
První kontakt s abilympiádou je v informačním 
středisku, odkud soutěžící i diváci zamíří do při- 
praveného „amfiteátru“ ČEZ Areny. Po slavnostním 
zahájení se s účastníky pustila do diskuse náměst- 
kyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanz- 
líková. Událostí byl start nevidomého Jana Říhy 
s poselstvím CAA do Hamzovy léčebny v Luži-Ko- 
šumberku. I to bude ve filmu o letošním ročníku, 
který točil „Mejla“ Doležal. Při navlékání korálků 
jsme zachytili herce Pavla Nového a objektivem 
„nahlédli“ do sektoru paličkování. O úžasnou teč- 
ku doprovodného programu se postaral taneční 
soubor InDance.          Snímky: Jaromír Fridrich 
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Českem a Slovenskem

22. ročník
pardubické
abilympiády
Rozhovory, zajímavosti, 
fakta a fotografie 

Hlavní partneři:

Na letošní abilympiádu přijeli  
v rámci projektu GRUNDTVIG Mo- 
ve & Pull Down the Wall (MAP-
DOT) účastníci z Malty, Turecka, 
Slovenska a Polska. Do Pardubic 
jich dorazilo více než 50 už ve 
středu 21. května, aby si prohléd- 
li Pardubice a navštívili zařízení, 
která pracují se zdravotně posti-
ženými. Velký úspěch sklidila ná- 
vštěva Základní školy a Praktické 
školy Svítání a MIREA denního 
stacionáře. Na obou místech se  
nejvíce líbila muzikoterapie, do kte- 
ré se všichni aktivně zapojili. Dů-
ležitou součástí návštěvy těchto 
zařízení byly i odborné konzultace 
mezi učiteli a výměna zkušenos- 
tí v práci se zdravotně postiže- 
nými. Při návštěvě hiporehabili- 

tace v Apolence si měli všichni 
možnost vyzkoušet jízdu na ko-
ních a mluvilo se o možnostech 
zaměstnávání zdravotně posti- 
žených při práci se zvířaty. Pří- 
jemná byla také návštěva v Len- 
tilce – Dětském rehabilitačním 
centru Pardubice, kde se disku- 
tovalo o autismu. 

Při společenském večeru v In- 
tegračním centru Kosatec ochut- 
návali účastníci národní speciality, 
které pro ně uvařili zaměstnan-
ci kuchyně. Nejvíce na odbyt šla 
kachna se zelím a několika dru- 
hy knedlíků a chutnalo i pardu- 
bické pivo Pernštejn. 

Při výletech v okolí Pardubic 
zažili neopakovatelnou atmosféru 
hradu Kunětická Hora, Perníkové 

chaloupky v podhradí a Muzea 
loutek v Chrudimi. Velkým zážit-
kem bylo podle účastníků také 
přivítání primátorkou města Par- 
dubic Štěpánkou Fraňkovou v his-
torickém sále pardubické radnice 
a díky jejímu osobnímu pozvání 
také návštěva první kvalifikace na 
nejslavnější dostih starého konti-
nentu, Velkou Pardubickou. 

Při samotných abilympijských 
soutěžích se zahraniční soutěží- 
cí také neztratili. Dominika Tká-
čová ze Spojené školy internátní  
v Prešově skončila v silné kon-
kurenci čtvrtá ve fotografování 
a  Dominik Michalski z polského 
Olsztynu zase obsadil druhé místo 
v malbě na sklo a ubrouskové 
technice. Při disciplíně zdobení 

kraslic udivovali návštěvníky abi-
lympiády polští soutěžící techni-
kou vypalování, za kterou si od-
nesli čestná uznání. 

 Při doprovodném programu,  
který byl zaměřen na kulturu Po- 
labské nížiny, si turečtí účastní- 
ci zatančili tradiční lidové tance  
s Folklórním souborem Lipka.  
Z výtvarných dílen si pak vši- 
chni z Pardubic odvezli malované 
krounské hračky nositele lidových 
tradic Zdeňka Bukáčka, zdobený 
pardubický perník Krále perníku 
Pavla Janoše a vitráže Lenky 
Machačové. Při závěrečném cere-
moniálu ocenili účastníci projektu 
perfektní organizační stránku ce- 
lé akce.                   

Filip Novotný

Zahraniční účastníci se na abilympiádě neztratili

Abilympiáda, přehlídka pracov- 
ních schopností a dovedností 
osob se zdravotním postiže- 
ním, měla při svém 22. ročníku 
mezinárodní účast. Do Pardu-
bic přijeli účastníci z Malty, Pol- 
ska, Slovenska a Turecka.

Nad letošním ročníkem převzali 
záštity místopředseda Evropské-
ho parlamentu Oldřich Vlasák, 
ministryně práce a sociálních věcí 
vlády ČR Michaela Marksová, 
místopředsedkyně horní komory 
Parlamentu ČR senátorka Miluše 
Horská, hejtman Pardubického  
kraje Martin Netolický a primá-
torka města Pardubic Štěpánka 
Fraňková. 

Slavnostního zahájení se dále 
zúčastnili náměstkyně ministryně 
práce a sociálních věcí Jana 
Hanzlíková, náměstek hejtmana 
Jaromír Dušek, členka rady Par- 
dubického kraje Ludmila Na- 
vrátilová, náměstek primátorky 
Jindřich Tauber, ředitel Úřadu  
práce Pardubice Petr Kimpl, ředi- 
tel Rozvojového fondu Pardubi- 
ce Martin Charvát, ředitel vyda- 
vatelství VLP Tomáš Doubrava. 
Mezi čestné hosty usedl i Peter  
Rázus, vedoucí výpravy z Pre- 
šova. Všechny soutěžící i diváky  
přivítali zástupci pořádající CAA –  
ředitelka Ivana Dolečková, jed- 
natel Jaromír Krpálek a člen  
správní rady Vladimír Podnecký. 

Slib soutěžících přednesla Pa- 
vla Indrová z Přerova a za roz-
hodčí Zdeňka Morchová z Rábů.

23 disciplín mělo 110 soutěžících. 
Titul Abilympionik roku získala  
Milena Samková. Dobrovolníkem 
roku se stala Markéta Drobná 
(obě z Pardubic). 

Vedle tradiční výstavy ABI-REHA 
byly novinkou tvořivé dílny Přilož 
ruku k dílu, pozornost poutal do- 
provodný program. Šanci volit do 
Evropského parlamentu v ČEZ  
Areně využilo pět účastníků. Byli tu 
i tradiční příznivci abilympiády – 
nevidomý běžec a horolezec Jan 
Říha a na handbiku z Prahy opět 
přijel paraplegik Heřman Volf. (fr)

Mezinárodní
premiéra 

se vydařila



O tradiční přepis mluveného slo-
va se při letošním ročníku po  
celý průběh abilympijských dní 
v ČEZ Areně postarala Barbora 
Stejskalová z Rožnova pod Rad-
hoštěm, která je studentkou archi- 
tektury na ČVUT Praha a v Pardu-
bicích přepisovala už před dvěma 
lety: „Svůj první počítač jsem od 
rodičů dostala v jedenácti letech, 
ale podmínkou bylo, že se na-
učím psát na klávesnici všemi  
deseti. Tak jsem se do toho pus-
tila a od samého začátku mě to 
chytilo. Přišly nějaké soutěže, 
k ještě většímu úsilí pomohly prv- 
ní úspěchy. Tím největším je titul 
mistryně světa ze šampionátu 
v Pekingu v roce 2009 v katego- 
rii žactva,“ prozradila sympatická 
černovláska, která prokazovala, 
že umí kolem 500 úhozů za mi-
nutu.                                 (fr)

Co se vám na letošní 22. abilympiádě líbilo a co méně?
Ivana Dolečková, 
ředitelka CAA: 
„Musím pochválit všechny, kteří  
přiložili ruku k dílu. Náročná orga-
nizace premiérového ročníku me- 
zinárodní abilympiády klapala na 
jedničku, nezaznamenali jsme žád-
ný průšvih. Potvrdilo se, že jsme 
sehraná parta. Potěšily mě přízni-
vé ohlasy zahraničních účastní- 
ků – moc se jim líbila abilympiáda,  
pochvalovali si pestrý program  
i prostředí ČEZ Arény, líbilo se jim 
město i jeho okolí. Lidé oceňovali 
naši novinku – tvořivé dílny Přilož 
ruku k dílu byly dobrý nápadem. 
Právě v tomto kontextu si musím 
tradičně postesknout na malý zá-
jem veřejnosti. Přitom letos bylo 
opravdu co k vidění, navíc si kaž-
dý mohl zkusit zajímavé činnosti  
a odnést si domů hezkou památ-
ku. Příjemným překvapením byla 

návštěva herce Pavla Nového, 
kterého sice zveme každoročně, 
ale přijel k nám po čtyřech letech. 
A nezklamal – byl bezprostřed-
ní, komunikativní a abilympijskou 
atmosféru oživil.“ 

Alena Krpálková, 
soutěžní úsek:
„K nejpříjemnějším patří vždycky 
setkání se soutěžícími. Velmi mě 
těší, že se posunuje kvalita jednot- 
livých disciplín, neřešili jsme jedi- 
ný protest. Velký kus dobré práce 
tradičně odvedli rozhodčí a dobro-
volníci a doufám, že čas, který 
strávili na abilympiádě, nebyl pro  
ně časem promarněným, ale na- 
opak příjemně a smysluplně pro-
žitým. Výtvarné dílničky byl dobře 
zvolený doprovodný program, by- 
lo to pěkné oživení celé abilympiá-
dy a ráda bych, aby nezůstalo jen  

u tohoto jediného pokusu. Nega-
ce? Jediná a z mé strany několik 
let dozadu pořád stejná: škoda,  
že opět zůstaly neobsazené ně- 
které počítačové disciplíny.“ 

Jana Jirásková, 
doprovodný program: 
„Příjemným oživením už tak pest-
rého doprovodného programu by-
ly tvořivé dílny Přilož ruku k dílu,  
u jednotlivých stanovišť bylo ruš-
no po oba dny. Potěšilo mě, že 
lidé projevili velký zájem udělat si 
výrobek vlastníma rukama. V prů-
běhu vznikla dokonce i jedna díl- 
na navíc – výroba šperku z ko-
rálků, kterou si vyzkoušel třeba  
i herec Pavel Nový. Pro příští rok 
musíme lépe vyřešit umístění 
pletení z pedigu a vitráží, které 
byly první den tak trochu utope- 
né za mantinelem. Hodně pozi-

tivních ohlasů jsem měla třeba 
na možnost vyzkoušet si jízdu na 
speciálních koloběžkách.“ 

