU!

pROGRAM

  ORIentAČní pLÁneK 

Pokud bude kdokoli z účastníků abilympiády potřebovat radu či pomoc, nechť se dostaví na 
informační centrum – na plánku zelený obdélník. V provozu bude celodenně v pátek i v so- 
botu.  Kromě toho je možné zavolat také na telefon 725 310 132. 

Mediální partneři:

naše abilympijské dlaně grafické studio „nažhavily“
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u	 Vzhledem k tomu, že se abilympiá-
da koná již několik let v ČEZ aréně, 
multifunkční hale vámi řízené společ- 
nosti, patří vám také místo mezi vý- 
znamnými partnery České abilympijské 
asociace. Je podle vašeho názoru akce, 
na níž spolu soutěží osoby s různým 
typem i stupněm zdravotního postižení, 
pro tyto lidi přínosná?

Abilympiádu považuji za velice přínosnou. 
Za naši společnost mohu říci, že nás velice 
těší být nepřímo součástí této akce.

u	 Komplex ČEZ arény  
je díky své vybavenosti 
a možnostem srovnatel-
ný s úrovní nejlepších  
hal nejen na našem kon- 
tinentu, ale i v zámoří.  
Přesto by si určitě ještě 
nějaké úpravy ve vztahu k osobám 
především s tělesným postižením za-
sloužil…

Naše ČEZ aréna má vyřešené základní 
parametry pro pořádání veřejných akcí 

s účastí tělesně postižených 
návštěvníků. Abilympiáda je 
pro nás ideální příležitostí 
k prověření možností další- 
ho zlepšování komfortu pro 
tuto skupinu osob.

u	 V poslední otázce ještě u zdravot- 
ně postižených zůstanu: Jak se z pozice 
investora rekonstrukcí nejen historic- 
kých budov na území Pardubic vyrov- 
náváte s požadavky na postupné zpří-
stupňování těchto objektů?

V rámci rekonstrukcí našich objektů je 
vždy tato otázka řešena komplexně, aby 
osoby se zdravotním postižením mohly pl-
nohodnotně využívat veřejné prostory námi 
zrekonstruovaných objektů. 
Alespoň jeden příklad: Na konci tohoto ro-
ku dokončíme rozsáhlou komplexní rekon- 
strukci historické pasáže v centru města.  
Bude provedena v původním duchu – podle 
návrhu jejího autora, architekta Ladislava 
Machově. Pasáž bude zároveň vybavena 
veškerými prvky pro zajištění plnohodnot-
né mobility zdravotně postižených.      (mk)           

Martin charvát, ředitel Městského rozvojového fondu pardubice:
Abilympiádou si ověřujeme úroveň přístupnosti Čez arény 

pro zdravotně postižené lidi

     

je britská firma se síd-
lem ve městě Andover 
západně od Londýna, 

která má jeden ze svých výrobních závodů ta-
ké v Brně. Náleží jí vedoucí světové postavení  
v oboru schodišťových sedaček na všechny typy 
schodišť.
Jako výraz podpory projektu výstavby Kosatce, 
nového sídla České abilympijské asociace, do 
něho věnovala na míru vyrobenou pojízdnou to-
čitou schodišťovou sedačku. Proto se do 1. pa-
tra objektu dostanou bez potíží jak vozíčkáři, tak 
osoby s omezenou mobilitou.
Možnost ověřit si pravdivost firemního sloganu 
„Usnadnit lidem život“ a vyzkoušet si v praxi  
bezpečné a jednoduché ovládání této významné 
kompenzační pomůcky budou mít ti účastníci 
abilympiády, kteří se vydají v sobotu 26. května 
v podvečer do Kosatce na její závěrečný večer. 
A případný zájem kohokoliv z nich pořídit si  
některý z typů sedačky značky Stannah bude 
„oceněn“ speciálním bonusem – slevou 10 000 
korun z doplatku ceny namísto původních 2000 
korun. Postačí k tomu jediné: při domlouvá-
ní nezávazné a bezplatné technické prohlídky 
dotčeného schodiště uvést při telefonátu na  
bezplatnou informační a zákaznickou linku 800 
196 196 heslo „Kosatec“. 
Potřebné informace poskytnou zájemcům také  
na recepci Kosatce – telefonní číslo 466 052 052. 

Ostatní kontakty:
4	 Stannah s.r.o., organizační složka, 
 Tuřanka 1327/100A, 627 00 Brno
4	 Stannah s.r.o., organizační složka, 
 Týn 1049/3, 110 00 Praha 1
4	 tel./fax: 272 653 804, mobil: 775 686 686
4	 e-mail: andrea_brabec@stannah.co.uk
4	 web: www.stannah.cz                               (mk)

www.3Dtiskarna.cz

ActIWO pardubice

Slovo „tajemná“ v titulku odkazuje čte- 
náře na následující stránku, kde na ně 
čeká pět různých lehkých křížovkářských 
obrazců. Uvedené slovo neznamená nic 
jiného, než že se týká jejich tajenek. 

