
Hlavní partneři:

21. abilympiáda, která je národní 
přehlídkou pracovních schopností  
a dovedností osob se zdravotním  
postižením, bude mít 22 disciplín. 
Představí se v nich zhruba stovka 
soutěžících, mnozí z nich obsadí více 
disciplín, což jim abilympijská pravidla 
umožňují.

Organizačně vše připravila Česká 
abilympijská asociace. Vedle patnácti-
členného organizačního štábu bude  
při dvoudenním klání v ČEZ aréně pů- 
sobit 36 rozhodčích, 20 pořadatelů, 
10 dobrovolníků a akreditovalo se 
i 27 členů doprovodu.

Největší zájem byl o fotografová- 
ní, kde je přihlášeno 12 soutěžících,  
o jednu přihlášku méně má ubrou- 
sková technika, o dvě pak aranžová- 
ní suchých květin. Proti loňsku letos 
v soutěžním programu chybějí dřevo- 
řezba a zdobení kraslic.

Žádnou přihlášku pořadatelé nedos-
tali ve dvanácti vypsaných disciplí- 
nách, do sedmi disciplín se přihlásil 
pouze jeden soutěžící.

Naopak v programu je mechanická 
montáž. „To je příjemné, jsem ráda, 

že se po letech opět vrací na soutěžní 
scénu,“ řekla Alena Krpálková, která 
má tradičně všechny disciplíny na 
starosti. Jedním dechem však přidá-
vá konstatování z opačného pólu: 
„Překvapila mě neúčast soutěžících 
v počítačových disciplínách i přesto, 

že pro vítěze jsou připraveny velmi 
hodnotné ceny.“ Třeba vylosovaný 
účastník počítačové editace textu zí-
ská od místopředsedy Evropského 
parlamentu Oldřicha Vlasáka note-
book.

Ve startovním poli nebudou chybět 
ocenění Abilympionici roku. Pavla Ind- 
rová (ocenění získala v roce 2003,  
navíc loni byla vyhlášena Abilympi- 
onikem dvacetiletí) se přihlásila do 
cukrářství, drátování a studené ku-
chyně, Milan Ševčík (2006 a 2010)  
do výroby svíček, keramiky a dráto-
vání, Helena Nejedlá (2009) do kera- 
miky a malování na kameny a Jaro-
slav Wojnar (2011) do košíkářství  
a fotografování.

„Těším se na vše, co se bude dít – 
na soutěžící, rozhodčí, dobrovolníky  
a všechny kolegy, se kterými každý  
rok abilympiádu připravujeme,“ svě- 
řila se Alena Krpálková. „Všem sou-
těžícím tradičně přeju úspěch. Sama 
mám velké a už letité přání – aby se 
obsazování našich disciplín rozšiřova-
lo a měly v nich zastoupení všechny 
skupiny zdravotně postižených.“    (fr)

Ročník XIV., Speciál/2013
Vydává Česká abilympijská asociace, o.s.  

jménem organizátorů z  České abilympijské asociace bychom 
vás rádi přivítali v  ČEZ aréně na 21. abilympiádě. Naše sou-
těž se v tomto prostředí koná už po osmé. Věříme, že stejně 
jako ve všech předchozích letech, tak i tentokrát dopadne 
náročný dvoudenní program ke spokojenosti nás všech. 
Máme na co navazovat – loňský jubilejní ročník s úspěš- 
nou Korálkiádou se povedl. Překonaný světový rekord v na-
vlékání korálků bude oceněn při tradičním červnovém festi-
valu Pelhřimov – město rekordů jako Rekordman roku 2013  
v kategorii Charita a dobročinnost. 

S organizací abilympiády jsme začali už na podzim loňského 
roku a snažili se připravit pestrý jak soutěžní, tak doprovod- 
ný program. Získali jsme významné záštity: podporu má- 
me opět od místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha 
Vlasáka, ministerstva práce a sociálních věcí, hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického a primátorky města 
Pardubic Štěpánky Fraňkové. Už tradičně se můžeme spo-
lehnout na  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.

Kromě obsazených 22 soutěžních disciplín budou na abilym- 
piádě i dvě ukázkové. Stejně jako v loňském roce předvede 
síťování opět paní Pokorná a pletení z papíru se uskuteční  
za účasti klientů denního stacionáře MIREA.

Ubytování jsme letos zabezpečili na dvou místech – v Hote- 
lu Hůrka a Hostelu Trim, stravování pro nás zase zajišťu-
je přímo v ČEZ aréně restaurace Hattrick a opět je zajištěn  
přepis mluvené řeči.

Doprovodný program nabídne dvě novinky. Náš spřátelený 
portál www.potvor.cz, který loni vymyslel úspěšnou Korálki-
ádu, tentokrát přišel s nápadem módní přehlídky, o které si 
přečtete podrobnosti na jiném místě této stránky. Na závě-
rečný večer, který se po loňských dobrých zkušenostech 
odehraje opět v prostorách našeho Kosatce, pak bude mít 
přístup každý, kdo se bude prezentovat zajímavou pokrýv-
kou hlavy. Při konzumaci oblíbeného masa ze selátka bude 
tentokrát hrát skupina Faraband.

Kromě nejlepších tří v každé disciplíně si odnesou ocenění 
Abilympionik roku i Dobrovolník roku. Tradiční součástí pak  
je výstava ABI-REHA, která přímo na ploše ČEZ arény před- 
staví výrobky chráněných dílen, ale i rehabilitační a kompen-
zační pomůcky. Pořadatelsky ji opět připravila pardubická 
agentura Parexpo.

Vážení přátelé, jsme rádi, že se opět po roce sešla naše 
velká abilympijská rodina a společně u nás v Pardubicích 
prožije zajímavé dva dny. 

Ivana Dolečková, ředitelka CAA
Jaromír Krpálek, jednatel CAA

Jedenadvacátý ročník nabízí
 dvaadvacet sad medailí 

Na letošní abilympiádě proběhne módní přehlídka mo-
delů vytvořených z recyklovatelného materiálu. Na svoje  
nevšední oblečení můžete použít igelit, kartón, CD, PET 
lahve, víčka, papírové obaly od mléka či džusu, ale také 
novinový papír, zbytky vln, obaly od potravin. Mnozí z vás 
si svoje modely vyrobili už doma, ostatní budou mít čas  
a šanci se přidat ještě při abilympiádě. Zájemcům při sa-
motné výrobě modelů pomůžeme přímo v hale.

