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Jubileum
ozdobily
korálky

20. ročník abilympiády, který v pardubické
ČEZ
aréně uspořádala
Česká
abilympijská asociace, se vydařil ve všech směrech.
Zúčastnilo se 126 soutěžících, kteří obsadili 23 disciplín.
Záštitu nad národní přehlídkou pracovních
schopností a dovedností osob se zdravotním postižením převzali místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek, předsedkyně správní rady Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Dagmar
Havlová, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
a primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková.
Všichni, až na Dagmar Havlovou, která se omluvila, byli přítomni slavnostnímu zahájení v ČEZ aréně.
Dále tu byli i Pavel Ptáčník z Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany, vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, radní Pardubického kraje pro
neziskový sektor Pavel Šotola, náměstek primátorky
města Pardubic Jindřich Tauber, ředitel Městského
rozvojového fondu Pardubice Martin Charvát, ředitel Úřadu práce Pardubice Petr Klimpl, Petr Zadák
z Elektrárny Opatovice, ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Václav Volejník a celá řada
dalších významných hostů a partnerů abilympiády.
O působivé zahájení se přednesem české státní
hymny postarala sólistka Státní opery ve Vídni Barbora
Velehradská.
Slib soutěžících přednesla Martina Košťálová, slib
rozhodčích Kateřina Formánková.
Hlavní partneři 20. abilympiády:
MONDI BUSINESS PAPER
BARTHMEDIA
ELEKTRÁRNY OPATOVICE
NADACE POJIŠŤOVNY GENERALI
SKUPINA ČEZ
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC
MERITBAU
JUST CZ
SYNPO
Tři disciplíny vyhrála Pavla Indrová a dvě Helena
Nejedlá. Loňská prvenství obhájili tito soutěžící:
Ludmila Karásková, Pavla Indrová, Helena Nejedlá,
Věra Barešová, Anna Formánková, Kamila Neplechová, Milan Ševčík a Martina Mašková.
(Pokračování na str. 2)

Tahle skupinová fotografie vznikla bezprostředně poté, co komisař pelhřimovské Agentury Dobrý den potvrdil nový světový rekord
v navlékání korálků. V dolní řadě uprostřed autorka nápadu Klára Noworytová alias Potvora Fintivá, vlevo pak v cyklistických dresech
Heřman Volf a Miloslav Doležal, kteří do Pardubic přijeli v rámci tréninku na čtvrtou část projektu Cesta za snem. Foto: Aleš Formánek

Světový rekord jsme překonali více než dvakrát
Umíte si představit, jak vypadá
skoro 15 kilometrů navlečených
korálků? Právě tolik se totiž navléklo v rámci projektu KORÁLKIÁDA, který byl nastartován v lednu
portálem pro kreativní lidi www.
potvor.cz a Českou abilympijskou
asociací.
Cílem projektu bylo navléknout co
nejvíce korálků a překonat tak světový korálkový rekord, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů (drží ho Kanada a je to 6438,6
metru korálků). Ale projekt měl ještě jeden mnohem důležitější cíl: darovat všechny navlečené korálky zdravotně
postiženým, aby měli materiál na své tvoření.
Projekt je ojedinělý v tom, že zapojit se mohl opravdu každý a nebylo potřeba žádných finančních darů, pouze navléknout a zaslat korálky. „Korálky se navlékaly ve školách,
družinách, zapojily se domovy seniorů, galerie, knihovny,
muzea i jednotlivci. Bylo vytvořeno asi 30 sběrných míst po
celé republice, kam se korálky nejen nosily, ale i pravidelně
navlékaly,“ prozradila Klára Noworytová z potvor.cz. Veškeré navlečené korálky pak byly v rámci 20. abilympiády spojeny v jednu řadu, změřeny a darovány zdravotně postiženým.
Kolik se tedy celkem korálků navléklo?
„Korálky, které se po celé republice v rámci projektu
KORÁLKIÁDA nasbíraly a navlékly, vytvořily délku 14 805

Hlavní partneři:

metrů, takže jsme světový rekord
překonali více než dvakrát. Korálky
nám zasílali lidé z celé republiky
po dobu asi 4 měsíců a my je potom do jedné řady spojovali 3 dny.
Všechny korálky nakonec vážily
772 kilogramů,“ říká tiskový mluvčí
CAA Filip Novotný.
My jen dodáváme, že tímto projektem se získal korálkový materiál
za více než 250 tisíc korun, který
poputuje do vybraných ústavů a chráněných dílen. „Korálky poputují do
Chráněné dílny Lidumila v Uherském
Hradišti, Mirey, denního stacionáře v Nemošicích, Denního
stacionáře Slunečnice v Pardubicích, Rodinného integračního centra v Pardubicích, občanského sdružení Život bez
bariér v Nové Pace, Jedličkova ústavu a škol v Praze, Skoku do života v Hradci Králové, Kociánky – Ústavu sociální
péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově Poli,
Domova u studánky v Anenské Studánce, Mostu do života
v Pardubicích. Část korálků také dostanou Mateřské centrum Kašpárek Pardubice, Benjamín Krnov, CEDR Ústí nad
Orlicí, občanské sdružení Poruchy autistického spektra Ústí
nad Orlicí a Mraveniště Chrudim. Všechny tyto korálky organizace použijí na své tvoření a arteterapie,“ doplnila ředitelka CAA Ivana Dolečková.
Více o projektu KORÁLKIÁDA najdete na www.potvor.cz.
(red)
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Pranýř A chválíř
Jany Hrdé

Když zalezeme do ulity,
ničeho nedosáhneme!

„Už nemůžeme, jsme na konci svých sil, vždyť pořád jen bojujeme! Přes
dvacet let hájíme práva těch nejslabších, tedy osob se zdravotním postižením a seniorů, snažíme se poskytovat kvalitní sociální služby a zároveň si na to opatřit finance. Celou tu dobu tříštíme síly, pracujeme do
zemdlení, a to za ostudně nízké mzdy. Každý podnikatel by takové
podmínky považoval za nepřijatelné. Navíc jsme závislí na úřednících, musíme držet ústa a krok, jinak nedostaneme ani tu almužnu a naši klienti budou bez pomoci,“ říkají někteří představitelé organizací osob se
zdravotním postižením a jejich klienti jim přizvukují.
Ujasněme si, že tak se věci nemají. Je sice pravda, že mnozí z těch,
kdo odvážně protestují proti postupům poškozujícím osoby s postižením
a seniory, jsou skutečně závislí na dobré vůli úředníků a politiků.
A některým klientům s těžkým onemocněním či poraněním jde v tom
zápase o politickou a úřednickou vstřícnost a blahosklonná rozhodnutí
o život. Přesto nelze ustoupit od určitých zásad. Jaké principy, jaké základní nasměrování mám na mysli?
S dětmi jsme hrávali takovou zvláštní hru, při které se měly naučit, jak
lze co nejúčelněji dosáhnout nějakého cíle. Šlo o překonání překážek a plnění úkolů, jako takřka v každé hře a také jako v životě. Děti se velmi rychle spontánně rozdělily na sobce a obětavce. Dokud zadání jakžtakž zvládal jeden člověk, postupovali sobci vpřed rychleji než průměr a obětavci
zaostávali. Ti prví se totiž na nikoho neohlíželi a ti druzí pomáhali ostatním. Jak byly úlohy stále obtížnější a nad síly jedince, vraceli se egoisté
zpět a žádali o přispění obětavce. Ale ti již byli zaměstnáni pomocí
druhým, už s nimi vytvořili fungující skupiny, které nabíraly tempo. A sobci najednou zůstávali pozadu… V této hře však platila zásada, že nebylo možné zvítězit, pokud cíle nedosáhli všichni. Zvláštní pravidlo
děti pochopily během jednoho odpoledne, a tak nakonec přece jen všechny spojily své síly.
I v běžném životě můžeme docela snadno podlehnout dojmu, že když
hájíme své vlastní zájmy, je legitimní se neohlížet na ostatní. Přidá-li
se ještě pocit, že jsme nějakým způsobem vyvolení, nebo když máme
naopak strach či dokonce zvláštní směs obojího v duši, obvykle se
svým sobeckým chováním vyčleníme z veškerého dění ve společnosti.
Aniž bychom si to vůbec uvědomovali, zůstaneme i mimo společenství,
do nějž jinak logicky patříme. A tak vlastně splníme přání těch, kterým
jde o to rozdělit a panovat, tedy úředníků správy a politiků: osamělými lidmi se lépe manipuluje!
Právě tomu se chtěly organizace sdružující lidi s postižením vyhnout,
právě proto vytvořily „střechovou organizaci“: Národní radu osob se
zdravotním postižením ČR. Vedlo je přesvědčení, že důsledně obhajovat a prosazovat požadavky těchto občanů je jejich nezadatelné právo
a že společným úsilím lze dosáhnout víc než roztříštěnými snahami.
Václav Krása, předseda NRZP, upozorňuje: „Doteď jsme se pořád snažili život osob se zdravotním postižením vylepšovat, budovali jsme systém
podpor, který účelně a hospodárně kompenzoval postižení tak, aby všichni mohli žít v běžné společnosti jako rovnocenní lidé. Ale minulý rok se
vinou současné vlády tento trend obrátil, a my se jenom bráníme a zachraňujeme, co se dá. To není správné, musíme to zastavit! Musíme dát společnosti dostatečně jasně najevo, že tato tendence je nebezpečná nejen
pro nás, ale i pro ni, že naše prohra by byla i její prohrou. Musíme obrátit
společnost na naši stranu! Bez společenského tlaku totiž obvykle nejsou žádná jednání úspěšná.“
Moudří lidé s postižením si uvědomují, že když něco chtějí, musí také
něco nabídnout, a že ideální je, když se jejich zájem stane zájmem
celé společnosti. Například řidiči uvádějí, jakou jsou pro ně v noci pomocí nápadná žlutá označení překážek (třeba obrubníků). Některé dokonce ani nenapadne, že označení tu nebylo původně kvůli nim, nýbrž
kvůli nevidomým lidem. Nebo třeba kvalitní sociální služby, které nahrazují věkem ubývající síly a umožní lidem život doma, se stanou jistotou
každému občanovi: vždyť nikdo nemládne!
K prosazování požadavků je nutné sebrat odvahu, k zapojení do společnosti je nezbytné se dohodnout. Když dojde k obojímu, máme velkou
naději, že si zajistíme to, co nezbytně potřebujeme, abychom byli rovnocennými obyvateli této země. My lidé s postižením potřebujeme
součinnost s ostatními, abychom přežili. (Proto ti, kdo nás neznají, obvykle mylně předpokládají, že jsme k sobě za každých okolností solidární.) My se do cíle dostaneme tehdy, až v něm bude i poslední z nás.
Pasivní či bojácný člověk někdy něčeho zprvu dosáhne, neboť protivník
jej drobnými ústupky vlastně chlácholí a utvrzuje ho, že opatrnickým
počínáním může dosáhnout svého. Je však známo, že pak se bázlivec stane pátým kolem u vozu a nikdo se s ním nebude bavit. Kdo zkrátka dá
najevo, že se vzdal svých oprávněných nároků, nemůže očekávat, že se
s ním bude napříště počítat. Naopak kdo sice klidně, leč odhodlaně a vytrvale brání svá práva, může být odmítán, nikoliv však přehlížen.
Několik posledních měsíců probíhají protestní akce proti finančním
škrtům, jejichž přínos je sporný a jež ohrožují ty nejchudší, nejpotřebnější
a nejbezbrannější. Nyní je potřeba se semknout, vystoupit a dát najevo, že nejsme příživníci, bez nichž by společnosti bylo lépe. Musíme ukázat, že do společnosti patříme a že nás potřebuje!
Chválíme všechny lidi s postižením, kteří se snaží být skutečnými rovnocennými partnery společnosti lidí bez postižení a v produktivním věku.
Chválíme každého, kdo svým konáním prokazuje, že mu jde o záležitosti
všech obyvatel naší země.
A na pranýř dáváme pasivitu, lhostejnost, sobectví a strach.
autorka je místopředsedkyní
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Jubileum ozdobily korálky
(Dokončení ze str. 1)