Po správném vyluštění tak získá úvodní  
text (dole) celistvou podobu. Zvláště pro 
pozorné i pravidelné čtenáře Abilympij- 
ského zpravodaje by nemělo být obtížné  
toto zvládnout, neboť se všemi tajenko- 
vými výrazy se už v některých předcho-
zích vydáních (ale nejen v nich) setkali.

Nebude to ovšem pouze luštění tře- 
ba pro aktivní prožití volných okamži- 
ků ve víru abilympijského dění. Každý, 
kdo se do něho zapojí, se totiž díky 
jeho soutěžnímu charakteru může do- 
mů vrátit s nějakou hodnotnou či za-
jímavou cenou. 

Věnovaly je čtyři partnerské organi- 
zace České abilympijské asociace: na- 
kladatelství odborné literatury Grada 
Publishing, Nakladatelství Fragment,  
knihy (jejich obaly jsou otištěny) a dá-
le Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod  
a Nadace pojišťovny Generali.

Do slosování bude zařazen každý, kdo  
do soboty 26. května do 12 hodin  
odevzdá na informační centrum abilym- 
piády kompletně vyplněný formulář z taš- 
ky, kterou obdržel při prezenci, se správ-
nými zněními tajenek. 

Samotné losování spojené s předá- 
ním cen se uskuteční ve 13.30 hodin,  
tj. hned po vyhlášení výsledků dopoled-
ních  disciplín. 

Přejeme vám hodně úspěchů při luš-
tění!                                                   (mk) 

tajemná abilympiáda

Na soutěžní přehlídce řemeslných a volnočasových schop-
ností a dovedností osob se zdravotním postižením – což je 
český překlad slova „abilympiáda“ – se rok co rok snaží 
podat co nejlepší výsledky zdaleka nejen osoby nevidomé, 
neslyšící (příp. i s oběma těmito handicapy) či vozíčkáři, 
stále větší zájem projevují také osoby s mentálním i jiným 
zdravotním postižením. 

Organizátoři oproti loňsku rozšířili seznam vyhlášených dis- 
ciplín o jednu, jejich počet se tak zvýšil na rovné čtyři de-
sítky. Je ovšem nutno dodat, že samozřejmě ne všechny se 
konají. K soutěžím s každoročně velkým počtem účastníků se 
už dlouho řadí také … a … (tajenky spojených hřebenovek). 
Určitou zajímavostí druhé z nich je přitom skutečnost, že 
před jedenácti lety v této čistě ženské disciplíně zvítězil jediný 
přihlášený muž; tehdy to byla navíc soutěž s nejvyšším počtem 
účastníků. Prakticky jedinou disciplínou, která se musela kvůli 
své náplni uskutečnit vždy mimo dějiště abilympiády, bylo … 
(tajenka ornamentovky); vyhlášena byla naposled v roce 2008.

Nové sídlo organizátora abilympiády, České abilympijské aso- 
ciace, Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích … 

(tajenka roháčku), bude v sobotu ve večerních a nočních 
hodinách dějištěm závěrečného večera. Samozřejmě bude 
postaráno o dobré pití i drobné občerstvení, každý si bude 
moci navíc dopřát i porci opečeného selátka. Výbornou náladu 
dozajista zpříjemní písničky v podání živé skupiny. 

Na projektu s názvem … (tajenka buňkovky) se už několik 
měsíců podílí vlastně celá republika. Svoje vyvrcholení za-
žije tato akce v sobotu v podvečer, kdy se po bedlivém 
přeměření rozhodne, zda se opravdu povedlo vytvořit no- 
vý český rekord: nejdelší navlečenou řadu z korálků – možná 
se bude ale nakonec jednat o rekord světový. Svoje ruce ke 
„zdárnému dokončení díla“ ve prospěch osob se zdravotním 
postižením budou každopádně moci v pátek i v sobotu připo- 
jit všichni návštěvníci abilympiády.

Co je každý rok na abilympiádě rozhodně jiné? Medaile! 
Mají různý tvar, různou grafiku, jsou vyrobené z různých ma- 
teriálů atd. Ty letošní ale mají ještě jednu zvláštnost: de 
facto se totiž jedná o … (tajenka doplňovačky) předmět ne- 
boli předmět hmatový, dotykový, zkrátka dobře „přístupný“ pro  
osoby se zrakovým postižením.                                                (mk) 



   Doplňovačka

1. Utrpět porážku. – 2. Zástěna. – 3. Podepsání. – 4. Spojka. – 5. Veřejně 
činná osoba. – 6. Soudní řízení. – 7. Vzor. – 8. Zdržovat se.