Recyklovatelný materiál na tvorbu modelů při abilym- 
piádě bude připraven v ČEZ aréně. Laická porota přiděle-
ním hlasů rozhodne o finalistech, ty nejlepší pak vybere  
odborná porota. Jejím předsedou bude ředitel Východo- 
českého divadla Pardubice Petr Dohnal a zasedne v ní  
mj. i Klára Noworytová z www.potvor.cz, která pro náš  
loňský jubilejní ročník vymyslela úspěšnou a nakonec re- 

kordní Korálkiádu a stála i při letošním nápadu této pře-
hlídky.

Během celého pátku bude laická porota sledovat vše- 
chny modely, svými hlasy rozhodne o postupujících a při  
večerním vyhlašování vybere odborná porota tři nejzají- 
mavější. Jejich autoři si odvezou z abilympiády hodnotné  
ceny – již zmíněný portál www.potvor.cz věnuje kvalit- 
ní super minipřehrávač s vestavěným diktafonem a FM 
rádiem v hodnotě 1200 korun.

Druhou novinkou a velkým oživením doprovodného 
programu bude „vstupenka“ na závěrečný sobotní večer 
v Kosatci. Na tradiční ochutnávku pečeného selátka bu- 
de moci přijít jen ten, kdo bude mít nezvyklou pokrývku 
hlavy. A tak se už teď těšíme na škálu paruk, zajíma- 
vých čepic, turbanů, kšiltovek a dalších.                          (fr)

Těšíme se na modely i pokrývky hlavy

Přehled disciplín 
a počty přihlášek:

aranžování květin – ikebana (4 při-
hlášky), aranžování květin – zá- 
padní styl (6), aranžování suchých 
květin (10), batika (8), cukrářství (3), 
drátování (3), fotografování (12),  
háčkování (3), keramika (9), koší- 
kářství (7), malba na hedvábí (4), 
malba na sklo (6), malování na ka- 
meny (7), mechanická montáž (3), 
návrh plakátu (5), paličkování (3), 
pletení (3), počítačová editace tex- 
tu (9), studená kuchyně (9), ubrou- 
sková technika (11), výroba sví- 
ček (8), vyšívání (6).

Vážení a milí přátelé,

Snímek zachycuje tradiční atmosféru při čtvrteční prezenci. 



Naše tipy pro vás – 
doprovodný program je opět pestrý

dopRoVodNé akce
PÁTEK 24. KVĚTNA

DOPOLEDNE

8.45–9.15
10.30–10.45
11.00–11.30

Slavnostní zahájení – mažoretky PM Stars 
Lucarino Dance (DNS Čížkovice) – country tanec
Helppes – ukázky výcviku asistenčních psů

ODPOLEDNE, VEčEr

13.30–13.45
14.20–14.50
15.00–15.30
16.00–16.10
16.15–16.30
19.00–21.00

Lucarino Dance – country tanec
MIREA denní stacionář – šamanské bubnování
Helppes – ukázky výcviku asistenčních psů
Lucarino Dance – kankán
MIREA denní stacionář – šamanské bubnování
Folkrocková skupina Bedňáci (DNS Čížkovice) – 
koncert s vyhlášením výsledků soutěžních disciplín 
Finále soutěže o nejzajímavější model 
z recyklovatelných materiálů 
Předávání šeků partnery CAA

CELý DEN

Výstava ABI-REHA, 
prodejní expozice výrobků firem a chráněných dílen
Výstavka obrazů vozíčkářky Heleny Nejedlé z Krnova
Hry a hlavolamy
Míchané nápoje
Ukázky síťování a pletení z papíru 

SOBOTA 25. KVĚTNA
DOPOLEDNE

10.30–11.00

11.00–11.30

Wheelchair Basket Studánka Pardubice – 
basketbal na vozíku 
Sdružení Polovina nebe – ovládání počítače hlasem

ODPOLEDNE, VEčEr

13.30–14.00
14.00–14.30 

14.30–15.00 

15.00–15.30 

16.30–17.00

18.30–19.00
19.00–23.00

Vyhlášení výsledků dopoledních disciplín
Herec Ladislav Špiner (Východočeské divadlo 
Pardubice) – držitel ceny Thálie
Wheelchair Basket Studánka Pardubice – 
basketbal na vozíku 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – 
prezentace euroklíče
Nevidomý horolezec Jan Říha 
v cíli běhu ze Stříbrné Skalice  
Vyhlášení výsledků odpoledních disciplín
Společenský večer v Integračním centru Kosatec 
s hudbou skupiny Faraband a opékaným seletem

CELý DEN

Výstava ABI-REHA, 
prodejní expozice výrobků firem a chráněných dílen
Carrom – společenská desková hra původem z Indie 
(9.30–10.00 – ukázka na velkoplošné obrazovce)
Výstavka obrazů vozíčkářky Heleny Nejedlé z Krnova
Hry a hlavolamy
Míchané nápoje
Ukázky síťování a pletení z papíru

UVEDENé čASy JSOU POUzE OrIENTAčNí. 

OrGANIzÁTOřI SI VyHrAzUJí 
PrÁVO zMĚN V PrOGrAMU!
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čTVrTEK 23. KVĚTNA
14.00–19.00  ČEZ aréna                          prezence

PÁTEK 24. KVĚTNA
    7.30–8.30 ČEZ aréna                                          snídaně 
   8.45–9.15 ČEZ aréna                  slavnostní zahájení
  9.30–12.30 ČEZ aréna                     dopolední část soutěží  
 11.30–13.30            ČEZ aréna          oběd
 14.00–17.00              ČEZ aréna                       odpolední část soutěží
 17.00–18.30 ČEZ aréna      večeře
 19.00–21.00 ČEZ aréna                  koncert

s vyhlášením výsledků za celý den

SOBOTA 25. KVĚTNA
     7.30–8.30 ČEZ aréna                                snídaně
 9.00–12.00 ČEZ aréna                       dopolední část soutěží
 11.30–13.30 ČEZ aréna                  oběd
13.30–14.00  ČEZ aréna    vyhlášení dopoledních výsledků 
14.00–17.00  ČEZ aréna                  odpolední část soutěží 
17.00–18.30  ČEZ aréna                            večeře
18.30–19.00  ČEZ aréna   vyhlášení odpoledních výsledků
19.00–23.00  ICSAP Kosatec          společenský večer

 NEDĚLE 26. KVĚTNA
     7.30–9.30                 balíček v místě ubytování a odjezd účastníků

Mažoretky chybět nebudou
Při slavnostním zahájení uvidíme 
taneční skupinu PM Stars Pardu- 
bice, která se zabývá mažoretko-
vým sportem a cheerleadingem. 
Vznikla v roce 1996 jako první  
mažoretková skupina v Pardubi-
cích a během následujících let 
se v ní vystřídalo mnoho děvčat 
z různých škol z celého města  
a okolí.