Yvona Bulušková, 
PAREXPO:
 „Potěšil mě návrat firem, které  
se výstavy ABI-REHA zúčastňova-
ly dříve, ale v posledních letech do 
Pardubic nejezdily. Letos tak roz-
šířily už dost pestrou prezentaci 
firem, které jsou výstavě věrné už 
deset let od jejího založení. Přes- 
to bych byla ráda, aby stánků bylo 
ještě více a došlo, jak se říká,  
k dalšímu oživení sortimentu. Při 
diskusi se soutěžícími, jejich do-
provodem i běžnými návštěvníky 
abilympiády a zástupci vystavují-
cích firem či zástupci chráněných 
dílen jsem si potvrdila, že výsta- 
va má v abilympijském programu 
svoje nezastupitelné místo.“     (fr)

Mediální partneři:
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Prsty „mluvila“ 
mistryně světa

Jaromír Krpálek, 
ředitel soutěží:
„Na řadě disciplín bylo vidět, že 
k nim soutěžící přistoupili velice 
zodpovědně a na rozdíl od mi-
nulých ročníků se na ně pečlivě 
připravovali a trénovali. Rozhodčí 
byli příjemně překvapeni kvalitou 
odvedené práce. Pro příští rok  
proto chceme jednotlivé soutěžní 
úkoly zveřejnit co nejdříve, aby-
chom jim tuto možnost důkladné 
přípravy dali znovu.“

Peter Rázus,  
ředitel Prešovské 
rozvojové agentury: 
„Abilympiádou v Pardubicích vy- 
vrcholil projekt MAPDOT, který  
přinesl svoje ovoce, zejména v po- 
znání a výměně zkušeností. Sa- 
motná abilympiáda s celým pro-
gramem okolo byla velkolepá, vý- 
borná organizace. Teď chceme 
spolu s vámi, Poláky a Maďary 
připravit nový visegrádský pro- 
jekt. Rozhodně se nevidíme na-
posledy.“

Herec Pavel Nový 
byl na abilympiádě 
po čtyřech letech: 
„Ukazuje se, že handicap není 
to, co rozhoduje o životě. O něm 
rozhodují zcela jiné věci – chtění, 
radost, láska, zaujetí, zarputilost, 
pracovitost.“

Vozíčkář Stanislav Svetlík, 
Svaz postižených,  
MO Lanškroun:
„Čtyři roky mluvíme o tom, že 
vyrazíme. V loňském roce jsme  
to jeli v sobotu okouknout a le-
tos jsme se přihlásili – je nás tu 
šest a jsem rád, že jsme uspěli. 
Jednotlivé disciplíny jsme si vy-
zkoušeli, abychom věděli, co nás 
čeká. A vyplatilo se…“ 

Heřman Volf 
přijel z Prahy 
opět na handbiku: 
„Foukalo do zad, tak se jelo dob-
ře, v loňském roce byly podmín- 
ky horší. Trasu 112 kilometrů jsem 
zvládl průměrem 27 kilometrů za 
hodinu.“                                     (fr)

Vzhledem k tomu, že větší část 
tohoto vydání je věnována abi-
lympiádě, oblíbenou rubriku Ja- 
ny Hrdé Pranýř a chválíř najdete 
až v příštím čísle. 

Pomocná ruka
místo zbytečných 

překážek

Zaznamenali 
jsme…

Mezi čestnými hosty byla Jana 
Hanzlíková, náměstkyně minis-
tryně práce a sociálních věcí, 
která nám řekla: „Prestiž a úro- 
veň abilympiády rok od roku 
stoupá, což nakonec dokazuje  
i letošní mezinárodní účast. Líbí 
se mně desetiletá tradice výsta- 
vy ABI-REHA, oceňuji letošní no- 
vinku tvůrčích dílen Přilož ruku 
k dílu i pestrý doprovodný pro-
gram.

O potřebnosti pořádání abilym-
piády není třeba dlouze diskutovat, 
velký kus na tomto poli udělala 
Česká abilympijská asociace, za 
což jí patří uznání a dík. 

Lidé s handicapem prokazují po- 
třebné dovednosti a šikovnost. 
Mnozí nejenom při abilympijských 
soutěžích, ale i v běžném živo-
tě, což je předpoklad pro jejich 
uplatnění na trhu práce. Na něm 
se situace pomalu zlepšuje, ale 
k ideálu má pořád daleko. Vr- 
cholné orgány i instituce se v sou- 
časné době snaží přispívat ke 
zlepšení nebo napravovat pře- 
dešlá chybná rozhodnutí.

Občané se zdravotním postiže- 
ním mají stejná práva a povin-
nosti jako všichni ostatní, jejich ži- 
vot ovlivňují stejné události. Proti 
ostatní populaci však mají život po- 
někud těžší, a proto potřebují na- 
ši pomocnou ruku, nikoliv překo-
návat zbytečné překážky…, těch 
svých mají až dost.“                  (fr) 

Po dvanácti měsících znovu dosáhla na zlato v aran-
žování suchých květin. Ale když se v sobotu večer  
v ČEZ aréně předávaly ceny, čekalo na ni kromě zla- 
té perníkové medaile velké překvapení. Milena Sam- 
ková se stala Abilympionikem roku! Usměvavá vo- 
zíčkářka z Pardubic se tak dočkala pocty za svůj 
přístup k abilympiádě: účastní se jí pravidelně a ko-
nec května si bez ní neumí představit.

„Z toho ocenění mám samozřejmě radost, vůbec 
jsem ho nečekala. Já tady ale soutěžím hlavně pro- 
to, že můžu ukázat druhým lidem, že něco dovedu. 
A jestli skončím mezi nejlepšími, nebo třeba předpo- 
slední, pro mě není až tak důležité,“ říká o své moti-
vaci. Možná proto se v minulých letech vůbec nebála 
vyzkoušet si disciplíny, s nimiž neměla skoro žádné 
zkušenosti: třeba keramiku či malbu na hedvábí.

Nakonec paní Samková našla svou parketu  
v aranžování květin, zejména těch suchých. „Ani le- 
tos jsem nepočítala s tím, že vyhraju. V mojí dis- 
ciplíně byly i jiné velmi kvalitní práce,“ říká skromně. 
Její vítězství je pozoruhodné už proto, že na rozdíl  
od ostatních se na soutěž nepřipravovala. Ostatně 

jako vždy v minulosti. „Já spoléhám na momentální 
nápad. Vím, že přijde ve chvíli, kdy se dozvím sou-
těžní zadání,“ přiznává čiperná šedesátnice.

Květiny má ráda odjakživa. A protože na abilym- 
piádě dostane do rukou kvalitní materiál, který po-
každé „přetaví“ do originálního a působivého výtvo-
ru, můžeme se těšit, co Milena Samková předvede  
příště.                                                                    (pel)

Abilympionikem roku je Milena Samková

Tenhle záměr pořadateli abilym-
piády vyšel. Kvalita předvedených 
výkonů se v některých  disciplínách 
snižovala, a Česká abilympijská 
asociace to chtěla změnit. Začala 
proto na svých webovkách už v zi- 
mě zveřejňovat soutěžní zadání  
a vyzvala lidi s postižením, aby se 
předem připravili.

Byl to správný tah. I laik (kte- 
rým je rovněž autor článku) na  
prvý pohled poznal, že třeba ve  
studené kuchyni či aranžování  
květin byly k vidění hodnotnější  
a esteticky působivější výtvory než 
dříve.

Možná nejintenzivněji si zada- 
ný úkol promýšlel a nanečisto 
zkoušel Vladimír Zrna z východo- 
českého Žamberku. Porotu i di- 
váky zaujal drátovaným kaktu-
sem, který nešlo přehlédnout. „Mě- 
li jsme vytvořit květinu. Myslím, že 
nejvíc bodů jsem nasbíral právě  
za ten nápad. Hodně jsem tré- 
noval, vytvořil jsem přes deset 
kaktusů, abych zvládnul detaily  
a udělal to co nejrychleji,“ říká  
nevidomý devětapadesátiletý muž. 

Vůbec první pokus mu zabral ně- 
kolik dní. Soutěžní kaktus pak do- 
kázal vytvořit za dvě a čtvrt hodi-
ny. A vyhrál!

Na abilympiádu přijel jako člen 
výpravy z pražského rehabilitač-
ního a rekvalifikačního střediska 
Dědina. Drátování se tam věnuje 
v terapeutické dílně, ale kaktusem 
se zabýval také doma. „Vhodnou 
rehabilitací je pro mě i košíkář- 
ství, keramika nebo kartonáž.  
Vlastně zkouším každou chvíli  

něco jiného,“ usmívá se pohodový 
chlapík. Svá slova potvrdil i na 
abilympiádě, kde se kromě drá- 
tování představil ještě v elektro-
mechanické montáži.

Vybojoval v ní stříbro, když na-
sbíral o pouhých pět bodů míň  
než vítěz. Sice ho ještě bolely prsty 
z drátování a nemohl rychle na- 
hmatat šroubky, ale věřil si. Možná 
i proto, že původně je vyučený 
strojař. Vladimír Zrna se sice naro- 
dil s vrozenou oční vadou, ale ta  
mu nebránila absolvovat učňák  
a žít vcelku běžným životem. Do-
konce řídil auto. Pak ale přišel váž-
ný úraz a prudké zhoršení zraku...

„Samozřejmě jsem chtěl být 
úspěšný v obou disciplínách. Měl 
jsem trému, všechno jsem proží- 
val. Ale abilympiáda pro mě zna- 
mená i setkávání s lidmi, kteří  
něco umějí. Zajímají mě jejich zku-
šenosti a rady. Je příjemné s ni- 
mi posedět a popovídat si,“ vy-
světluje pan Zrna. 

Za rok se chce do ČEZ arény 
vrátit. A uvažuje o tom, že si zkusí 
výrobu šperku.                        (pel)

Vladimír Zrna okouzlil porotu i diváky 
drátovaným kaktusem

Příjemné překvapení připravila pořadatelům z České abi-
lympijské asociace primátorka města Pardubic Štěpánka 
Fraňková. Při slavnostním zahájení letošního 22. ročníku 
abilympiády jim věnovala jízdní kolo! Bude využito pro dů-
ležitý pohyb po městě, zejména při zajišťování zdravých 
svačinek pro školáky. Přímo v ČEZ Areně jeho jízdní kva- 
lity otestoval vedoucí dobrovolníků Jan Kubelka. 