Roháček

1. Tajenka. – 2. Kaprovitá ryba. – 3. Naklonění. – 4. Svobodný šlechtický 
statek. – 5. Ukazovací zájmeno. – 6. Citoslovce zavýsknutí. – 7. Římská 
stovka.

                                                Spojené hřebenovky

1. Geometrické těleso. – 2. Sesunutí. – 3. Ženské jméno. – 4. Borovice 
(množné číslo). – 5. Radiolokátor. – 6. Jemná kůže. – 7. Původce díla. – 
8. Nemladí. – 9. Hnací stroj. – 10. Ruský malíř a grafik. – 11. Semitská 
bohyně plodnosti a lásky. – 12. Pořadová číslovka. – 13. Zánět slizni- 
ce. – 14. Výstava automobilů. – 15. Účastník. – 16. Odpadky. 

Pomůcka: Ištar, Serov.

      Buňkovka

Návod k luštení: Každý výraz se zapisuje ve 
směru chodu hodinových ručiček od buňky  
s kroužkem.

1. Postranní části. – 2. Nehladoví. – 3. Moc. –  
4. Vsakování. – 5. Situace. – 6. Potomci. –  
7. Pláž. – 8. Krásná. – 9. Část chodidla. –  
10. Spojka. – 11. Největší strunný hudební 
nástroj. – 12. Znovu. – 13. Někde (básnicky). – 
14. Krajní část střechy. – 15. Ulpívat. – 16. Hmy- 
zožravci (zastarale). – 17. Pracovat na stavu. – 
18. Skládací přístřeší. – 19. Část svíčky. –  
20. Ptačí pero. – 21. Troufalá. – 22. Náš mladý 
herec (Jiří). – 23. Kruh. – 24. Ticho. – 25. Asijský 
stát. – 26. Pečovat. – 27. Původní obyvatel Sar- 
dinie. – 28. Země. – 29. Riskování. – 30. Autor 
Němé barikády. – 31. Bezhrbý velbloud. –  
32. Domácky Oldřich. – 33. Čtyřhra. – 34. Úde- 
ry sekerou. – 35. Vodní živočich. – 36. Mongol- 
ský pastevec. – 37. Svazek slámy. – 38. Alkaloid 
čajovníku. – 39. Na jiném místě. – 40. Košťálová 
zelenina. – 41. Nouze. – 42. Deska na hlavici 
sloupu. – 43. Vápencové území. – 44. Služební 
pořadí. – 45. Korálový ostrov. 

Ornamentovka

Návod k luštění: Nejprve se vyplňuje prstenec po obvodu. Začíná se pokaždé v políčku nad číslem, luští se jako 
shluková řetězovka: do každého políčka se napíší dva znaky bez ohledu na dělení slov, poslední dva znaky 
předcházejícího výrazu jsou zároveň prvními dvěma znaky výrazu následujícího. Potom se doplní do vnitř- 
ního prstence k písmenům v políčkách mezi čísly vždy jedno písmeno – tyto znaky představují tajenku. 

Po obvodu: 1–2. Chutné jedlé houby. – 2–3. Velikán. – 3–4. Odplaty. – 4–5. Mající vztah k typu. – 5–6. Místa 
určená k vylévání. – 6–7. Provést výpis. – 7–8. Sportovci. – 8–9. Obec u Vysokého Mýta. – 9–10. Kutáleti. – 
10–11. Americká koroptev. – 11–12. Severoafrický stát. – 12–13. Koňské maso. – 13–14.  Bosky. – 14–15. Su- 
chá větev. – 15–16. Severoamerický stát. – 16–1. Ve velké vzdálenosti.

Do středu: 1–2. Lesk. – 2–3. Klih. – 3–4. Svah (nářečně). – 4–5.  Americký básník. – 5–6. Textilní rostlina. –  
6–7. Patřící domácímu hlídači. – 7–8. Ženské jméno. – 8–9. Francouzská mince. – 9–10. Pohyb vzduchem. – 
10–11. Plachetní plavidlo. – 11–12. Cikán. – 12–13. Oxid nikelnatý. – 13–14. Luskovina. – 14–15. Čidla slu- 
chu. – 15–16. Mezinárodní kód letiště Nalčik. – 16–1. Rumunská měnová jednotka. 

Pomůcka: klí, NAL, sou, tinama, Tisová. 

tajemná abilympiáda – soutěžní obrazce
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Tradiční součástí abilympiády je výstava rehabilitač- 
ní, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných  
dílen ABI-REHA. S některými tipy z letošní nabídky  
se s námi podělila Yvona Bulušková z pardubické 
agentury Parexpo, která výstavu pořádá už poosmé:

„Firma Otto Bock nabídne outdoorovou čtyřkolku 
SuperFour určenou pro vozíčkáře, se kterou se do- 
stanete opravdu kamkoliv. Přesvědčíte se, že golf  
může být pro vozíčkáře vhodnou formou rehabilita- 
ce. Z vertikalizačního vozíku Paragolfer si vyzkoušíte  
odpaly do cvičné sítě, budete mít možnost zkušeb- 
ních jízd na mechanických, elektrických či dětských 
vozících. 