Abilympionikem
dvacetiletí
byla zvolena Pavla Indrová
z Přerova, letošní vítězka tří
disciplín – drátování, studené kuchyně a cukrářství.
Titul Abilympionik roku získal
Jindřich Brejcha z Hartmanic,
který byl druhý v aranžování
květin – západním stylu a soutěžil i v aranžování suchých květin.
Za účast v počítačové disciplíně byl odměněn Martin Vaněrka z Brna, kterému los přisoudil
tradiční dar společnosti K2P –
notebook, tentokrát tzv. netbook.
Na organizaci se podílelo 41
členů doprovodu, 36 rozhodčích,
27 organizátorů a 27 dobrovolníků.
Raritou jubilejního ročníku
byla akce nazvaná Korálkiáda,
kterou vymyslel a organizoval
portál www.potvor.cz, spolupořadatelem byla Česká abilympijská asociace (podrobněji o akci
píšeme na předcházející straně).
Tahákem doprovodného programu byl benefiční koncert
skupiny Buty, na kterém byly sumarizovány a specifikovány peněžní dary pro CAA, které byly
a budou využity jednak na organizování abilympiády, ale také na
další činnosti CAA a fungování Integračního centra sociálních
aktivit v Pardubicích: Hovorka
catering 25.000 Kč, 3D tiskárna
30.000 Kč, Nadace pojišťovny
Generali 90.000 Kč, Elektrárna
Opatovice 95.000 Kč, K2P
150.000 Kč, Stannah 345.000 Kč.
Na abilympiádu v rámci
tréninku na cestu do Osla přijel i handbiker Heřman Volf, kte-

Účastníci abilympiády se mohli přesvědčit, že osobám se zdravotním postižením stejně dobře pomáhá ve funkci asistenta nejen pes, ale také koník.

rého na kole doprovázel producent Miloslav Doležal. V červnu
uskutečnili čtvrtou část dlouhodobého projektu Cesta za snem,
který byl tentokrát určen vybraným osmnácti postiženým dětem
z celé České republiky pro splnění jejich přání.
Z doprovodného programu
zmiňme firmu LezeTo, která
umožnila zájemcům pokusy na
horolezecké stěně postavené
přímo v hale (do tajů horolezectví zájemce uváděl nevidomý
Jan Říha), Divadélko Pod psa
dvakrát zahrálo pohádku O Sněhurce, ve které vystoupili čtyřnozí herci a o postavy trpaslíků se
postarali vybraní jedinci z diváků. Na pořadu byly i orientální
tance, hry a hlavolamy, ukázky
výcviku asistenčních psů, opět
po ploše jezdily RC modely trucků a účastníci i diváci oceňovali

i další pestrou nabídku dvoudenního programu. Škoda, že se na
poslední chvíli a nečekaně omluvil herec Jan Čenský, na kterého se abilympionici těšili.
Závěr abilympiády se poprvé
uskutečnil v Integračním centru
sociálních aktivit v Pardubicích –
všichni si příjemný společenský
večer s hudbou a opékáním
selete pochvalovali. Mnozí využili
příležitosti a absolvovali exkurzi
v nových prostorách moderního
centra, ve kterém od září loňského roku Česká abilympijská
asociace působí.
Součástí abilympiády byla
i letos výstava ABI-REHA, která
nabídla rehabilitační, zdravotní
a kompenzační techniku, výrobky chráněných dílen a potřeby
a pomůcky pro seniory. O pořadatelství se postarala pardubická
agentura Parexpo.
(fr)

„Byl to příjemný večer pro nás i pro publikum,“
říká Radek Pastrňák, zpěvák skupiny Buty
Jednou ráno přišel vítr, vzal
si střechu i s pokrývačem...
Komu by nebyla povědomá
písnička, v jejímž textu jsou
tahle slova. Snad proto ji kapela BUTY zahrála hned na začátku koncertu pro účastníky
abilympiády. Během následujících zhruba 80 minut potěšila
diváky i dalšími notoricky známými skladbami: nechyběl mezi nimi Krtek, Demáček, Nad
stádem koní či Mám jednu
ruku dlouhou. Sázka na hity
skupině vyšla: lidé se dobře
bavili a na konci si leckteří
i zatančili přímo u pódia. Po
koncertu muzikanti ochotně
rozdávali podpisy všem zájemcům a zpěvák a kytarista
Radek Pastrňák (na snímku
první zleva) mi stihl v rychlosti odpovědět na pár otázek.
m Právě dnes vám po dlouhé době vyšla nová deska
Duperele. Ale kdo si ji tady
chtěl koupit, měl smůlu. Co
se stalo?
Nestihli vyrobit dost cédéček.
My dostali jednu krabici, kde je
dvacet kusů, a ty máme pro hosty,
kteří nám na desce zahráli. Ale
v příštích dnech bude album určitě k sehnání i tady v Pardubicích.
m Účastníkům
abilympiády
jste servírovali jeden hit za
druhým, ale na novinky nedošlo...
Bylo jasné, že nejde o běžný
koncert, na který přijdou hlavně

Mediální partneři:

naši fanoušci. Proto jsme zahráli hlavně známé pecky. Ale
v klubech běžně jedeme i tři hodiny, a to už v repertoáru máme
i novou desku.
m Jak se vám hrálo před poněkud specifickým publikem?
Publikum bylo senzační, lidi se
bavili, bylo to fajn. Akorát jsme
neměli na pódiu dobrý zvuk, ale
jinak to byl příjemný večer pro
nás i pro návštěvníky. Nakonec
jste sám viděl, jak si tady parta
lidí zatančila.
m Taky jsem si zařádil. Doufám, že další deska bude dřív
než za šest let...
No, asi ne. Tak za dvanáct let, až
budem před důchodem. Možná.
(smích)

m Co čeká Buty během léta?
Budeme hodně koncertovat na
festivalech, prakticky na všech
velkých.
m Kterou písničku vy osobně
nejraděj hrajete?
Já mám hodně rád Okolo
Frýdku. Ale málokdy je šance,
abych si ji někde zahrál, třeba
na svatbě. Se skupinou ji nehrajeme, a tak si někdy nalepím knír, aby mě nebylo poznat, a vmísím se do kapely na
svatbě.
m Fakt? Nebo vtipkujete?
Samozřejmě si dělám srandu.
Děkujeme za povedený koncert!
Miloš Pelikán
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Abilympiáda je dílo kolektivu, člověk sám nedokáže nic…
Naběhané kilometry od čtvrtka
až do nedělního rána spočítat
nedovede. Faktem zůstává, že
od slavnostního zahajovacího
ceremoniálu až po rozloučení
s posledním abilympionikem
se Ivana Dolečková, ředitelka
České abilympijské asociace
(na snímku) – stejně jako celá
řada jejích nejbližších spolupracovníků – nezastavila snad
ani na minutu. Stalo se to teprve poté, co byly rozděleny napytlované tři miliony korálků
ze světového rekordu Korálkiády… Přišel čas na zhodnocení 20. ročníku abilympiády.
o Lišila se příprava jubilejního
ročníku od těch předchozích?
Stručně řečeno – byla hektičtější.
S vidinou jubilea, které jsme chtěli ozvláštnit, jsme toho daleko víc
navymýšleli. Měli jsme víc záštit,
pozvali daleko více hostů, snažili
se, aby v ČEZ aréně bylo co nejvíce pamětníků ať už z řad přímých soutěžících, tak organizátorů, rozhodčích či dobrovolníků.
Více lidí s sebou přineslo samozřejmě více starostí, ale byly to
starosti příjemné. Kromě udělení
tradičního titulu Abilympionik roku
jsme se rozhodli vyhlásit i Abilympionika dvacetiletí.

o Osobitou kapitolou byla Korálkiáda, že?
Z té se stal neskutečný
fenomén, který bude už napořád spjatý s jubilejním
ročníkem naší abilympiády.
Na samém začátku jsme vůbec netušili, do jakých rozměrů se tahle akce, kterou
vymyslel portál kreativních
lidí www.potvor.cz a jmenovitě Potvora Fintivá, rozroste. Všichni, kteří se do
Korálkiády zapojili, odvedli
neskutečný objem práce.
Úžasný světový rekord
14 805 metrů navlečených korálků a zápis v Quinnessově knize
rekordů byly odměnou jim všem.
Tou pravou odměnou je však
spokojenost a radost těch, kterým jsme výsledek celonárodní
sbírky, tedy pytle nasbíraných korálků, na jejich činnost věnovali.
o Jak vy osobně hodnotíte
průběh jubilejního ročníku?
Z mého pohledu byl prostě úžasný. Pořád se něco dělo, nezaznamenali jsme podstatné problémy. Soutěže neměly žádný
zádrhel, pestrý dvoudenní doprovodný program proběhl plynule
a za velkého zájmu, účel splnila
výstava ABI-REHA a prezenta-

ce výrobků chráněných dílen. První ohlasy od účastníků byly velmi
pozitivní. Příjemně jsem byla překvapená, že už v sobotu, při našem závěrečném večeru v Kosatci, téměř všichni dávali nepokrytě
najevo, jak se těší na další ročník.
o Můžete se s našimi čtenáři
podělit o vaše největší zážitky
z letošního ročníku?
Mám tři. V první řadě korálky –
vědomí, jak se podařilo propojit
na půl roku celou republiku a naši abilympiádu, je úžasné a tím
pádem je zážitek pro nás všechny ještě intenzivnější. Druhý
zážitek se pojí se závěrečným
večerem v Kosatci, kam jsme se
přestěhovali z tradičních Třebosic