Foto: Jaromír Fridrich

Primátorské kolo pro CAA



ARANžOVáNí KVěTIN – ZáPADNí STYL
1. Jana Studená (Kožušany-Tážaly, okr. Olo-
mouc) 223 b., 2. Věra Barešová (Ostrava) 191 b., 
3. Milena Samková (Pardubice) 170 b., 4. Eliš- 
ka Fáberová 160 b., 5. Ladislav Kantořík (oba 
Oblastní Charita Rokycany) 151 b.     
ARANžOVáNí SUCHýCH KVěTIN   
1. Milena Samková 294 b., 2. Jan Horyna  
(SKOK do života Hradec Králové) 279 b., 
3. Jan Hajný 270 b., 4. Marcel Habžanský (oba 
Vincentinum Šternberk) 264 b., 5. Ivana Vývo-
dová (ROSKA Brno) 252 b., 6. Petr Kruliš,  
Alice Střapcová a Alžběta Tatárová 249 b., 
9. Marie Doležalová (všichni Vincentinum  
Šternberk) 238 b.
BATIKA      
1. Alena Štorková 300 b., 2. Roman Dole- 
žal 286 b., 3. Jiří Švec (všichni FILIA Brno)  
277 b., 4. Lenka Petrlíková (D.R.A.K. Liberec) 
258 b.
CUKRáŘSTVí       
1. Pavla Indrová (AKC Přerov), Nikola Hošková  
a Kateřina Rubášová 300 b., 4. Vlastík Jaška a Pavel  
Zeman (všichni SOU a SŠ Hradec Králové) 250 b.,  
6. Jaroslav Ličman (Centrum 83 Mladá Boleslav), Šár-
ka Hříbalová a Matěj Zdeněk (oba Oblastní Charita 
Rokycany) 220 b.      
DRáTOVáNí         
1. Vladimír Zrna (PRRS Praha) 256 b., 2. Pavla Indrová 
234 b., 3. Milan Ševčík (Prostějov) 206 b.           
DŘEVOŘEZBA
1. Jan Venzara 285 b., 2. Simona Sivaková 260 b.,  
3. Radek Šmída 235 b., 4. Daniel Wenemoser (vši- 
chni SOU a SŠ Hradec Králové) 195 b. 
ELEKTROMECHANICKá MONTáž
1. Stanislav Svetlík (MO STP Lanškroun) 280 b., 2. Vla- 
dimír Zrna 275 b., 3. Jan Wenemoser (Ledeč nad Sáza-
vou) 252 b., 4. Jaroslav Petr (Olešnice na Moravě, okr. 
Blansko) 250 b., 5. Pavel Stibůrek (Prostějov) 205 b.
ENKAUSTIKA 
1. Lucie Jonová (Praha) 300 b., 2. Libor Pavlík 275 b.,  
3. René Horváth 260 b., 4. Blanka Cínová 220 b.,  
5. Dana Přibylová 205 b., 6. Tereza Olexová (všichni 
Effatha Krnov) 185 b., 7. Jaroslava Malafová (D.R.A.K. 
Liberec) 180 b., 8. Sandra Šádková (CPTS Zbůch,  
okr. Plzeň-sever) 155 b.
FOTOgRAFOVáNí          
1. Roman Sirůček (CAA Pardubice) 500 b., 2. Miroslav 
Hynek (DSD Znojmo) 490 b., 3.   Pavel Michalík (Praha) 
475 b., 4. Dominika Tkáčová (SŠI Prešov, Slovensko) 
465 b., 5. Jaroslav Ličman 445 b., 6. Marcin Kuźnicki 
(ZPE Olsztyn, Polsko) a Jaroslav Wojnar (Palkovice, 
okr. Frýdek-Místek) 430 b., 8. Kamila Košárová (SŠI 
Prešov, Slovensko) 405 b., 9. Jan Wenemoser 390 b., 
10. Pavel Stibůrek 365 b., 11. Daniel Wenemoser  
330 b.,12. Richard Bureš (Oáza Hodonín) 320 b., 13. Pe- 
tr Okánik (Oáza Hodonín) 305 b., 14. Antonín Gazdík 
(DSD Znojmo) 280 b.
KERAMIKA           
1. Milan Ševčík 295 b., 2. Helena Nejedlá (Benjamín Kr- 
nov) 283 b., 3. Katka Pišanová (ROSKA Brno) 263 b., 
4. Jaroslava Pilná (Centrum 83 Mladá Boleslav) 259 b., 
5. Zofia Jurjewicz (ZPE Olsztyn, Polsko) 243 b., 6. Ja-
roslava Malafová 240 b.
KOŠíKáŘSTVí      
1. Anton Kozák (PRRS Praha) a Jaroslav Wojnar 235 b., 
3. Jan Výlet (PRRS Praha) 215 b., 4. Bohdana Kra- 
tochvílová (Brno) a Jaroslav Aleš (SONS Litoměřice)  
175 b.
MALBA NA SKLO
1. Anna Spanyo (Strakonice) 295 b., 2. Dominik Michal-
ski (ZPE Olsztyn, Polsko) 289 b., 3. Katka Pišanová  
268 b., 4. Michaela Borovičková (CAA Pardubice)  
262 b., 5. Eva Němcová (SKOK do života Hradec  
Králové) 250 b., 6. Katarzyna Bujanowska 249 b.,  
7. Adam Malkowski (oba ZPE Olsztyn, Polsko) 248 b.,  
8. Jiří Dvořák (SKOK do života Hradec Králové) 247 b.,  
9. Milena Kujawska (ZPE Olsztyn, Polsko) 245 b.,  
10. Radka Doležalová (SKOK do života Hradec Králo- 
vé) 241 b., 11. Szymon Nowosad (ZPE Olsztyn, Pol-
sko) 235 b., 12. Jana Studená 215 b. 
MALOVáNí NA KAMENY        
1. Zdenek Šebesta 299 b., 2. Pavel Finger (oba CPTS 
Zbůch) 295 b., 3. Eva Zářecká 271 b., 4. Veronika Ma-
tějková (obě SOU a SŠ Hradec Králové) a Ladislav 
Kantořík 270 b., 6. Jitka Kočová (SKOK do života Hra-
dec Králové 268 b., 7. Eliška Fáberová 267 b., 8. Jana 
Anna Světnická (MO STP Hranice) 259 b., 9. Františka 
Hánová (MO STP Hranice) 254 b., 10. Lucie Binková 
(SOU a SŠ Hradec Králové) 247 b.
NáVRH PLAKáTU          
1. Patrik Šeba (Remedia Plus Břeclav) 270 b., 2. Jaro- 
slava Pilná 251 b., 3. Michal Horváth (DSD Znojmo) 

246 b. 4. Alena Vopatová (Plzeň) 230 b., 5. Matěj Zde- 
něk 223 b., 6. Michal Kysel (SKOK do života Hradec  
Králové) 200 b., 7. Silvie Volfová (Effatha Krnov) 171 b.
PALIČKOVáNí     
1. Jaroslava Rejentová (MO STP Lanškroun) 300 b.,  
2. Věra Barešová 285 b., 3. Marianna Procházková (MO 
STP Lanškroun) 270 b., 4. Dagmar Šopová (Choceň) 
240 b., 5. Pavla Košuličová (Oáza Hodonín) 210 b., 
6. Miroslava Skalická (MO STP Lanškroun) 30 b. 
PLETENí     
1. Marianna Procházková 300 b., 2. Anna Spanyo  
265 b., 3. Jaroslava Rejentová 240 b., 4. Miroslava 
Skalická 205 b., 5. Lenka Petrlíková 60 b.          
POČíTAČOVá EDITACE TEXTU       
1. Kamila Neplechová (ROSKA Brno) 300 b., 2. Pavel 
Stibůrek 262 b., 3. Richard Bureš 238 b., 4. Karel Pe-
char (SOU a SŠ Hradec Králové) 208 b.
STUDENá KUCHYNě    
1. Pavla Indrová, Pavel Michalík a Miroslav Štěpják 
(SOU a SŠ Hradec Králové) 300 b., 4. Františka Hánová 
260 b., 5. Jiří Svoboda (SOU a SŠ Hradec Králové), 
Pavel Zeman a Jana Anna Světnická 250 b., 8. Adam 
Malkowski, Magdalena Stolarczyk (oba ZPE Olsztyn, 
Polsko) a Šárka Hříbalová 220 b. 
čestné uznání – A. Malkowski a M. Stolarczyk
UBROUSKOVá TECHNIKA     
1. Lucie Jonová 269 b., 2. Dominik Michalski 259 b.,  
3. Magdalena Stolarczyk 252 b., 4. Kateřina Sárkány-
ová (Remedia Plus Břeclav) 242 b., 5. Markéta Gajdová 
(Remedia Plus Břeclav) 241 b., 6. Milena Kujaw- 
ska 239 b., 7. Zofia Jurjewicz 237 b., 8. René Horváth  
231 b., 9. Ilona Dordová (Effatha Krnov) 220 b., 10. Ve-
ronika Vlková (Remedia Plus Břeclav) 218 b., 11. Libor 
Pavlík 215 b., 12. Dana Přibylová 201 b., 13. Kamila 
Neplechová 185 b.  
VýROBA SVíČEK
1. Milan Ševčík 300 b., 2. Jan Vlček (CPTS Zbůch) 
292 b., 3. Dobroslava Uhlířová (CPTS Zbůch) a Alena 
Vopatová 285 b., 5. Pavel Michalík 281 b. 
VýROBA ŠPERKU Z KORáLKŮ
1. Blanka Svetlíková 300 b., 2. Jindřiška Holečková  
(obě MO STP Lanškroun) 230 b., 3. Lucie Binková  
a Lukáš Rozsypal (Remedia Plus Břeclav) 135 b.
VYŠíVáNí  
1. Jana Studená 300 b., 2. Anna Spanyo 225 b., 
3. Jaroslava Rejentová 220 b., 4. Ivana Vývodová 
200 b., 5. Miroslava Skalická 140 b., 6. Marianna 
Procházková 100 b., 7. Stanislav Hevera (DSD Znoj-
mo) 50 b., 6. Sylvie Tóthová (DSD Znojmo) 30 b.    
ZDOBENí KRASLIC
1. Martina Karasová (CAA Pardubice) 275 b., 2. Jind-
řiška Holečková 215 b., 3. Blanka Svetlíková (obě  
MO STP Lanškroun) 192 b., 4. Kamil Koralewski a Mi-
lena Kujawska 118 b., 6. Szymon Nowosad a Dominik 
Michalski (všichni ZPE Olsztyn, Polsko) 90 b.
čestné uznání – K. Koralewski, M. Kujawska, D. Mi- 
chalski a S. Nowosad 

Vysvětlení zkratek:
AKC Přerov = Asociace kuchařů a cukrářů
CAA Pardubice = Česká abilympijská asociace
CPTS Zbůch = Centrum pobytových a terénních so-
ciálních služeb
DSD Znojmo = Denní stacionář sv. Damiána
MO STP Lanškroun (Hranice) = místní organizace Sva-
zu tělesně postižených
PRRS Praha = Pobytové rehabilitační a rekvalifikační 
středisko pro nevidomé
SONS Litoměřice = Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých
SOU a SŠ Hradec Králové = Střední odborné učiliště  
a Střední škola pro sluchově postižené
SŠI Prešov = Spojená škola internátna  
ZPE Olsztyn = Zespól Placówek Edukacyjnych