Svůj nynější název získala sku-
pina v roce 2007 a ve stejném 
roce se její členky začaly věnovat 
i cheerleadingu, což v sobě sou-
střeďuje tanec na moderní hudbu  
s pompony, akrobacii, stavbu ži-
vých pyramid atd.

V obou sportech se pardubická 
PM Stars pravidelně účastní růz- 
ných regionálních i národních sou- 
těží a mistrovství republiky, v le-
tech 2009 a 2011 reprezentovala 
na zahraniční soutěži (Elite Beach 
Cup 2009, Tropical Island Resort, 
Německo), v roce 2011 na mezi- 
národní přehlídce (Mezinárodní  
dny hudby a folklóru, Leszno, Pol- 
sko) a v roce 2012 skupina za-
mířila také na mistrovství Evropy  
(Amsterdam, Nizozemsko), kam  
se kvalifikovala po výhře na mis- 
trovství ČR. Každoročně nechybí  
u nejvýznamnějších kulturních či 
sportovních akcí – např. při Velké 
pardubické, Zlaté přilbě a dalších.

Mažoretky úzce spolupracují  
s dechovým orchestrem Harmo- 
nie Pardubice.

Medaile pro tanečníky 
z čížkovic

Taneční skupinu Lucarino Dance 
z Domova Na svobodě čížkovi- 
ce, který patří pod Centrum sociál-
ní pomoci Litoměřice, tvoří sedm 
mentálně postižených tanečníků 

a tanečnic. Skupina, která vznik-
la v roce 2008, se zaměřuje na 
klasické country tance a moderní 
americké Line Dance.

Dosahuje velmi dobrých výsled- 
ků na různých soutěžích. Na svém 
kontě má šest 1. míst ze soutěže 
v České Kamenici a vyhrála sou- 
těž v Křešicích. Stříbrné medaile 
si odvezla z Team Dance 2011 
a vynikající bylo 1. místo v pohá- 
rové soutěži Team Dance 2012 
v Litoměřicích, úspěšně se pre- 
zentovala i na známé soutěži 
Pardubická Ryengle 2012. Loni 
v prosinci skupina oslavila své 
150. vystoupení na veřejnosti.

Helppes je už „inventářem“
Stálým účast- 
níkem našeho 

 doprovodného 
 programu je 
 Helppes.

Jediná pro- 
fesionální ne- 
zisková or- 

ganizace svého druhu v České 
republice je registrovaným po-
skytovatelem sociálních služeb. 
Pomáhá osobám s nejrůznějšími 
druhy handicapů na jejich cestě 
k integraci, soběstačnosti a sa-
mostatnosti prostřednictvím spe-
ciálně vycvičených psů.

Helppes zároveň garantuje zce- 
la komplexní soubor souvisejících 
služeb – od zaškolení žadatele 
o speciálně vycvičeného psa, přes 
jeho výuku a proškolení, předá- 
ní psa a secvičení se psem, až  
po následný servis po celou do- 
bu aktivní služby psa. Všechny 
své služby poskytuje prostřed- 
nictvím profesionálního týmu ne- 
jen odborníků na výcvik psů, ale 
i pracovníků v sociálních služ- 

bách s odborným vzděláním pro 
práci s osobami se zdravotním 
postižením. 

Výcvik psů probíhá pod vede-
ním Zuzany Daušové – dlouho-
leté držitelky zlatého odznaku 
Vzorného výcvikáře I. stupně,  
mezinárodní mistryně Rakouska  
a Slovenska ve výkonu psů, ví- 
tězky mnoha národních i mezi- 
národních „psích“ soutěží.

Stříbrní basketbaloví 
vozíčkaři

Myšlenka založit klub basketba- 
lových vozíčkářů v Pardubicích 
padla na konci roku 2009, a tak  
se Wheelchair Basket Studánka 
stal nejmladším ze čtveřice těchto 
klubů v České republice. 

Vznikl za podpory BK Studán- 
ka Pardubice, pomohla i Česká  
abilympijská asociace, nezbytné  
zázemí a tělocvičnu poskytla ZŠ  
Studánka.

Rozhodující podíl na vzniku má 
Jaroslav Menc, ale také zástupci 
basketbalových klubů vozíčkářů  
SK Hobit Brno a TJ Meta Praha,  
kteří novým kolegům vedle zapůj- 
čení sportovních vozíků poskytli 
i nezbytnou metodickou podporu, 
včetně možnosti získat zkušenos- 
ti na jejich trénincích.

Potěšitelné je, že o klub je vel- 
ký zájem nejen mezi basketba- 
lovou veřejností. Tréninků se  
často účastní diváci a možnost  
vyzkoušet si basketbal na vozíku 
využívají bývalí i současní bas- 
ketbalisté, včetně prvoligových 
hráček. 

Hned na začátku se nový klub 
výrazně prosadil v Českém po- 
háru. V loňském roce v Brně  za- 
skočil daleko herně zkušenější 
soupeře – porazil Frýdek-Místek 
58:49, Hobit Brno 53:51 a prohrál 
jen s favoritem turnaje TJ Meta 
Praha 41:71 – nakonec z toho byly 
vynikající stříbrné medaile! 

Pohárová sestava WBS Pardu- 
bice: Bohumil Dvořák, Jan Moník, 
Vojtěch Buhr, Jaroslav Menc, Ra- 
dim Reichl, Petr Novák, Aneta 
Jičínská, Tomáš Nevěčný, Philipe 
Hochenburger.

Minulý měsíc bylo v polské Wro-
clawi odehráno závěrečné kolo li- 
gy, ve které se pardubický klub 
opět výrazně prosadil. Pořadí ligy 
2012–2013, která byla otevřena 
i pro zahraniční družstva: 1. Hobit 
Brno, 2. WBS Pardubice, 3. Start 
Wroclaw, 4. Austria B. Nejlepším 
střelcem soutěže byl pardubický 
Lukáš Hartig.                       (fr) 

pRoGRaM

Mediální partneři:

 
  oRIeNTaČNí pláNek 

Pokud bude kdokoli z účastníků abilympiády potřebovat radu či pomoc, nechť se dostaví 
na informační centrum – na plánku žlutý obdélník. Fungovat bude celodenně v pátek i v sobotu.   
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o	 Účastníci abilympiády znají vaši restau-
raci od roku 2006, kdy se poprvé konala 
v čEz aréně. znamenalo to pro vás první 
větší setkání s osobami se zdravotním 
postižením?