Náročný soutěžní pořad:
bez ztráty květiny!
Ohlédnutí za jubilejním ročníkem
abilympiády nemůže začít u nikoho jiného než u Jaromíra Krpálka, ředitele soutěží: „Musím vyslovit spokojenost. Potěšil mě větší
zájem soutěžících a více uskutečněných soutěží. Vylepšením bylo
nové ubytování na Hůrkách, které
je v přízemí bezbariérové. Jako
dobře seřízené hodinky fungoval
organizační štáb včetně dobrovolníků. Vše shrnu do jedné věty:
Takto jsem si to vždycky představoval.“
„Všechny soutěže proběhly bez
problémů, nikdo si nestěžoval,
a tak jsme nemuseli řešit žádný
protest. Celkově jsem spokojená,“
konstatovala při svém stručném
hodnocení Alena Krpálková, která má na starosti celý soutěžní
úsek. Přidala však i rozšiřující
pohled:
„Mám velkou radost z toho, že

se zvýšil počet soutěžících v jednotlivých disciplínách, příjemným
oživením programu bylo, že se
vrátily dřevořezba a aranžování
květin – západní styl. Na druhou
stranu bych byla ráda, kdyby se
ve větší míře rozšířily počítačové
disciplíny. Stabilní místo má v našem programu editace textu,
přivítala bych, kdyby se přidaly
i další. Snažíme se tyhle progresivní disciplíny podporovat i speciálními cenami, vždyť v posledních letech si od nás z Pardubic
odváží vždy jeden vylosovaný
soutěžící notebook, který nám věnuje společnost K2P. Zamyslíme
se a pro další ročník připravíme
nějaké další lákadlo.
V souvislosti s pohledem na
uskutečněné soutěžní disciplíny
bych ráda poděkovala všem, kteří se zasloužili o jejich bezproblémový průběh. V první řadě roz-

hodčím, kterým zvýšením počtu
soutěžících samozřejmě přibyla
práce a oni ji zvládli na jedničku.
Dík patří i dobrovolníkům, bez jejich obětavosti a pracovitosti bychom také náročný soutěžní program těžko zvládali.“
Zajímalo nás také, jaký největší
zážitek si z jubilejního ročníku
Alena Krpálková odnesla.
„Jednoznačně předvádění enkaustiky, což je malování horkým
voskem. Bylo to úžasné, každý,
kdo si tuto techniku vyzkoušel,
neodcházel s pocitem, že na to nemá, ale naopak. Vytvořil si a odnesl velmi vydařená dílka. Zařazení této ukázkové disciplíny bylo
dobrým tahem a můžu prozradit
už teď, že ji v příštím roce zařadíme do oficiálního soutěžního
programu. Přidám ještě jeden zážitek – úžasná byla lezecká stěna.“
(fr)

„Pardubické soutěže lidí s postižením
jsou velmi prospěšné,“ říká Pavel Ptáčník
Je myslím optimální, když je
k Jako vedoucí sekretariátu
jednou za rok. Kdyby se konala
Vládního výboru pro zdravotčastěji a třeba i v dalších měsně postižené občany máte
tech, je otázka, zda by účastjistě nabitý program. Co vás
níkům nezevšedněla. V Parpřimělo „utrhnout se“ a asdubicích má už abilympiáda
poň na hodinku se objevit tatradici, je tady zavedená – já
dy na abilympiádě?
bych to neměnil. A rozhodně
Musím říct, že my takovéhle
bych ji nepřemísťoval do Prahy,
akce považujeme za velice
kde by nejspíš mezi ostatními
užitečné, prospěšné. Jednoakcemi trochu zapadla.
značně se tady ukazuje, že
zdravotně postižení lidé nejsou
k   Kdyby vás pořadatelé odjen příjemci sociální pomoci,
tud nepustili bez toho, že si
ale dokážou i vytvářet hodnovyzkoušíte nějakou disciplíty – kulturní, duchovní i manu, kterou byste si vybral?
teriální. Abilympiádu vnímám
Já bych si asi šel navléktaky jako propagaci celého Pavel Ptáčník (vlevo) s autorem článku.
nout pár korálků (směje se). Ale
hnutí: funguje na ní zcela
přirozeně integrace dvou světů, sounáležitost, ale to je spíš kratochvíle, že jo? No, možná bych si
i soutěživost, výměna zkušeností a poznatků. Vše- zkusil drátování.
chny tyhle věci se tady ukazují v dobrém světle,
k Jak relaxujete? Máte nějakého koníčka?
jak to má být.
Na chalupě mám nedobrovolných koníčků celou
k Neměla by se proto soutěžní přehlídka pořá- řadu. Každý druhý víkend se jim musím věnovat.
Různé opravy, štípání dříví, však to každý zná... (pel)
dat častěji?

o Je snad něco, co se vám
nelíbilo?
Ne snad nelíbilo, spíš mě mrzí,
že přišlo málo lidí na koncert
skupiny Buty, která právě na abilympiádě vystoupila před veřejností po dlouhých šesti letech.
Byla jsem zklamaná z toho, že
v malé hale ČEZ arény na benefičním koncertu nebylo více lidí, od kterých jsem čekala, že
právě svojí účastí podpoří naši
abilympiádu a zároveň i Českou
abilympijskou asociaci.

Samozřejmě poděkováním. Nesmírně si vážíme přízně všech
našich partnerů, sponzorů a osobností. Poprvé jsme měli podporu Evropské unie prostřednictvím
místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka. Podpořili nás a zároveň mezi nás přišli
ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, hejtman Radko Martínek s vicehejtmanem Romanem
Línkem a dalšími představiteli
krajského úřadu. Velké pochopení
nacházíme každoročně u primátorky města Pardubic Štěpánky
Fraňkové a jejích dalších spolupracovníků. Bez podpory a zájmu
všech těchto lidí bychom tak velkou akci uspořádat nemohli. Dík
patří i Potvoře Fintivé za Korálkiádu. Stejný dík však míří i k lidem
z naší České abilympijské asociace a k rozhodčím i dobrovolníkům. Byli a jsou skvělí, ani bez
nich by to nešlo. Abilympiáda je
dílo velkého kolektivu lidí, člověk
sám nedokáže nic.
Se všemi se už teď těším na
shledání za rok… Jedenadvacátá
abilympiáda bude 24. a 25. května 2013 opět v pardubické ČEZ
aréně.

o Čím byste náš tradiční hodnotící rozhovor uzavřela?

Děkuji za rozhovor.
Jaromír Fridrich

a měli tu premiéru. Panovaly trochu obavy, jak to
všechno v novém prostředí
dopadne, ale výsledek byl
fantastický. Při organizaci
večera všichni obtížný úkol
zvládli. A do třetice musím
přidat návštěvu Heřmana
Volfa a Miloslava Doležala,
kteří přijeli z Prahy do Pardubic v rámci tréninku na
čtvrtou část projektu Cesta
za snem, která byla věnována plnění přání dětí
při náročné, téměř dva tisíce kilometrů dlouhé cestě
na handbiku do norského Osla.

Vývoj počtu uskutečněných disciplín a soutěžících
za dobu konání abilympiády v ČEZ aréně
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

18 disciplín
23 disciplín
25 disciplín
22 disciplín
21 disciplín
21 disciplín
23 disciplín

101 soutěžících
123 soutěžících
140 soutěžících
126 soutěžících
96 soutěžících
119 soutěžících
126 soutěžících

Atrakce, které neodolal
ani vozíčkář

Nevidí, přesto pokořil Kilimandžáro či
Mont Blanc. Horolezectví je jeho životní vášní. A když
venku sněží či lije,
zamíří Jan Říha (na
snímku) po práci
do lezeckého centra, kterých je v Praze hned několik.
Jakmile se letos
Česká abilympijská
asociace rozhodla,
že se v ČEZ aréně
objeví lezecká stěna, byl Honza ideální a samozřejmou
volbou: kdo jiný by
měl radit a dodávat
odvahu lidem s nejrůznějším zdravotním
postižením?
I díky němu patřila
atrakce, která spolehlivě každému dodá špetku adrenalinu, na abilympiádě
k největším tahákům.