Snímek: Pardubický deník/Luboš Jeníček

Česká abilympijská asociace nabídla soutěžícím celkem 35 dis- 
ciplín. Ve dvou dnech nakonec ve 23 předvedlo svoje pracov- 
ní i volnočasové schopnosti a dovednosti 110 abilympioniků. 
Uvedený počet uskutečněných disciplín je zatímní druhý nej- 
vyšší; stejný byl i v roce 2007 a loni. Jako ukázková se navíc 
konala hojně navštěvovaná práce s fimo hmotou. Oproti loň- 
sku se nesoutěžilo v aranžování květin – ikebaně, háčkování,  
malbě na hedvábí a mechanické montáži. Naopak premiéru  
měly elektromechanická montáž (de facto původně vyhlášená 
mechanická montáž), enkaustika (starodávná technika malo- 
vání horkým voskem, loni ukázková disciplína) a výroba šper- 
ku z korálků, po kratší odmlce byly opět na programu dřevo- 
řezba a zdobení kraslic. 
Do 3 disciplín, maximálního možného počtu, se přihlásilo 9 soutě- 
žících, 2x se jich představilo 32. Pavlu Indrovou vystřídal na pozici 
nejúspěšnějšího abilympionika Milan Ševčík: oba sice 2x vyhráli 
a 1x byli bronzoví, P. Indrová se ale o obě vítězství dělila. Anna 
Spanyo obsadila 1x první a 2x druhou příčku, Jaroslava Rejentová 
byla jako nejúspěšnější nováček 1x první a 2x třetí. Nejúspěš- 
nější cizinec, Dominik Michalski z Polska, proměnil své 3 účasti 
ve 2 „stříbrné“ perníkové medaile. Ve 2 disciplínách nastoupila  
a 2 vítězství zaznamenala Lucie Jonová.
Primát nejobsazenější disciplíny obhájilo fotografování: dění 
na abilympiádě i ve městě zachycovalo 14 soutěžících, 13 se 
jich prezentovalo v ubrouskové technice, 12 v malbě na  
sklo. Na opačném konci bylo se 3 účastníky drátování a se  
4 dřevořezba a počítačová editace textu.
Značná převaha soutěžících s různými typy a stupni mentálního  
postižení, a to i v kombinaci s dalším, přetrvává už několik let.  
Abilympioniků se zrakovým nebo sluchovým postižením (příp. ně- 
jak kombinovaným) bylo 8, resp. 14, elektrický vozík používalo 7, 
mechanický 4, berle či hůl usnadňovala pohyb 10 lidem.
Batika, cukrářství, počítačová editace textu, studená kuchyně 
a výroba svíček – v těchto 5 disciplínách zopakovali loňští ví- 
tězové svá prvenství, jmenovitě byli ale jen 4; ve 2 případech 
se kvůli stejnému bodovému zisku navíc objevila i další jmé- 
na. Od roku 2006, kdy se abilympiáda poprvé konala v ČEZ  
Aréně, vyhráli stejní vítězové 9x cukrářství a 5x výrobu svíček.
Vítězové 10 disciplín – batiky, cukrářství, enkaustiky, paličkování, 
pletení, počítačové editace textu, studené kuchyně, výroby svíček, 
výroby šperku z korálků a vyšívání – získali za svůj výkon maxi- 
málních 300 bodů. Jediný bod k této hodnotě chyběl vítězi ma- 
lování na kameny, naopak „jen“ 223 bodů stačilo na prvenství 
v aranžování květin – západním stylu. Největší rozdíl mezi 1. a 2. mís- 
tem byl ve vyšívání, činil 75 bodů.
Málo vídaná situace nastala v obou gastronomických disciplí- 
nách. Protože rozhodčí při nejlepší vůli nedokázali díky kvalit- 
nímu výkonu určit jediného vítěze, udělili maximum 300 bodů 
hned 3 soutěžícím. Stejné bodové ohodnocení se postaralo 
také o 2 vítěze v košíkářství. 
Letos po dlouhé řadě let pochází více vítězů – 17 – z českých krajů,  
7 jich je z Moravy a Slezska. Jako nejúspěšnější z jednotlivých  
krajů  se na tomto velkém obratu podílel se 7 vítězi „domácí“ Pardu- 
bický, následoval Královéhradecký a Praha – 4x, Olomoucký a Ji- 
homoravský po 3, Jihočeský, Plzeňský a Moravskoslezský 1x. 
Nejvíce soutěžících – 10 – oblékalo „dres“ Středního odborné- 
ho učiliště a Střední školy pro sluchově postižené Hradec 
Králové, 9 abilympioniků reprezentovalo Effathu Krnov (zaří- 
zení Slezské diakonie) a Zespól Placówek Edukacyjnych z pol- 
ského města Olsztyn.
Povahu „domácího mistrovství“ uvedeného královéhradeckého uči-
liště měla dřevořezba. Rozhodčí přitom jako druhou nejzdařilejší 
práci vyhodnotili výkon jediné dívky mezi startujícími.
Dva rodinné souboje absolvovali otec Jan a syn Daniel We- 
nemoserovi. V přímém souboji se setkali ve fotografování, 
kde byl otec lepší syna – rozdíl mezi nimi byl dvě místa po- 
řadí a 60 bodů. Také duel „na dálku“ vyzněl lépe pro otce, 
který byl třetí v elektromechanické montáži, syn poslední 
v dřevořezbě. „Dálkový“ souboj zažili i manželé Blanka a Sta-
nislav Svetlíkovi, oba se radovali z vítězství, manželka navíc 
ještě ze 3. místa.
Kamila Neplechová nastoupila ve dvou velmi odlišných disciplí- 
nách, počítačové editaci textu a ubrouskové technice, velmi odliš- 
ná byla i její umístění – vítězství a poslední místo. 
Vladimir Zrna ze žamberka, který vzhledem ke svému posti- 
žení reprezentoval pražské Pobytové rehabilitační a rekvali- 
fikační středisko pro nevidomé Dědina, skončil v obou svých 
vystoupeních na medailových příčkách. Na svůj loňský ob- 
divuhodný výkon v mechanické montáži, při němž složil na 
funkční rozebraný dveřní zámek, navázal vítězstvím v drátová- 
ní a 2. místem v elektromechanické montáži.
Úspěšně absolvovali svoje soutěže 3 reprezentanti České abilym- 
pijské asociace – 2 prvenství a 1 umístění těsně pod stupni vítězů.
1 muž a 5 žen z místní organizace Svazu tělesně postižených  
z Lanškrouna se o existenci abilympiády dozvěděli od faráře 
Zbigniewa Czendlika. Loni přijeli „na výzvědy“, letošní premié-
ra mezi soutěžícími pro ně byla velmi úspěšná: pouze jediná  
členka výpravy neobsadila některou z medailových příček. 
Velké abilympijské logo, které se vytvořilo během pátku do poly-
styrenové desky o rozměrech 80 x 120 centimetrů technikou vpicho-
vaného textilu (zapichování čtverečků o straně 3 centimetry párátky), 
se bude po zarámování používat jako dekorace při různých akcích. 
Tuto aktivitu připravily v rámci tvořivých dílen „Přilož ruku k dílu“ 
společně Klub Lvíček a obecně prospěšná společnost CEDR.
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TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Hanácká metropole Olomouc, třetí největší město východní 
části země a šesté v rámci republiky, překypuje množstvím 
významných světských i církevních památek. V souvislosti  
nejen s jejich postupným „otevíráním“ především vozíčkářům 
a osobám s tělesným handicapem začalo už v roce 2001  
s projektem Bezbariérová Olomouc. Čas ukázal, že to byl  
krok správným směrem: aktivita se totiž po právu setkala ne-
jen s chvályhodnými reakcemi ze strany cílové skupiny osob, 
ale také s oceněními z různých soutěží hodnotících úroveň 
bezbariérovosti. 

Nechme už ale projekt projektem a pojďme konečně na pro- 
cházku... Naším cílem bude „Zahrada smyslů“ v místní bota- 
nické zahradě v Bezručových sadech. Pomyslně ji projdeme  
s osobami nevidomými a slabozrakými. 

Tato zajímavá venkovní expozice – na mapce je označena 
červeným obdélníkem, která poskytuje jedinečné hmatové, 
čichové i sluchové zážitky uvedeným osobám, obohatila are- 
ál v září 2011. Jak je patrné ze snímku, jedná se o vyvý- 
šený, cca 80centimetrový záhon se zhruba osmi desítkami 
druhy rostlin doplněnými jmenovkami v Braillově písmu. 

Bližší seznámení s celou botanickou zahradou, součásti 
Výstaviště Flora, umožňuje také vzorkovník kmenů u dět- 
ského hřiště, dřevěné sochy u Mlýnského potoka, obří dře-
věné šachy, dřevěný xylofon, gruzínská dřevěná plastika, 
oblázkové stezky nebo i reliéfy a mozaiky vyrobené dětmi  
s mentálním a kombinovaným postižením z Dětského centra  
v městské části Topolany.

Areál si z důvodu jeho celoplošné bezbariérové úpravy  
vč. sociálních zařízení a stravovacích prostor mohou zvolit, 
a to klidně i pro netradiční celodenní odpočinkový výlet, ta- 
ké vozíčkáři, stejně jako osoby s omezenou mobilitou a ro-
diny s kočárky. 

Olomoucká botanická zahrada vznikla v roce 1898, v sou-
časnosti k ní patří také rozárium, alpínum, zahrada národů 
a nedaleko ve Smetanových sadech také sbírkové sklení- 
ky (kaktusový, palmový, tropický a subtropický). Venkovní 
prostory jsou otevřené od dubna do října kromě pondělí od  
9.30 do 18 hodin, skleníky v únoru a listopadu pouze o ví-
kendech v čase 9.30–16 hodin, v březnu od 9.30 do 16 ho- 
din, od dubna do října od 9.30 do 18 hodin, pokaždé denně 
mimo pondělí. Nejvhodnější roční doba k návštěvě je od 
dubna do září – jako první začínají kvést různé druhy cibulo- 
vin, následují kvetoucí keře, na 400 druhů růží, nakonec roz-
kvétá nespočet druhů trvalek. 

Cena základního vstupného je 50 korun, zlevněného pro  

děti 6–15 let, studenty a důchodce 30 korun, osoby s prů-
kazem ZTP nebo ZTP/P a jejich doprovod mají vstup zdar-
ma. Vstup se psy je zakázán, vodicí nebo asistenční dovnitř 
samozřejmě mohou. Důvodem omezení je skutečnost, že 
významným prvkem této zelené oázy uprostřed Olomouce 
je čisté prostředí: lidé si tady mohou dělat piknik, vstupovat 
všude na trávníky nebo třeba opéct špekáček.                (mk)
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CHeStAV CZ

Otevřená brána pro nevidomé 
do království květin

MR SySteM

Hostinec U Kosteleckých

ACtIWO 
Pardubice

Ing. Martin tomášek, 
Lázně Bohdaneč

AGeS Pardubice



Axmanova technika hmatového modelování, poměrně 
nová technika manuální práce s hlínou řemeslně-vý-
tvarného charakteru, má velmi významné postavení 
mezi činnostmi vhodnými pro osoby se zdravotním 
postižením. Především je jedinečná pro lidi nevidomé 
od narození – je totiž založena na jejich přirozených 
hmatových schopnostech, motorické zručnosti a ře- 
meslných postupech, není třeba mít speciální vý-
tvarné nadání. Technologicky se jedná o převod roz-
měrů do základní hmatové matematiky, výsledné dílo 
vzniká postupně z obsahově nosných prvků. 
Používané postupy přitom již několik let chrání ... (1. ta- 
jenka – označená pole řádku E). Pro hmatovou ma- 
tematiku, jejímž prostřednictvím nevidomí „vidí“ veli- 
kost světa kolem sebe, jsou základem ... (2. tajenka) 
prstů lidské ruky. Tato práce se šamotovou hlínou má 
kromě materiálu s keramikou společné jen závěreč- 
né vypalování. Techniku vynalezl v roce 2000 Štěpán 
Axman, který provozuje v Tasově na Žďársku sou- 
kromou školu modelování pro nevidomé výtvarníky.