„Ano, zde jsem se poprvé setkal blíže se 
světem osob se zdravotním postižením. V na-
ší rodině nikoho takového nemáme, proto bylo 
pro mne velmi poučné poznat, že tito lidé se 
dokážou bez problémů začlenit do běžného 
života, samozřejmě s pomocí kvalifikovaných 
odborníků a dobrovolníků.“

o	 V letošním roce opět poskytujete pro 
abilympiádu stravování za velice dobrých 
podmínek...

„Ano, i v roce 2013 chce restaurace Hat- 
trick pomoci zajistit svým servisem hladký prů-
běh této akce, která svým významem pomáhá 
k začlenění zdravotně postižených občanů do 
naší společnosti. Účastníkům abilympiády na-
bídneme vybrané kulinářské lahůdky v počtu 
několika set porcí. I náš personál je připraven 
mile a rád pomoci zpříjemnit tuto ojedinělou 
akci.“

o	 A na závěr prosím o krátké představení 
restaurace. 

„Restaurace Hattrick má v ČEZ aréně Par-
dubice dlouholetou tradici. Znají ji jak fanouš-
ci hokejového klubu, tak příznivci domácího 
basketbalového týmu nebo návštěvníci kultur-
ních a společenských akcí. Všem hostům nabí-
zí díky své poloze unikátní pohled na plochu  
při sportovních i ostatních podnicích. Restaura-
ce s kapacitou 100 míst k sezení a oddělenou 
kuřáckou a nekuřáckou částí nabízí kompletní 
gastronomické a cateringové služby.“         (Pr)

Významní partneři:

Ivana Dolečková                                                        hlavní manažerka
Jaromír Krpálek                                                              ředitel soutěží
Alena Krpálková                                                        soutěže, rozhodčí
Vladimír Podnecký                                           technické zabezpečení
Filip Novotný                                               PR koordinátor, moderátor
Jana Jirásková                                                     doprovodný program
Klára Noworytová                      doprovodný program (www.potvor.cz)
zdeněk Špryňar                                                     reklama, propagace
Jaroslava Winklerová                                            reklama, propagace
yvona Bulušková                                                     výstava ABI-REHA
Pavlína Potůčková                                                              infocentrum
Jan Kubelka                                                         vedoucí dobrovolníků
Jaromír Fridrich                                                            tisk, propagace
Miloš Pelikán                                                                 tisk, propagace
Miloš Kajzrlík                                                                 tisk, propagace

oRGaNIzaČNí ŠTáB

	 Pane zadáku, loni jste při pátečním abilympijském večeru po-
depsal šek, kterým Elektrárny Opatovice věnovaly české abilym-
pijské asociaci téměř sto tisíc korun. Počátkem letošního roku  
jste opět „otevřeli dlaně“ a díky tomuto dalšímu chvályhodnému 
kroku ve vašem dlouhodobém sponzorství našich aktivit jsme 
získali částku 80 tisíc. Asi je zbytečné se ptát, zda k tomu vedly 
stejné důvody jako kdykoliv předtím...

Zjednodušeně řečeno, ano. Navíc se vždy snažíme podporovat ve-
řejně prospěšné aktivity v delším čase. Jde nám zkrátka o to, aby daná 
činnost, která dává smysl a pomáhá, neskončila „jen“ kvůli tomu, že ne- 
má dostatek finančních prostředků. V letošním roce tak vaše Asocia-
ce získala dar na další fungování dílen a tréninkové restaurace pro 
handicapované v pardubickém centru sociálních aktivit Kosatec. Cílem 
těchto dílen je podporovat zaměstnatelnost handicapovaných obča- 
nů. Podle nás mají takové aktivity velký smysl, neboť člověk s postiže- 

ním se může naučit řadě věcí, zvyšovat své šance na získání zaměst-
nání, a tím mj. nezůstávat „doma“, ale být ve společnosti a nějakým 
způsobem se realizovat.

	 Všude na světě se vysoce cení lidská i firemní ochota pomáhat 
někomu, kdo je zdravotně postižený, na okraji společnosti apod. 
Peníze ale samy o sobě životní podmínky takových lidí nezlepší, 
především se musí změnit uvažování široké společnosti…

Souhlasím, peníze významně napomáhají, ale nejsou tím jediným,  
na čem pomoc stojí. Peníze jsou rychlým a účinným prostředkem 
pro pomoc druhým, ne každý jej však může použít a zcela jistě to ne- 
ní prostředek všespásný. Tím, co může použít každý z nás, je obecně 
úcta k lidem nebo alespoň snaha o ni a určitě i empatie a pokora. To 
s sebou pak přináší nejúčinnější formy pomoci a hlavně slušné vztahy.

 (Pr)

Podpořit účastníky 21. národní abi- 
lympiády přijde také aktuálně nej- 
oblíbenější herec Východočeské-
ho divadla v Pardubicích Ladislav 
Špiner. „Už několik let se sna- 
žím pomáhat lidem s postižením,“ 
konstatoval držitel prestižní ceny 
Thálie pro mladého činoherce do  
33 let za rok 2010, který výtečně  
moderoval například Noc Grácií 
pro pardubickou školu Svítání. 

„Zajímá mě, jak se handicapo- 
vaní dokáží adaptovat do běžné  
společnosti, jak vnímají nás, zdra- 
vé lidi,“ podotkl. „Je skvělé, když 
člověk vidí, co všechno dokážou.  
Několikrát jsem se přesvědčil  

o tom, jaký neskutečný esprit mají 
pro umění,“ pokračoval herec.

„Je mi jasné, že začlenit se do 
běžné společnosti není pro posti-
žené jednoduché. Proto je třeba  
jim v tom pomáhat,“ nechal se sly-
šet Ladislav Špiner. 

 „Na abilympiádu se už moc tě- 
ším. Je úžasné, jak na ní handi-
capovaní prezentují své výrobky. 
Mnohdy to jsou nádherné věci,  
které by mnoho zdravých lidí ne-
dokázalo vytvořit. Jsou to šikulo- 
vé a já jsem moc zvědav na to,  
co pro letošní ročník nachystají,“  
uzavřel člen Východočeského di-
vadla.                                         (fr) 

S abilympio- 
niky spolu- 
pracujeme  už 
několik let, 
snažíme se 
jim pomáhat 
s propagací.

Za ty roky už jsme se zapo- 
jili do spousty jejich soutěží 
i porot. Letos budeme tvořit po- 
rotu v soutěži kostýmů. Letoš- 
ního ročníku abilympiády se 
zúčastní také náš herec Ladi-
slav Špiner. 
Obecně se snažíme s lidmi  
s handicapem spolupracovat.  
Máme například bezbariérový  
přístup. Snažíme se vyjít vstříc 
nejen divákům, ale také zaměst-
nancům. Pracuje totiž u nás  
několik handicapovaných lidí.  
V loňském roce jsme dokon- 
ce získali v soutěži s názvem  
Stejná šance titul Zaměstnava- 
tel roku 2012.
Pomáhat handicapovaným po- 
važujeme za samozřejmost. Ve-
řejné instituce, jakou divadlo je, 
by měly takovéto snahy rozhod-
ně podporovat. 

