
Největší výstava svého 
druhu ve východních 
Čechách Kreativ Pardu- 
bice 2015 přivedla v zá- 
věru května do útrob 
Tipsport areny nejen ví- 
ce než 60 prodejců, ale 
zároveň nabídla i 23. 
ročník abilympiády, tra- 
diční národní přehlídky 
pracovních dovednos- 
tí lidí s handicapem, za 
účasti 81 soutěžících  
v 21 disciplínách. O obě 
navzájem propojené ak- 
ce byl velký zájem.

Na zahájení přišla celá 
řada významných hostů. 
Místopředsedkyně Se- 
nátu Miluše Horská  
podtrhla známou skuteč- 
nost, že každá vyspělá 
společnost se pozná po- 
dle toho, jak se stará  
o postižené: „Myslím, že  
se v poslední době v té- 
to citlivé oblasti udělalo 
dost, ale stále je co 
zlepšovat. Vítám i vzá- 
jemné propojení obou  
akcí. Pokud si mohu vy- 
brat, vždycky radši cho- 
dím na společné akce – 
tedy postižených a zdra- 
vých než na každou 
zvlášť. Vždyť všichni žijí 
vedle sebe a jsou vzá-
jemně propojeni.“ 

Obdiv neskrýval pri- 
mátor Pardubic Martin 
Charvát: „Handicapova-
ní často překonávají sa- 
mi sebe a dokáží přitom 
vytvořit úžasné věci. Po- 
dobné akce pro ně mají  
velký význam, pro nás 
ostatní by měly být in-
spirací.“

Slavnostního zahájení akce, nad kterou 
převzali záštitu ministryně práce a sociál-
ních věcí (MPSV) Michaela Marksová, 
hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický a primátor Pardubic Martin Charvát, 
se zúčastnili i 1. náměstek hejtmana Pardu-
bického kraje Roman Línek, náměstek par-
dubického primátora Jakub Rychtecký, ře- 
ditel Úřadu práce Pardubice Petr Klimpl, 
byli zde i  další významní hosté: zástupkyně 
MPSV Veronika Burešová, Jan Wiesner 
ze Svazu českých a moravských výrobních 
družstev, Jiří Doležal a Roman Sobotka 
z Krajské hospodářské komory, zastupitel 
města Pardubice Jan Mazuch a Zdeněk 

Zítko, ředitel Střední průmyslové školy po-
travinářství a služeb Pardubice.

Jednatel pořádající České abilympijské 
asociace Jaromír Krpálek všem přízniv-
cům a podporovatelům poděkoval: „Bez 
jejich tradiční pomoci bychom akci, která  
se v letošním roce ještě rozrostla o vel- 
kou výstavu, nemohli uspořádat. Vážíme si 
každé podané ruky, jsme vděčni za ja-
koukoliv pomoc.“

Součástí slavnostního zahájení byly slib 
rozhodčích, který přednesla Anna Janeč-
ková, a slib soutěžících v podání Pavly 
Indrové.

Kreativ i abilympiáda se poté rozběhly sou- 
časně. V ochozech byl zájem o více než 

60 stánků, které nenabídly jenom zboží, ale 
zároveň i spoustu inspirace pro domácí tvor- 
bu. V průběhu dvou dnů sem přišly téměř 
3000 návštěvníků. Zájem byl i o tradiční 
výstavu ABI-REHA, kterou opět zorganizo-
vala pardubická agentura Parexpo.

Abilympiáda měla 21 disciplín s jednaosm- 
desáti soutěžícími (kompletní výsledky na 
straně 3). Pořadatelé tradičně vyhlásili Abi-
lympionika roku, kterým se stal Jan Výlet  
z Kyjova, pravidelný účastník košíkářství. 
Dobrovolníkem roku se stal Štěpán Cin-
cibus ze Sezemic.

Oba dny nabídly i bohatý doprovodný 
program, ve kterém se představilo 270(!) 
účinkujících.                                             (fr)

Na ploše Tipsport areny bylo dva květnové dny pořádně živo. Pozornost však poutalo nejen dění zde, ale i u soutěžních 
stolků (vlevo dole), zájem byl i o tvořivé dílny výstavy Kreativ Pardubice 2015, jehož součástí 23. abilympiáda byla.          

Snímky: Jaromír Fridrich
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Hlavní partneři:

Spojení Kreativu a abilympiády  
bylo dobrým tahem

Velký zájem o výstavní expozice, 
soutěžní disciplíny i doprovodný program

„Obě akce jsme propojili záměrně – rádi by-
chom zbořili pomyslné hranice mezi zdravými 
a nemocnými a svým dílem přispěli k tomu, 
aby všichni k sobě našli cestu a navzájem 
poznali, co ten druhý umí,“ vysvětlila nám 
záměr spojení výstavy Kreativ a abilympiády 
Ivana Dolečková, ředitelka pořádající České 
abilympijské asociace.

q	 Jak jste spokojena? Naplnila se vaše 
očekávání?
Odpovím, že všeobecně ano, ale je třeba na 
všem do budoucna popracovat a ještě více 
vše propojit. Prodejců na Kreativu bylo hod-
ně, přišlo i hodně diváků, kteří se však třeba 
v pátek rekrutovali zejména z řad rodičů dě- 
tí, které vystupovaly v doprovodném progra-
mu. Berme premiéru jako dobrou zkušenost, 
na které je možné do budoucna stavět a dál 
ji rozvíjet. Máme se od čeho odrazit.

q	 Co vás na dvou výstavních a soutěž-
ních dnech nejvíce zaujalo? 
Tradičně velké umění a zaujetí soutěžících 
na abilympiádě. Skvělí byli vystavovatelé na 
Kreativu, dílničky byly pořád obsazené, jen 
bych si přála ještě víc Pardubáků. Zdá se, 
jako by byli přesyceni spoustou akcí, které se 
ve městě konají. Myslím, že se vydařil do-
provodný program – ve dvou dnech se do něj 
zapojil neuvěřitelný počet 270 účinkujících, 
kteří nabídli opravdu pestrou podívanou. Do-
jal mě Jan Výlet – je to báječný chlap, který 
se nestyděl za slzy v očích poté, co jsme ho 
vyhlásili Abilympionikem roku. Jsem ráda, že 
se podařila charitativní sbírka víček, ze kte-
rých jsme sestavili znak Pardubic, pak tahle 
a pytle zbylých odevzdali a výtěžek věnovali 
vozíčkářce Terezce Vargové z Chrudimi.  

q	 Jaká je druhá strana pořadatelské min-
ce, co zamrzelo?
Určitě klesající počet soutěžících. Nad tím 
se musíme v organizačním štábu zamyslet 
a přijít s nějakými opatřeními, která tenhle 
trend zastaví a naopak obrátí směrem vzhů- 
ru. Na abilympiádu jezdí v podstatě pořád 
stejní soutěžící, musíme zkusit přilákal ně-
které nové – třeba rozšířenou nabídkou 
soutěží.

q	 Komu byste chtěla za letošní ročník 
poděkovat?
Všem, kteří přijeli jak na Kreativ, tak na abi-
lympiádu. Velký dík patří našim příznivcům, 
kteří nás každoročně podpoří finančně, ma-
teriálně nebo i mediálně. Velké uznání bych 
ráda vyslovila všem mým kolegům, kteří se 
na letošním pořadatelsky náročném ročníku 
podíleli a každý na svém úseku odvedl velký 
kus práce. Skvělí byli opět naši dobrovolníci. 
Velice si vážíme osobních záštit, kterých se 
nám dostává od čelných představitelů po-
litického a veřejného života. Tohle všechno 
jsou věci, které potvrzují životaschopnost na-
ší akce. 

Děkuji za odpovědi.
Jaromír Fridrich

„Máme od čeho  
se odrazit,“  

říká ředitelka CAA 
Ivana Dolečková
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Pražské středisko nevidomých Dědina patří na 
pardubické přehlídce k tradičním účastníkům. Ve 
tříčlenné výpravě ani letos nechyběl Jan Výlet. 
Usměvavý slabozraký chlapík znovu soutěžil 
v košíkářství – a podělil se o vítězství s Ja-
roslavem Wojnarem. Cenu pro Abilympionika 
roku ale dostal nejen za zručnost, s níž upletl 
dárkový košík.
Pořadatelé ocenili i jeho důležitou roli ve skupince, 
která se v Pardubicích představila už pošesté. Jan 
Výlet je totiž i neformálním vůdcem, rádcem a po- 
mocníkem ostatním soutěžícím z Dědiny. Během 
abilympiády své zrakově postižené kolegy dopro- 
vází na každém kroku, výrazně jim pomáhá v po- 
hybu a orientaci v hale, na ubytovně či v restau- 
raci. Organizačních zkušeností má na rozdávání 
i proto, že ve zmíněném rehabilitačním a rekva-
lifikačním středisku působí jako instruktor a učitel.
„Ocenění mě velmi překvapilo a mám z něj samo-
zřejmě radost. Ale nevím, jestli si ho zasloužím 
zrovna já,“ přiznává skromně pan Výlet. Abilympiá-
du si oblíbil pro pohodovou atmosféru a inspirativ- 
ní podněty. Právě na téhle akci viděl ukázky drá- 
tování a dostal nápad zkusit starobylé řemeslo  
i v Dědině. Jak to dopadlo? Drátování se stalo nápl- 
ní nového kurzu: zrakově postižení lidé, kteří uva- 
žují o rekvalifikaci, mohou volit mezi košíkářstvím, 
drátováním, masérstvím, ručním tkaním, keramic- 
kou prací, obsluhou počítače a kartonážní výrobou.
Devětačtyřicetiletý muž ze slováckého Kyjova je  
nejen šikovný a organizačně schopný. Dovede být  
i příjemným společníkem: „Na abilympiádě mě nej- 
víc láká sobotní večerní posezení u pečínky a dobré- 
ho piva, kdy z nás opadne určitá nervozita spojená 
se soutěžením. Všichni si užijeme muziku, dobré jí- 
dlo a pití, pobavíme se, zatančíme si. Tyhle radosti 
a slasti přece patří k životu,“ říká Jan Výlet se šibal-
ským úsměvem. Kdo by s ním nesouhlasil?     (pel)

Mediální partneři:

Abilympionikem roku je Jan Výlet

Unikátní výstava nechyběla ani letos
Výstava rehabilitační, zdravotní 
a kompenzační techniky už poje-
denácté prokázala, že je právem 
nedílnou součástí abilympiády. Ne-
jen soutěžící, ale i další návštěvníci 
mohou tak získat přehled o novinkách v produktech, 
které zkvalitňují život. Tímto propojením je naše akce 
unikátní.