s Jak dopadla premiéra lezecké stěny na abilympiádě?
Zřejmě nepřevažovali běžní, tedy zdraví zájemci...
Asi nejvíc to zkoušeli lidé neslyšící, ale měli jsme tady i tělesně
postiženého kluka. Trochu jsme
ho povytáhli pomocí kladky. Chtěl
poznat, jaké to je viset na laně
aspoň pár metrů nad zemí. Samozřejmě u vozíčkářů je potíž, že
mívají tělo, hlavně nohy, ochablé,
a tak je pro ně uvázání více či
méně bolestivé.
Byla tu i dívka, která měla en-

doprotézy, a přesto dokázala vylézt až pod převis. Stěna přilákala
i nevidomé lidi ze sdružení Dědina. Ale nejvíc obdivuju 68letého
zdravého pána, který v životě nelezl – zkusil si to až tady.
s Co říkáte návštěvnosti, když
ji porovnáte s akcemi typu letecký
den?
V pátek to bylo slušné, ale v sobotu přišlo málo lidí. Příště by
možná pomohla zmínka o stěně
v letácích a plakátech k abilympiádě, včetně sdělení, na kterém
místě v hale lidé tuhle atrakci najdou. Možná by se pak zvýšila
i návštěvnost celé akce.
(pel)
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Pro chvíle oddechu
Středověký … (1. tajenka) člověk byl mezi zdravotně postiženými díky biblickým příběhům z Nového zákona o zázračných uzdraveních považován
za privilegovaného jedince. Žádné z těchto povídání se totiž nezmiňuje o případu, že by se takovým způsobem uzdravil někdo … (2. tajenka) či …
(3. tajenka).
Vodorovně: A. Vrstva dřeva vyrostlá za rok; směr
buddhismu. – B. Světadíl; zvířecí potomek. –
C. Lidový souhlas; egyptský posvátný symbol života; město na Kolínsku. – D. Srbská čepice;
pořádek; nemocný. – E. Pobídka; zakalený; poštovní zkratka. – F. Zasedání (zastarale); patřící domácímu hlídači; čínské platidlo. – G. Hlavní alkaloid
hlavěnky dávivé; domácká podoba jména Torkvát; německý souhlas. – H. Dělo; aminokyselina –
I. Thajská tisková agentura; 1. tajenka.
Svisle: 1. Část kostry; šumivé víno – 2. Adamova
družka; Starogermán. – 3. Nepříjemná událost;
španělská exkrálovna. – 4. Jméno Chaplinovy
manželky; organická sloučenina – 5. Iniciály našeho bývalého fotbalisty Poborského; muži; zápor. –
6. Korýš; německy „jako“; čistá hodnota aktiv (anglická zkratka). – 7. Dovednost; odejmout; římskými
číslicemi 51. – 8. 2. tajenka; anglicky „bídák“. –
9. Svit; obec u Lovosic. – 10. Město v Turecku; cizí
mužské jméno. – 11. 3. tajenka; osolený.
Pomůcka: anch, Edirne, emetin, NAV, Oparno, TNA,
toad.
(mk)

Termín pro tuto křížovku: středa 15. srpna.
Vyluštění z čísla 2: LESLIE LEMKE.
Cenu získávají: Martin Vaněrka, Brno a Lenka Pumerová,Třemošnice.

Správná tajenka = zajímavá cena

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.

Letos se určitě vyplatí věnovat křížovkám
více pozornosti. Pokud totiž pošlete do
termínu uvedeného u příslušné křížovky
na jeden z kontaktů správně vyluštěnou
tajenku/tajenky (ve druhém případě je nutno napsat i jejich čísla, např. 1. tajenka:
ABILYMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE),
budete zařazeni do slosování o zajímavé
ceny. Věnovaly je Měšťanský pivovar
Havlíčkův Brod, Nadace pojišťovny
Generali a Nakladatelství Fragment,
jehož jednu cenu představujeme vpravo.
Dále je nutno uvést adresu, nebo e-mailový kontakt, příp. číslo telefonu.
V následujícím vydání se luštitelé dovědí správné znění tajenky/tajenek, také
tedy zjistí, zda se mohou těšit na některou z připravených cen. Posílají se
poštou, jiný způsob předání lze domluvit
na telefonu 466 052 050.

Že se ta trocha námahy vyplatí, dokazuje soutěž v luštění lehkých křížovek,
které se mohl zúčastnit kterýkoliv návštěvník letošní abilympiády. Všech 19
luštitelů (zcela správně bylo 11 odevzdaných formulářů) dostalo možnost vybrat
si velice zajímavé ceny od čtyř sponzorů – ke třem uvedeným se přidala ještě
Grada Publishing.
(mk)
Kontakty pro zasílání:
- e-mail: filip.novotny@caacz.cz –
do předmětu napište KŘÍŽOVKA;
- klasická pošta: Česká abilympijská
asociace, o.s., Filip Novotný, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice –
na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.

Kniha unikátních fotografií hradů,
zámků, historických jader měst a památek seznamu UNESCO i stručných informací o historii jednotlivých
objektů v ceně 799 korun.

Podpora veřejně prospěšných aktivit vychází z firemní strategie
Rozhovor s tiskovým mluvčím pojišťovny Generali Jiřím Cívkou
v Proč vlastně Nadace pojišťovny Generali začala podporovat aktivity České abilympijské asociace?
Generali si je vědoma svého významného postavení na pojistném trhu v České republice a z toho vyplývající společenské odpovědnosti vůči nejširší občanské veřejnosti. Podpora
tak vyplývá z našeho zodpovědného přístupu k podnikání,
který je zakotvený v Etickém kodexu Skupiny Generali. Podporujeme celou řadu veřejně prospěšných aktivit a mimo jiné se zaměřujeme na projekty, které se týkají problematiky
života osob se zdravotním postižením, souvisejících především s jejich zapojením do široké občanské společnosti. Proto jsme ani dlouho neváhali, když nás oslovil zástupce České abilympijské asociace. A nutno dodat, že spolupráce je
velice úspěšná a trvá již několik let, což nás samozřejmě těší.
v Kde konkrétně jsme mohli na jubilejní abilympiádě „vidět“ vaši „přítomnost“?
Pro letošní rok poskytla Generali finanční dar v celkové
hodnotě 90 tisíc korun. Část se použila jako příspěvek na
zakoupení velkoprostorového automobilu pro dopravu především vozíčkářů, zbytek směřoval na podporu abilympiády.
Dále jsme poskytli věcné ceny pro soutěžící a pojištění celé
akce za zvýhodněných podmínek.
v Můžete našim čtenářům představit nějaký zajímavý
projekt z poslední doby, který se vaše Nadace rozhodla
také podpořit?
Mezi výrazné letošní aktivity Nadace pojišťovny Generali
patří Výmoly.cz. Podobně jako projekt Pachové ohradníky,
který významným způsobem snižuje počty střetů vozidel se

zvěří, přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
Výmoly.cz jsou unikátním celoročním monitoringem silničních výtluků. Na svých cestách se s nimi dennodenně setkává většina motoristů. Nejen oni, ale také kraje, které mají
obvykle správu komunikací na starosti, a další správci silnic,
se od 16. dubna letošního roku mohou do projektu zapojit
na stránkách www.vymoly.cz nebo prostřednictvím mobilní
aplikace Výmoly. Ta je zdarma ke stažení na App Store nebo prostřednicím iTunes. V brzké době bude k dispozici také
pro chytré telefony s operačním systémem Android.
Použití webové i mobilní aplikace je velmi snadné. Registrovaní motoristé mohou na portále www.vymoly.cz nahrávat fotografie jednotlivých výtluků nebo celých silničních
úseků, aktualizovat jejich stav v případě, že dochází k jejich zhoršování nebo když dojde k jejich opravě. Ověřená
data jsou systémem průběžně odesílána přímo odpovědným správcům silnic. V reálném čase tak získají přímo od
motoristů podklady ke kritickým místům. Získané informace následně silničářům pomohou nejen s identifikací nejhorších výtluků, ale také s případnou prioritizací oprav.
Životaschopnost a funkčnost projektu dokládají první reálné výstupy. Během čtyř týdnů po jeho startu pomohla motoristická veřejnost zmapovat na 300 výtluků, které řidiče na
cestách po republice nejvíce trápí. Pozitivní je také dosavadní přístup samotných správců komunikací. 10 procent nahlášených výtluků či celých úseků bylo opraveno do dvou
až tří týdnů po zaevidování. Vzhledem k tomu, že mobilní
aplikace je dostupná od posledního květnového týdne, lze
předpokládat, že další výstupy budou ještě zajímavější. Další podrobnosti o projektu naleznete na www.vymoly.cz. (PR)
Hostinec U Kosteleckých
Petr Kotýnek,
Pardubice

ACTIWO
Pardubice
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Být v kontaktu a vědět

Internet může otevřít i na klíč zamčené dveře
Internet otevírá všem lidem dveře do celého světa,
ke všem informacím i praktickým stránkám denního
života. Má v sobě i mnohá úskalí, kterým všichni
musíme čelit. Přesto internet dává možnosti, které
právě handicapovaným lidem dovolí třeba najít si
práci, jíž mohou provozovat přímo ze svého domova. Internetové připojení Integračnímu centru sociálních aktivit Kosatec poskytuje pardubická společnost
EDERA Group a.s. Lidé s handicapem, stejně jako
lidé bez omezení, sdílejí přes virtuální svět internetu
zážitky se svými přáteli, jsou v kontaktu se svými
blízkými, i když jsou třeba stovky kilometrů vzdálení.
My jsme proto vyzpovídali Romana, který je na vozíku, jak je pro něj právě internet důležitý a jestli je
v tomto ohledu rozdíl, zda je někdo handicapovaný,
nebo ne.

www.form-a-pce.cz

l Romane, je ti 29 let a na vozík sis musel postupně zvyknout po úrazu, který jsi měl na vysoké škole. Sžil ses s ním, a to je fajn. Tvůj úraz
ale přišel ve chvíli, kdy jsi později hledal práci.
Říkal jsi, že právě internet se pro tebe nakonec
stal velkým pomocníkem…
Pracuji jako grafik. Respektive během svého studia
jsem se tímto směrem celou dobu ubíral. Možná i to
nakonec bylo pro mě velké plus. Právě počítač se
pro mě totiž stal nepostradatelným „kolegou“. Než
jsem byl po úrazu vlastně schopný vrátit se ke studiu, byl jsem na něj skutečně odkázaný se vším všudy. Veškeré možné poznámky mi spolužáci posílali
přes e-mail. Tehdy ještě nefungovaly sociální sítě,
takže i dost dalších věcí jsme sdíleli přes elektronickou poštu. Myslím, že ty začátky byly krom jiného
dost o tom, že jsem zůstal se všemi v kontaktu i během rekonvalescence a měl jsem přístup ke všemu, co tehdy bylo ve škole důležité.
l Pak ale přišla práce…
Měl jsem dost štěstí, že jsem začal pracovat pro
společnost, která chtěla ve svých řadách zaměstnat
někoho s handicapem a zrovna potřebovali i moji
profesi. Faktem ale je, že jsem kontakty a inspiraci
v tom, kam bych se směřoval, hledal stále na internetu. Právě kvůli úrazu jsem nemohl obíhat všechny
možné firmy a vyptávat se tam, dávat životopisy. Tak
jsem hledal na internetu, pak jsem i volal a všechna
komunikace probíhala tímto způsobem. Až na závěrečný pohovor jsem musel skutečně dorazit. Dnes
ale 90 procent veškeré práce skutečně dělám z domova.