Petr Dohnal, ředitel 
Východočeského divadla 

v Pardubicích 

Jan Barták, manažer Hattrick restaurantu: 
„chceme, aby se u nás všichni účastníci cítili příjemně“

elektrárny opatovice a svět osob se zdravotním postižením
Smysluplné aktivity nesmí skončit 

kvůli nedostatku financí

pomoc 
považujeme 

za samozřejmost

držitel Thálie je zvědavý, 
čím ho šikulové 

na abilympiádě překvapí

V loňském roce 
jsem měl tu čest 
nejen udělit svoji 
záštitu nad jubi- 
lejním 20. roční- 
kem národní  
abilympiády,  ale 
také jsem měl 
možnost sledo-
vat výkony ně- 
kterých soutěží- 
cích. Byl jsem 
mile překvapen 
vysokou úrovní 

této akce a nevšedním nasazením a entuzias- 
mem účastníků i pořadatelů abilympiády. S po-
těšením jsem tedy přijal nabídku záštity nad 
tímto ojedinělým projektem i v letošním roce.

Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že abilym-
piády – soutěže pracovních schopností a do-
vedností zdravotně postižených – jsou velikým 
přínosem nejen pro lidi s určitým handicapem, 
ale také pro celou společnost, protože doka- 
zují, že se postižení spoluobčané mohou zapo- 
jit do pracovního života. Je proto potěšitelné,  
že tato soutěžní klání zdravotně postižených  
občanů se u nás setkala s velkou podporou 
organizací ze státního i soukromého sektoru. 

Handicap? Každý desátý!
Měli bychom si uvědomit, že je u nás zhru- 

ba jeden milion zdravotně postižených lidí,  
tedy asi 10 % obyvatel republiky. Podle sta- 
tistiky je toto i v relaci se situací v dalších  
evropských zemích. Počet zdravotně postiže- 
ných se totiž pohybuje mezi 5 až 19 % popu-
lace. Prakticky se však jedná nikoliv o tak vy- 
soký rozdíl ve skutečném počtu zdravotně  
postižených, nýbrž o odlišná kritéria při po- 
suzování. V Evropské unii je uváděn počet 
osob se zdravotním postižením přibližně 38 
miliónů, neboli téměř každý desátý člověk ži- 
je s handicapem. 

Občané se zdravotním postižením jsou ob-
čané České republiky se stejnými právy a po-
vinnostmi jako všichni ostatní. Dotýkají se jich 
a jejich život ovlivňují tytéž podmínky a udá- 
losti jako všechny ostatní obyvatele. Předsta-
vují však skupinu, jež je de facto charakteri- 
zována existencí znaku, zdravotního postiže- 
ní, které za jistých okolností může znamenat 
znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům 
populace, a to i v pracovním uplatnění. 

zaměstnanost? Velký problém?
Ne vše se v oblasti trhu práce daří tak, jak 

bychom si přáli. Ekonomická recese bohužel 

zasáhla i zaměstnanost zdravotně postiže- 
ných spoluobčanů, která je i přes různá opa-
tření stále více problematická. V dnešní době 
se s ekonomickými problémy potýkají nejen 
mnohá sociální zařízení, která poskytují služby 
pro tyto občany, ale také neziskové organiza- 
ce podporující zapojení zdravotně postižených 
na trh práce. Zaměstnávání zdravotně posti-
žených tak představuje pro Českou republiku  
i pro většinu států Evropské unie velmi zá-
važný problém. Pro tyto lidi je to navíc pro- 
blém zásadní, protože smysluplné zaměstná-
ní pro ně znamená nejpřirozenější způsob  
integrace do společnosti. A právě myšlenka  
abilympiády představuje jednu z cest, která  
vede k začlenění těchto nadaných a vysoce 
kvalitních lidí mezi ostatní populaci.   

Rád bych proto, stejně jako před rokem, 
popřál všem účastníkům soutěží, jejich rodi-
nám a blízkým mnoho úspěchů, vytrvalosti  
a zápal pro dobrou věc. 

Chtěl bych také poděkovat organizátorům  
za jejich úsilí k zvládnutí letošního klání  
a přeji jim mnoho sil k pořádání dalších roční- 
ků abilympiád. 

Oldřich Vlasák, 
místopředseda Evropského parlamentu
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Pravidelní, ale i častí účastníci abilympiády získávají automaticky nevšední „sbírku“ příležitostných triček: každý rok má jiný barevný odstín i grafický doplněk. V roce 2008 byl na zádech 
slogan, který ukrývá tajenka švédské křížovky. 
A že se každý rok nemění jen trička, dokládají čtyři loga v rozích křížovky. Dvě jsou z doby, kdy se abilympiáda konala v komplexu v Černé za Bory, dvě připomínají následující místo 
konání, Salesiánské středisko mládeže.  

Přeji všem úspěšné luštění i zdolávání záludností abilympijského kvízu.                                                                                                                                                                Miloš Kajzrlík

Kromě křížovky s tématem abilympiády si můžete letošní  
pobyt v Pardubicích zpříjemnit také následujícími 15 kví- 
zovými otázkami. Věřím, že většina z vás nebude mít 
problém označit správnou odpověď. Podle výsledku si pak 
můžete udělit akademický titul speciálně připravený pou- 
ze pro tuto příležitost.

A aby kvíz nebyl až tak lehký, připravil jsem jeden chyták, 
proto každou otázku i možnou odpověď pročítejte obezřet-
ně a zvažujte každé slovo: V jednom případě je ke správ- 
né odpovědi třeba označit dvě možnosti!