Velmi rádi jsme i letos přivítali firmy s nabídkami 
mechanických a elektrických vozíků, polohovacích 
lůžek, zvedáků, systémů sezení, chodítek a dalších 
kompenzačních pomůcek. Podle svých speciálních 
požadavků si zájemci mohli vybírat u firem Otto  
Bock ČR, Meyra ČR, Medicco a Ortoservis, které  
se naší akce zúčastnily.  

Velmi zajímavou novinku prezentovala Hamzova 
odborná léčebna pro děti a dospělé. Robotická 
rehabilitační pomůcka pro děti KINECT, kterou se-
strojili studenti SPŠ elektrotechnické v Pardubicích, 
s velkou přesností snímá a vyhodnocuje postavení 

pacienta a jeho pohyby při cvičení. 
Naměřená data pak zpracovává  
a ukládá pro zpětnou kontrolu je- 
ho hybnosti.  

Spousta hendikepovaných potře- 
buje získat nejen řidičské oprávnění, ale i speciálně 
upravené auto. Na naší výstavě si mohli budoucí, ale  
i současní řidiči vybírat z nabídky a služeb společ-
nosti Car for you, která je autorizovaným dealerem 
vozů OPEL, a firmy Autoškola Peml Přelouč, která 
kromě úpravy vozu nabízí i vyškolení řidičů s možnos-
tí bezbariérového bydlení v době absolvování kurzu.

Pravidelnými vystavovateli jsou sdružení pro vý-
chovu asistenčních psů. Sdružení Helppes z Pra-
hy a Liga vozíčkářů z Brna ve svých předváděcích 
vystoupeních ukázala, jak důsledně pracují a trénují 
psy, kteří se pak po perfektní přípravě mohou stát 
člověku dokonalým pomocníkem, parťákem a nej- 
bližším kamarádem.

Yvona Bulušková, agentura PAREXPO 

Jan Výlet (vpravo) se svým kolegou ze soutěže v ko-
šíkářství Antonem Kozákem, který letos na abilympiá-
dě získal čestné uznání.         Snímek: Jaromír Fridrich

V hale byla k vidění kolekce obrazů namalovaných hlavou
Tomáš Rybička z Vysokého Mýta je možná jediným člo- 
věkem na světě, který maluje doslova hlavou. Kvůli těžké-
mu ochrnutí nohou, rukou i úst se naučil tvořit za pomoci 
speciálního držáku na štětec. Svému koníčku se věnuje už 
14 let. V Tipsport areně byla během abilympiády k vidění 
výstavka jeho obrazů.

Osmadvacetiletý vozíčkář, který žije v Domově pod hra-
dem Žampach, nemůže mluvit. Proto jsme pořídili rozhovor 
s jeho pečovatelkou Michaelou Bendlovou.

u Kde bere Tomáš motivaci pro svou tvorbu? A co 
maluje nejraději?
Nejprve se dost dlouho učil ovládat hlavou pohyby štětce, 
zjišťoval si, jak se maluje s temperou a jak s akrylovými 
barvami. Vznikaly tak abstraktní obrázky podle jeho vlastní 
fantazie. Pak se začal pokoušet o malbu krajin a přírody 
podle nástěnných kalendářů a nakonec ho nejvíc zaujaly 
snímky známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby. Vy-
tvořil podle nich celou kolekci obrázků.

Další výzvou pro Tomáše bylo namalovat zajímavé budo- 
vy. Tak vznikly třeba obrazy Nový zámek u Lanškrouna, 
Vrátenský větrník, Pelhřimovská radnice či Kaple svatého 
Jana Nepomuckého u Letohradu. Zatím posledním nama-
lovaným obrazem je hlavní zámecká budova Domova pod 
hradem Žampach. Tomáš ale nejraději maluje krajiny.

u Jiný malíř hlavou nejspíš v Česku není. Kdo ho na-
učil tvořit tak unikátním způsobem?
V léčebně v Luži-Košumberku, kam jezdil na rehabili- 
tační pobyty, mu vyrobili hlavový držák, díky němuž mo- 
hl držet tužku, fixu nebo právě i štětec. S malováním 

jsme začali ve škole. V naší zemi skutečně není jiný 
takto malující autor – respektive nevíme o něm.

u Tomáš je ochrnutý i na ústa. Jak s ním lidé ko-
munikují?
Od narození je kvadruplegik a nemůže mluvit. Komuni- 
kuje především pohyby očí a mimikou. Personál Domova  
i školy zná Toma dlouho, takže ví, o co si říká a co 
potřebuje. Při komunikaci s neznámými lidmi mu pomáhá 
jeho vozík: má na blatnících nálepky ANO a NE, a on od-
povídá na otázky svým pohledem.

u Můžete prozradit něco o jeho vnitřním světě? Tuší- 
te, co si myslí?
Tomáš je velmi společenský a má dobrou sociální inteli- 
genci. A kdo ho důkladně zná, dokáže odhadnout, co si 
v různých situacích myslí. Ale stejně jako zdraví lidé má  
i on určitě svá tajemství.

u Údajně o něm vznikl dokumentární film…
Byla o něm natočena reportáž v rámci cyklu Soukromá dra- 
mata a diváci mohli po zhlédnutí posílat peníze na speci- 
ální účet. Ty potom byly použity na nákup nového vozíku, 
který má Tomáš u maminky ve Vysokém Mýtě, kam jezdí na 
víkend.                                                                            (pel)

Simultánní přepis mluveného  
slova se stal na abilympiádě 
samozřejmostí. Letos se o něj 
starala pětadvacetiletá Iveta Ho-
lasová z Olomouce. S psaním 
začínala na brněnské obchodní 
akademii. „Psaní na klávesnici 
jsem si oblíbila, a tak jsem při 
studiu historie na Masarykově 
univerzitě v Brně začala přepiso- 
vat přednášky pro neslyšící, pak 
jsem se zaregistrovala do da- 
tabáze České unie neslyšících,  
dělám i pro Tichý svět.“ Jejím 
osobním rekordem je 595 úhozů 
za minutu, dlouhodobý průměr si  
udržuje nad hranicí 500 úderů.

Přepisu se věnuje šest let, 
zúčastnila se několika soutěží, ale 
jak říká, v téhle branži nejde ani  
tak o medaile, i když i ony potěší, 
ale o kvalitně odvedenou práci, 
která je potřebná a usnadní život 
lidem. 

„Na abilympiádu do Pardubic 
jsem chtěla přijet už v loňském 
roce, ale podařilo se to až nyní. 
Jsem nadšená z atmosféry, kte-
rá panuje jak při samotných sou- 
těžích, tak při doprovodném pro-
gramu, který je suprový.“          (fr)

Píše to, co jiní říkají

Obě jsme vyrušili těsně před tím, než se vydaly vstříc nevšednímu 
okamžiku v podobě předvádění svatebních šatů, módní produkce to-
tiž byla letos součástí doprovodného programu. Přiznávaly, že to je 
pro ně nevšední zážitek. Na ty ostatní, spojené s letošním Kreativem 
a abilympiádou, jsme se ptaly Pavlíny Potůčkové, členky správní rady 
CAA, která každý rok působí v informačním centru abilympiády, a Ivy 
Preussové, která měla letos premiérově na starosti celý doprovodný 
program.  

Pavlína Potůčková: „Velkou radost mně udělali naši dobrovolníci, 
kteří byli skvělí, pracovití a velmi ochotní! Nadšena jsem byla z Krea- 
tivu, kde jsem si i nakoupila  a obdivovala nápaditost a šikovnost pro- 
dejců. Moc se mně líbil pestrý doprovodný program. 

Líto mně je nízké účasti soutěžících, což je pro nás námět k za- 
myšlení. Musíme podumat, jak přilákat nové soutěžící, jaké disciplíny 
vymyslet, aby byly atraktivní pro další, zejména mladé lidi.“  

Iva Preussová: „Při své premiéře jsem byla mile překvapena a potě- 
šena velmi dobrou spoluprací všech zainteresovaných. Výstava Kreativ  
svůj účel splnila, téměř všichni prodejci mně slíbili, že přijedou za rok  
znovu a věří, že bude ještě větší zájem. Oceňovali vzájemný stálý 
kontakt a operativní řešení vzniklých situací, což není na podob- 
ných akcích až tak obvyklé. 

Velkým zážitkem byly výkony abilympioniků – ráda bych, aby jich 
v budoucnosti přijelo ještě více. Do pestrého rámce dvoudenní ak-
ce zapadl i doprovodný program – pro příští rok už mám v hlavě 
jeho další vylepšení.“                                                                       

(fr) 

Jaký byl pro vás  
premiérový Kreativ?
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Dvoudenní statistika i zajímavosti

ARANžOVáNí KVěTIN – ZáPADNí STYL
1. Jarmila Onderková (Praha) 285 b., 2. Jana 
Studená (Kožušany-Tážaly, okr. Olomouc)  
a Alena Vopatová (Plzeň) 226 b.

ARANžOVáNí SUCHýCH KVěTIN
1. Renata Nováková (Oblastní charita Roky- 
cany) 292 b., 2. Jarmila Onderková 290 b., 
3. Martina Lišková (Praha) a Marie Do-
ležalová 280 b., 5. Marcel Habžanský (oba 
Vincentinum Šternberk) 279 b., 6. Jarmila 
Pleskotová (Pardubice) 275 b., 7. Leona 
Kulatá 274 b., 8. Alžběta Tatárová 268 b., 
9. Jan Hajný 263 b., 10. Petr Kruliš (všichni 
Vincentinum Šternberk) 245 b.

BATIKA
1. Jaroslava Malafová (D.R.A.K. Liberec) 
283 b., 2. Šárka Hříbalová 277 b., 3. Matěj 
Zdeněk (oba Oblastní charita Rokycany)  
265 b., 4. Lenka Petrlíková (D.R.A.K. Li-
berec) 235 b.