AGES Pardubice,
geodetická kancelář

l Vypadá to, že jsi u počítače téměř celý den. Kromě práce určitě nechybí facebook a podobně…

Zdaleka nejsem u počítače celý den, ale stejně
jako ostatní lidé v běžné práci u něj trávím normální
pracovní dobu. Strašně rád se s kamarády potkávám
venku, ale je pravda, že internet je pro mě zásadní
i v řešení administrativních věcí. Normálně se lidé
pohybují ve městě, třeba na úřady si dojdou pro formulář, vyřídí si tam, co potřebují. Já už většinou rovnou stahuji formuláře z internetu a také se po internetu objednávám, když potřebuji něco zajistit.
l Myslíš si, že je rozdíl v tom, jak důležitý je internet pro člověka s handicapem a pro člověka bez
něj?
Vlastně ani nevím. Myslím, že všichni ho využíváme
ke stejným věcem. Kontakty se známými, práce, hledání informací nebo zábavy, sledování videí nebo posílání fotek. Je toho strašně moc, vždyť skoro všechno
dnes přes internet zjistíte. Jeden zásadní rozdíl tady
ale asi je. Z mého pohledu – já bych se bez něj už dnes
neobešel. Naopak lidé bez zdravotního postižení mají
i jiné možnosti.
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí.

(PR)

Podpora nezávislého samostatného života je pro nás prioritní,
zdůrazňuje ředitel Nadace OKD

Rozhodující
finanční podíl na
pořízení zvedací
plošiny pro velkoprostorový automobil
České
abilympijské asociace (CAA) měla Nadace OKD.
Její ředitel Jiří
Suchánek
(na
snímku) se v rozhovoru zmiňuje kromě partnerství s CAA
také o jedné celorepublikové aktivitě ve
prospěch osob se zdravotním postižením.
u Co bylo hlavním důvodem k tomu,
že jste se nákup plošiny rozhodli podpořit částkou 150.000 korun?
Podpora zdraví a sociální péče představuje pro Nadaci OKD jednu z priorit. Snažíme se přispět ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a jednoduchý a bezpečný
nástup do automobilu jistě k takovýmto
službám patří. Vždy je lepší nebýt odkázán
na pomoc druhých, ať už se to týká vaší
Asociace, která byla nucena si vozidlo půjčovat, tak vašich hendikepovaných klientů,

u Naše čtenáře, většinou osoby se
zdravotním postižením, by určitě zajímalo, zda podporujete nějaké akce, kterých se mohou zúčastnit.
V současné době rozjíždíme Zážitky bez
bariér, festivalovou nadační tour po České
republice (viz otištěný plakát). Spolupracujeme s několika významnými hudebními
festivaly, jako jsou např. Colours of Ostrava
nebo United Islands v Praze, a snažíme
se zpříjemnit hendikepovaným účastníkům
akcí jejich hudební zážitky. Naším cílem je
přilákat za kulturou nejen vozíčkáře, ale
také další osoby s jiným fyzickým nebo
i mentálním postižením. Nechceme z nich
vytvářet izolované skupinky, naopak je nenásilně začleníme do programu jednotlivých festivalů. Záměrně jsme vybírali akce, které jsou svým způsobem novátorské
a otevírají obzory zdravým i nemocným.
Každá akce bezbariérové nadační tour
bude svým přístupem k hendikepovaným

tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
tel.: 466 799 360
info@cettus.cz
www.cettus.cz

Letecká 214, 530 02 Pardubice
mobil: 603 230 060

ojedinělá, vždy bude záležet na
charakteru festivalu a jeho specifikách.
„Zážitky bez bariér“ zahrnují jednak
technické úpravy areálů tak, aby byly
přístupné vozíčkářům, např. speciální vstupy a výstupy, stavění samostatných tribun, či v případě United Islands
dokonce speciální výtahovou plošinu, tak
zvýhodněné vstupné, odbornou asistenci, bezbariérové taxíky a další služby pro
zvýšení komfortu zdravotním postižením
znevýhodněných účastníků. Uprostřed
každého festivalu vyroste také unikátní
bezBAR, tedy přírodní nálevna, v níž budou hosty obsluhovat vozíčkáři, mezi nimiž se objeví i Muž roku 2009 Martin
Zach, který krátce po výhře v této anketě
ochrnul. Festivalové areály nabídnou také
prostor pro prodej výrobků chráněných
dílen. Na každé akci nabídne své výrobky šest organizací, které zaměstnávají
osoby se změněnou pracovní schopností. Už se moc těšíme, až si s vámi dáme
drink v bezBARU!

kteří se nyní mohou přepravovat pohodlně
a důstojně. Díky automobilu s nástupní
plošinou tak mohou bezpečně navštěvovat nejen lékaře, ale také kulturní akce ve
svém okolí.

www.delfcz.cz

Přeji vám, ať nejen zdravotně postižení návštěvníci zmíněných akcí vaše
snažení vždy kladně ocení.
(PR)

KVĚTINOVÝ SERVIS ANNA JANEČKOVÁ
Pod Břízkami 2818, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 028

kvetinovyservis@tiscali.cz

Kolínská 836
285 04 Uhlířské Janovice
www.autoposik.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
u firma zaměstnávající více než 50 % osob
		 se zdravotním postižením
u dlouholetá praxe se zaměstnáváním
		 zdravotně postižených
u nabídka služeb a zboží formou
		 náhradního plnění
u pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
u správa a digitalizace archivů
u zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Strana 6

Výsledková listina
Aranžování květin – ikebana	
1. Karásková Ludmila (FILIA Brno) 195 b.,
2. Studená Jana (Kožušany-Tážaly, okr.
Olomouc) 188 b., 3. Vančurová Lucie (FILIA
Brno) 138 b.
Aranžování květin – západní styl	
1. David Josef (Třinec) 276 b., 2. Brejcha
Jindřich (Hartmanice, okr. Klatovy) 268 b.,
3. Kuchařová Eva (Bzenec, okr. Hodonín)
264 b., 4. Kolář Jan (ÚSP Zbůch, okr. Plzeň-sever) 258 b., 5. Samková Milena (Pardubice) 226 b., 6. Honzíková Kristýna
a Šrámek Ondřej (oba ÚSP Zbůch) 225 b.
Aranžování suchých květin	
1. Hlobilová Monika (FILIA Brno) 290 b.,
2. Lišková Martina (Praha) 270 b., 3. Tatárová Alžběta 267 b., 4. Kulatá Leona (obě
Vincentinum Šternberk) 266 b., 5. Štorková
Alena (FILIA Brno) 247 b., 6. Hajný Jan (Vincentinum Šternberk) 235 b., 7. David Josef 227 b., 8. Habžanský Marcel 221 b.,
9. Doležalová Marie 219 b., 10. Kruliš Petr
(od 8. místa všichni Vincentinum Šternberk)
213 b., 11. Tomčíková Jaroslava (MO STP
Havířov) 211 b., 12. Brejcha Jindřich 160 b.,
13. Samková Milena 159 b.

223 b., 3. Kalousek Jakub 215 b., 4. Wenemoser Daniel 180 b., 5. Doležal Tomáš
(všichni SOU a SŠ Hradec Králové) 0 b.
Fotografování
1. Hynek Miroslav (DSD Znojmo) 300 b.,
2. Wojnar Jaroslav (Palkovice, okr. Frýdek-Místek) 290 b., 3. Wenemoser Daniel
280 b., 4. Wenemoser Jan (Ledeč nad
Sázavou) 270 b., 5. Berák Petr (Praha)
260 b., 6. Gazdík Antonín (DSD Znojmo)
250 b., 7. Ličman Jaroslav (Centrum 83
Mladá Boleslav) 240 b., 8. Aleš Jaroslav
(Roudnice nad Labem) 230 b., 9. Bureš
Richard (Oáza Hodonín) 220 b., 10. Sirůček
Roman (Pardubice) 210 b.
Háčkování
1. Müllerová Anna (Strýčkovice, okr. Domažlice) 300 b., 2. Kristianová Gražyna 275 b.,
3. Ruličková Věra 250 b., 4. Poledníková
Vlasta (všechny MO STP Havířov) 150 b.,
5. Ivorová Jiřina (Přerov) 95 b., 6. Mikšíková
Ludmila (Bystřany, okr. Teplice) 70 b.

Batika	
1. Štorková Alena 284 b., 2. Koukalová
Sabina 274 b., 3. Vaněrka Martin (všichni
FILIA Brno) 272 b., 4. Braborcová Denisa
(Oblastní charita Rokycany) 268 b., 5. Pavelka Patrik (FILIA Brno) 267 b., 6. Pilná
Jaroslava (Centrum 83 Mladá Boleslav)
259 b., 7. Malíková Lenka 240 b., 8. Doležal Roman 230 b., 9. Ouředníková Pavla 225 b., 10. Matoušková Naděžda (všichni FILIA Brno) 197 b.

KERAMIKA
1. Nejedlá Helena (Effatha Krnov) 300 b.,
2. Ševčík Milan 290 b., 3. Špíšková Markéta (Uherské Hradiště) 265 b., 4. Kráčalová Blanka (SOU a SŠ Hradec Králové)
235 b., 5. Bavlnka Oldřich 225 b., 6. Přibylová Dana (oba Effatha Krnov) 214 b.,
7. Kudrna Petr (CEDR Pardubice) 210 b.,
8. Šuranský Pavel (Oblastní charita Uherské Hradiště) 199 b., 9. Klimeš Roman
(ÚSP Kociánka Brno) a Mlčochová Jaroslava (Effatha Krnov) 195 b., 11. Popelková Kateřina (ÚSP Kociánka Brno) 186 b., 12. Ráček Dušan (Harmonie Město Albrechtice,
okr. Bruntál) 160 b.

Cukrářství
1. Indrová Pavla (Přerov) 282 b., 2. Krejčiříková Marie (STP Přerov) 280 b., 3. Košťálová Martina (Pardubice) 219 b., 4. Varadi
František (Domov Jeřabina Těchobuz, okr.
Pelhřimov) 191 b., 5. Matěj Zdeněk (Oblastní charita Rokycany) 172 b.

Košíkářství
1. Wojnar Jaroslav 255 b., 2. Komárková Edita 250 b., 3. Šulc Michal 230 b., 4. Kozák Anton 225 b., 5. Výlet Jan (od 2. místa všichni
PRRS Dědina Praha) a Aleš Jaroslav 210 b.,
čestné uznání – Martinčík Roman (Harmonie Město Albrechtice)
		

Drátování
1. Indrová Pavla 271 b., 2. Procházka Richard (ÚSP Kociánka Brno) 236 b., 3. Ševčík Milan (Prostějov) 180 b.