Soutěžní disciplíny
1. Každoročně se vypisuje disciplína:
a) montáž nábytku
b) elektronická montáž
c) fotomontáž
2. Jako ukázková disciplína se dosud neobjevilo:
a) korálkování
b) enkaustika
c) tkaní na hrábích
3. Mezi pravidelně uskutečňované soutěže nepatří:
a) návrh filmového plakátu
b) návrh plakátu
c) návrh černobílého plakátu

Obecná pravidla
1. V každé disciplíně soutěží všichni společně:
a) a nezávisle na typu a stupni zdravotního postižení
b) a vždy jsou hodnoceni podle typu a stupně zdravotního 
 postižení
c) a o případných úlevách souvisejích s typem a stupněm 
 zdravotního postižení rozhoduje porota
2. Rozhodčí (soutěžící) nesmí být v příbuzenském vztahu  
 k některému ze soutěžících (rozhodčích):
a) v dané disciplíně

b) kdykoliv bez ohledu na to, zda se sejdou ve stejné 
 disciplíně
c) v příbuzenském vztahu být mohou, s účastí musí ale 
 souhlasit ostatní soutěžící
3. Soutěžící může organizátory požádat o asistenta, který:
a) mu musí zabezpečit potřebné pomůcky a materiál
b) mu může vypomoci s drobnými přípravnými úkony
c) dle jeho pokynů vypracuje úkol

Organizační náležitosti 
1. Nezbytnou součástí slavnostního zahájení je: 
a) slib rozhodčích a soutěžících
b) mezinárodní abilympijská hymna
c) účast člena vlády
2. Pozvaní zástupci partnerů a sponzorů:
a) musí být osobně přítomni u disciplíny, pokud na ni po- 
 skytli materiál
b) se musí zúčastnit slavnostního zahájení
c) záleží na jejich libovůli, zda abilympiádu navštíví
3. Na abilympiádu se může jít podívat kdokoliv za před- 
 pokladu, že:
a) zaplatí vstupné
b) přispěje svým vystoupením v doprovodném programu
c) akce je volně přístupná bez jakýchkoliv podmínek

Doprovodný program
1. Do jeho obsahu nepatří:
a) čtvrteční seznamovací večer účastníků 
b) akce uskutečněné na přilehlém parkovišti
c) hudební a taneční vystoupení
2. Jednotlivé akce se konají podle časového harmono- 
 gramu:
a) pouze v pátek dopoledne a odpoledne
b) po oba soutěžní dny, některé v určitých časech, některé 
 celodenně
c) po oba soutěžní dny, stanovené časy lze libovolně měnit

3. ABI-REHA je:
a) výstava nápadů laické veřejnosti pro ulehčení života 
 osob se zdravotním postižením   
b) výstava o lidovém léčitelství a alternativních metodách 
 medicíny
c) výstava rehabilitační, kompenzační a zdravotní techniky

Mezinárodní abilympijské hnutí
1. Jeho koordinaci zajišťuje: 
a) Světová abilympijská asociace
b) Mezinárodní abilympijská federace 
c) Mezinárodní abilympijská asociace
2. V roce 2015 se měla mezinárodní abilympiáda uskuteč- 
 nit původně podruhé v Evropě, a to: 
a) společně na Slovensku a v Maďarsku
b) v Norsku
c) ve Finsku 
3. Abilympijské hnutí vzniklo zhruba před 40 lety v regionu 
 jihovýchodní Asie:
a) v Thajsku
b) na Korejském poloostrově
c) v Japonsku

Hodnocení:
Počet správných odpovědí  Titul    
15–13                                           doktor abilympijských věd 
12–8                                                magistr abilympijských věd 
7–3                                                              bakalář abilympijských věd 
méně                                                         není nárok na titul

zpátky do vzdálenější i bližší minulosti

Významní partneři:

Jsou stejně jako vaše abilympijské praktické dovednosti vynikající i teoretické znalosti?

Správné odpovědi
Soutěžní disciplíny: 1. b); 2. c); 3. a), c)
Obecná pravidla: 1. a); 2.a); 3. b)
Organizační náležitosti: 1.a); 2. c); 3. c)
Doprovodný program: 1. a); 2. b); 3. c)
Mezinárodní abilympijské hnutí: 1. b); 2. c); 3. c)

Pomůcka: Atala, Ávila, Omul, RM, salár, Ystad.



  čTVrTEK 23. KVĚTNA
Nádraží ČD 15.15 16.30 17.30  18.30 19.30 
ČEZ aréna 15.25 16.40 17.40    18.40   19.40 
Hůrka, ubytování 15.35 16.50 17.50  18.50 19.50 
Ohrazenice, ubyt. 15.50 17.05        18.05        19.05       20.05 
Globus                     15.52       17.07      18.07        19.07      ------- 
Nádraží ČD 16.00        17.15        18.15         19.15         -------

PÁTEK 24., SOBOTA 25. KVĚTNA – dopoledne, odpoledne
Ohrazenice    7.00     7.30     8.00             Hůrka     7.00 7.30 8.00 
ČEZ aréna    7.10    7.40    8.10      ČEZ aréna    7.10     7.40 8.10

ČEZ aréna 10.00 11.30  13.00 14.30 
Hůrka, ubytování     10.10 11.40  13.10 14.40 
ČEZ aréna 10.20 11.50        13.20       14.50 
Ohrazenice, ubytování 10.30        12.00  13.30 15.00 
Globus 10.32 12.02  13.32 15.02 
ČEZ aréna 10.40  12.10       13.40      15.10

PÁTEK 24. KVĚTNA – večer
ČEZ aréna 17.30  18.20 19.10   20.30  21.20 
Hůrka, ubytování 17.40      18.30      19.20  20.40 21.30 
ČEZ aréna                17.50      18.40  19.30     20.50  21.40 
Ohrazenice, ubyt. 18.00 18.50        19.40  21.00 21.50
ČEZ aréna               18.10        19.00        19.50    21.10    ------- 

SOBOTA 25. KVĚTNA – večer
ČEZ aréna  17.00        ČEZ aréna  17.50 18.50 
Hůrka, ubytování 17.10  Hůrka        18.00       19.00
ČEZ aréna 17.20             tř. Míru       18.10        19.10
Ohrazenice, ubytování  17.30        ČEZ aréna     18.20       19.20 
ČEZ aréna                        17.40       Ohrazenice        18.30       19.30
                                                               tř. Míru       18.40       19.40 
    
třída Míru    21.30  22.30 23.30 
Hůrka, ubytování   21.40  22.40 23.40 
Ohrazenice, ubytování   22.00  23.00 00.00

 
NEDĚLE 26. KVĚTNA

Ohrazenice    8.30     9.00     9.30            Hůrka      8.30 9.00 9.30 
ČEZ aréna    8.40    9.10    9.40     ČEZ aréna     8.40     9.10  9.40

ranní jízdy z míst ubytování budou zajišťovat vždy dva auto-
busy.