CUKRářSTVí
1. Pavla Indrová (Přerov) 270 b., 2. Pavel 
Zeman 245 b., 3. Anna Lešková 235 b.,  
4. Nikola Hošková (všichni SOU a SŠ Hra-
dec Králové) a Milada Piknerová (ChD 
Uherské Hradiště) 225 b., 6. Matěj Zdeněk 
200 b., 7. Jana Kvapilová (SOU a SŠ  
Hradec Králové) 195 b., 8. Šárka Hříbalová 
180 b.

DRáTOVáNí
1. Krasava Šerkopová (MO STP Lanškroun) 
255 b., 2. Pavla Indrová 248 b., 3. Vladimír 
Zrna (PRRS Praha) 243 b., 4. Milan Ševčík 
(Prostějov) 224 b., 5. Pavla Lišková (MO 
STP Lanškroun) 189 b.

DřEVOřEZBA
1. Jan Venzara 288 b., 2. Radek Šmída  

236 b., 3. Daniel Wene-
moser (všichni SOU a SŠ 
Hradec Králové) 154 b. 

ELEKTROMECHANICKá  
MONTáž
1. Stanislav Svetlík (MO STP Lanškroun) 
280 b., 2. Vladimír Zrna 231 b., 3. Jan 
Wenemoser (Ledeč nad Sázavou) 210 b., 
4. Jaroslav Petr (Olešnice na Moravě, okr. 
Blansko) 162 b., 5. Pavel Stibůrek (Prostě-
jov) 130 b. 

ENKAUSTIKA 
1. Helena Nejedlá (Benjamín Krnov) 280 b., 
2. René Horváth (Effatha Krnov) 275 b., 
3. Lucie Jonová (Praha) 250 b., 4. Tereza 
Olexová (Effatha Krnov) 240 b., 5. Kamila 
Neplechová (ROSKA Brno) 225 b., 6. Ja-
roslava Malafová 200 b., 7. Libor Pavlík 
(Effatha Krnov) 190 b. 

FOTOgRAFOVáNí
1. Jaroslav Wojnar (Palkovice, okr. Frýdek-
-Místek) 295 b., 2. Jan Wenemoser 270 b., 
3. Pavel Michalík (Praha) 260 b., 4. Richard 
Bureš (Ratíškovice, okr. Hodonín) 240 b., 
5. Daniel Wenemoser 210 b., 6. Milan Šilar 
(Letohrad) 165 b., 7. Jaroslav Aleš (TJ Zo-
ra Praha) 150 b., 8. Antonín Gazdík (DSD 
Znojmo) 145 b.
 
KERAMIKA
1. Helena Nejedlá 295 b., 2. Milan Ševčík  
a Pavel Stibůrek 275 b., 4. Jarmila Plesko-
tová 240 b.

KOŠíKářSTVí
1. Jan Výlet (PRRS Praha) a Jaroslav Woj-
nar 275 b., 3. Anton Kozák (PRRS Praha) 
215 b., 4. Jaroslav Aleš 175 b.
čestné uznání – A. Kozák

MALOVáNí  
NA KAMENY
1. Milan Ševčík 300 b., 
2. Jiří Ryba (Oblastní  
charita Rokycany) 278 b., 
3. Zdenek Šebesta (CPTS 

Zbůch, okr. Plzeň-sever) 263 b., 4. Ven- 
dula Musilová (DSD Znojmo) 250 b., 5. Eva 
Dvořáková (CPTS Zbůch) 235 b., 6. Syl- 
vie Tóthová (DSD Znojmo) 217 b., 7. Deni- 
sa Bravencová (CPTS Zbůch) 205 b.

NáVRH PLAKáTU
1. Ondřej Holubec 294 b., 2. Eva Zářecká 
(oba SOU a SŠ Hradec Králové) 275 b.,  
3. Pavel Finger (CPTS Zbůch) 259 b., 4. Pat- 
rik Šeba (Remedia Plus Břeclav) 228 b., 
5. Jaroslava Pilná (Centrum 83 Mladá Bo- 
leslav) 200 b., 6. Marie Procházková (Re-
media Plus Břeclav), Jan Vlček (CPTS 
Zbůch) a Alena Vopatová 191 b., 9. Michal 
Horváth (DSD Znojmo) 170 b., 10. Jiří Kol-
be (Benjamín Krnov) 169 b., 11. Josef Vičar 
(DSD Znojmo) 168 b., 12. Silvie Volfová  
(Benjamín Krnov) 163 b.

PALIČKOVáNí
1. Jaroslava Rejentová 300 b., 2. Mari- 
anna Procházková (obě MO STP Lanš-
kroun) 270 b., 3. Dagmar Šopová (Choceň) 
230 b.

PLETENí
1. Věra Richterová (MO STP Lanškroun)  
300 b., 2. Martina Karasová (Pardubice) 
275 b., 3. Ludmila Mikšíková (Bystřany, okr. 
Teplice) 120 b.

POČíTAČOVá EDITACE TEXTU
1. Miroslav Štěpják (SOU a SŠ Hradec Krá-
lové) 273 b., 2. Kamila Neplechová 264 b.,  
3. Vít Vlasák (SOU a SŠ Hradec Králové) 

233 b., 4. Pavel Stibůrek 198 b., 5. Jaroslav 
Aleš 140 b.

STUDENá KUCHYNě
1. Pavla Indrová 270 b., 2. Pavel Micha-
lík 215 b., 3. Dominik Šolc (Nový Bydžov) 
210 b., 4. Pavel Zeman 195 b.

UBROUSKOVá TECHNIKA
1. René Horváth 290 b., 2.  Martina Lišková 
(Praha) 289 b., 3. Kateřina Sárkányová 
(Remedia Plus Břeclav) 265 b., 4. Jarmila 
Pleskotová 258 b.

VýROBA SVíČEK
1. Milan Ševčík 300 b., 2. Alena Vopatová  
a Pavel Michalík 286 b. 

VýROBA ŠPERKU Z KORáLKŮ
1. Lukáš Rozsypal (Remedia Plus Břec-
lav) 100 b., 2. Blanka Svetlíková (MO STP 
Lanškroun) 90 b., 3.  Jaroslava Pilná 80 b.

VYŠíVáNí
1. Jana Studená 300 b., 2. Martina Maško-
vá (Plzeň) 260 b., 3. Anna Lešková 245 b.,  
4. Lucie Jonová 230 b., 5. Kamila Neple-
chová 210 b., 6. Ludmila Mikšíková 130 b., 
7. Lenka Petrlíková 120 b.

Použité zkratky:
CPTS Zbůch = Centrum pobytových a te-
rénních sociálních služeb
ChD Uherské Hradiště = Chráněné dílny
DSD Znojmo = Denní stacionář sv. Damiána 
MO STP Lanškroun = místní organizace 
Svazu tělesně postižených
PRRS Praha = Pobytové rehabilitační a re-
kvalifikační středisko pro nevidomé
SOU a SŠ Hradec Králové = Střední od-
borné učiliště a Střední škola pro sluchově 
postižené                                               (mk)

Abilympionici se mohli přihlásit do 
36 soutěžních disciplín. V pátek 
a v sobotu se jich z původního 
celkového počtu nakonec konalo 
21, tedy o 2 méně než loni. Mezi 
neuskutečněnými bylo i modelo- 
vání z polymerové (fimo) hmoty, 
jediná nová vypsaná disciplína, lo-
ni ukázková.
 
Svou zručnost, dovednost i lo-
gické uvažování v disciplínách 
předvádělo 81 soutěžících. Mož- 
nost přihlásit se po dohodě  
s organizátory do více než 3 vy- 
užil pouze Milan Ševčík. Díky 
tomu zopakoval loňský primát 
nejúspěšnějšího soutěžícího:  
2x zvítězil, 1x obsadil stříbr- 
nou, ale dělenou příčku pořadí, 
„nejhorší“ bylo 4. místo. 

Ve 3 disciplínách nastoupilo 7 abi- 
lympioniků – nejlepší z nich byli Pa- 
vla Indrová se 2 výhrami a 1 „stří- 
brem“ a Pavel Michalík – 2x 
druhý, přičemž jednou se o pořa-
dí dělil, a 1x třetí, Alena Vopatová 
získala za své výkony 2x 2. místo, 
v obou případech se o místo děli- 
la, ve svém posledním vystoupe- 
ní skončila pod stupni vítězů. Z 19 
dvojnásobných soutěžících vyhráli 
2x Helena Nejedlá a Jaroslav Woj- 
nar, který se jednou o místo dělil.

Největší počet soutěžících – 12 – 
se prezentoval v návrhu plaká-
tu, 10 jich aranžovalo suché  
květiny, fotografování (loni nej- 
obsazenější) mělo 8 účastníků, 
stejně jako cukrářství. S mini- 
málním možným počtem 3 sou- 
těžících se uskutečnilo aran- 
žování květin – západní styl, 
dřevořezba, paličkování, plete- 
ní, výroba svíček a výroba šper-
ku z korálků.

Značná převaha soutěžících s růz- 
nými typy a stupni mentálního 
postižení vč. různých kombinací 
přetrvává už několik let. Abilym- 
pioniků se zrakovým nebo slucho- 
vým postižením (příp. dále nějak 
kombinovaným) bylo 8, elektrický 
nebo mechanický vozík uvedlo  
jako pomůcku v obou případech  
5 přihlášených. Soutěžili samo-
zřejmě i účastníci s jiným zdra- 
votním postižením nebo kompen-
zační pomůckou.

Nejvyšší počet bodů, tj. 300, da- 
li rozhodčí v 5 disciplínách – 
malování na kameny, paličko-
vání, pletení, výrobě svíček a vy- 
šívání; kromě první se přitom 
jednalo o stejné jako v před-
chozím ročníku. Největší bodo- 
vé rozdíly mezi 1. a 2. místem 
byly v košíkářství – 60 a v aran- 
žování květin – západním sty- 
lu – 59 bodů. Naopak o 1, resp.  

o 2 body horší hodnocení získa- 
li „stříbrní“ soutěžící v ubrous-
kové technice, resp. v aranžo- 
vání suchých květin.

Jediné čestné uznání za příkladný 
přístup k zadané práci i k celé 
soutěži udělili rozhodčí v košíkář- 
ství Antonu Kozákovi, abilympioni-
kovi se zrakovým postižením. 

Vítězové 6 disciplín – cukrářství, 
dřevořezby, elektromechanické 
montáže, studené kuchyně, vý- 
roby svíček a vyšívání, obhájili 
svá loňská prvenství. Totéž  
jméno se od roku 2006, kdy se 
abilympiáda koná v součas-
ném dějišti, objevilo na 1. mís- 
tě v cukrářství 10x v řadě za 
sebou a ve výrobě svíček 6x. 