Ve stánku firmy SIVAK budou k vidění nejnovější 
typy mechanických a elektrických vozíků plně hra- 
zených ze zdravotního pojištění. Novinkou je např. 
elektrický vozík PUMA 40 se sedacím systémem 
SEDEO, který zajišťuje zdravé a pohodlné celoden- 
ní sezení na vozíku a možnost volby předního či 
zadního pohonu kol. Poprvé zde bude i vystaven 
elektrický vozík KITE a zcela nový typ standardního 
mechanického vozíku ACTION 1. K vyzkoušení bu- 
dou i oblíbené elektrické skútry, najdete zde i širo-
kou paletu pomůcek pro domácí péči, hygienu a se-
beobsluhu. 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
se bude prezentovat kompletní nabídkou lůžkové, 
ale i ambulantní rehabilitační péče pro nemocné 
s pohybovými vadami. Vystaveny budou nejrůznější 
protetické pomůcky.  

I  letos bude vystaveno auto, které je speciál-
ně upraveno pro řízení handicapovaným řidičem. 
Autoškola pana Pemla z Přelouče se zabývá vý-
ukou a výcvikem tělesně postižených. Nabízí kurzy 
také  těm, kteří jsou z větší vzdálenosti. Mohou využít  
i ubytování ve speciálně upravených prostorách po 
celou dobu výcvikového kurzu. Zajímavou a vítanou 
novinkou je, že vozíčkářům zaplatí nadace celé kur- 
zovné včetně ubytování a stravného. 

Tradičním vystavovatelem je pražské sdružení 
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. 
Přímo na ploše budou pracovníci sdružení celý pá-
tek předvádět ukázky výcviku asistenčních psů pro 
všechny typy handicapů a skvělou souhru cvičitele 
s náročně vycvičeným psím pomocníkem.“    (fr)

 ČTVRTEK 24. KVĚTNA
 Nádraží ČD 15.15 16.30 17.30     18.30 19.30
 ČEZ aréna  15.20 16.35 17.35     18.35 19.35
 ČEZ aréna 15.25 16.40 17.40      18.40 19.40
 Hůrka 15.35 16.50 17.50      18.50 19.50
 Zborovské náměstí 15.45 17.00   18.00      19.00 20.00 
 Ohrazenice 15.55 17.10   18.10      19.10 20.10 
 Globus 15.57   17.12   18.12      19.12   ------- 
 Nádraží ČD                 16.05   17.20   18.20    19.20  -------

 PÁTEK 25., SOBOTA 26. KVĚTNA – dopoledne, odpoledne
 Ohrazenice 7.00 8.00   Zborovské nám. 7.00  7.55
 ČEZ aréna            7.10 8.10  Hůrka   7.10      8.05
 Zborovské nám. 7.30 ------       ČEZ aréna 7.20 8.15
 Hůrka                  7.40 ------      Ohrazenice   7.30 ------
 ČEZ aréna           7.50 ------   ČEZ aréna    7.40 ------
 ČEZ aréna        10.00      11.30     13.00 14.30
 Zborovské náměstí      10.07      11.37     13.07     14.37
 Hůrka   10.17      11.47    13.17     14.47 
 ČEZ aréna   10.27      11.57     13.27     14.57
 Ohrazenice   10.35      12.05     13.35     15.05 
 Globus   10.37      12.07     13.37     15.07
 ČEZ aréna   10.45      12.15    13.45    15.15

PÁTEK 25. KVĚTNA – večer
 ČEZ aréna 17.30  18.20  19.10 20.30 21.20
 Zborovské náměstí       17.37  18.27  19.17  20.37 21.27
 Hůrka 17.47      18.37      19.27      20.47 21.37
 ČEZ aréna                     17.57   18.47  19.37      20.57 21.47
 Ohrazenice                     18.07  18.57      19.47 21.07 21.57
 ČEZ aréna                      18.17  19.07      19.57 21.17   -------
      

SOBOTA 26. KVĚTNA – večer
 ČEZ aréna       17.05      ČEZ aréna    17.55  18.55  
 Zborovské nám.     17.12     Zborovské nám. 18.02      19.02 
 Hůrka       17.22    Hůrka     18.12 19.12
 ČEZ aréna               17.32            třída Míru      18.22 19.22
 Ohrazenice       17.42    ČEZ aréna    18.25 19.25
 ČEZ aréna               17.52          Ohrazenice    18.35  19.35
            třída Míru        18.45    19.45  
 třída Míru            21.30      22.30    23.30    
 Zborovské náměstí        21.38      22.38   23.38  
 Hůrka            21.48 22.48 23.48  
 Ohrazenice            22.03     23.03   00.03

NEDĚLE 27. KVĚTNA
 Ohrazenice   8.15        9.30     Zborovské nám.    8.15 9.30  
 Nádraží ČD      8.25        9.40     Hůrka     8.25 9.40
 Zborovské nám.    8.35        ------    Nádraží ČD          8.35    9.50
 Hůrka                   8.45       ------     Ohrazenice           8.45 ------
 Nádraží ČD       8.55 ------   Nádraží ČD   8.55   ------

Uvedené časy se mohou upravovat podle momentální situace 
či podle požadavků organizátorů.