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

Na loňskou propagační jízdu vozíčkáře Heřmana Volfa z Prahy naváže 
nevidomý Jan Říha. Pohodový mladý muž, jehož doménou je horole-
zectví, podnikne třídenní Běh pro abilympiádu. Zhruba stokilometrová 
trasa vede ze Stříbrné Skalice přes Kutnou Horu do pardubické ČEZ 
arény. V cíli se má 36letý sportovec (a jeho vodič) objevit v sobotu ko- 
lem 16. hodiny.                                                                                   (pel)

Hlavní partneři:

JízdNí Řád SpecIálNí 
aUToBUSoVé lINkY
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SoUTěžNí HaRMoNoGRaM
PÁTEK 24. 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
          Aranžování květin – západní styl 
          Aranžování květin – ikebana
          Pletení

SOBOTA 25. KVĚTNA
DOPOLEDNE 9.00–12.00 ODPOLEDNE 14.00–17.00

         Košíkářství
         Paličkování                  
         
         Keramika
         Studená kuchyně
         Háčkování
         Batika
         

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

PÁTEK 24. KVĚTNA                 
Snídaně:

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

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

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

SOBOTA 25. KVĚTNA
Snídaně:

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

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

Večeře:
Rizoto, zelenina
0,2 l neperlivá Bonaqua

JídelNí líSTek

změna jídelníčku vyhrazena!

Jan Říha podpoří abilympiádu 
stokilometrovým během

Dějiště 21. abilympiády zkrášlí výstavka obrazů 
Heleny Nejedlé. Třiapadesátiletá vozíčkářka z Kr-
nova patří k nejúspěšnějším soutěžícím poslední 
dekády: z Pardubic si pravidelně odváží medaile 
vybojované v keramice, malbě na sklo, návrhu  
plakátu či malování na kameny. Tvorba je pro ni  
terapií a zároveň rehabilitací.

Když začínala malovat, byla zcela ochrnutá  
a musela držet štětec v ústech. Později se lé- 
kařům podařilo rozhýbat ruce, a tak může pa- 
ní Nejedlá využívat své manuální dovednosti.  
Tvorbu jí ale ztěžuje i zrakové postižení. „Na vo- 
zík jsem si už zvykla, ale s tím, že přestávám 
vidět, jsem se ještě nesmířila. Používám brýle 
a lupu, ale to už někdy nestačí, a tak zapojuji 
fantazii a myšlení,“ říká talentovaná žena, která  
se malování věnuje ve stacionáři Slezské Dia- 
konie Benjamín a také doma.

Vystavovala v Praze, Olomouci, Náchodě, Břeclavi či Krnově. Expozice na abilympiádě je pro ni splněním 
velkého snu. „Těší mě, že právě já můžu navázat na předchozí výstavky handicapovaných výtvarníků. Zají- 
mají mě názory lidí, kteří tady každoročně soutěží, na to, co dělám.“

Odborníci řadí její dílo do směru art brut: pojem bývá překládán jako umění v surovém stavu. Jde o spon- 
tánní tvorbu různě znevýhodněných lidí, kteří většinou nemají akademické vzdělání a jejich výtvarný projev  
je založen hlavně na osobních pocitech a zkušenostech.

Kolekci obrazů Heleny Nejedlé si můžete prohlédnout v ČEZ aréně na panelech uprostřed haly.             (pel)

Prvý abilympijský večer zpříjemní svým koncertem Bedňáci. Jde o šes- 
tici mužů z Domova Na svobodě v Čížkovicích: mladým zdravotně po-
stiženým muzikantům šéfuje kapelník a tamní vychovatel Jiří Podrábský. 
Skupina existuje pět let, je zaměřena na folkrock a v repertoáru má 
výhradně vlastní písničky.

Bedňáci vydali předloni debutové cédéčko s názvem Víc štěstí než 
rozumu, ale za největší úspěch považují vítězství na prestižním festiva-
lu Stodola Michala Tučného v Hošticích. Severočeská kapela už si také 
zahrála s Vypsanou fiXou a byla předskokanem Support Lesbiens. Její 
koncert se v ČEZ aréně uskuteční v pátek 24. května od 19 hodin.  (pel)

Výtvarnice Helena Nejedlá 
představí kolekci svých obrazů

V pátek večer zahrají Bedňáci 



Oživením letošního doprovodného 
programu bude carrom, což je des- 
ková hra původem z Indie pro dva 
či čtyři hráče. Vyvinula se pravdě-
podobně z kulečníku a má s ním 
mnoho společného. 

Cíl hry stručně přibližuje jeden 
z propagátorů Aleš Formánek  
z Pardubic: „Základem je hrací  
deska, čtverec velikosti 73x73 cm, 
což je tzv. board. V každém rohu  
je otvor (kapsa), do kterého se  
cvrnkáním do strikeru (plastový ká- 
men) potápí hrací kameny, podob- 
ně jako u kulečníku. Hraje se s de- 
víti černými, devíti bílými a jedním 
červeným kamenem – to je krá-
lovna.“ 

Carrom se hraje nejen v Indii  
a celém tamním regionu (Pákistán, 
Nepál, Srí Lanka, Bangladéš, Ja-
ponsko, Korea, Malajsie, Maledivy, 
Singapur, Spojené arabské emirá- 
ty atd.), ale i všude tam, kde žije 
větší indická komunita (např. Je- 
men, Etiopie), a nejméně posled-
ních 50 let se jeho obliba rozšiřu- 
je i v západním světě (mj. USA,  

Kanada, Austrálie) a samozřejmě  
v evropských státech (Francie, Ně- 
mecko, Itálie, Velká Británie, Švý- 
carsko, Polsko, Švédsko, Španěl- 
sko, Dánsko, Slovinsko, Rakousko, 
Holandsko a Česko).

V Evropě je několik tisíc regis-
trovaných hráčů. Rapidně odlišná 
situace je v Asii, kde jsou deseti-
tisíce registrovaných hráčů a sa- 
mozřejmě mnohem větší počet ne-
registrovaných.

Např. v Indii patří carrom téměř 
do každé rodiny, ba i do školních 
osnov.

Začátky organizovaného hraní  
carromu u nás jsou spjaty s lety 
2005–2006 v Praze a v Pardubi-
cích. Česká carromová asociace 
vznikla v roce 2010. Od roku 2011 
je součástí Evropské carromové  
konfederace.  Už se hrají pravidel-
né celoroční soutěže – pardubická 
Abdul liga a Pražská carromová  
liga, hráči carromu nechybějí na 
velkých festivalech deskových her, 
např. při Czech Open v Pardubi-
cích.                                            (fr)
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Hlavní partneři:

Organizátoři výstavy ABI-REHA se těší na to, 
že opět na ploše ČEZ arény přivítají expozice 
firem, které již roky doplňují abilympijské dění.

 V loňském roce zaujaly přítomné firmy Otto 
Bock (na snímku) a SIVAK s nejrůznějšími va-
riantami mechanických a elektrických vozíků 
pro dospělé. V nabídce byly i dětské vozíky, 
skútry a široká paleta pomůcek pro domácí  
péči, hygienu a sebeobsluhu. Každým rokem 
firmy představují i horké novinky své produk- 
ce, které je možné odzkoušet i přímo na místě. 