Vodorovně: A. Rychlopalné automatické zbraně;  
staré vztažné zájmeno. – B. Tělo; mužské křestní 
jméno řeckého původu. – C. Hrdina; předložka; lotyš- 
ské platidlo; Amova partnerka. – D. Osobní zá- 
jmeno; kaz dřeva; modelářská souprava; ženský zpěv- 
ní hlas. –  E. Klukovská zbraň; v esperantu „velmi“; část  
svíčky. – F. Květní prášek; hora v Brdech; snad; spoj- 
ka. – g. Římskými číslicemi 55; pouze; arabské muž-
ské jméno; spoluzakladatel dadaismu. – H. Sicilské 
sladké víno; čínské platidlo. – I. Tím způsobem; 2. ta- 
jenka. 

Svisle: 1. Horní část místnosti; odměna za práci. – 
2. Cyklická sloučenina; hostec. – 3. Náš bývalý zpě-
vák; lékopisné označení soli; tibetský dlouhosrstý  
horský skot. – 4. Primát; touš; umělá vyvýšenina. –   
5. Okrasná zahrada; barvivo do kopírky. – 6. Nemoc- 
niční oddělení; část těla; souhlas. – 7. Symbol ne- 
vinnosti; cizokrajný dravý pták. – 8. Výtažek z léčivých 
rostlin; písmeno řecké abecedy; ukazovací zájme- 
no. – 9. Kambodžské platidlo; spojka; německá ře- 
ka. – 10. Zlatnická práce; duchovní pohanský kněz. – 
11. Islámské rodové tradice; ne studeně.

Pomůcka: att, Ea, terp, žrec.                                 (mk) 

Termín pro tuto křížovku: pondělí 25. srpna.
Vyluštění z čísla 2: 1. RYBAŘENÍ, 2. HEJTMAN.
Cenu získávají: Co křížovka, to rekord, tentokrát do- 
konce dvojnásobný – všech 68 luštitelů poslalo správ- 
né znění tajenky; kompletní vyluštění viz níže. 
Při losování se štěstí usmálo na těchto pět:
1. Monika Ryvolová, Pardubice,
2. Ondřej Gregor, Chrudim, 
3. Lenka Junová, Krnov,
4. Jiří Myška, Pardubice,
5. Iva Kryšpínová, Vojenice.
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Specialisté na eshop  
www.webovy-servis.cz

Pro chvíle oddechu

Významný sponzorský podíl na aktivitách České abilympijské asociace má dlouhodobě také místní 
samospráva. V letošním roce náleží poděkování vyjmenovaným městům a obcím ze tří krajů:
Pardubický – Černá u Bohdanče, Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Hlinsko, Horní Jelení, Horní Ředice, Choltice, 
Chrudim, Chvojenec, Jankovice, Kočí, Kostěnice, Křičeň, Mikulovice, Moravany, Nasavrky, Němčice, Opatovice nad 
Labem, Ostřešany, Přelouč, Rabštejnská Lhota, Ráby, Rybitví, Sezemice, Slatiňany, Slepotice, Srch, Srnojedy, Staré 
Hradiště, Staré Ždánice, Třemošnice, Valy, Veselí, Vlčí Habřina, Vysoké Mýto; 
Královéhradecký – Bolehošť, Černožice, Dobré, Lično; 
Středočeský – Poděbrady.

Novým partnerem  
České abilympijské asociace 
 se stala MetLife pojišťovna. 

Zúčastnila se letošního 22. ročníku republikové abilympiády  
s mezinárodní účastí, která se uskutečnila 

v pardubické ČEZ Aréně v termínu 23. a 24. května.

Tímto děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Společnost PROKOP INVEST, a.s je pokračovatelem tradiční strojírenské vý-
roby v Pardubicích. Mezi její hlavní produkci patří obilní mlýny, dodává tech-
nologické linky a zařízení pro zpracování obilí, živočišných odpadů a speciální 
aparáty pro chemický a potravinářský průmysl. Ve své firemní politice klade 
důraz zejména na kvalitu výrobků, komplexnost svých nabídek a osvětu uživa-
telů dodávaných zařízení.
Odběrateli výrobků s ochrannou známkou PROKOP jsou domácí i zahraniční 
zákazníci. Většina dodávek jde na export, a to nejen do zemí EU, k tradičním 
odběratelům patří i mnohé exotické země – např. Egypt, Súdán, Etiopie, Mon-
golsko, Nepál, Bolívie nebo Paraguay a Brazílie. 

Společnost PROKOP INVEST v letošním roce rozšířila řady partnerů České 
abilympijské asociace. Ve svém sponzoringu se nezaměřuje pouze na pod-
poru abilympiády, stranou zájmu nezůstávají ani ostatní aktivity usnadňující 
život osobám se zdravotním postižením.

PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35  
533 01 Pardubice
tel.: 466 655 300
prokop@prokop.cz
www.prokop.cz

Soutěžní podmínky, informace, doporučení:
- Ceny věnuje firma ANNABIS Olomouc.
- Každý luštitel musí pro zařazení do slosování zaslat do uvedené- 
 ho termínu správné znění tajenky/tajenek (ve druhém případě vč. 
 jejich čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE). 
- Ceny doručuje pošta, proto je třeba napsat také adresu. Jiný  
 způsob doručení je možný po telefonické domluvě na čísle 466  
 052 050. 
- V dalším vydání se luštitelé vždy dozvědí jména výherců i správ- 
 né řešení. Umožní-li to prostorové podmínky, budou si moci svoje 
 řešení porovnat s kompletně vyluštěným obrazcem.
- Od května loňského roku lze luštit i prostřednictvím facebooku.
- Každý by měl před odesláním provést třeba i vícenásobnou kon- 
 trolu svého vyluštění a v případě většího počtu tajenek také je- 
 jich doplnění správným číslem. V souvislosti s pohromou souvi- 
 sející s křížovkou v čísle 1 ještě jedno doporučení: Správné číslo  
 u tajenek lze ověřit i doplněním vyluštěných znění do úvodního 
 textu. 

Kontakty pro zasílání:
	e-mail: filip.novotny@caacz.cz; do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
	klasická pošta: Česká abilympijská asociace, o.s., Filip Novotný,  
 Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice; 
 na obálku heslo KŘÍŽOVKA.                                                       (mk)



František Trunda z Brna se stal v úterý 13. května 
prvním majitelem Elbee, speciálního auta pro osoby 
s těžkým tělesným postižením, které vyrábí v Lošti- 
cích firma ZLKL. Její jednatel Ladislav Brázdil předal 
muži, který je na vozíku 10 let, také certifikát potvrzují- 
cí tuto skutečnost. 

F. Trunda neskrýval svoje nadšení: „Na Elbee jsem se těšil 
jako dítě na zmrzlinu, mé pocity se dají jen těžko popsat… 
Představuje pro mě osamostatnění, jaké jsem si dřív ne-
dokázal ani představit. Budu moct jet sám tam, kam mě  
dosud musel odvézt někdo jiný. Oceňuju na něm, že je  
vybavené jako každý jiný automobil, snadno ovladatel- 
né a hlavně že ho můžu řídit z vozíku bez nutnosti pře-
sedání.“ 

Toto hodnocení potvrdilo týmu konstruktérů, že se jim 
náročný několikaletý projekt podařilo dovést do zdárného 
konce. F. Trunda s nimi byl v úzkém kontaktu již od fá- 
ze vývoje. Vůz, jehož pořízení financoval z vlastních zdrojů, 
se v závěrečné fázi upravoval podle jeho přání a potřeb. 

V tomtéž týdnu si toto unikátní vozidlo odbylo také 
pražskou propagační premiéru na třídenní oficiální prezen-
taci v prostorách ústředí Českých center na Václavském 
náměstí. Tento oceněný projekt v soutěži Česká inovace 
2013 v kategorii Inovační hvězda L. Brázdil přiblížil mj. slo-
vy: „Uvedení Elbee na trh předcházel více než desetiletý 
vývoj. Nápad na jeho výrobu se zrodil už v roce 2003. 

Prototyp speciálu pro vozíčkáře byl vytvořen o čtyři roky 
později a dolaďování všech podrobností trvalo celých sedm 
let. Míří na všechny skupiny vozíčkářů, ale nejužitečnějším 
pomocníkem je pro ty, kteří bez cizí pomoci nezvládnou 
přesun do auta a manipulaci s vozíkem.“

Speciální vozíčkářské auto Elbee je dvoumístné (sedad- 
lo spolujezdce je sklopné) vozidlo, tzv. těžká čtyřkolka,  
o váze 400 kilogramů s benzínovým motorem se spotře- 

bou 4,5 l/100 km a konstrukční rychlostí 80 kilometrů. Ná- 
stup je předními odklopnými dveřmi s rampou, které se 
ovládají dálkově. Mohou ho řídit osoby od 17 let věku s ři-
dičským oprávněním B1. Cena vč. běžných úprav ručního 
řízení dosahuje po zaváděcí slevě 398 tisíc korun. Veškeré  
potřebné informace přináší web www.elbee.cz.

Prototypovou verzi obdivovali v roce 2011 také účastníci 
abilympiády.                                                                    (mk)
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V Domově pod Kuňkou se dočkají li- 
dé s mentálním a kombinovaným po-
stižením vlastní knihovny, a to díky  
Krajské knihovně v Pardubicích, která  
ve spolupráci s Klubem SenSen Par- 
dubice darovala tamním uživatelům  
na 500 knih z veřejné sbírky.

„Jsme velice potěšení, že nám Kraj- 
ská knihovna v Pardubicích darovala 
takový objem knih. Mnozí lidé se do- 
mnívají, že osoby s mentálním po- 
stižením neumí číst, ale tak to v mno-
ha případech vůbec není. V Domově 
pod Kuňkou se snažíme o individuál-
ní přístup ke každému uživateli, díky 
němuž jsme se dozvěděli o zájmu 
uživatelů o knihy,“ vysvětlil Tomáš Čer-
ník, ředitel Domova pod Kuňkou.