V elektromechanické montáži 
soutěžilo 5 stejných abilympioniků 
jako loni. Obsadili přitom i stejné 

příčky pořadí, jediná odlišnost by-
la v bodových ziscích.

Ve 3 disciplínách se vzhledem 
k bodovému ohodnocení děli-
la pořadí na medailových příč-
kách. Jedinou disciplínou se  
2 vítězi se tak stalo košíkářství 
(stejná situace byla navíc i lo- 
ni), v aranžování květin – západ-
ním stylu a v keramice se to  
týkalo 2. místa.

Více vítězů z českých krajů bude 
zapsáno v análech i za letošní  
rok: jmenovitě jich bylo 11, z vý-
chodní části republiky je doplnilo 
7 jmen. Další obhajoba se týká 
nejúspěšnějšího kraje – pro „do-
mácí“ Pardubický tentokrát při- 
psali 4 vítězství členové místní 
organizace Svazu tělesně posti- 
žených z Lanškrouna. 3x vyhráli 
zástupci Královéhradeckého, Olo- 
mouckého a Moravskoslezského 

kraje, 2 vítězství putovala do 
Prahy a po 1 do Plzeňského, 
Libereckého a Jihomoravského 
kraje. Je třeba ovšem doplnit, 
že ne vždy se trvalé bydliště 
vítězů shodovalo s příslušným 
krajem.

Také letos reprezentovalo nej- 
více soutěžících Střední odbor- 
né učiliště a Střední školu pro 
sluchově postižené Hradec Krá- 
lové: přijelo 11 žáků. 7 abilym- 
pioniků v modrých dresech by- 
lo z místní organizace Svazu 
tělesně postižených Lanškroun. 
Pouze ve své „parádní“ disci- 
plíně, aranžování suchých kvě- 
tin, nastoupilo 6 reprezentantů 
Vincentina Šternberk.

V přímém rodinném souboji se ve 
fotografování opět setkali otec Jan 
a syn Daniel Wenemoserovi – otec 
skončil na 2. místě, syn na 5. příč-
ce získal o 60 bodů méně, tj. stej- 
ný bodový rozdíl jako v minulém 
roce. Oba dva nastoupili ještě 
jednou, každý přitom skončil na 
3. místě, pro syna to bylo zároveň 
poslední místo. Stanislav Svetlík 
dopadl lépe z manželské dvojice, 
neboť zvítězil, žena Blanka skon- 
čila na 3. místě.

Disciplínu drátování vyhrála že- 
na s neobvyklým jménem Kra- 
sava, které spíše „nosí“ po- 
hádkové princezny. Pracuje jako 
kastelánka Zámečku (Nového 
zámku) na vrcholu Zámecké  
hory mezi městem Lanškroun 
a obcí Rudoltice. Stojí i za 
vznikem charitativního projek- 
tu „Knoflíkiáda“, do jehož pod- 
pory se letos částečně zapojili 
i účastníci abilympiády.

                               (mk)

Zajímavým bodem doprovodného programu bylo dozajista skládání znaku Pardubic z víček od PET lahví. 
Aktivně se přitom mohl zapojit každý přítomný. Znak o rozměrech 3x3 metry vznikal před hlavním vchodem Tipsport   
areny. K jeho vytvoření se z celkového počtu asi 10 tisíc víček použila zhruba třetina. Hmotnost všech pytlů 
s víčky přesáhla 20 kilogramů.



Příznivci turistiky se zdravotním postižením se 
budou moci na popsané putování vydat orga- 
nizovaně zhruba až za deset měsíců – v sobotu  
21. května 2016. Tento den totiž už pojedena- 
padesáté vyjdou z řady míst tisíce a tisíce dvou  
i čtyřnohých turistů na pochod do Prčice. Na 
speciální „silniční“ trase o délce 13 kilometrů, 
kterou tradičně zaštiťuje její autor, Pražská or- 
ganizace vozíčkářů (POV), se ho opět dozajis-
ta zúčastní také desítky vozíčkářů a ostatních 
držitelů průkazů ZTP a ZTP/P i jejich doprovo- 
dů. Ti stále váhající se v dalším textu v dosta-
tečném předstihu dozvědí nejen popis putová-
ní a třeba se nechají konečně zlákat...

Prakticky celá trasa se startem v Miličíně na 
parkovišti u hotelu Česká Sibiř na mezinárodní 
silnici E55 vede po komunikacích s nízkou 
hustotou provozu. Pod parkovištěm se zahne 
doprava směrem na Horní Borek, první průcho-
zí vesnici. V ní se u zelené budky odbočí vlevo 
do malé vesničky Styrov. Za ní se na „T“ kři-
žovatce pokračuje doleva přes osadu Dolní  

Nové Dvory a po můstku přes železniční trať 
číslo 220 (Praha – Benešov – Tábor – České 
Budějovice) do obce Červený Újezd. Tady,  
v polovině cesty, dostanou na jediném kontrol-
ním punktu na trase turisté razítko do svého 
startovního průkazu. 

U místního kostela sv. Matouše se zamíří 
dolů k hasičské zbrojnici a dále do Záběhlic, 
nejjižnějšího místa putování. Z konce obce se 
po zabočení doprava dorazí přes Dvorce, Sta-
ré Mitrovice a Přestavlky ke křižovatce se sil- 
nicí číslo 120, odkud je cíl v horní části svažité-
ho prčického náměstí už skutečně blízko. 

Letošního padesátého ročníku nejmasovější-
ho dálkového pochodu s nejdelší nepřeruše-
nou tradicí se za krásného počasí zúčastnilo 
téměř 22 tisíc pochodníků, popsanou trasu  
absolvovalo 94 vozíčkářů. Všichni turisté bez 
výjimky byli odměněni „pozlacenou“ plastovou 
botičkou.

Vozíčkáři se na pochod „Praha – Prčice (ale 
i odjinud)“ vydali poprvé v roce 1998 z Votic. 

Byla to ale náročnější trasa po silnicích s vět-
ším provozem, proto POV po čase vybralo 
současnou.

Podrobnější informace o dalším ročníku se 
budou průběžně zveřejňovat na webech www.
praha-prcice.cz a www.kct.cz. O vozíčkářské 
trase budou potřebné informace také na www.
pov.cz, kde si lze v části Fotogalerie prohléd-
nout snímky z několika předchozích ročníků.

A závěrem ještě jednu gramatickou souvis-
lost: posíláme se sice „doprčic“, ale pochodu- 
je se do Prčice. Název této menší části dvoj- 
městí Sedlec-Prčice je totiž na rozdíl od 
většiny jiných sídel s koncovkou -ice jednot- 
ného čísla.                                                  (mk)

- Součást významné celosvětové skupiny podnikající v oblas- 
tech energie, dopravy, elektroniky, chemie, farmacie a zpracova-
telského průmyslu. 
- Výroba zařízení pro ochranu elektrických obvodů – výkonové 
pojistky, pojistky pro ochranu polovodičů, horizontální i vertikální 
pojistkové odpínače, laminované přípojnicové systémy, chladiče 
výkonové elektroniky a přepěťové ochrany.
- Výroba dílů k přenosu energie pro energetiku, elektrické 
točivé stroje a trakci – uhlíkové kartáče, držáky kartáčů, sběrné 
kroužky, sběrné lišty, zemniče, sběrače proudu.
- Prodej kompletního sortimentu skupiny v České republice,  
na Slovensku a v Chorvatsku.

MERSEN CZ, s. r. o., Pardubická 437, 533 04 Sezemice                     
Tel.: 466 931 580–2               msoffice@mschneider.cz               www.mschneider.cz

Česká abilympijská asociace děkuje za výraznou podporu svých aktivit, které významným způsobem  
přispívají ke zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením.
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TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

l 

l	 Výzkum, vývoj, výroba, prodej širokého a kvalitního sortimentu konopných výrobků.
l Certifikáty jakosti ISO 9001:2008, akreditace kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv. 
l Úcta k jednotlivci i ke konkurenci.
l Hlavní pozornost má každý zákazník.

Tato ryze česká firma rozšířila v roce 2013 řadu významných partnerů České abilympijské asociace. 

ANNABIS, s.r.o.
Šlechtitelů 21
779 00 Olomouc
Tel.: 734 751 660
info@annabis.cz
www.annabis.cz

MR SySteM

ACtIWO 
Pardubice

Jižně, nedaleko od Sedlce-Prčice, tvoří hranici me- 
zi Středočeským (okres Benešov) a Jihočeským  
krajem (okres Tábor) i 723 metrů vysoká Javorová 
skála. Kdo sem zavítá, připadá si jako na nejvyš- 
ším bodě naší země v dobách, kdy na Sněžce 
ještě stála stará poštovna. V roce 2009 ji totiž 
skupina nadšenců po rozebrání opětovně posta-
vila v kempu pod vrcholem, kde k návštěvě láká 
kromě expozice o její historii trvající 150 let také 
možnost drobného občerstvení. 
Horu s retlansační věží na vrcholu si oblíbili i ly-
žaři: nachází se zde areál Moninec s 1078 metrů 
dlouhou sedačkovou lanovkou. 

        trasa na jeden jediný den v roce



Termín pro tuto křížovku: neděle 23. srpna.
Důležité upozornění: změna kontaktů pro zasílání – viz bod 6) ve ve-
dlejším rámečku. 

Vyluštění z čísla 2:  
1. FOTOGRAF, 2. STAŘÍK. 

Cenu získávají: 
1. Jiří Horák, Planá nad Lužnicí
2. Jitka Kratinová, Praha 1
3. Ivana Drahošová, Pardubice
4. Marie Hájková, Pardubice
5. Lenka Junová, Krnov

Počet zaslaných vyluštění – 78 – 
zůstal těsně pod stávajícím re- 
kordem, znovu se objevila nová 
jména. 
Špatné znění uvedli čtyři křížov- 
káři. V e-mailové odpovědi se 
tajenka musí psát i s interpunk- 
cí, což jeden z nich neudělal, 
jinak by tajenka byla správně.