Již mnoho let se prezentuje i Hamzova léčeb-
na pro děti a dospělé kompletní nabídkou 
lůžkové, ale i ambulantní rehabilitační péče pro 
nemocné s pohybovými vadami. Jde o akre- 

ditované léčebné zařízení následné péče v ČR.
V rámci výstavy bude opět vystaveno i speci-

álně upravené auto pro řízení handicapovaným 
řidičem. Autoškola pana Pemla z Přelouče se 
zabývá výukou a výcvikem tělesně postižených 
a nabízí kurzy s ubytováním i lidem z větších 
vzdáleností.

Nedílnou součástí výstavy a hlavně jejího do- 
provodného programu je vystoupení asisten-
čních psů s ukázkami práce pro všechny typy 
handicapů pražského sdružení Helppes. 

Těšíme se, čím novým a zajímavým nás vy-
stavovatelé překvapí! 

yvona Bulušková, 
agentura Parexpo Pardubice

Vyhráli 
loni

ArANžOVÁNí KVĚTIN – 
IKEBANA  
Ludmila Karásková (FILIA Brno)
ArANžOVÁNí KVĚTIN – 
zÁPADNI STyL
Josef David (Třinec) 
ArANžOVÁNí 
SUCHýCH KVĚTIN
Monika Hlobilová (FILIA Brno) 
BATIKA  
Alena Štorková (FILIA Brno)
CUKrÁřSTVí  
Pavla Indrová (Přerov)
DrÁTOVÁNí  
Pavla Indrová
DřEVOřEzBA
Daniel Žítek 
(SOU a SŠ Hradec Králové)
FOTOGrAFOVÁNí  
Miroslav Hynek (DSD Znojmo)
HÁčKOVÁNí  
Anna Müllerová 
(Strýčkovice, okr. Domažlice)
KErAMIKA  
Helena Nejedlá (Effatha Krnov) 
KOŠíKÁřSTVí  
Jaroslav Wojnar 
(Palkovice, okr. Frýdek-Místek)
MALBA NA HEDVÁBí
Eva Vávrová 
(SOŠ a SOU Hradec Králové)
MALBA NA SKLO  
Lenka Pithartová 
(SOŠ a SOU Hradec Králové)
MALOVÁNí NA KAMENy  
Helena Nejedlá
NÁVrH PLAKÁTU
Pavel Finger 
(ÚSP Zbůch, okr. Plzeň-sever)
PALIčKOVÁNí  
Věra Barešová (Ostrava)
PLETENí  
Anna Formánková 
(MO STP Havířov)
POčíTAčOVÁ EDITACE TExTU 
Kamila Neplechová 
(ROSKA Brno)
STUDENÁ KUCHyNĚ
Pavla Indrová
UBrOUSKOVÁ TECHNIKA
Martina Lišková (Praha)
VýrOBA SVíčEK
Milan Ševčík (Prostějov)
VyŠíVÁNí  
Martina Mašková (Plzeň)
zDOBENí KrASLIC  
Jiří Bareš (Ostrava)

ABILyMPIONIK DVACETILETí
Pavla Indrová
ABILyMPIONIK rOKU
Jindřich Brejcha 
(Hartmanice, okr. Klatovy), 
soutěžící v disciplínách
aranžování květin – západní styl 
a aranžování suchých květin

Tradiční výstava nechybí ani letos

Významní partneři:

Dvěma vystoupeními v pátek odpoledne obohatí náš doprovodný  
program šamanské bubnování klientů denního stacionáře MIREA Ne- 
mošice.

Obecně prospěšná společnost poskytuje ambulantní služby sociální 
péče dospělým lidem s mentálním postižením. Zaměřuje se na rozvoj 
a zachování sociálních dovedností svých klientů a podporuje je 
v činnostech, které jim pomohou zapojit se do běžného života. To vše 
vychází z individuálního plánování, které reflektuje osobní cíle, přání 
a potřeby klientů. Jedná se o lidi ve věkovém rozmezí od 19 do 64 
let, převážně s bydlištěm v Pardubicích a okolí. Denní stacionář má 
kapacitu 23 osob, funguje od pondělí do pátku v čase 7.30–16 hodin.

Rozsah poskytovaných služeb je široký – od pomoci při zvládání 
běžných úkonů o vlastní osobu, přes sociálně terapeutické činnosti 
až po výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Nad rámec základ- 
ních činností MIREA např. doprovodí klienta v autobusu MHD při cestě 
do stacionáře a zpět. Přístup zaměstnanců je profesionální, respektu- 
je individuální potřeby, přání i schopnosti klienta. Zároveň však jeho 
zájmy nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních.                       (fr)

zkuste si carrom i vy!

Na závěr letošních letních prázdnin se chystá velký projekt Okolo Prahy 
napříč handicapy. Téměř 110kilometrový okruh kolem našeho hlavní-
ho města nabídne v sobotu 31. srpna etapy, které budou patřit jak lidem 
s určitým druhem postižením, tak zájemcům ze široké veřejnosti.

„Nejde o závod, půjde o štafetu, kterou bude možné absolvovat na  
kolech, vozících, koloběžkách, bruslích či pěšky,“ vysvětlil Miloslav  
Doležal z občanského sdružení Cesta za snem, které celou akci orga- 
nizuje. Dalšími spolupořadateli jsou Česká abilympijská asociace Par- 
dubice, společnost MILD production, která natočí o celém projektu do- 
kumentární film, hlavní město Praha a jednotlivé městské části.

Na okruhu kolem hlavního města budou vytipovány bezpečné úseky,  
kam se mohou sjet handicapovaní bez rozdílu postižení, aby si spolu se 
širokou veřejností užili zajímavý sportovní den. Chráněné úseky budou 
dlouhé zhruba dva kilometry. Místem startu a cíle je parkoviště New York 
před Nákupním centrem Metropole Zličín, kde se po celý den bude od-
bývat velice pestrý doprovodný program. 

Pokud máte chuť se zúčastnit, můžete tak učinit osobně, skupinově, 
za celou organizaci nebo sdružení, jehož jste členem. Pro více informa- 
cí kontaktujte e-mail dolezal@cestazasnem.cz nebo zavolejte na číslo  
602 626 474. Přihlásit se můžete i přímo v den konání akce, a to bez 
jakékoli registrace. Záštitu převzal primátor hlavního města Prahy Bohu-
slav Svoboda. Více informací naleznete na www.cestazasnem.cz nebo  
na facebooku.                                                                                          (fr)

V pátek zabubnují šamani 
ze stacionáře MIRea

Šance a nabídka i pro vás