 V Domově pod Kuňkou žije 80 osob  
se zdravotním postižením. Dalších 15  
uživatelů využívá službu chráněné  
bydlení. „Čtením knih si mohou naši 
uživatelé zvýšit slovní zásobu a vše-
obecný rozhled, což je pro ně velmi 
důležité. Proto jsme se rozhodli oslo-
vit Krajskou knihovnu v Pardubicích 

s žádostí o dar,“ vysvětlil Tomáš Černík. 
 Domov pod Kuňkou je, stejně jako 
krajská knihovna, příspěvkovou orga- 
nizací Pardubického kraje. „Spoluprá- 
ce obou subjektů je zatím na počátku 
a může být příkladem pro bližší vztahy 
i mezi našimi dalšími organizacemi,“ 
konstatoval krajský radní pro sociální 
věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Před Vánoci jsme uspořádali společ- 
ně s Klubem SenSen veřejnou sbírku 
knih. Jsme moc rádi, že tato sbírka na-
plnila naše očekávání a že se knihy  
stanou součástí života osob s mentál- 
ním postižením,“ přibližuje spolupráci 
obou organizací Libuše Adamová, zá- 
stupkyně ředitele knihovny.

Darované knihy patří do nejrůzněj- 
ších žánrů a každý čtenář by si tak  
měl přijít na své. Pro děti, které jsou  
v Domově pod Kuňkou ubytovány, je  
ve sbírce mnoho pohádkových kní- 
žek s ilustracemi. Dospělí mají na vý- 
běr například knihy o Divokém zápa- 
dě, detektivky, romantické čtení nebo 
klasickou beletrii.                             (fr)

Snímky: Agentura likeit

Domov pod Kuňkou bude mít vlastní knihovnu

Na snímku ještě v krabicích knihy da-
rované krajskou knihovnou.

Druhý ročník charitativního výstu- 
pu z Pece pod Sněžkou na naši 
nejvyšší horu, který se uskuteč-
nil poslední květnový den, přine- 
sl 320.000 korun a zapojilo se 
do něj přes 500 lidí! Jsou urče- 
né dvanáctiletému Petru Janušovi  
z Trutnova, který přišel o nohu 
vinou zhoubného nádoru.

„Sto padesát tisíc korun dosta- 
ne Péťa na kurz chůze bez fran- 
couzských holí na pražských Mal- 
vazinkách a nákup sportovních  
a kompenzačních pomůcek. Zby- 
tek věnujeme dalším dvěma vy- 
braným postiženým dětem,“ řekl 
Miloslav Doležal z pořádajícího 
občanského sdružení Cesta za 
snem. 

Průběhem akce byl příjemně 

překvapený její hlavní protagonis- 
ta Jaroslav Petrouš. Sám ampu- 
tář, paralympionik a člen atletické-
ho oddílu Hvězda TPS Pardubice 
překonal svůj loňský rekord. Na vr- 
chol Sněžky se dostal za 1:59:12 
hodin, což bylo o více než 12 mi- 
nut rychleji než loni: „Jsem potě-
šený množstvím běžců i ostatních 
lidí, kteří si koupili charitativní 
trička a šli s námi na vrchol. Příští 
rok bych rád na Sněžku znovu, 
abych opět mohl pomoci dětem, 
které to potřebují.“

Dojetí neskrýval ani Péťa (na 
snímku s moderátorkou doprovod- 
ného programu, televizní rosnič- 
kou Alenou Zárybnickou): „Všem, 
kteří mně pomohli, moc děkuju!“

                                     (fr)

Sněžka „vybrala“ 320 000 korun

Vím, proč běžím! To je heslo tří běžkyň, které v dubnu 
podpořily Svaz tělesně postižených originálním způsobem: 
každá uběhla víc než 20 kilometrů. Příhodná numerická 
paralela: naše organizace již víc než 20 let pomáhá lidem 
se zdravotním postižením překonávat bariéry, které jsou 
mnohem obtížnější než Sportisimo 1/2Maraton Praha 2014.

Běh na dlouhou trať, ať už skutečný nebo pomyslný, je  
věcí silné vůle a mnoha nečekaných překážek. Občerstvo-
vací stanice je základem v obou případech. Snažíme se být 
kvalitní a osvěžující „občerstvovačkou“ na velmi náročné 
trati lidí s tělesným postižením. Děkujeme za podporu! 

Eva Mojžišová, 
Svaz tělesně postižených v ČR

Víme, proč běžíme

Zleva: Eva Mojžišová (fundraiserka Svazu), Michaela Řiháčko-
vá (ve Svazu se podílí na projektu Cesta k zaměstnání), Jitka 
Ludvíková (kamarádka Evy a fanynka Svazu).

Vozíčkářské minivozidlo převzal první řidič

Také letos se v Praze uskuteční sportov- 
ní setkání (nejen) vozíčkářů Hvězda 2014 – 
Memoriál Zdenky Hanákové. Akce, kterou 
pořádá Pražská organizace vozíčkářů, je 
připravena s ohledem na potřeby lidí s tě- 
lesným postižením, ale má co nabídnout 
i široké veřejnosti, dětem i dospělým. Na 
tradičním místě, před letohrádkem Hvězda 
ve stejnojmenné oboře, mohou v sobotu 
30. srpna amatérští sportovci závodit ve 
slalomu či jízdách na vozíku a bězích. Na 
startu se mohou objevit i rodiče s kočárky 
nebo senioři.

Všem zahraje a zazpívá Wabi Daněk. Pro 
účastníky budou přichystány i zábavné do-
plňkové sporty, např. minigolf, lukostřelba, 
ruské kuželky, kroket či hod na cíl, a zahrad-
ní hry Drá-kula a Garden-rondo.

Už dvaatřicátý ročník Hvězdy bude zahájen 
ve 13 hodin. Občerstvení zajištěno. Každý 
přihlášený závodník dostane malý dárek, na 
vítěze čekají hodnotné ceny. Další informa-
ce sdělí Jaroslava Franková, předsedkyně 
sdružení, na telefonu 731 469 084.        (pel)

Odpoledne plné 
sportu a zábavy před 
letohrádkem Hvězda

Už několik let se mladí abilympionici sjíždějí na svoji  
vrcholnou přehlídku týden před pardubickým soutěžním  
setkáním dospělých. Letos to bylo v sobotu 17. května:  
13. česká abilympiáda pro děti a mládež se tradičně 
uskutečnila v areálu Jedličkova ústavu a škol v Praze na 
Vyšehradě za výrazného přispění Nadace Jedličkova ústa-
vu a projektu „Čtení pomáhá“ a jako vždy pod záštitou  
České abilympijské asociace. 

Slovem „tradiční“ lze letošní ročník charakterizovat prak-
ticky od A do Z. O úspěšném průběhu svědčila nejen v ti-
tulku zmíněná radost ze soutěžení. Stejné to bylo i v přípa- 
dě cen, které díky přetrvávající podpoře četných partnerů 
a sponzorů převzali při závěrečném vyhlašování výsled- 
ků všichni soutěžící. K tradici patří i současně se konají- 
cí trhy chráněných dílen. 

Také zhruba stovka soutěžících i členů týmu pořadatelů 
pod vedením Jiřího Janouška a dobrovolniků jsou ob- 
vyklá čísla. Vedoucím jednotlivých disciplín, rozhodčím, 
dalším pořadatelům i studentům zejména pedagogických 
oborů pražských vysokých škol je třeba jako každoročně  
za obětavou práci vyslovit velké poděkování. 

Soutěžící mladší kategorie (6–12 let) se utkali v 10 dis-
ciplínách, starší ve 14. V té souvislosti tradici rozšířily nej-
početněji obsazené disciplíny – keramika, malování, stude-
ná kuchyně a lego. 

Další příležitost prokázat svoje schopnosti a dovednosti 
dostanou příznivci české abilympiády pro děti a mládež  
16. května 2015.                                                             (mk)

Radost ze soutěžení 
byla vidět na každé tváři



Místo nejen 
pro rozšiřování znalostí

Zrekonstruovaný bezbariérový 
objekt Centrum bez bariér, kte- 
ré se nachází v klidném prostře-
dí klášterního areálu v Nové 
Pace, pouhých pět minut chůze 
od centra města, nabízí vhodné 
ubytování. 
Je určeno pro handicapované  
a seniory, je však vhodné i pro 
jednotlivce, skupiny i rodiny  
s dětmi. Pokoje mají společnou 
kuchyňku s koupelnou, sociální 
zařízení je vždy pro dva pokoje. 
Více informací najdete na www. 
zbb.cz. Kontakt: Jitka Fučíko- 
vá, tel. 603 434 833 nebo 493 
724 159, email: jitka.fucikova@
zbb.cz.                                   (zr)

Na Střední průmyslové ško-
le elektrotechnické a Vyš- 
ší odborné škole Pardubice  
vyvíjejí v rámci kroužku ro-
botiky pomocí technologie 
Kinect zařízení na pomoc 
postiženým dětem nebo epi-
leptikům. Čtyřměsíční pro-
jekt žáků III. ročníku Jaku- 
ba Fibigara a Jana Škody 
pod odborným vedením  
učitele Pavla Čápa začali 
v červnu klinicky testovat ve 
Fakultní nemocnici v Hrad- 
ci Králové.

Studenti předvedli svou  
práci s technologií Kinect. 
„Pomocí vytvořených sou- 
řadnic snímáme jednotlivé  
body lidského těla, které  
jdou formou dat do počíta- 
če. Tam námi vytvořený soft- 
ware data zpracuje a ode- 
sílá v podobě souřadnic do  
robotů. V tomto případě na-
příklad bagr přesně reago-
val na pohyby mého těla,“ 
vysvětlil Jakub Fibigar. 

Pro Honzu i Jakuba je  
hlavní motivací skutečnost, 
že je programování prostě 
baví a mohou někomu 
usnadnit život. Projektu se 
věnují několik hodin týd- 
ně. „Technologie by mohla  

umožnit dětem i hendikepo- 
vaným rehabilitovat formou 
zábavné hry, každý jejich po- 
hyb by se přenesl do po-
hybu robota a prakticky 
ihned by viděli výsledek. Lé- 
kař vedle toho dostane přes- 
ná data o míře pohyblivos- 
ti,“ upřesnil učite Pavel Čáp. 

Podle hejtmana je to ces- 

ta, kterou by se mělo vydá-
vat odborné školství v kra- 
ji. „Duální vzdělávání totiž 
neotevírá prostor pouze pro 
praktickou výuku, ale také  
pro výzkum a vývoj. S vět- 
ším zapojením zaměstna- 
vatelů a finanční podporou 
evropských fondů, o kterou 
budeme v novém progra-
movém období usilovat, má 
elektrotechnika v regionu 
velký potenciál,“ doplnil pří- 
tomný hejtman Pardubické- 
ho kraje Martin Netolický. 

(fr)
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Hořické Odborné učiliště a Praktická škola 
(OUPrŠ) v Havlíčkově ulici má reprezentan- 
ta České republiky. Vozíčkář František Pet-
rák, žák tříletého oboru brašnářská výro-
ba, byl zařazen do reprezentace ve sportu 
zvaném boccia. 

Jde o hru připomínající známou hru pétan- 
que – cílem je hodit kožený míček (má hmot-
nost 275 g a obvod 270 mm) co nejblíže k cí- 
lovému míčku, tzv. jacku. Hra se už v roce 1984  
stala paralympijským sportem a podle posled-
ních údajů ji provozují postižení sportovci ve 
více než padesáti zemích světa.