Čas letí jako bláznivý, i dvacet let uteče jako voda. 
Svědčí o tom kulatiny národní abilympiády, které si 
připomínají lidé, kteří byli u jejího vzniku a podílejí se 
na ní dodnes. Z organizačního týmu třeba manželé 
Krpálkovi, kteří mimochodem za tu spoustu odvede-
né práce v březnu získali prestižní cenu Mosty.

Na pardubické soutěžní přehlídce se během let 
objevili významní hosté a slušná řádka umělců. 
Z politiků Josef Lux, Jaroslava Moserová, Jaromír 
Drábek, Alena Páralová či Štěpánka Fraňková. 
Z kumštýřů třeba Pavel Bobek, Heidi Janků a Márdi  
z Vypsané fiXy, ale taky herci Pavel Nový, Petr 
Haničinec, Táňa Fischerová, Honza Potměšil.

Nejdůležitější ovšem byli a jsou lidé se zdra- 
votním postižením, kteří na abilympiádě ukazují, co 
všechno se dá zvládnout i beze zraku, na vozíku  
či s mentálním postižením. Pozoruhodní lidé ze 
všech koutů republiky, někteří sotva plnoletí, jiní 
sedmdesátiletí. Pavla Indrová, Milan Linhart, Petr 
Berák, Helena Nejedlá, Miloslava Krajčí, Jarmila 
Onderková, Milan Ševčík...

Těch dvacet let znamená spoustu vzpomínek, po- 

citů, zážitků. Mnohé 
z nich obsahuje „na- 
rozeninová“ brožura, 
kterou právě vydá- 
vá Česká abilympij-
ská asociace. Na 
téměř 40 stránkách 
se vydáte proti prou- 
du času: budou 
před vámi defilovat 
různá dějiště soutě- 
ží, snímky z dob  
minulých, myšlenky,  
názory a postřehy 
dávné i nynější.

Výroční publikace 
je zdarma, objednat 
si ji můžete na te-
lefonu 466 052 052 nebo e-mailu info@caacz.cz. 
Bude také k dostání 25. a 26. května přímo na abi-
lympiádě, konkrétně na stolku informačního centra. 
Neváhejte!                                                         (pel)
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ČASOVý ROzVRH SOutěží
PÁTEK 25. KVĚTNA

DOPOLEDNE 9.30–12.30 ODPOLEDNE 14.00–17.00
          Malba na hedvábí
          Návrh plakátu
                      
          Vyšívání
          Fotografování
          Drátování           
          Ubrousková technika

          Malba na hedvábí
          Návrh plakátu
                   
          Počítačová editace textu
          Studená kuchyně
          Aranžování květin – západní styl 
          Aranžování květin – ikebana
          Pletení

SOBOTA 26. KVĚTNA
DOPOLEDNE 9.00–12.00 ODPOLEDNE 14.00–17.00

          Košíkářství
          Dřevořezba
          Paličkování
         
          Keramika
          Háčkování
          Batika
          Zdobení kraslic

          Košíkářství
          Dřevořezba
          Paličkování
       
          Cukrářství
          Aranžování suchých květin
          Malba na sklo         
          Malování na kameny
          Výroba svíček

PÁTEK 25. KVĚTNA                 
Snídaně:

Šunkovo-sýrový talíř,  
máslo, pečivo
Čerstvá zelenina 
Bílý/ovocný jogurt
Ochucený ovocný čaj

Oběd:
Kuřecí vývar s masem  
a nudlemi, pečivo
Hovězí plátek na žampionech, 
šťouchané brambory, zelenina
0,2 l neperlivá Bonaqua

Večeře:
Smažený kuřecí řízek,  
bramborový salát
0,2 l neperlivá Bonaqua

SOBOTA 26. KVĚTNA
Snídaně:

Salámovo-sýrový talíř,  
máslo, pečivo
Čerstvé ovoce
Bílý/ovocný jogurt
Ochucený ovocný čaj

Oběd:
Gulášová polévka, pečivo
Vepřové nudličky po čínsku, 
těstoviny, zelenina
0,2 l neperlivá Bonaqua

Večeře:
Pečené kuřecí stehno  
na bylinkách, vařený brambor, 
salát Coleslaw
0,2 l neperlivá Bonaqua

JíDeLní LíSteK

Změna jídelníčku vyhrazena!