Malba na hedvábí
1. Vávrová Eva (SOU a SŠ Hradec Králové)
260 b., 2. Špíšková Markéta 240 b., 3. Doležalová Iveta 235 b., 4. Hawerlandová Tereza 230 b., 5. Doležalová Renata 220 b.,
6. Doležalová Žaneta (všechny ZŠ a SŠ
Březejc, okr. Žďár nad Sázavou), Fáberová

Dřevořezba			
1. Žítek Daniel 263 b., 2. Venzara Jan

Eliška a Jíšová Michaela (obě Oblastní
charita Rokycany) 210 b.
Malba na sklo	
1. Pithartová Lenka 260 b., 2. Kráčalová
Blanka (obě SOU a SŠ Hradec Králové)
255 b., 3. Pastorková Daněla 245 b., 4. Labudková Anna (obě MO STP Havířov)
240 b., 5. Studená Jana 225 b., 6. Fáberová Eliška 220 b., 7. Vávrová Eva 215 b.,
8. Mlčochová Jaroslava 204 b., 9. Koukalová Sabina a Přibylová Dana 200 b., 11. Jíšová Michaela 185 b., 12. Otrubová Ilona
(Effatha Krnov) 165 b.
Malování na kameny	
1. Nejedlá Helena 289 b., 2. Olexová Tereza (Effatha Krnov) 270 b., 3. Pajtlová Miluška 264 b., 4. Janák Petr (oba Domov
Jeřabina Těchobuz) 252 b.
Návrh plakátu	
1. Finger Pavel (ÚSP Zbůch) 252 b., 2. Kalousek Jakub 236 b., 3. Telinger Jaroslav
(oba SOU a SŠ Hradec Králové) 202 b.,
4. Večeřa Milan (ZŠ a SŠ Březejc) 201 b.,
5. Podešva Petr (Domov Jeřabina Těchobuz) 179 b., 6. Horváth Michal (DSD Znojmo) 163 b., 7. Šebesta Zdeněk (ÚSP
Zbůch) 160 b., 8. Matějíček Lukáš (Remedia Plus Břeclav) 143 b., 9. Matěj Zdeněk
133 b.
Paličkování
1. Barešová Věra (Ostrava) 282 b., 2. Mašková Martina (Plzeň) 277 b., 3. Šopová
Dagmar (Choceň) 264 b., 4. Košuličová
Pavla (Šardice, okr. Hodonín) 205 b.
Pletení
1. Formánková Anna (MO STP Havířov)
300 b., 2. Kristianová Gražyna 270 b.,
3. Šmídová Ludmila (Hodonín) 235 b.,
4. Ruličková Věra 220 b., 5. Uhlířová Dobroslava (ÚSP Zbůch) 105 b.
Počítačová editace textu	
1. Neplechová Kamila (ROSKA Brno) 297 b.,
2. Hlobilová Monika 290 b., 3. Vaněrka Martin 253 b., 4. Rymeš Martin (ÚSP Kociánka
Brno) 235 b., 5. Nahálka Petr (FILIA Brno)
178 b., 6. Doležal Roman 105 b.
			
Studená kuchyně	
1. Indrová Pavla 275 b., 2. Krejčiříková
Marie 264 b., 3. Ondrušková Alice (MO STP

Havířov) a Parisová Dominika (SOU a SŠ
Hradec Králové) 242 b., 5. Chvátalová
Blanka 206 b., 6. Molin Petr (oba ZŠ a SŠ
Březejc) 189 b., 7. Gabčo Vilém (Harmonie
Město Albrechtice), Chlupová Jitka (FILIA
Brno), Ličman Jaroslav, Mlíčková Marie
(MO STP Havířov), Mátlová Miluše, Procházková Marie a Treštíková Lucie (všechny Remedia Plus Břeclav) 160 b.
Ubrousková technika	
1. Lišková Martina 280 b., 2. Karásková
Ludmila 275 b., 3. Jonová Lucie (Praha)
a Sárkányová Kateřina (Remedia Plus Břeclav) 260, 5. Kluková Štěpánka (Effatha Krnov) 255 b., 6. Chvátalová Blanka 230 b.,
7. Pithartová Lenka 225 b., 8. Molin Petr
210 b., 9. Samková Milena 180 b.
Výroba svíček	
1. Ševčík Milan 300 b., 2. Grulich Jan (FILIA
Brno) 292 b., 3. Petr Jaroslav (Olešnice na
Moravě, okr. Blansko) 270 b., 4. Pilná Jaroslava 255 b., 5. Pavelka Patrik 225 b.,
6. Nikodem Petr a Svobodová Veronika
220 b., 8. Pech Richard (od 6. místa všichni FILIA Brno) 185 b.,
Vyšívání
1. Mašková Martina 300 b., 2. Studená
Jana 275 b., 3. Šrámková Martina (ÚSP
Kociánka Brno) 260 b., 4. Labudková Anna
255 b., 5. Müllerová Anna 245 b., 6. Tatay Miroslav (Domov Jeřabina Těchobuz)
220 b., 7. Kuchařová Eva 185 b., 8. Neplechová Kamila 145 b., 9. Šmídová Ludmila 120 b., 10. Hevera Stanislav (DSD
Znojmo) 60 b., 11. Mikšíková Ludmila 20 b.,
12. Demeter Milan (Harmonie Město Albrechtice) 0 b.
Zdobení kraslic	
1. Bareš Jiří (Ostrava) 240 b., 2. Jonová
Lucie 231 b., 3. Chlupová Jitka 144 b.
Vysvětlení zkratek:
DSD Znojmo = Denní stacionář sv. Damiána
MO STP Havířov = místní organizace Svazu tělesně postižených
PRRS Dědina Praha = Pobytové rehabilitační a rekvafilikační středisko pro nevidomé
SOU a SŠ Hradec Králové = Střední odborné učiliště a Střední škola pro sluchově
postižené
STP Přerov = Svaz tělesně postižených

Abilympijské soutěžení v číslech a zajímavostech
Maximum 300 bodů získali vítězové 6 disciplín – keramiky,
fotografování, háčkování, pletení, výroby svíček a vyšívání.

V letošním jubilejním ročníku se mohli soutěžící přihlásit
maximálně do 3 ze 40 vyhlášených soutěžních disciplín
z oblasti pracovních schopností a dovedností i volnočasových aktivit; loni byl přitom uvedený počet stejný. Zmíněnou
možnost přitom využili 4 soutěžící, 2x se jich představilo 40.

Abilympionici z Moravy a Slezska se opět radovali z prvenství ve více disciplínách, konkrétně v 15. Jmenovitě jich bylo
ale pouze 12, byly mezi nimi totiž dvě jediné vícenásobné
vítězky: Pavla Indrová se 3 a Helena Nejedlá se 2 primáty.

V průběhu dvoudenního soutěžního klání se nakonec uskutečnilo 23 disciplín. K 21, které se konaly v loňském roce,
přibylo aranžování květin – západní styl a dřevořezba. Tak
jako loni, nebyl ani letos zájem o jedinou nově vypsanou
disciplínu – výrobu šperku z korálků.

Ve studené kuchyni a v ubrouskové technice rozhodl stejný počet bodů o umístění dvou soutěžících na 3. místě.
Stejný bodový zisk na dalších místech pořadí ovšem získali 2 soutěžící (nebo i více) celkem v 8 disciplínách.

V soutěžních disciplínách nastoupilo celkem 126 abilympioniků. Už poněkolikáté mezi nimi převažovaly osoby
s různými typy a stupni mentálního postižení (příp. v kombinaci s dalším) – tentokrát jich byla zhruba polovina. Zrakové nebo sluchové postižení v přihlášce uvedlo 24 soutěžících, vozíčkářů bylo 10.

Po loňské ukázkové disciplíně síťování si mohl letos kdokoliv
vyzkoušet enkaustiku – techniku malování horkým voskem.

10 a více soutěžících plnilo zadaný úkol v 7 disciplínách –
v aranžování suchých květin a studené kuchyni 13, v keramice, malbě na sklo a vyšívání 12, v batice a fotografování 10. Minimální počet k uskutečnění disciplíny, tj. 3, byl
zaznamenán 3x – v aranžování květin – ikebaně, drátování
a zdobení kraslic.

V 10 disciplínách – aranžování květin – ikebaně, cukrářství, drátování, keramice, malování na kameny, paličkování, pletení, počítačové editaci textu, výrobě svíček a vyšívání – si svoje prvenství zopakovali loňští vítězové.
V keramice se navíc nezměnila jména na jednotlivých
medailových příčkách.

Výčet tři výprav s největším počtem soutěžících se oproti
loňsku nikterak nezměnil, jiná byla pouze jednotlivá čísla:
sdružení FILIA Brno – 18, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola pro sluchově postižené Hradec Králové – 13, místní organizace Svazu tělesně postižených Havířov – 10.

Čistý hattrick neboli třetí výhru v řadě za sebou si na své
konto připsali vítězové drátování, keramiky, paličkování
a vyšívání. Od roku 2006, kdy byla ČEZ aréna poprvé
dějištěm abilympiády, se jméno stejného vítěze objevilo
vícekrát ještě ve 3 disciplínách: 5x ve výrobě svíček, 6x
v pletení a 7x v cukrářství.

Na návrh ředitelky soutěže košíkářství získala cenu fair-play
čtyřčlenná skupina soutěžících z pražského Pobytového
rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé
Dědina. Soupeři totiž poskytla potřebný soutěžní materiál,
neboť ze svého nemohl zhotovit zadaný úkol. Shodou okolností se nakonec tento obdarovaný stal vítězem.
Manželská dvojice Věra a Jiří Barešovi z Ostravy soutěžili
potřetí v řadě. Předloni i loni skončili ve svých disciplínách
na 1., resp. 2. místě, oba zvítězili až letos. Syn Daniel Wenemoser vrátil letos otci Janovi v přímém rodinném souboji
ve fotografování loňskou porážku: skončil o jedno místo lépe. Z trojice sester Doležalových ze ZŠ a SŠ Březejc se
v malbě na hedvábí nejlépe umístila nejstarší, v pořadí další
byly starší a nejmladší.
Souboj studentů Středního odborného učiliště a Střední
odborné školy pro sluchově postižené z Hradce Králové –
i tak lze nazvat disciplínu dřevořezba.
(mk)
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Pavla Indrová nejen o začátcích a medailích,
ale také o abilympijském nabíjení a květech ze želatiny

Přerovská rodačka vyhlášena Abilympionikem dvacetiletí
Narodila se a dodnes žije v Přerově. Po základní škole
onemocněla a dodnes prodělala 34 operací. „Moje postižení je zrakové a tělesné, pohybuji se na vozíku,“
řekla našemu Zpravodaji Pavla Indrová, která byla na
jubilejní abilympiádě zvolena Abilympionikem dvacetiletí.