„S bociií jsem začal v košumberské léčeb- 
ně, za jejíž barvy hraju soutěže dodnes, ale  
protože není v mých finančních možnostech  
sem dojíždět, trénuju v Hořicích v Ústavu so-
ciálních služeb pro tělesně postižené,“ řekl  
nám dvaadvacetiletý vozíčkář a pochvaluje si: 
„Přestože nejsem členem jejich klubu, vychá- 
zejí mně všemožně vstříc. Věnuje se mně 
Vladimír Nosek, který je shodou okolností tre-
nérem reprezentace.“

„Snažíme se všem našim žákům vytvářet  
dobré podmínky nejen pro vlastní studium či 
praxi, ale myslíme i na jejich volný čas“, řekl  
nám Jiří Kopecký, ředitel školy, která vznikla 

už v roce 1960 s cílem postarat se o vzdě-
lání a výchovu mládeže ze škol vyžadující 
zvláštní péči. Dnes tvoří ucelený komplex – 
v jednom objektu je škola, internát, jídelna, 
dílny a sportoviště. „Pro využití volného času 
mají naši žáci k dispozici celou řadu kroužků, 
saunu, posilovnu, tělocvičnu, hřiště s umě- 
lým povrchem, kulečník, šipky, stolní fotbal, ale 
i třeba oddychovou zónu s grilem a udírnou. 
Podporujeme všechny aktivity, čehož je Fran-
tišek Petrák důkazem,“ doplnil Josef Hora, zá-
stupce ředitele.

František Petrák si dobrými výsledky –  
2. místem v OZP Cupu 2013 a dvěma vý- 
hrami v jednotlivých kolech v Brně a Velkém  
Meziříčí, řekl o zařazení do reprezentace. „Je  
to pro mě splněný sen, budu reprezentovat  
na Open Cupu v Portugalsku. Rád bych se  
samozřejmě dostal i na paralympiádu, to je  
vrchol  pro každého z nás.“

Tréninková příprava nadějného vozíčkáře  
není jednoduchá, k tomu se přidávají nemalé  
finanční náklady na jednotlivé soutěže. Cesty  
a startovné na ně si hradí ze svého, ubyto-
vání a stravu mu platí jeho klub TJ Léčeb- 
na Košumberk, takže vítá jakoukoliv podpo-
ru. Hořické učiliště mu už pomocnou ruku  
podalo…                                                        (fr)

Věkoše: Komplexní 
služby do dvou let

Vozíčkář František Petrák bude reprezentovat

Žáci střední školy vyvíjejí
technologii na pomoc postiženým

Po necelých dvou letech mají Litomě- 
řice dotisk mapy bezbariérových tras 
města, pomocí níž se lidé s omezenou 
pohyblivostí a na vozíku mohou co  
nejpohodlněji dostat na úřad nebo na 
návštěvu zajímavých míst.

Trasy jsou zakreslené jednoduchým 
způsobem v barvách semaforu, mapa je 
dostatečně čitelná a jsou na ní kromě 
historické části města zmapované i tra- 
sy k nákupním centrům a část Pokratic. 

Mapa je nyní ve třech verzích: tiš-
těná, na internetu www.litomerice.cz/ 
bezbarier a nově ve verzi pro mobilní 
zařízení, kde je na zadní straně v tiráži 
QR kód. Ten umožňuje uživatelům  

s chytrými telefony a tablety jednodu-
chý způsob načtení této mapy do je- 
jich mobilních zařízení a její následné 
zobrazení.

Tištěná mapa je k dispozici zdarma  
v informačním centru města či v zaří- 
zeních sociálních služeb.

Na její tvorbě se podílela Jana Matouš- 
ková za Diakonii, organizace Asociace 
rodičů a přátel – Klub Plamínek, grafic- 
kou stránku zpracovala Leona Slabo- 
chová z GIS Města Litoměřice. 

Finančně mapu podpořilo komunitní 
plánování města a Centrum cestovní- 
ho ruchu Litoměřice.

                    Eva Klabanová

Nabídka 
z Nové Paky

Integrační centrum, kde budou na 
jednom místě poskytovány kom- 
plexní služby osobám se zdravot- 
ním postižením. To je plán města  
Hradec Králové, který by se mohl 
uskutečnit během dvou let. Před- 
pokládané náklady by měly pře- 
sáhnout čtyřicet milionů. Pokryjí  
je evropské fondy, kraj i město. 

„Centrum pro integraci osob se 
zdravotním postižením nyní sídlí 
v prostorách na Pospíšilově ulici, 
kam se přestěhovalo v roce 2009 
po asanaci městských prostor  
v ulici F. Šrámka, kde následně 
vznikl díky evropským fondům no- 
vý sportovní areál Bavlna,“ sdě- 
lila náměstkyně hradeckého pri-
mátora Anna Maclová. 

Vznik nového centra byl podpo-
řen už v roce 2010, a to bez- 
platným převodem objektu včet-
ně přilehlých pozemků v lokalitě 
Věkoše Centru pro zdravotně po-
stižené Královéhradeckého kraje. 
„Důvodem převodu byla snaha 
centra podat žádost o evropskou 
dotaci na rekonstrukci a dostav-
bu objektu a zajistit realizaci ce-
lé akce z prostředků evropských 
fondů,“ dodává Maclová. 

V současné době je zpracová- 
na projektová dokumentace na  
rekonstrukci objektu ve Věkoších, 
včetně stavebního povolení. Cent- 
rum bude poskytovat například od- 
borné poradenství, půjčovat reha- 
bilitační a kompenzační pomůc- 
ky nebo prostory pro volnočasové  
aktivity, slibuje plán.               (skr)                         

tři verze mapy 
bezbariérovosti Litoměřic

Bezbariérový počítačový klub pro zdravotně postiže- 
né Zelený pták v Praze-Kunraticích zahajuje v září  
letošní závěrečné čtyřměsíční kurzy, do nichž se  
mohou již nyní hlásit také senioři z Prahy a blízké- 
ho okolí. Kurzy probíhají individuální formou, osoby 
se zdravotním postižením zaplatí 300, senioři od 400 
do 600 korun, se slevami mohou počítat ženy na ma- 
teřské dovolené a děti, pokud je absolvují jako do-
učování. Od seniorů se navíc přijímají přihlášky do 
kurzu angličtiny pro mírně pokročilé. 

Další činností jsou např. výlety – jednodenní po-
znávací a jedenkrát ročně vícedenní.                   (mk)

Velmi oblíbenou aktivitou je také pořádání výstav vý-
tvarných prací handicapovaných umělců, Na jubilejní  
padesáté se návštěvníci seznámili s tvorbou zdravotně 
postižených umělců z nedaleké Petýrkovy ulice, kde je 
několik domů z bezbariérovými byty pro vozíčkáře.
Hudební doprovod obstarali zrakově postižení žáci  
z Konzervatoře Jana Deyla, která se specializuje právě 
na výchovu umělců s tímto handicapem.

Chlapec ovládá bagr pohyby obou rukou.

PC klub pro zdravotně postižené
U Zeleného ptáka 1158

148 00 Praha 4 
Tel.: 271 913 590

zelenyptak@zelenyptak.cz     www.zelenyptak.cz

Rubikova kostka 
pro nevidomé

Hlavolam, který před 40 lety 
vymyslel maďarský inženýr  
Ernő Rubik, je odpočátku ce-
losvětovým hitem. Jeho ob-
libu ostatně potvrzují četné 
šampionáty ve skládání na 
rychlost (speedcubing); sou- 
časný oficiální světový re- 
kord je 5,55 sekundy. Mno- 
hý speedcuber si s ní 
navíc dokáže poradit i na- 
slepo s šátkem či klapkami  

na očích. Ale může se skládat opravdu „naslepo“ (možná  
lépe poslepu) neboli mohou se o to pokusit také nevidomí?  
Ano, mohou.

Na loňském mistrovství Maďarska v jejím skládání byl 
totiž představen speciálně upravený model s výstupky, 
které skládání umožňují – viz snímek. Kromě tohoto ale 
samořejmě existují různé další systémy hmatných sym- 
bolů, které Rubikovu kostkuji „zpřístupňují“ osobám s těž-
kým zrakovým postižením.                                             (mk)  

zajímavost



Pardubanda oživila Machoňovu pasáž
Česká abilympijská asociace (CAA) a Rozvojový fond Pardubice ote-
vřely v Machoňově pasáži prodejnu Pardubanka, pro kterou se ve spo-
lupráci s Úřadem práce podařilo zajistit čtyři nová pracovní místa osob  
se zdravotním postižením. 

„Ve všedních dnech od půl osmé až do osmnácti hodin chceme ne-
jen turistům nabídnout ucelenou škálu výrobků propagujících město 
Pardubice anebo pocházejících od výrobců z regionu. K dostání tu bu- 
dou např. pardubický perník, pivo Pernštejn, produkty Střední školy po-
travinářství a služeb Pardubice, mléčné výrobky a uzeniny od místních 
výrobců, marmelády, ovocné produkty, čaje, mošty, med a další,“ řekl 
Jaromír Krpálek, jednatel CAA. „Pardubanda bude zároveň plnit úlohu 
informačního centra se zaměřením na zdravotně postižené, poskytne  
jim nejen informace k různým oblastem turismu v našem městě a oko- 
lí,“ doplnil Martin Charvát, ředitel Rozvojového fondu Pardubice. 

Cena Stejná šance 
2014 putovala 
do Moravan
Prestižní soutěž Stejná  
šance – Zaměstnavatel 
roku 2014 v Pardubic- 
kém kraji vyhrála firma 
Acerbis Czech Morava- 
ny, která byla v Kosatci 
oceněna za šanci, kte- 
rou dává na otevřeném 
pracovním trhu lidem se  
zdravotním znevýhod- 
něním. „Zaměstnáváme 
pětatřicet lidí včetně tří 
handicapovaných. Jed- 
ná se o manipulanta, 
který zaváží hotové vý- 
robky do skladu, pří- 
praváře, který chystá prášky do pytlů před vlastní výrobou, a uklízečku,“ 
řekl Ondřej Šmahel při přebírání ocenění a dodal, že se jim osvěd- 
čuje spolupráce s Českou abilympijskou asociací, která pomáhá 
s výběrem vhodných osob pro jednotlivé profese. Mezi čtyřmi oce- 
něnými dále byly firmy RBCt Svitavy, Zahradnictví Petr a Vlaďka 
Šťastní Ústí nad Orlicí a Gymnázium Josefa Ressela Chrudim. Záštitu 
nad krajským kolem soutěže, jejíž vyhlášení se konalo v Integračním 
centru sociálních aktivit Kosatec, měl krajský radní Pavel Šotola zod- 
povědný za sociální oblast a neziskový sektor. 
 
V Kosatci mají 
trampolínu 
i oheň na buřty
CAA otevřela nově 
upravenou zahradu,  
která vylepšuje pro- 
středí i vlastní fungo- 
vání jejího Integrační- 
ho centra sociálních  
aktivit ve Sladkovské-
ho ulici.  