Dvacetiletí vzpomínek v unikátní brožuře

ABILYMPIJSKý ZPRAVODAJ
(Speciál – květen 2012).

VYDAVATEL:
Česká abilympijská asociace, o.s.,
Sladkovského 2824,
530 02 Pardubice.

REDAKCE:
Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice,
Jaromír Fridrich (šéfredaktor):
fridrich.jaromir@seznam.cz,
Miloš Kajzrlík:
milos.kajzrlik@caacz.cz,
Miloš Pelikán:
bobpelikan@seznam.cz.

KONTAKT:
telefon: 466 304 366.

GRAFIKA A SAZBA:
CAA, o.s., Pardubice.

TISK:
Studio Press, s.r.o. Pardubice.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.

JízDní ŘÁD SpecIÁLní 
AutOBuSOVé LInKY

Tahákem doprovodného programu je bezesporu kapela Buty. Muzikanti 
z Ostravy se vracejí na pódia po několikaleté odmlce a navíc s novou 
deskou. Abilympijský benefiční koncert se koná v pátek 25. května 
večer a kromě nových písniček na něm zazní i největší hity skupiny.

Buty ve své hudbě míchají různé styly, třeba rock, folk, folklór, jazz či 
reggae. Fanoušci ale ještě víc oceňují zpěvné texty plné slovních hří-
ček a nelogičností. Jedna ukázka za všechny: „Až ten vláček zapíská / 
zůstane tu vzpomínka / na malého Pepíčka / a na nebíčku sluníčko. / Na 
nebíčku sluníčko / na sluníčku Pepíček / co mu čouhá z trenýrek / diva-
delní kukátko.“

Nové album má název Duperele, o němž kapelník Richard Kroczek 
říká: „V ostravském dialektu to slovo znamená drobnosti, maličkosti  
a zbytečnosti.“ Buty však publiku zahrají i své hity: zřejmě přijde Fran- 
tišek i Tata, z hlubin času vyleze Krtek, nad pódiem přeletí Vrána a zpě-
vák Radek Pastrňák zas jednou slíbí, že natočí Demáček.

Koncert v malé hale ČEZ arény, po němž následuje autogramiáda, 
začne v 19 hodin.                                                                               (pel)

Buty zahrají novinky i největší hity

Výstava ABI-ReHA: nejen tradiční nabídka 



Heřman Volf povypráví 
o  svých jízdách na handbiku
V sobotu odpoledne zavítá na abilympi- 
ádu neprofesionální sportovec Heřman  
Volf. Během setkání s jejími účastníky 
představí svůj dlouhodobý projekt Cesta  
za snem, který má za cíl ukázat veřej- 
nosti a hlavně vozíčkářům, že i tělesně  
postižený člověk se může věnovat spor- 
tu a plnit si své sny. Héřa odmalička ná-
ruživě sportoval, a nechtěl s tím skončit  
ani po vážném úrazu. Plave, lyžuje na  
monoski, sjíždí řeky s partou vodáků, ale  
nejraději podniká daleké cesty na hand- 
biku, speciálně upraveném kole na ruční 
pohon.

Jeho výpravy v rámci projektu začínají 
v Praze a postupně směřují na všechny 
světové strany. Nejprve dojel do Paříže 
(2009), pak do Banské Bystrice (2010) 
a loni do Říma. „Třítýdenní expedice do 
Norska, která začne v půlce června, asi 
bude vyvrcholením projektu. Ale ne jeho 
koncem, protože cesty za snem jsou věč- 
né,“ říká Volf. Letošní jízda do Osla má 
18 etap. Pozoruhodnou novinkou je, že 
každá nese jméno dítěte s pohybovým 
postižením, které dostane výtěžek z je-
jího prodeje konkrétnímu sponzorovi. 
Handbiker tak pomůže splnit klukům  
a děvčatům jejich velká přání.

Aktuální informace o Cestě za snem  
a sympatickém 46letém vozíčkářovi jsou 
zveřejňovány na stránkách www.cestaza- 
snem.cz.

Vylézt až na vrchol znamená
zvednout si sebevědomí

Ojedinělou atrakci nabízí účastníkům abi- 
lympiády firma LezeTo. Jde o stěnu vyso-
kou 8,2 m s dvoumetrovým převisem pod 
vrcholem. Svou strukturou imituje skálu,  
a tak si můžete vyzkoušet, jak se leze na 
opravdové skále. Martin Altman, jeden 
z majitelů firmy, vysvětluje: „Na stěně jsou 
čtyři výstupové linie s různými barvami 
chytů a na jejím boku je lehká dětská 
cesta, po které se může vydat i napros- 
tý začátečník.“

Bát se nemusíte, protože u vás bude in-
struktor. Pomůže do speciálního sedací-
ho úvazu, připne na lano, bude vás jistit, 
poradí, případně i fyzicky pomůže.