                                    (mk)
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Pravidla soutěžní křížovky  
o nevšední ceny od firmy 

Annabis Olomouc:
1) Vyluštěné znění tajenky/taje- 
nek (ve druhém případě vč. jejich 
čísla – např. 1. ABILYMPIÁDA,  
2. PARDUBICE) poslat do uve-
deného termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou 
připsat také doručovací adresu. 
Případný jiný způsob převzetí ce- 
ny nutno domluvit na telefonním 
čísle 466 304 366. 
3) Od května 2013 možno luštit  
i prostřednictvím facebooku.
4) Jména výherců i správné ře- 
šení a podle prostorových pod- 
mínek také kompletně vyluštěný 
obrazec příslušné křížovky otisk- 
ne následující vydání.
5) Doporučení před odesláním: 
Raději vícekrát překontrolovat  
napsané znění vč. označení ta-
jenek správným číslem.
6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail: milos.kajzrlik@caacz.cz;
 do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
– klasická pošta: Česká abilympij- 
 ská asociace, o.s., Sladkovské- 
 ho 2824, 530 02 Pardubice; 
      na obálku heslo KŘÍŽOVKA.                                                   

(mk)
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Ve srovnání s loňskou abilympiádou, kdy se uskutečnilo 23 disciplín, 
předváděli soutěžící tentokrát svoje schopnosti a dovednosti ve stejných 
kromě dvou: kvůli nízkému počtu účastníků byla nakonec zrušena pů-
vodně plánovaná malba na sklo, dále se nekonalo také … (tajenka).
Vodorovně: A. Mastek; podvod. – B. Čidla sluchu; justiční orgán; 
vojenský nájezd. – C. Bezvědomí; tur domácí; spodek nádoby. – 
D. SPZ Rychnova nad Kněžnou; bývalý český herec; štěp. – E. Spiso- 
vá zkratka; nejčistší mošt; předložka. – F. Francouzsky „bez“; mělké 
místo v řece; nizozemský geograf. – g. Části hlavy (knižně); lihovi- 
na z rýže; ohrada z kůlů. – H. Elektricky nabitá částice; vstup; zámoř- 
ská velmoc. – I. Drkotat zuby; rozhlasová relace.
Svisle: 1. Zde; 2. část tajenky. – 2. Indický panovník z dynastie 
Maurjovců; slovenské historické území. – 3. Metropole Peru; slovenské 
město. – 4. Nejvyšší karty; núbijská bavlna; předchůdce Dukly. – 
5. Slepičí citoslovce; na toto místo; řasa. – 6. Kotouč; zhoubná nemoc; 
středověká klatba. – 7. Zápach; vodní proud; obyvatel pralesa. – 
8. Mezinárodní kód letiště Del Rio; klan; která osoba. – 9. Český re- 
žisér (Alfréd); dým. – 10. Nejstarší obyvatelé Japonska; omáčka k tor- 
tilám. – 11. 1. část tajenky; iniciály autora Rusalky.
Pomůcka: Ašóka, DRT, raid, sans.                       (mk) 

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. je jedním 
z předních dodavatelů energií v České republice. 

Její rozhodující činností je výroba, dodávka a prodej 
elektrické energie a tepla. 

Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice 
tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní 

odebírá na 60 tisíc domácností v regionu 
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik 

stovek odběratelských subjektů 
z kategorie průmyslových objektů, správních, 

obchodních, sportovních, zdravotnických 
a kulturních zařízení.

V rámci svého firemního dárcovství se společnost 
ve výše uvedeném regionu zaměřuje na podporu 
 charitativních a sociálních projektů, zdravotnictví, 

kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.

Více na 
www.eop.cz.

Pila Pištora Komárov              Mobil: 603 505 290 
Komárov 76                           Telefon: 466 688 279                                                                                             
533 71 Dolní Roveň     pila.komarov@seznam.cz          
            - Svoz, zpracování a prodej dřeva
            - Výroba montovaných dřevostaveb

Česká abilympijská asociace  
děkuje novému partnerovi  

za materiální sponzoring svých aktivit.

STENO CZ s.r.o.         
Mikulovice 304 
530 02 Pardubice  prodejna                                                   
Tel.: 466 885 111 pondělí–pátek: 7–15.30 hod.                                                   
info@steno.cz  Tel.: 466 885 555    
www.steno.cz          pardubice@steno.cz   

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

Specialisté na eshop  
www.webovy-servis.cz

CHeStAV

Firma podnikající v oboru instalatérského a sanitárního zboží a zahradních 
doplňků se jako významný dlouholetý sponzor aktivit České abilympijské 
asociace řadí mezi její nejvěrnější partnerské organizace. 
Za dobu své dosavadní více než dvacetileté existence si na trhu ve svém 
oboru zajistila přední postavení v rámci celé ČR. Kromě centrály a tří středi-
sek v Praze, Liberci a Brně založila na Slovensku v Banské Bystrici dceřinou 
společnost. 
Firemní prodejna s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi v centrá-
le v Mikulovicích u Pardubic má v nabídce široký sortiment testovaných výrob-
ků od prověřených dodavatelů.  

AGeS 
Pardubice

NEDCON BOHEMIA, s.r.o.
Holandská 34

533 01 Pardubice 21
Telefon: 467 002 111

E-mail: info.cz@nedcon.com

Česká abilympijská asociace velice děkuje 
za dlouholetou podporu aktivit 

pro osoby se zdravotním postižením.

Z poskytnutých financí 
předního výrobce skladového zařízení 

tak mohla pořídit vybavení do tréninkové kuchyně 
a závěsný set pro tréninkovou kavárnu U tiskaře Brixe.
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V barokním areálu Domova sv. Jo- 
sefa v žirči se už počtrnácté usku-
teční Svatoanenské zahradní slav- 
nosti. Začnou v sobotu 25. července 
v 10 hodin poutní mší svatou 
v kostele sv. Anny, za účasti králo- 
véhradeckého biskupa Jana Vokála 
a s pěveckým doprovodem soubo- 
ru Krkonošské Collegium Musicum. 
Následovat bude bohatý program 
pro celou rodinu.
Pro děti budou na nádvoří připraveny 
dvě loutkové pohádky a kouzelník, 
v zámeckém parku pak projížďka na 
ponících, malování na obličej, work-
shop v žonglování, skákací hrad či di-
vadelní spolek Mime Prague. V parku 
také vystoupí mužoreti z Hořic, zahraje 
lidová muzika Šmikuranda z České 
Skalice, pobaví imitátor David Šír 
alias Felix Holzmann či herečka Ivana 
Jirešová. Vystoupí i kapela Klapeto, 
zazpívá dámské vokální trio Přelet  
M. S. a Marcela Březinová.
Velký zájem jistě bude o koncerty 
duchovní hudby, které se uskuteční 
v opraveném kostele. Soubor Michal 
Hromek Consort zahraje skladby z dě-
dictví evropského baroka a renesance 
i lidové písně z Irska a Skotska. Lukáš 
Pelc bude s doprovodem kontraba-
su improvizovat na duchovní texty. Po  
roce se rozezní unikátní zvonkohra.
Kdo na letní slavnosti bez bariér zaví-
tá, bude moci ochutnat likéry a sirupy 
z místní bylinkové zahrady. Přichystá- 
no bude i bohaté občerstvení, cukrár-
na, kafírna a vinotéka. Po celý den 
bude probíhat jarmark lidových řemesel 
a chráněných dílen. Za zmínku stojí  
i možnost prohlídky bylinkové zahrady  
a Domova sv. Josefa – jediného zaří-
zení v republice, které se komplexně 
stará o lidi nevyléčitelně nemocné roz-
troušenou sklerózou.
Benefiční akci podporují Město Dvůr 
Králové nad Labem, Královéhradecký 
kraj a Nadace Divoké husy. Zášti- 
tu převzal Pavel Bělobrádek, místo-
předseda vlády a předseda KDU-ČSL. 
Výtěžek bude použit na zakoupení ce-
loplošného transportního zařízení do 
nových pokojů.
Držitelé průkazu ZTP/P mají vstup 
zdarma. Ostatní návštěvníci zaplatí 
80 korun, děti do 14 let, studenti a dů- 
chodci 40 korun. Celý areál je bezba- 
riérový. Další informace o červenco-
vých Svatoanenských zahradních 
slavnostech lze najít na stránkách  
www.domovsvatehojosefa.cz.            (pel)

Díky obecně prospěšné společ- 
nosti Pestrá společnost se osmi- 
letému Jindrovi Pacourkovi zna- 
telně zlepšil jeho nelehký život 
s dětskou mozkovou obrnou 
i dalšími zdravotními kompli- 
kacemi. Po devítiměsíčním  
výcviku „šitém přímo na míru“ 
chlapce a jeho rodičů mu její 
zástupci předali čtyřnohého 
asistenta, labradora Falca. 

Nový kamarád mu třeba podá- 
vá různé předměty a hračky, 
neustále ho tak stimuluje ke 
zlepšování hybnosti rukou. Po- 
může i s otevíráním a zavírá-
ním dveří. Když u Jindry stojí, 
chlapec zvládne sám se zved- 

nout ze země a vydrží stát po celou rehabilitaci. Jako canisterapeutický pes mu napomáhá prohřívat 
svaly. Důležitou funkci vykonává i při nácviku nových slov – chlapec mu pravidelně dává povely, nenásilnou 
formou se tedy učí jejich správnou výslovnost. 

Společná práce Jindry a Falca přináší neuvěřitelné pokroky: chlapec se hlavně podstatně zklidnil, je mno- 
hem veselejší i vyrovnanější a moc rád se učí nové dovednosti.

Výcvik dvacátého asistenčního psa uvedené neziskovky stál 219 tisíc. Potřebnou částku nebylo snadné se- 
hnat. Ale vše nakonec dopadlo dobře: do okamžiku předání psa do rodiny byla kompletně uhrazena z peněz 
věnovaných firmami, jinými neziskovkami i fyzickými osobami.                                                                    (mk)

Blíží se Opel 
Handy Cyklo 
Maraton. Třetí 
ročník závodu 
družstev na-
příč Českem 
a Slovenskem, 
do něhož jsou 

aktivně zapojeni lidé se zdravotním 
postižením, se uskuteční od 28.  
července do 1. srpna. Pro závodní-
ky i diváky je přichystána řada 
zajímavých novinek.

Trasa se čtyřiadvaceti průjezdní-
mi místy, kterými jsou rehabilitační 
ústavy, spinální jednotky, speciální 
centra a nemocnice, dozná jen málo změn, 
avšak pojede se opačným směrem. Časový 
limit je 111 hodin, ideální délka je 2222 
kilometrů. Trasu si každý tým určuje sám, 
stejně jako způsob střídání, zásobování, 
stravu nebo odpočinek. Pouze polovina 
úspěchu tak záleží na dobré kondici a na-
sazení, stejný význam má taktika, navigace 
a týmová spolupráce.