Známý Kosatec nabí- 
zí široké veřejnosti 
oázu klidu v centru 
města a je připraven 
třeba na návštěvu maminek s dětmi. „Máme pro ně na zahradě do-
meček, obří trampolínu, házecího panáka, míče a hračky. Zájemci 
budou mít možnost si při příjemném posezení opéci buřty přímo nad 
otevřeným ohněm a zároveň třeba využít i tréninkovou kavárnu 
U tiskaře Brixe,“ řekla Ivana Dolečková, ředitelka CAA.

„Zahrada je zajímavým nápadem, jak využít venkovní prostor. Ten  
se teď stává místem setkávání zdravých s postiženými. Jde vlast- 
ně o další odbourávání zbytečných hranic mezi nimi, a to je dobře,“  
řekla při slavnostním otevření Jana Hanzlíková, náměstkyně minist- 
ryně práce a sociálních věcí.                                   

Text a foto: Jaromír Fridrich

Od roku 2012 se pravidel- 
ně jednu březnovou sobotu 
v Obchodním centru Letňany 
nedaleko konečné stanice lin- 
ky C metra koná největší 
česká soutěž ve skládání puz- 
zle na čas pro děti i do- 
spělé s příznačným názvem 
Puzzlemánie.

Odpoledne s lákavým dopro- 
vodným programem si velmi ob- 
líbili také malí i velcí soutěžící 
např. s Downovým syndromem, 
mentální retardací, vzácnými 
syndromy či autismem. Sklá- 
dají spolu se svými vrstevníky 
v pěti věkových kategoriích 
a v jedné kategorii tříčlenných 
týmů. Každý soutěžící se může 
těšit na věcné ceny od spon- 
zorů, originální diplom a medai-
le vyrábějí děti a dobrovolníci  
z Komunitního centra Motýlek 
(www.motylek.org), spoluorgani- 
zátora akce. 

Vše potřebné o této akci na- 
leznete na webové adrese 
www.puzzlemanie.com.  (mk)

Puzzle láká 
každého

XII. ročník celoslovenské abilympiády se uskuteční 
11. října v Bratislavě s celou řadou změn. Patrně tou 
nejpodstatnější je vytvoření nominačního systému. 
Zájem o jednotlivé disciplíny totiž převyšoval kapacit-
ní možnosti, organizátoři si od něj zároveň slibují  
i zkvalitnění soutěží.

Každý zájemce o soutěžení musí zároveň s  před-
běžnou přihláškou poslat alespoň jednu fotografii 
svého výrobku, který se vztahuje k vypsané disciplí-
ně. Fotografie následně posoudí porota a autory vy-
braných snímků vyzve k podání závazné přihlášky. 
Všichni soutěžící budou moci na doprovodné pro- 
dejní výstavě prezentovat i výrobky nesouvisející  
s jejich konkrétní soutěží.

Změnilo se i místo konání abilympiády, soutěžit se 
bude v atraktivních prostorách hotelu Sorea Regia, 
který se nachází nedaleko centra metropole na kopci 
nad Dunajem.

Slovenská obecná pravidla jsou až na několik 

výjimek podobná našim. Každý se také může přihlásit 
až do tří soutěžních disciplín. Rozdílná je ovšem 
spodní věková hranice – 16 let, nebo čtyři soutěžící 
jako minimální počet nutný k uspořádání disciplíny. 

V předběžném seznamu 26 soutěžních disciplín na-
jdeme i takové, které se u nás nevyhlašují – kadeř- 
nictví, zdobení medovníků a výrobu svatebního před-
mětu, v jedné disciplíně vyšívání se bude používat 
křížkový steh, ve druhé plný.

Protože z přidělených dotací nelze letos hradit 
účastnický poplatek případných účastníků ze zahra-
ničí, musí tito zaplatit 70 euro, přičemž jim nebude 
proplaceno ani cestovné.

Podrobnější informace jsou postupně k dispozici  
na www.abilympiada.sk. 

Vysokou úroveň abilympijského hnutí Slovensko 
potvrdilo mj. v roce 2007 v Japonsku na 7. meziná-
rodní abilympiádě, odkud se vrátilo jako nejúspěš-
nější evropská výprava.                                       (mk)

Svatoanenské 
slavnosti potěší 
děti i dospělé

     OP
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Partneři:

zaostřeno na CAA

Za dveřmi je Opel Handy Cyklo 
Maraton. Unikátní 111hodinový zá- 
vod družstev napříč Českem  
a Slovenskem, do něhož budou 
aktivně zapojeni lidé se zdravot-
ním postižením, se podruhé koná 
na přelomu července a srpna. 
Letos ovšem půjde o mnohem 
větší a nejspíš i sledovanější ak- 
ci: oproti loňsku, kdy soupeřilo jen  
6 družstev, se 30. července na 
startu v Praze objeví třicet privát-
ních i firemních týmů. V každém 
musí být aspoň jeden jezdec s po-
stižením. Mnohé týmy ale mají 
stav zdravých a handicapovaných 
téměř v poměru 50 na 50 a při-
hlášen je i tým složený výhradně 
z handicapovaných osob.

Jak oznámilo pořádající sdruže- 
ní Cesta za snem, povinnými prů-
jezdními body na 2222kilometrové 
trase je 24 rehabilitačních ústavů, 
spinálních jednotek či speciálních 
zařízení, mezi kterými nechybí  
pardubické Integrační centrum Ko- 
satec. V několika místech se usku-
teční osvětový a zábavný program 
pro lidi s postižením a hlavně pro 
širokou veřejnost. Veselo bude  
i 3. srpna v pražském areálu Lad- 
ronka, kam je naplánováno slav-
nostní zakončení závodu a vy- 
hlášení vítězů: od rána tam bude 
probíhat sportovní den napříč han- 
dicapy, soutěže a koncerty kapel 
v čele s The Tap Tap.

Svůj tým vytvořila i Česká abi-
lympijská asociace za podpory  
Nadace Agrofert, za kterou velice 
děkuje. Je sestaven z jízdních kol, 
handbiku, trojkolky a dvoukola.  
„Na handbike usedne Tomáš Ne- 

věčný, basketbalista klubu Wheel- 
chair Basket Studánka Pardubice. 
Na dvojkole pojede Honza Říha, 
zrakově postižený horolezec, se 
svým vodičem. Trojkolku (tricykl) 
osedlá reprezentant TJ Luže Ko- 
šumberk František Vlček. Na silnič- 
ní kolo se posadí Daniel Rubeš 
a triatlonista Ondřej Sečka. Michal 
Sojka zvolil horské kolo, stejně jako 
kapitán týmu Honza Kubelka – 
dlouholetý dobrovolník naší orga- 
nizace,“ oznámil Filip Novotný, 
tiskový mluvčí Asociace.

Letní cyklomaratón má nejen 
standardní, ale i humanitární cíl. 
Opět totiž pomůže skupině osob 
s tělesným postižením. Konkrétně 
třiceti lidem čerstvě po úrazu ne- 
bo s vážnými problémy při ná- 
vratu do běžného života. Jejich  
patrony jsou jednotlivé týmy, tým 
CAA pojede pro Terezu Vargovou 
z Chrudimi. Jak informoval ředitel 
závodu, vozíčkář Heřman Volf, bu- 
de pro ně připraven motivační 
zážitkový víkend na Slapech, kde 
si vyzkoušejí, co všechno se dá 
dělat na vozíku a jak důležité je  
mít partu kamarádů.

Průběh závodu můžete sledo- 
vat on-line na stránkách www. 
111hodin.cz, kde má každý tým 
vlastní profil. Cyklisté i handbikeři 
do něj už vkládají fotografie, vi- 
dea a zprávy. Budou to dělat i bě- 
hem závodu za pomoci mobilních 
telefonů a tabletů, což bude pro  
fanoušky velmi atraktivní. Zmíněné 
webovky zároveň fungují jako ma- 
lá sociální síť a napomáhají vzniku 
komunity lidí holdujících pohybu  
a aktivnímu životnímu stylu.   (pel)

Jedinečný závod spojí 
Českou a Slovenskou republiku

Neseďte doma a pojďte se 
dále vzdělávat! Tak zve od 
března pražská OZP Aka- 
demie osoby se zdravot- 
ním a sociálním handica- 
pem i širokou veřejnost na 
rekvalifikační a rozvojové 
kurzy, školení a workshopy. 
Všechny tyto formy vzdělá- 
vání by měly v prvé řadě 
pomoci při hledání smyslu- 
plného zaměstnání.

OZP Akademie navíc vychází 
vstříc zájemcům, kteří nejsou  
z různých důvodů schopni si kur- 
zy zaplatit: pomáhá se zajištěním 
stoprocentního financování z pro- 
jektů ESF, u mimopražských vč. 
úhrady případného cestovného či 
ubytování. 

Účastníci školení a kurzů se spe- 
cifickými potřebami, které se ko- 
nají v bezbariérové učebně s in-
ternetovým připojením, se mohou 

spolehnout na jejich respektování. 
Lektoři mají dostatečné zkušenos- 
ti v oblasti práce s těmito lidmi. 
Protože někteří jsou sami zdravot- 
ně postižení, chápou lépe i potřeby 
kurzistů. Dokladem toho je foto- 
grafie: která zachycuje zrakově po-
stiženou lektorku a u okna sedící 
tlumočnici znakového jazyka, kte-
rá překládala neslyšící účastnici.

Podrobnější informace přináší  
web www.ozpakademie.cz.    (mk)

Kurzy zvyšují možnost zaměstnání

V bezbariérovém areálu Domova 
sv. Josefa v Žirči se v sobotu  
19. července uskuteční benefiční 
Svatoanenské zahradní slavnosti. 
Program začne už v 10 hodin sva-
tou mší v tamním kostele. Hlav-
ním dějištěm bude zámecký park, 
kde během odpoledne vystoupí 
např. skupina historického šer-
mu nebo legendární kapela Blue 
Effect. Nemalý zájem jistě bude  
o trh lidových řemesel a chráně-
ných dílen, ochutnávku bylinných 
likérů a sirupů či projížďky na 
ponících.

Držitelé průkazu osoby se zdra-
votním postižením mají vstup 
zdarma. Děti od 4 do 15 let, dů-
chodci a studenti zaplatí za lís-
tek 40 Kč, ostatní návštěvníci  
80 Kč. Výtěžek ze Slavností pů-
jde na rozvoj Domova sv. Jose-
fa, jediného lůžkového zařízení  
v Česku poskytujícího sociální 
a zdravotnické služby osobám  
s roztroušenou sklerózou.     (pel)

Slovenská abilympiáda požaduje 
„fotografickou předkvalifikaci“

Snímek: Oldřich Teringer

Cenu Stejná šance převzal zástupce firmy Acer- 
bis Czech Moravany Ondřej Šmahel (vpravo). 
Předali mu ji radní Pardubického kraje Pavel Šo-
tola a ředitelka CAA Ivana Dolečková.