Stěna je určena pro všechny. Už po ní 
lezli nevidomí, pohybově postižení, lidé  
bez ruky či nohy. Kdo má pevnou vůli, je 
schopen to (s eventuální pomocí asis-
tenta) zvládnout. Výstup je možný i pro  
vozíčkáře, samozřejmě za technického 
uzpůsobení lezeckého vybavení. Snad  
jen celkové ochrnutí je problematické.  
„Lezou nám děti už od 3 let. V Písku  
jsme loni v létě otevřeli jedno z největ- 
ších lezeckých center v Česku a právě 
dětí ve věku 4–10 let máme v kroužcích 
nejvíce,“ podotýká  Altman, sám dlouho- 
letý horolezec.

Pokud tedy nebudete soutěžit, můžete si 
v ČEZ aréně dodat sebevědomí i jinak...

Divadélko Pod psa zahraje
pohádku O Sněhurce
Pohádka O Sněhurce je příležitostné  
představení divadla Pod psa, scény Ligy 
vozíčkářů z Brna. Jak název souboru na- 
povídá, nechtěl v tomhle kusu nikdo hrát, 
a tak si role nakonec rozdělili psi. Ale zas 
to nejsou ledajací, obyčejní hafani. Jsou 
speciálně cvičení pro pomoc lidem: kon-
krétně jde o psy asistenční, terapeutické 
a záchranářské, případně v asistenčním 
nebo terapeutickém výcviku.

Všichni mají hlavy plné lumpačin a ná- 
padů, jak své dovednosti zajímavě před-
vést. Jak zahrát mluvící zrcadlo, jak ukli-
dit nepořádek v domečku trpaslíků nebo 
třeba jak sprovodit ze světa Sněhurku 
otráveným špekáčkem.

Psí herci se v souboru průběžně mění. 
Ti vycvičení odcházejí po složení závě- 
rečných zkoušek pomáhat svým majite- 
lům, lidem s nejrůznějším zdravotním po-
stižením. Na volná místa přicházejí do 
ansámblu i do výcviku psi noví, s jinými 

nápady v jejich chlupatých hlavách. Pře- 
bírají role svých předchůdců, a tak se 
divadelní představení zvolna proměňuje.

Spolek Pod psa je malý. Málokterý herec 
zůstane déle než jednu sezónu, protože 
asistenční výcvik trvá něco přes půl roku. 
A tak není dostatek psích představitelů 
na role všech sedmi trpaslíků. Principál-
ka divadla proto vždycky před začátkem 
představení požádá děti z publika, aby  
s obsazením rolí pomohly. Šanci zahrát  
si trpaslíčka s pejsky má každý! A za 
pomoc dostane malou odměnu.

Pohádka O Sněhurce obohatí doprovod-
ný abilympijský program v sobotu odpo-
ledne. Začátek je ve 14 hodin. Kdo přijde, 
uvidí, co jinde neuvidí!

Orientální tanečnice 
vystoupí i se šavlemi

Falisha Dancers je čtyřčlenná skupina ori- 
entálních a afrických tanců, která byla za-
ložena v roce 2008 lektorkou a tanečnicí 
Kadri Habibah (Klárou Hodkovou). Název 
pardubického souboru je složen z arab- 
ského jména Falisha (šťastná) a anglic- 
kého slova dancers (tanečnice). Vyjadřuje 
pocit, který tanec mladým ženám přináší  
a který ony předávají divákům.

Na abilympiádě se Falisha Dancers  
představí v pátek 25. května. Skupina má 
vlastní choreografie, které jsou založeny 
na originalitě a odlišnosti každé z taneč- 
nic. Od 14.30 a od 17 hodin vám Arshia, 
Kadri Habibah, Shenai a Zareen předve-
dou třeba tanec s křídly bohyně Isis ne- 
bo se šavlemi.

Členky pořádají různé akce, dovolené  
a show s orientální tematikou a průběž-
ně se také vzdělávají u hvězd světové 
taneční scény. Jejich nejbližší velkou ak- 
cí je show Souhvězdí Orientu, která se 
odehraje v listopadu v pardubickém Kul-
turním domě Hronovická. Tanečnice ta- 
ké pravidelně vystupují ve Středověké  
krčmě v Hradci Králové. Další informa- 
ce o nich lze najít na stránkách www. 
falisha.cz.                                          (pel)

Vítězové v roce 2011
ARANžOVÁNÍ KVĚTIN – IKEBANA  
Ludmila Karásková (FILIA Brno))

ARANžOVÁNÍ SUCHýCH KVĚTIN
Roman Doležal (FILIA Brno)) 

BAtIKA  
Denisa Braborcová (Oblastní Charita Rokycany)

CUKRÁřSTVÍ  
Pavla Indrová (AKC ČR Přerov)