Centrum Paraple, Wüstenrot, Nadace ČEZ, 
Město Praha, Opel, Spinálka Motol nebo 
Český rozhlas – to jsou některé subjekty, 
jejichž týmy se objeví na startu na Václav-
ském náměstí. Česká abilympijská asoci- 
ace mezi nimi letos není, ale její centrum  
Kosatec zůstává v Pardubicích průjezdním 
bodem.

Unikátní závod, který pořádá sdružení 

Cesta za snem, je koncipován jako štafeta 
osmi, čtyř nebo dvoučlenných týmů, kdy se 
jednotliví členové na silnici střídají v non- 
stop jízdě. V týmu musí být aspoň jeden 
člověk s postižením (držitel průkazu TP,  
ZTP nebo ZTP/P) a každý musí letos absol- 
vovat na kole, handbiku nebo tricyklu mini- 
málně 100 kilometrů. Na trati bude poprvé 
zakázán průjezd některými nebezpečnými  
úseky. Dalšími novinkami jsou místa s po- 
vinným střídáním, časovka jednotlivců, ča- 
sovka týmů a vrchařská prémie. K častější-
mu nasazování hendikepovaných závodníků 
má motivovat časové zvýhodnění třísto- 
pých kol.

Atraktivní soutěže pro fanoušky
Štafetovým kolíkem zůstává GPS trac- 

ker, díky němuž se dá na internetu sle-

dovat pohyb týmů téměř v reálném 
čase z počítače, tabletu či telefonu. 
Závodníci i doprovodné osoby bu-
dou znovu publikovat na webu své 
zprávy, fotografie, videa, komentá- 
ře. Premiérově se k nim přidají 
všechna průjezdní místa, která bu-
dou informovat o všem zajímavém, 
co se na nich právě děje. Oficiální 
portál www.111hodin.cz tak bude 
ještě akčnější než dosud.

Už loni přilákal Opel Handy Cyklo 
Maraton tisíce diváků a nyní zřej- 
mě získá další stovky příznivců. 
Nejde přitom o klasický profesio- 
nální závod, ale o šíření myšlenky 

sportu bez bariér a zbytečných předsud- 
ků. Heslem je „Pokud jsme schopni fungo- 
vat jako tým v nejdelším cyklistickém zá- 
vodě v Česku, co brání tomu, abychom jako 
tým fungovali i v běžném životě?“. Každý 
tým je proto patronem člověka krátce po 
úrazu či nemoci, který se teprve učí žít 
s hendikepem…

Pro širokou veřejnost jsou připraveny 
atraktivní soutěže. Kdo správně tipne čas 
prvního týmu v cíli, který je v pražském  
parku Ladronka, vyhraje vůz Opel s plnou 
nádrží na víkend. Nejaktivnější fanoušek 
zúčastněného týmu získá smartphone Le- 
novo A5000; v jiné soutěži je výhrou treko- 
vé kolo Apache Arrow. Webové stránky 
cyklomaratonu jsou zkrátka plné zajímavos- 
tí už před jeho startem.                           (pel)

Jedinečný cyklozávod obohatí časovky a vrchařská prémieSvatoanenské 
slavnosti 

potěší každého

Vedoucí představitelé Národní ra- 
dy osob se zdravotním postiže- 
ním ČR nezapomínají při pracov- 
ních setkáních se zástupci vlády 
připomínat také skutečnost, že ani 
tento ústřední orgán státní správy 
dlouhodobě neplní povinné pro- 
cento zaměstnávání osob se zdra- 
votním postižením (OZP). Argu- 
mentují přitom údaji z porovnání 
počtů na jednotlivých minister- 
stvech v letech 2007 a 2013.

Podle tohoto podkladového ma- 
teriálu (k dispozici na www.nrzp.cz 
v části Aktuality/Informace č. 12 –  
2015) porušila, až na několik výji- 
mek, v obou sledovaných obdo- 
bích uvedenou zákonnou povin-
nost všechna ministerstva. Více 
zaměstnaných OZP než příslušný 
povinný počet vykázal pouze re- 
sort zdravotnictví v roce 2007, 
povinnému počtu se v obou letech 
nejvíce přiblížilo ministerstvo prá- 
ce a sociálních věcí a Úřad vlá- 

dy. Mnohem využívanější varian-
tou ke splnění této povinnosti je 
odebírání výrobků nebo služeb 
od subjektů zaměstnávajících ví-
ce než 50 procent OZP.

Sankce odvedené do státního 
rozpočtu za „nevyčerpané“ povin-
né počty dosáhly v roce 2007 po-
dle zmíněných podkladů asi 1,1 
milionu korun. Ovšem o šest let  
později to bylo již téměř 19 milio- 
nů – do rozpočtu nejvíce přispěly 
resorty životního prostředí, vnitra, 
obrany, spravedlnosti a financí.

Národní rada bude jistě i nadále 
bedlivě sledovat, jakým způsobem 
jednotlivá ministerstva plní popiso- 
vanou zákonnou povinnost. Zda  
se tyto instituce, které by měly jít 
příkladem, budou více zaměřovat 
skutečně na zaměstnávání OZP, 
nebo budou stále preferovat odběr 
výrobků a služeb (náhradní plně- 
ní), či jim to bude jedno a radši za-
platí pokutu.                                                     (mk)

Z Jindry a Falca se stala nerozlučná dvojka

Od měsíce dubna získaly osoby se sluchovým postižením snadnější  
i širší nabídku vhodného zaměstnání. Po dva roky trvajících ná-
ročných přípravách a jednáních došlo totiž k propojení portálu www.
neslysimpracuji.cz, jehož tvůrcem a správcem je obecně prospěšná 
společnost Tichý svět, s největšími tuzemskými pracovními servery 
Jobs.cz a Prace.cz. 

Propojení funguje následovně: ze dvou jmenovaných portálů „putu-
jí“ na unikátní portál neslyšících pracovní nabídky z celé republiky. 
Aby se na něm nabídka automaticky objevila, musí zaměstnavatel  
při její registraci pouze zatrhnout poznámku, že to je práce vhod- 
ná pro osoby se sluchovým postižením. Portál v současnosti již ob-
sahuje více než sedm desítek vhodných pracovních pozic. 

Jeho unikátnost tkví především v tom, že nepostrádá ani souvisejí- 
cí praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele a úřady práce 
nebo napojení na evropskou burzu práce. Zároveň je možné využívat 
také internetový bulletin „Neslyším, pracuji“. A samozřejmostí je do-
stupnost všech informací i ve znakovém jazyce.     

Portál www.neslysimpracuji.cz je součástí tříletého mezinárodního 
projektu Deaf Support (Podpora neslyšícím), na jehož realizaci se 
od června 2012 do letošního května kromě Tichého světa podíleli 
také partneři z Irska a Slovenska. Vytvořen byl hlavně kvůli spojení 
českého a slovenského pracovního trhu ve prospěch neslyšících.

Společnost Tichý svět představila svoji významnou novinku širo- 
ké veřejnosti na čtrnácti konferencích ve všech krajích ČR. Na 
poslední ocenil tuto aktivitu Tomáš Dombrovský, zástupce společ-
nosti spravující oba citované pracovní portály. Uvedl, že společnost 
již před lety ve snaze zpřístupnit běžný pracovní trh co největšímu 

množství lidí umožnila na portálu bezplatnou inzerci míst pro 
zdravotně postižené. Očekávalo se, že to povede k širšímu uplatně-
ní lidí s postižením. „To byla mýlka. Tak jednoduché to není,“ uvedl. 
Podle jeho mínění zaměstnavatelé nedefinují správně pracovní po-
zice vhodné pro lidi s konkrétním postižením, nedovedou si třeba 
představit možná omezení neslyšícího člověka. Zveřejnění pozice  
je proto dobré doplnit navazujícími službami. „Tichý svět, se kterým 
jsme začali spolupracovat, to jako první dotáhl do podoby takhle 
ucelené služby,“ pochválil nový pracovní portál.                          (mk)

Propojení portálů významně rozšířilo 
pracovní příležitosti pro neslyšící

Zákonnou povinnost 
stále neplní ani vláda

Snímek: Martina Evjáková



Letošní ročník pardubické soutěžní přehlíd- 
ky schopností a dovedností osob se zdra- 
votním postižením byl pro čtyři ženy  
a šest mužů poslední příležitostí, aby svý- 
mi výkony potvrdili oprávněnost zařazení 
do reprezentace na devátou mezinárodní 
abilympiádu, která se uskuteční příští rok 
od 23. do 27. března ve městě Bordeaux na 
jihozápadě Francie.

Jaromír Krpálek, jednatel České abilympijské 
asociace, přihlížel při výběru především k vý-
borným výsledkům na čtyřech předešlých ná-
rodních abilympiádách. Proto jsou nominováni 
převážně dlouholetí úspěšní soutěžící vč. drži- 
telů titulu „Abilympionik roku“: Kamila Neple- 
chová do počítačové editace textu a návrhu 
plakátu, Milan Ševčík do keramiky a malby na 
hedvábí a Jan Wenemoser jako poslední dvoj- 
násobný soutěžící do fotografování a elek- 
tronické montáže. Jednou by se měli představit 
Martina Mašková a Jana Studená – obě ve 
vyšívání, Helena Nejedlá v keramice, Jan Ven- 
zara v řezbářství, Anton Kozák a Jaroslav 
Wojnar v košíkářství a nevidomý Vladimír Zr- 
na v elektronické montáži. Původně byla me- 
zi vybranými také Pavla Indrová, nakonec ale 
účast ze zdravotních důvodů odmítla.

Všichni nominovaní již obdrželi certifikát 
reprezentanta. Tento dokument je opravňuje  

k jednání s potenciálními sponzory o poskyt-
nutí finančního příspěvku na úhradu nut- 
ných nákladů, která byla vyčíslena na nece- 
lých 37 tisíc korun. 