Pavla Indrová
se zúčastnila devatenácti abilympiád v Pardubicích, dvou v Bratislavě a tří světových
abilympiád – u nás
v Praze, v Indii a v Japonsku.
V Pardubicích získala
35 zlatých, šest stříbrných a dvě bronzové
medaile, v Bratislavě
šest zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili a na světových abilympiádách
pak tři stříbrné a dvě
bronzové medaile.

Od dětství ji přitahuji ruční práce všeho druhu, hlavně
v podobě různých bytových doplňků a v posledních letech gastronomie, hlavně moderní a umělecká cukrařina.
„K základnímu pečení mě přivedla maminka a k té umělecké moje kreativní náklonnost. Hodně mě baví vymýšlet
a vytvářet nové věci,“ svěřila se Pavla Indrová.
Patnáct let pracovala jako sociální pracovník Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých, hrozně ráda těmto lidem pomáhala. Před třemi roky jí zemřela maminka, se
kterou bydlela. „Jsem nyní ráda, že mám takové koníčky,
kterými si alespoň trochu kompenzuji svůj trochu složitější
život.“
4 Kdy jste se poprvé dozvěděla o abilympiádě a proč
jste se rozhodla pro účast na ní?
Bylo to v roce 1992 z časopisu Vozíčkář, kde byly informace a přihláška na první abilympiádu v Pardubicích. Nadchlo
mě, že mezi vypsanými disciplínami byly i ty rukodělně
zaměřené práce. Od dětství se touto činností zabývám,
mým letitým snem bylo vystudovat uměleckou školu.
4 Jak vzpomínáte na svoji první účast?
Byla jsem skoro jako v Jiříkově vidění. Abilympiáda se
konala v krásném školském zařízení v Černé za Bory, od
prvního okamžiku mě uchvátila široká škála krásných
disciplín a vynikající atmosféra.

4 Které disciplíny jste v průběhu let na abilympiádě
zkusila?
Ráda poznávám a zkouším nové věci. Začínala jsem šitím, potom jsem přidala cukrářství, studenou kuchyni a drhání. Poslední tři disciplíny jsem dlouho neměnila, až pak se
objevilo vyřezávání ovoce a zeleniny. V posledních letech
jsem ještě prostřídala zdobení kraslic a drátování, které
jsem se naučila před čtyřmi lety právě na abilympiádě.
4 Patříte k nejúspěšnějším abilympionikům celé historie. Kterých svých výsledků si ceníte nejvíce?
Možná, že to bude znít divně, ale všech stejně, ať to
bylo první, nebo třetí místo. Pokud budu upřímná, tak asi

o kousíček víc dvou medailí – bronzové v cukrářství a stříbrné v drhání – na světové abilympiádě v Indii.
4 Je disciplína, která se vám na abilympiádě vyloženě
nepovedla?
Po skončení každé disciplíny vždycky uvažuji o tom, co
je třeba udělat příště jinak, co zlepšit. Vyložený propadák
jsem ale na abilympiádě nikdy neměla.
4 Co pro vás abilympáda vůbec znamená?
Každý by bezděčně zareagoval jednoduchým zdůvodněním: Soutěžení, o tom přece abilympiáda je, ne? U mě to
však jsou ještě další oblasti.
Za prvé psychická…, po roce se opět setkám se známými
účastníky, povykládám si s nimi a poznám nové. Tohle člověka hodně posílí a nabije do budoucna.
Za druhé opět uvidím překrásná dílka a díla jiných účastníků a něčemu novému se naučím. Před lety jsem zaregistrovala drátování, na letošní abilympiádě to byla výroba
obrázků za pomoci žehličky a voskovek.
Třetím důvodem, pro mě možná nejdůležitějším, je zaměstnání v oboru cukrářství.
4 Můžete čtenářům našeho Abilympijského zpravodaje prozradit vaše nejbližší plány?
Souvisejí samozřejmě s koncem mé předchozí odpovědi – chci se zdokonalit v cukrářství, zejména v modelování
květin. Chtěla bych se zároveň naučit i další nové technice, a to jsou květy ze želatiny.
S poděkováním za rozhovor a přáním jen všeho dobrého se s Pavlou Indrovou rozloučil
Jaromír Fridrich

„Vůbec se z toho nemůžu vzpamatovat!“

radoval se Jindřich Brejcha z ocenění Abilympionik roku
Na pardubickou přehlídku jezdí
pravidelně. Jeho hlavním oborem
je aranžování květin v západním
stylu. Zatímco loni měl smůlu,
protože tahle disciplína se kvůli
malému zájmu nekonala, letos vybojoval medaili: skončil druhý.
A navíc se Jindřich Brejcha vracel domů jako Abilympionik roku.
„Mám z toho radost. Ani jsem nevěřil, že to takhle dopadne, protože tady byla velká konkurence,“
přiznal se 36letý soutěžící ze západočeských Hartmanic.
Květiny má rád odmalička, už jako dítě se chtěl stát zahradníkem.
Baví ho sekat trávu, stříhat stromy, dělat výsadbu, v zimě odklízí
sníh. A tak není divu, že když se
Brejcha kdysi dozvěděl o abilympijském soutěžení, neotálel s přihláškou. Cenné rady a inspiraci
mu poskytuje uznávaná floristka

Jarmila
Pejpalová,
která dřív působila
na abilympiádě jako hlavní rozhodčí.
„Jezdím za ní občas
do Prahy a ona mi
radí, jak nápaditě
aranžovat.“
Letošní
úspěch
Brejchu natolik potěšil, že váhal, zda
bude příště v ČEZ
aréně soutěžit. „Vůbec nevím, jestli sem
zase přijedu. Chci
zkusit
abilympiádu
na Slovensku, to je pro mě nová
výzva. Musím si ale zjistit, jestli
je to vůbec možné,“ uvedl, ještě
než se vydal z haly na závěrečný společenský večer.
V minulosti zkoušel aranžovat
i suché květiny, ale tam se na

medailové příčky nedostal. Zato
v aranžování západním stylem
patří Brejcha k favoritům – a proto byl v roce 2003 nominován do
národního týmu, který se vydal
na mezinárodní abilympiádu do
Indie. „Za své úspěchy musím poděkovat hlavně paní Hance Še-

bestové. Jsem moc rád, že má
pro mě pochopení a pomáhá mi,“
zdůraznil.
Z doprovodného programu se
mu nejvíc líbilo vystoupení orientálních tanečnic. Ze soutěžních
disciplín obdivuje košíkářství:
„Smekám před košíkáři klobouk.
Je úžasné, co tady předvádějí.
Jsou to borci!“
Doma to zřejmě nemá Brejcha
lehké. Zmínil se, že leckdo si
o něm myslí, že jezdí na abilympiády zbytečně, protože není
úspěšný. „Proto si tady nechám
okopírovat výsledkovou listinu
a chci u nás doma dát zprávu do
novin. Aby se lidé dověděli, že
i člověk s handicapem, jako mám
já, dovede udělat dobrý výsledek.
Třeba mi pak začnou fandit,“ svěřil
se nám západočeský Abilympionik
roku.
(pel)

ABI-REHA je nedílnou součástí soutěžní přehlídky
Tak jako každoročně doprovázela národní
abilympiádu, soutěž dovedností lidí se
zdravotním postižením, výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky
a chráněných dílen ABI-REHA.
Tradičním vystavovatelem byla firma OTTO
BOCK ČR, která letos opět předvedla škálu
mechanických a elektrických vozíků, potěšila
přítomné možností vyzkoušet si outdoorovou
čtyřkolku pro vozíčkáře. Mnozí se přesvědčili,
že i vozíčkáři mohou hrát aktivně golf, a přímo na místě si mohli provést odpaly golfovou holí pomocí vertikalizačního vozíku Paragolfer.
Návštěvníci přivítali i účast dalšího tradičního vystavovatele – firmy SIVAK medical
technology, která přivezla nejnovější typy
mechanických a elektrických vozíků včetně
novinky – elektrického vozíku PUMA 40 a letošní nejžhavější novinky – elektrického vozíku
KITE. V nabídce byly zastoupeny i oblíbené
elektrické skútry a široká paleta pomůcek pro
domácí péči, hygienu a sebeobsluhu.
Organizátory potěšila i přítomnost dalšího tra-

dičního vystavovatele, kterým je v našem regionu velmi známá a v republice významná
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé. Je prvním akreditovaným léčebným zařízením následné péče v ČR a prezentovala
kompletní nabídku lůžkové, ale i ambulantní
rehabilitační péče pro nemocné s pohybovými
vadami. Zástupci léčebny představili i nejrůznější protetické pomůcky.
Adepti na získání řidičského průkazu z řad
zdravotně handicapovaných si se zájmem
prohlíželi vystavené speciálně upravené auto
autoškoly pana Pemla z Přelouče. Kromě
výuky nabízí autoškola v rámci kurzu i možnost bydlení v bezbariérových prostorách.
FOKUS Vysočina byla jednou z mnoha
chráněných dílen, které se účastnily výstavy
se svými rukodělnými výrobky převážně z keramiky a textilu. Další přítomné dílny nabízely
k zakoupení také textilní výrobky, keramiku,
svíčky, šperky a nejrůznější drobnosti, které
vždy udělají radost.
Oblíbenými a návštěvníky každoročně obdivovanými jsou sdružení pro výcvik asistenčních psů.