DRÁTOVÁNÍ  
Pavla Indrová

fOTOGRAfOVÁNÍ  
Sandra Bovkunová (SOŠ a SOU Hradec Králové)

HÁČKOVÁNÍ  
Věra Ruličková (MO STP Havířov)

KERAMIKA  
Helena Nejedlá (Benjamín Krnov) 

KOŠÍKÁřSTVÍ  
Edita Komárková (PRRS Praha-Dědina)

MALBA NA HEDVÁBÍ
Markéta Špíšková (Denní stacionář sv. Ludmily 
Uherské Hradiště)

MALBA NA SKLO  
Eva Vávrová (SOŠ a SOU Hradec Králové)

MALOVÁNÍ NA KAMENy  
Helena Nejedlá

NÁVRH PLAKÁTU
Jakub Kalousek (SOŠ a SOU Hradec Králové)

PALIČKOVÁNÍ  
Věra Barešová (Ostrava)

PLETENÍ  
Anna Formánková (MO STP Havířov)

POČÍTAČOVÁ EDITACE TExTU 
Kamila Neplechová (ROSKA Brno)

STUDENÁ KUCHyNĚ
Marie Krejčiříková (STP Přerov)

UBROUSKOVÁ TECHNIKA
Lucie Jonová (Praha)

VýROBA SVÍČEK
Milan Ševčík (Prostějov)

VyŠÍVÁNÍ  
Martina Mašková (Plzeň)

ZDOBENÍ KRASLIC  
Pavla Indrová

ABILyMPIONIK ROKU
Jaroslav Wojnar (Palkovice, okr. Frýdek-Místek) –  
soutěžil v košíkářství 

1 – dějiště abilympiády
2 – ICSAP Kosatec
3 – poliklinika KOLF
4 – obchodní dům Tesco City

5 – obchodní galerie AFI Palace
6 – obchodní ulice

7 – zámek a Tyršovy sady
8 – historická část města

Pro připomenutí dvacetiletého abilympijského jubilea 
se pořadatelé rozhodli dát vyrobit tzv. haptický, tedy 
hmatový předmět (na snímku), který je opatřen gra- 
vírovaným hliníkovým štítkem. „Samotný haptický 
předmět vychází ze skutečného tvarování – hnětení 
sochařské hlíny v rukou a symbolizuje tvůrčí proces. 
Vzniklý tvar vybízející k doteku podněcuje k před- 
stavivosti – někdo v tom může vidět ženské torzo, dal- 
ší kámen, někdo bonbón, možná i kost,“ vysvětlil nám 
jeho autor Richard Pešek ml. z Prahy. V roce 2004 
absolvoval obor sochařství a grafika na Akademii 
výtvarných umění v Praze a začal se věnovat hlavně 
výrobě dekorací, plastik a modelů pro film a rekla-
mu, kde také působil jako asistent architekta. Mj. je 
autorem cen Alfréda Radoka, od roku 2007 působí  
jako vedoucí oboru Uměleckého řezbářství a restau- 
rování dřeva na SUPŠ a VOŠUP v Praze. 

Finálním materiálem je přírodní písek s pojivem 
tisknutý 3D tiskem, o výrobu se postaral Peter Kno- 
bloch z Turnova, kterého jsme požádali o objasnění 
celé operace: „Rozhodli jsme se pro technologii,  
která sice k výrobě takových předmětů určena ne- 
ní, ale v tomto případě plně vyhovuje. Jedná se  
o moderní technologii 3D tisku, ale za použití přírod- 
ních plavených písků, které jsou určeny pro stavbu 
prototypových slévárenských forem a jaderníků na 
jedno použití. Model se staví tak, že písek je injek- 

tován tiskovou hlavou pojivem se zeleným za- 
barvením. V případě vašeho haptického předmětu 
jsme použili trvanlivější pojivo a samotný konečný 
výrobek má charakter antracitově zabarveného pí-
skovce.“

Tiskárna v turnovské Prouskově ulici se zabývá 
3D tiskem z různých materiálů. Jedná se o plasty 
různých vlastností, následným vakuovým litím série 
prototypů i z velmi esteticky vzhledných a techno- 
logicky náročných čirých materiálů. „Mimo jiné také 
konstruujeme a navrhujeme technická řešení pro au- 
tomobilový průmysl, včetně dodávek funkčních proto- 
typů. Dlouholeté zkušenosti máme s CAD konstruk- 
cí pro BMW, VW, Rolls-Royce, Škoda, Mini, Bentley 
a Swix,“ dodal Peter Knobloch, který odkazuje na 
stránky www.3Dtiskarna.cz.                                    (fr)

zajímavou novinkou bude haptický předmět
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Moderní centrum LezeTop v Písku má 
pro návštěvníky bohatý program. 
Podívejte se na stránky www.stenapi-
sek.cz!

Lahůdky z bohatého  
doprovodného programu

MApA MěStSKéHO centRA