A jak vlastně letos jmenovaní dopadli ve  
„svých“ disciplínách? Kamila Neplechová ob- 
sadila v počítačové editaci textu 2. místo, do 
návrhu plakátu se nepřihlásila, Anton Kozák 
skončil v košíkářství třetí. Milan Ševčík byl 
v keramice druhý, malba na hedvábí se ne- 
konala, na 2. příčce pořadí se umístil Jan 
Wenemoser ve fotografování, v elektrome- 
chanické montáži mu patřilo 3. místo. Dvě 
nominované do vyšívání získaly v této disci- 
plíně pomyslné zlato a stříbro – zvítězila Ja- 
na Studená před Martinou Maškovou. Helena 
Nejedlá vyhrála keramiku, Jan Venzara dřevo- 
řezbu, Jaroslav Wojnar byl nejlepší v košíkář- 
ství a Vladimír Zrna vybojoval v elektrome- 
chanické montáži 2. místo.

Podle dubnových informací od Abilympics 
France, organizátora příští vrcholné události 
abilympijského hnutí, se přihlásilo 650 účast-
níků a 264 rozhodčích ze 33 zemí pěti světadí-
lů. Největší zastoupení bude mít samozřejmě 
Asie – 15 reprezentací, z Evropy jich bude 
devět, z Afriky pět, ze Severní a Střední Ame-
riky tři a z Austrálie jeden. Pro soutěžící bude 
připraveno celkem 49 disciplín, padesátá – 
mechatronika (obor sdružující přesnou mecha- 

niku, elektrotechniku a elektroniku s inteligent-
ním počítačovým řízením) je dosud ve stadiu 
rozhodování. 

Informace o druhé mezinárodní abilympiá-
dě na evropském kontinentě jsou, a to také 
anglicky, postupně zveřejňovány na webu www.
abilympics-france.fr, v části Světová je přináší  
i adresa www.abilympiada.cz.                    (mk)
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Na doprovodné abilympijské výstavě  
Abi-Reha má už řadu let na stále stejném 
místě svoji expozici Hamzova odborná lé- 
čebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk. 
Při jejím letošním ročníku představila kro- 
mě novinek z oboru protetických pomů-
cek na několika panelech prostřednictvím 
textu a bohaté fotodokumentace také no- 
vinku ze svých aktivit, kterou „odstartova- 
la“ právě každoroční pardubická přehlídka 
schopných a zručných osob se zdravotním 
postižením.

Jedná se o soutěžní akci s názvem „Odlesky 
abilympiády“, která má v podstatě velmi jedno- 
duchá pravidla. Organizátoři vyhlásili 23 dis- 
ciplín, především pravidelně uskutečňovaných 
v rámci národní abilympiády (např. košíkář- 
ství, keramika, ubrousková technika nebo ma- 
lování na kameny). 

Jaksi automaticky se mezi ně dostaly další 
tři neabilympijské – lepení z papíru, barvy na 
fólie a zažehlovací korálky: v léčebně se totiž  
často využívají již řadu let. Zažehlovací korál-
ky jsou dokonce spolu s náramky z gumiček 
doslova hitem, nikdy se nesmí vynechat. 

V kategoriích pro děti a pro dospělé se do 
nich mohli bez jakéhokoli omezení počtem 
soutěžních disciplín či časovým limitem zapojit 
všichni pacienti rehabilitačního ústavu, a to  

buď v rámci terapie (ukázka tří výtvorů na hor- 
ním snímku) nebo při volnočasových činnos-
tech. (Skupinová ergoterapie se mj. zaměřuje  
i na stravování a vaření, v „Odlescích“ se sou-
těží také v cukrářství a studené kuchyni). 

Premiérový ročník probíhal od září 2014 
do letošního května. O vítězích hlasovala ve 
dvou kolech veřejnost, v soutěžní výstavě se 
mohla rozhodnout mezi 170 výrobky a výtvory 
z ergoterapeutických dílen, zácvikového by- 
tu, základní a mateřské školy při léčebně, dět- 
ských oddělení a oddělení lůžkové ošetřova- 
telské péče. 

Bylo rozdáno celkem 1200 hlasů, pomysl- 
ným vítězem 1. kola se s 50 stala keramická 
soška od autorky narozené v roce 1944, rovnou 
stovku ve 2. kole získal masopustní průvod dě-
tí (viz dolní snímek), který zhotovily původně 
jako 3D plakát děti v základní škole. 

Nakonec ale vyhráli všichni: pro organizátory 
byla totiž důležitější než vítězství skutečnost,  
že soutěžící si sami na sobě ověřili a svému 
okolí ukázali, že zdravotní handicap nikterak 
nebrání vytvořit něco hodnotného, z čeho „je 
cítit“ radost z práce i ze života – o totéž jde 
vlastně také na abilympiádě.

Příští ročník „Odlesků“ začne letos v září 
a potrvá do května 2016.

Podrobnosti o této nové zajímavé aktivitě 
přináší web www.hamzova-lecebna.cz.      (mk)

Recepty 
z Kosatce

Košumberská aktivita, která vznikla v Pardubicích
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V tomto díle kuchařského seri- 
álu nabízíme tři recepty na různé 
druhy polévek od Otakara Vaňhy, 
vedoucího, a Milana Kňourka, ku-
chaře tréninkové restaurace.

žebrácká polévka 
Suroviny:
1 l vody, 2 šálky nakrájeného 

tvrdého chleba (kůrek), 2 středně 
velké brambory, menší cibule, 
stroužek česneku, sůl, lžíce más- 
la, šálek kyselé smetany, 1–2 
žloutky, petrželová nať, citrón.

Do litru vody nebo vývaru z kos-
tí dáme chléb, česnek utřený se 
solí (možno vynechat), jemně po- 
krájenou cibuli a rozvaříme. Polév- 
ku můžeme bud' prolisovat nebo 
mixovat, příp. chléb nechat v kous-
cích. Po odstavení z ohně přidáme 
smetanu s rozkvedlanými žloutky 
a citrónovou šťávou.

Brazilská polévka
Suroviny:
Hovězí maso, kuřecí maso, ci- 

bule, stroužek česneku, sůl, pe- 
tržel, rajčata, hrášek, rostlinný 
olej, nať (pažitka).

Hovězí i kuřecí maso opečeme 
na cibuli s olejem. Přidáme rajčata, 
česnek a petržel a zalijeme vodou 
(vývarem). Můžeme přidat kostku 
bujónu (masox), necháme povařit, 
přidáme hrášek a dochutíme solí  
a natí (pažitkou).

Couračka dle maminky
Suroviny:
200 g kysaného zelí, 400 ml  

mléka, 200 ml smetany, 200 g 
brambor, 2 lžíce másla, lžíce 
hladké mouky, sůl, kmín.

Zelí pokrájíme na malé kousky, 
zalijeme vodou, osolíme a okmí-
nujeme a uvaříme do měkka. 
Zvlášť uvaříme oloupané a na 
kostky nakrájené brambory se so-
lí a kmínem.

Obě ingredience vložíme do  
hrnce, přidáme mléko s moukou, 
brambory i s vodou, ve které se 
vařily. Zjemníme smetanou a ne-
cháme přejít varem, nakonec dá-
me rozpuštěné máslo.

Děti opět potvrdily velkou soutěživost
Pardubickou abilympiádu pravidel- 
ně předchází stejně vrcholná sou-
těžní přehlídka dětí a mládeže od  
6 do 18 let. Letos se příslušníci  
mladé generace se zdravotním po- 
stižením sešli na 14. české abi- 
lympiádě pro děti a mládež v are-
álu pražského Jedličkova ústavu  
a škol v sousedství vyšehradských 
památek v sobotu 16. května.        

Časem soustředění byla pro 
103 soutěžících doba od 10 do 13 
hodin, kdy se uskutečnilo všech 14 
disciplín, některé ve dvou kate- 
goriích: pro mladší a pro starší – 
výraz soustředění je vidět i na 
snímku z disciplíny malování na 
sklo. Největší zájem byl o oblíbe- 
né dětské záliby – do soutěže ma-
lování se přihlásilo 12 abilympi- 
oniků, ve hrách na PC a v puzzle 
jich nastoupilo po 10.

Téměř dvouhodinový oddech vy- 
plnila klasická marionetová po-
hádka, veselé kramářské písně 
a maňáskové představení. Další 
nabídku představovala návštěva  
už tradičních doprovodných trhů 

chráněných dílen z celé repu- 
bliky, které se konaly po celý den.

A s napětím všichni očekávali 
závěrečnou část, tj. slavnostní ce- 
remoniál vyhlášení výsledků s pře-
dáním cen každému soutěžícímu. 

Potřetí byl hlavním sponzorem 
abilympiády charitativní projekt 
„Čtení pomáhá“, hlavní záštitu mě-
la premiérově Nadace Jedličko-
va ústavu, na zajištění akce se 
sponzorsky podílela řada subjek-
tů; od prvního ročníku má patro- 
nát Česká abilympijská asociace.

 Na celkovém úspěchu se svým 
obětavým přístupem, za který je  
třeba poděkovat, podílelo přes  
šest desítek pořadatelů, prakticky 
stejně bylo i dobrovolníků, pře- 
devším studentů pedagogických 
oborů pražských vysokých škol.

Bohatá fotogalerie z letošního roč- 
níku je k dispozici na www.jus.cz/ 
Pravidelné aktivity a projekty/Abi- 
lympiáda.

Patnáctileté jubileum českou abi-
lympiádu pro děti a mládež čeká 
14. května 2016.                     (mk)Snímek: Jan Spilka

Mezinárodní abilympiáda ve Francii: 
Desítka nominovaných do devíti disciplín

Ve Francii nás bude reprezentovat i Jan Venzara  
z Holic, student Středního odborného učiliště  
a Střední školy pro sluchově postižené v Hradci 
Králové.                          Snímek: Jaromír Fridrich 



Lednová jubilejní 250. repríza komedie Kdo je tady ředitel? s Micha- 
lem Dlouhým v titulní roli ve Velkém sále smíchovského Švandova 
divadla byla pro dvanáct diváků se sluchovým postižením velkou pre- 
miérou. Poprvé si totiž mohli díky současně promítaným českým ti- 
tulkům „vychutnat“ představení naplno.

Dramaturgie divadla zařazuje od té doby titulky pro neslyšící každý  
měsíc u jednoho vybraného představení: např. hned v únoru to byl  
Krakatit a v březnu Hamlet. V prvním měsíci nové divadelní sezóny se 
bude ve čtvrtek 24. září takto hrát Kurz negativního myšlení, sarkas- 
tická černá komedie o partě pozitivně myslících vozíčkářů. Na říjen je  
s tímto doplňkem naplánována inscenace Idioti, na listopad Proměna  
a na prosinec Molièrova komedie Misantrop.