Sdružení HELPPES předvedlo dobře vycvičené psí pomocníky v ukázkách práce zaměřené na pomoc zdravotně postiženým.
Velkým zpestřením byla přítomnost prvního
asistenčního koníka v Čechách, který je vycvičen pro vedení nevidomých. Kobylka udivovala svou dovedností i při sbírání a podávání předmětů.
Svou skupinou pro výcvik asistenčních psů
byla zastoupena také Liga vozíčkářů. Všechny přítomné nadchla práce psů, kteří dokázali své nadšení a skvělý výcvik v pohádce
o Sněhurce, kterou se ctí zkušených herců zahráli v krásných kostýmech a kulisách. Vysloužili si nadšený a zasloužený potlesk diváků.
Všechny přítomné vystavovatele, soutěžící
a návštěvníky spojovala snaha prožít dva
dny příjemně, seznámit se s novinkami v produkci výrobků usnadňujících život zdravotně
handicapovaným, ale současně také zapomenout aspoň na chvíli na starosti běžných dnů
a oba dny si pořádně užít. To se také stoprocentně povedlo.
Yvona Bulušková,
agentura PAREXPO Pardubice

abilympijský zpravodaJ
(číslo 3 – červenec 2012).
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Gastronomický koutek Pavly Indrové
Dnes jsem si pro vás připravila, jak říkám, rychlovky. V jednom receptu je
jednou z ingrediencí celozrnná hořčice, v receptu
na sladké knedlíky je těsto
pouze ze dvou surovin.
Přeji vám dobrou chuť!

Dušená krůtí játra se
zakysanou smetanou
a opečenými
bramborami (2 porce)
400 g krůtích jater,
3 střední žampiony,
2 lžíce celozrnné
hořčice, 1 kelímek
zakysané smetany
na vaření, sůl, sušený
česnek, máslo,
brambory
Brambory oloupeme, nakrájíme na slabší půlkolečka
a do poloměkka uvaříme v osolené vodě. Scedíme
a na kousku másla opečeme.
Krůtí játra očistíme, propereme ve studené vodě,
osušíme a nakrájíme na kousky, žampiony oloupeme a nakrájíme na plátky. Na kastrolku rozpustíme
kousek másla, přidáme játra, která necháme zatáhnout, přidáme také žampiony a podusíme. Trochu
posypeme sušeným česnekem (pokud nemáte, stačí
stroužek čerstvého, může být nakrájený na plátky),
přidáme hořčici, prohřejeme, osolíme, přidáme zakysanou smetanu a necháme provařit.

Ovocné knedlíky
z pařeného těsta
voda, hrubá mouka,
sůl, meruňky (nebo
jiné peckovité ovoce)
mletý mák, mletý
cukr, máslo
Meruňky
omyjeme
a osušíme. Můžeme
i vypeckovat (do půlky
rozkrojíme a pecku
vyndáme), ale není nutné. Pokud je ovoce hodně kyselé, vypeckujeme a místo pecky dáme kostku cukru. Mletý mák smícháme
s cukrem asi 1:1. Kdo má rád více sladké, přidá cukr.
Do mísy dáme trošku soli. Vodu dáme vařit, jakmile
se vaří, nalijeme ji do mísy, přisypeme hrubou mouku
a ihned mícháme v těsto. Hned přendáme na vál
a horké vypracujeme rukama na hladké těsto. Mělo
by být vláčné, ani ne moc řídké a ani ne moc tuhé.
Pozor, je hodně horké. Bochánek těsta necháme na
vále, přikryjeme obrácenou mísou a necháme asi
20 minut odpočinout. Potom z těsta na pomoučněném vále uválíme váleček, nakrájíme na kousky a do
každého kousku těsta zabalíme ovoce. Těsto by mělo mít sílu asi 2–3 milimetry. Knedlíky dáme vařit do
vroucí vody a občas promícháme. Když vyplavou na
hladinu, vaříme ještě podle velikosti a tvrdosti ovoce. Tvrdší a větší asi 10–12 minut, menší a měkčí
asi 8 minut. Během vaření si v malém kastrolku rozehřejeme máslo. Po vytažení každý knedlík namočíme v másle a obalíme v máku. Na talíři můžeme
ještě posypat zbytkem máku a polít máslem.

Vozíčkář hlavní postavou
skvělého filmu
Milovníci stříbrného plátna by
neměli propásnout francouzskou
černou komedii Nedotknutelní.
Mnozí filmoví publicisté ji považují za nejlepší evropský snímek
loňského roku. Hlavní postavou
je ochrnutý a bohatý aristokrat
Philippe. Ten si za nového pomocníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého

právě propustili z vězení. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedoknutelným“ – přesně takovým se stane
jejich přátelství.
Svou opravdovostí a vitalitou film
dokazuje, že od krku po prsty
u nohou nepohyblivý člověk nemusí ztratit smysl života. A že
i nepravděpodobné spojení me-

lancholického multimilionáře a drzého recidivisty může divákům
přinést skvělou zábavu.
Na konci června měli Nedotknutelní famózní hodnocení na známém českém fanouškovském
portálu www.csfd.cz. Figurovali
tam jako osmý nejlepší film
všech dob a sto dvanáctý nejoblíbenější snímek.
(pel)

Tradiční fotosoutěž letos s novou kategorií
Letos se uskuteční již 17. ročník fotosoutěže Život
nejen na kolech. Pořádající brněnská Liga vozíčkářů ji poprvé obohatila tím, že vytvořila samostatnou
kategorii s názvem Cesty nejen na kolech.
Přihlásit se může každý, kdo fotí a zajímá se
o svět zdravotně postižených lidí. Jedinou podmínkou pro účast je pořídit snímek, který má s nimi nějakou spojitost. Fotky lze posílat elektronicky na
mail prezentace@ligavozic.cz nebo na adresu Ligy
vozíčkářů (Bzenecká 23, 628 00 Brno) do 30. září.

Výsledky bude vyhlášeny na slavnostní akci, o které
bude Liga informovat na stránkách www.ligavozic.cz.
Výherce vybere odborná porota v čele se známým
fotografem Jindřichem Štreitem.
Další informace najdete na internetových stránkách www.ligavozic.cz/zivotnejennakolech nebo na
facebooku, kde má soutěž založený profil. Na dotazy odpoví Aneta Šedá na telefonech 537 021 483
a 725 022 259.
(pel)

OP
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Benefiční zábavné odpoledne
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové se
otevře pojedenácté pro
veřejnost.
V
sobotu
28. července se v jeho
areálu
uskuteční
tradiční Svatoanenské
zahradní
slavnosti.
Hlavním záměrem tamní
největší
benefiční
a osvětové akce je propojit pomyslné světy lidí zdravých a trvale nemocných. Výtěžek bude
letos věnován na projekt Bylinková zahrada pro klienty.
Domov je největším z devíti středisek Oblastní charity Červený
Kostelec a je zatím jediným
lůžkovým zařízením v Česku poskytujícím sociální a zdravotnické služby lidem s roztroušenou
sklerózou. Slavnosti začnou ve
13 hodin děkovnou bohoslužbou
v kostele sv. Anny, kde si potom
přijdou na své milovníci duchovní hudby. Svou účast přislíbila
křesťanská folkrocková kapela
Oboroh se Slávkem Klecandrem.
Ani letos nebude chybět zvonkohra: rozezní ji společně s varhanami královéhradecký organolog Václav Uhlíř.
Na scéně v parku zahraje Trio
Ivana Hlase a regionální country
kapela Dostavník z Jaroměře.
Kluci a děvčata se můžou těšit
na projížďky na ponících, dětský

koutek Žirafka, skákací
hrad, trampolínu a malování na obličej. Pro děti
bude připravena zábava
i na zámeckém nádvoří:
duo Komedianti na káře
tam předvede pohádku
Bajaja
a
žonglérské
kousky. A možná přijde i flašinetář.
Ve sklípku bývalého pivovaru bude ochutnávka vína od českých
vinařů. Nově opravený secesní
altán se stane lákadlem pro milovníky voňavé kávy. Cestičky zámeckého parku budou lemovány
stánky s ručně zhotoveným zbožím: dekorativní i užitné výrobky
nabídnou zejména chráněné dílny z východních Čech. Občerstvení je samozřejmostí.
Celý areál Domova sv. Josefa
je bezbariérový. Držitelé průkazu
ZTP/P mají vstup zdarma, děti do
14 let, studenti a penzisté zaplatí
za lístek 40 Kč, ostatní návštěvníci 80 Kč. Podrobné informace
o Svatoanenských zahradních
slavnostech lze najít na stránkách
www.domovsvatehojosefa.cz. Na
dotazy odpoví Jitka Holcová na
telefonu 491 610 603 a e-mailu
holcova@zirec.hospic.cz.
Akci podporují Dvůr Králové nad
Labem a Královéhradecký kraj,
mediálním partnerem je Český
rozhlas Hradec Králové.
(pel)

Premiéra nového automobilu dopadla na jedničku
semináře až po dopravu klientů
chráněných dílen v Kosatci. Roman Pešek, fundraiser CAA, k tomu dodává: „Dojde každopádně k výraznému zkvalitnění péče
o osoby s tělesným, mentálním či
kombinovaným postižením, a to
nejen na území Pardubického,
ale také v části Královéhradeckého kraje.“
Naprostou spokojenost ze strany CAA představuje hydraulická
zvedací plošina, která byla nainstalována kvůli snadné přepravě
vozíčkářů. Do automobilu tohoto
typu se vejdou maximálně čtyři,
stačí pouze vyndat sedačku.
Devítimístný Renault Master by
bylo možné využít i pro posílení stávající přepravy handicapovaných občanů v Pardubicích
a nejbližším okolí, kterou nyní
zajišťuje značně vytížené vozidlo místního dopravního podniku.
O této možnosti se v současné
době intenzivně jedná, výsledek zveřejní CAA na svém webu
www.caacz.cz.
(mk)

Na jubilejní 20. abilympiádě měl
úspěšnou premiéru devítimístný
automobil Renault Master. Toto
velkoprostorové vozidlo pro zabezpečení svojí činnosti zejména
v Integračním centru sociálních
aktivit Kosatec získala Česká abilympijská asociace (CAA) díky
podpoře těchto sponzorů s regionální i celostátní působností:
Auto Pošík, Nadace OKD, Nadační fond J&T, Nadace pojišťovny Generali, Merit Bau CZ,
CETTUS, IPAK, TOP CENTRUM,
Hovorka
catering,
Kurštejn,
FRIMARK CZ, HAK velkoobchod, DELF CZ LŽIČAŘ, Napa
Trucks a RegulTech servis,
kteří na jeho zakoupení přispěli
celkovou částkou 730.000 korun.
(Rozmístění všech logotypů je na
fotografiích, dva sponzory navíc
představujeme
prostřednictvím
PR textů na stranách 4 a 5.)
Další využívání nového vozu se
bude odvíjet od požadavků a potřeb celé škály aktivit CAA – od
přípravy k práci, přes zážitkové
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