Zmíněná skupina diváků musí pamatovat pouze na jediné omezení: 
protože se titulky promítají nad jevištěm, jsou nejlépe čitelné z balko- 
nu. Jejich grafická podoba samozřejmě vychází z faktu, že pro nesly-
šící jsou základním rozlišovacím znakem barvy. Proto je text rozdělen  
do čtyř základních, přičemž pro každou postavu je určena jedna. Pro 
lepší „vniknutí do děje“ titulkování doplňují popisky.

Kromě toho mají diváci se sluchovým handicapem od roku 2002 při 
všech představeních ve Velkém sále k dispozici indukční smyčku. 

Herec M. Dlouhý považuje chvályhodnou aktivitu divadla za velmi pří-
nosný počin: „Jako rodilý Smíchovák potkávám už odnepaměti v téhle 
čtvrti spoustu neslyšících, vždyť hned za rohem divadla, v Holečkově 
ulici, pro ně funguje speciální střední, základní i mateřská škola. Jest- 
li se tak Švandovo divadlo víc otevře lidem, kteří mají se sluchem jaké-
koli potíže, budu tomu jenom rád.“  

Jeho přání se nad očekávání splnilo. Po zavedení titulků pro nesly- 
šící divadlo pocítilo výrazný vzrůst počtu těchto diváků: při každém 
představení s popisovanou službou jich v hledišti zasedne 15–20.

Vše potřebné o Švandově divadle vč. jeho repertoáru uvádí webová 
adresa www.svandovodivadlo.cz.                                                      (mk)

     OP
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pro neslyšící diváky

Dvacetileté výročí
Škola se současným názvem Obchodní akademie, od-
borná škola a praktická škola Olgy Havlové (v platnosti  
od 1. ledna 2014) si 20 let své existence v krkonošském 
městě, vyhlášeném léčbou nejen nemocí pohybového 
ústrojí, ale také dýchacích potíží nebo poruch metabo- 
lismu dospělých i dětí, připomínala po celý loňský rok. 
Při té příležitosti také vydala almanach, který je k dis- 
pozici na adrese http://20let.oajl.cz/almanach.pdf, lze ho 
vyhledat rovněž na uvedeném domovském webu ško- 
ly v části Odkazy. 

Ekonomická škola, vlastně jednotřídka, byla původně 
umístěna v nedalekém nevyhovujícím objektu, proto se 
nakonec v roce 1990 rozhodlo o výstavbě nové školy. 

První školní rok v nové škole s názvem Obchodní aka-
demie a obchodní škola a rodinná škola pro tělesně  
postižené byl zahájen 16. září 1994. Před současným 
názvem se škola přejmenovala ještě dvakrát – v září  
1998 na Obchodní akademii, Obchodní školu a Prak- 
tickou školu pro tělesně postižené, od září 2005 to by- 
la Obchodní akademie, odborná škola a praktická ško- 
la pro tělesně postižené. Vzhledem ke zdravotnímu 
postižení studentů, příp. k jejich individuálním mož- 
nostem a schopnostem se všechny tři úrovně studia 
většinou prodlužují o jeden rok.

Na obchodní akademii se proto studuje pět let. Vhod- 
nými povoláními pro absolventy s maturitou jsou práce 
v ekonomických, obchodně podnikatelských a adminis- 
trativních činnostech, mohou samozřejmě pokračovat ve 
studiu na vyšších typech škol.  

Na tři roky bývá na obchodní škole rozloženo studium 
se závěrečnou zkouškou. Absolventi mohou pracovat 
např. jako skladníci, pokladníci nebo asistenti fakturan-
ta. V tomto případě jsou součástí jejich studia odborné 
praxe ve spolupracujících firmách.

Tři roky v drtivé většině stráví žáci také na praktické 
škole, kde se vyučuje studijní obor se závěrečnou 
zkouškou. Poté mohou vykonávat jednoduché pracovní 
činnosti ve službách nebo v obchodě, příp. se mohou  
i dále vzdělávat.

Vzhledem k typu školy na ní od jejího počátku existují  
také další speciální pracoviště. Zaměstnanci Speciálně  
pedagogického centra poskytují hlavně poradenské služ-
by v oblastech psychologické a speciálně pedagogické 
diagnostiky a podpory, konzultace k integraci žáků a so- 
ciálně právní poradenství. Do jejich pravidelné náplně 
práce patří rovněž výjezdy do jiných škol a specializo- 
vaných zařízení. S tímto pracovištěm se povětšinou ja- 
ko s prvním na škole setká i uchazeč o studium.

Studentům dokáží v mnohém pomoci i fyzioterapeutky 
rehabilitace, vždy přitom zachovávají individuální pří- 
stup ke každému s přihlédnutím ke konkrétnímu handi- 
capu. Pracoviště disponuje tělocvičnou, dvěma indivi-
duálními cvičebnami, místností s vířivkou a masérnou.

Nezbytný internát s kapacitou 95 lůžek ve dvou, příp. 
třílůžkových pokojích se nachází ve třech vzájemně 
propojených pavilonech. Nechybějí v něm ani společen-
ské místnosti s čajovou kuchyňkou, plně vybavená ku-
chyně, ubytovaní mohou využít také výtvarnou dílnu, po- 
čítačovou učebnu, víceúčelovou klubovnu a posilovnu. 

Vše důležité o škole přináší adresa www.oajl.cz. 

Fiktivní firma
Do vzdělávacího programu obchodní akademie se ten-
to předmět dostal jako vynikající odrazový můstek do 
profesního života v roce 2008. 

Studenti v něm trénují iniciativu a samostatnost, 
získávají znalosti nutné k založení a vedení obchodní 
společnosti nebo živnosti, důraz se klade i na správ-
nou prezentaci vlastních i firemních výsledků. Veškerá 
činnost při „vedení firmy“ se samozřejmě řídí platnou 
legislativou.

Svoje dvě fiktivní společnosti studenti s velkými úspě- 
chy prezentovali už na několika veletrzích, a to i me-
zinárodních. Za největší dosavadní úspěch škola po- 
važuje absolutní vítězství „firmy“ DreamTea v kategorii 
zahraničních firem na mezinárodním veletrhu fiktivních 
firem v roce 2013 v Bratislavě.

Mimoškolní život
Žáci školy ve volném čase hodně sportují, oblíbili si  
i kulturní a jiné aktivity. Prvním sportem bylo plavání, 
postupem času přibyly třeba florbal, závěsný kuželník, 
stolní tenis, cyklistika, badminton, tenis, fotbal, ze zim- 
ních lyžování. Díky dvěma sportovním klubům úspěš-
ně reprezentují školu nejen doma vč. účastí na para-
lympiádách.

Žáci se aktivně zapojují také do činnosti výtvarného, 
fotografického, tanečního, grafického, čtenářského i ji-
ných kroužků. Za všechny zmiňme alespoň „Velikonoční 
dělánky“, kdy škola vždy pozve veřejnost, aby se podí-
vala, co všechno studenti umějí.                                       (mk)

Nová, samozřejmě kompletně bezbariérová budova  
školy od své výstavby zásadně změnila podobu „nad-
lázeňské“ části Janských Lázní. Pro její umístění byl 
vybrán prázdný prostor vedle nynějšího hotelu Arnika.  
V polovině června 1992, měsíc po zahájení pozem- 
ních prací, poklepala na základní kámen při jeho po-
ložení Olga Havlová. 
Kolem školy musí jít každý, kdo od kolonády prudce 
zabočí doprava za Janský dvůr a bude poté stoupat 
po červené nebo modré turistické značce k horní sil-
nici a dále po červené značce na Černou horu, modrá 
vede na Modrokamennou boudu. Areál se nachází 
v Obchodní ulici, zhruba v polovině kopce. 

Snímky: Bohdan Holomíček

V učebně fiktivní firmy (k jejímu vybavení výrazně při-
spěl prostřednictvím svého zaměstnavatele bývalý stu-
dent) dokládají veletržní úspěchy tohoto předmětu ne-
jen poháry – jednu stěnu „obsadila“ řada diplomů. Mezi 
oceněními byste našli i to z třídenního mezinárodní- 
ho veletrhu fiktivních firem v Praze, kde mezi 132 fir-
mami získala školní „firma“ CoffeePro první místa za 
nejlepší stánek a za nejlepší reklamní spot celého ve-
letrhu. A tento úspěch podtrhlo vítězství v celoroční 
soutěži o nejlepší firemní web, kterou vyhlašuje Cent-
rum fiktivních firem.                     Snímek: archiv OAJL

Ve studentském divadelním spolku Arnošt odehrálo  
od roku 2002 svoje role přes sedmdesát herců. Dosud 
se představili v devíti autorských představeních a ve 
dvou pohádkách. Diváci jim za jejich výkony tleskali 
nejen na „domovské scéně“, ale třeba i v Litomyšli, 
Trutnově nebo Nové Pace.         Snímek: archiv OAJL

Firmy, organizace i úřady mohou nominovat dva zaměstnance s postiže-
ním do stejnojmenné soutěže, která má uzávěrku 18. září. Pořádá ji pá-
tým rokem Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (NFOZP); vyhlášeny jsou tradiční kategorie Zaměstnanec 
roku z chráněného trhu práce a Zaměstnanec roku z běžného trhu práce. 
„Na myšlenku pořádat tuto soutěž nás přivedl fakt, že stojí za to nejen 
zviditelňovat a podporovat kvalitní zaměstnavatele osob s postižením  
a jejich produkty, ale také jejich zaměstnance, kteří se podílí na úspěchu 
a rozvoji firmy,“ uvedla Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP.

Ukažte svou nominací, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, 
vážíte a jak je jeho práce důležitá! Více informací o soutěži a také no-
minační formulář lze najít na stránkách www.nfozp.cz.                 (pel)

Zdravotně postižený 
zaměstnanec roku 2015

Na portále YouTube lze vyhledat krátké video upoutávky na každou inscenaci 
s titulky pro neslyšící. Na snímku je záběr z pozvánky na zářijovou reprízu 
komedie norského autora Bårda Breiena Kurz negativního myšlení, v níž hrají 
významnou roli sex, drogy a rock´n´roll.

Obchodní akademie  
Janské Láznězaostřeno na ... 


