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Úvod
Česká abilympijská asociace vznikla v roce 1997 a jejím posláním je podporovat lidi z
cílové skupiny v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a zachování
vlastního životního stylu. Snahou pak zajistit zvyšování úrovně informovanosti a profesního
rozvoje uživatelů služeb.
Od počátečního prosazování abilympijského hnutí se spektrum její činnosti značně
rozšířilo. Ke stabilním okruhům činnosti patří sociální rehabilitace a osobní asistence,
poradenské středisko bezbariérovosti, zážitkové semináře a akce Klubu Lvíček, každoroční
pořádání abilympiády a vydávání dvouměsíčníku Abilympijský zpravodaj.
V roce 2015 došlo k transformaci na zapsaný spolek, kterou schválila valná hromada
konaná 19. listopadu 2015. Předsedkyní se stala Ivana Dolečková, místopředsedou Jaromír
Krpálek.
CAA rozšířila a zkvalitnila některé nové služby – např. nabídku bezbariérové dopravy,
při které automobil najel za rok téměř 50 000 kilometrů. Dále sortiment prodejny Pardubanda
zaměřený na kvalitní regionální potraviny.
Pevné místo v kalendáři akcí si získal Kreativ, který se stal největší výstavou svého
druhu na východě Čech. Boom zaznamenal projekt zdravých svačinek pro školáky, CAA je
zajišťuje pro 18 základních a středních škol v Pardubicích a okolí.
Začal projekt Včelaření v Kosatci, když na střechu objektu byla umístěna tři včelstva a
k tomu pořízeno potřebné vybavení. Novinkou je projekt S kamarády na zkušenou, který si
dal za cíl připravit klienty na období, až se budou muset obejít bez péče osoby, na kterou jsou
dlouhodobě zvyklí.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Ivana Dolečková,
předsedkyně CAA, z. s.
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Sociální rehabilitace
Posláním sociální rehabilitace v CAA je umožnit lidem se zdravotním nebo
sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů, získání a udržení si zaměstnání na
trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem.
Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb klientů, zároveň i o
zvyšování úrovně jejich samostatnosti.
Specifikem SR je poskytování podpory v oblasti pracovního uplatnění. Klient SR si
může vyzkoušet své pracovní i sociální dovednosti na nácvikových místech v některé z
tréninkových dílen v budově Kosatce (dílny truhlářská, montážní, šicí a výtvarná, dále
tréninková kuchyň a kavárna, cvičebna, úklid vnitřních a venkovních prostor Kosatce,
recepce). V rámci podpory v oblasti pracovního uplatnění nabízí sociální pracovnice klientům
také podporu při sepsání životopisu, vytipování vhodného zaměstnavatele, pomáhá při
kontaktování zaměstnavatele a při pohovoru se zaměstnavatelem (doprovody). Sociální
pracovnice poskytují klientovi poradenství o chráněných pracovních místech v Pardubicích a
okolí, o pracovní rehabilitaci, o jednotlivých typech pracovně právních vztahů.
V roce 2015 bylo nově v rámci služby poskytováno klientům i bezplatné právní
poradenství. Mezi časté okruhy právního poradenství patřila tato témata: insolvence,
sepisování výzev k úhradě půjčky, poradenství ohledně exekucí, vypořádání společného jmění
manželů, ukončování pracovních poměrů a dohod, poradenství ohledně svéprávnosti a nového
Občanského zákoníku, ohledně výživného nezletilých dětí a další.

Propojování sociální a pracovní rehabilitace

Česká abilympijská asociace, z.s.

V tréninkových dílnách Kosatce probíhá také ve spolupráci sociálních pracovnic s
pracovnicemi z Úřadu práce Příprava k práci pro lidi se zdravotním hendikepem. V roce
2015 se uskutečnila v tréninkové kuchyni v ICSAP Kosatec: klientka po ukončení přípravy
dostala nabídku pracovní smlouvy v naší organizaci, kterou přijala. Druhá příprava k práci
začala v prosinci 2015 v šicí dílně a bude pokračovat i v roce 2016.
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Statistické údaje projektu
Počet podpořených klientů v roce 2015: 164 (59 mužů a 105 žen)
Počet intervencí (schůzek nad 30 minut): 1 059
Nácviková místa v ICSAP Kosatec v roce 2015: celkem využilo 24 klientů






Montážní dílna – 12 klientů
Výtvarná dílna – 3 klienti
Šicí dílna – 4 klienti
Tréninková restaurace a kavárna – 4 klienti
Úklidové práce v ICSAP Kosatec – 1 klient

Cílová skupina sociální rehabilitace: lidé se zdravotním nebo sociálním hendikepem

Typy hendikepu
jiný typ zdravotního hendikepu
(epileptici, nádorová, smyslová
onemocnění, kombinované
hendikepy)
duševní onemocnění

8%

10%
33%

tělesný hendikep
17%
sociální hendikep (dlouhodobá
nezaměstnanost)

mentální hendikep

Česká abilympijská asociace, z.s.

32%
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Osobní asistence
Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při
setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jejich soběstačnost a pomoci zajistit životní
potřeby tak, aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl. V rámci služby osobní
asistence má uživatel nárok také na bezplatné základní sociální poradenství.
Služba je určena všem občanům bez omezení věku, kteří mají omezenou schopnost
samostatně realizovat běžné každodenní úkony. Jedná se o:
- osoby se zdravotním postižením
- seniory
Pracovníci v sociálních službách – osobní asistenti celkem za rok 2015 asistovali u 35
uživatelů a pomáhali jim zajistit si co nejvyšší možnou míru samostatnosti. Bylo realizováno
celkem 10 369 hodin osobní asistence. K 31. 12. 2015 mělo uzavřenou Smlouvu o
poskytování osobní asistence 30 uživatelů a zaměstnáno bylo 14 osobních asistentek (13
osobních asistentek na pracovní poměr a 1 osobní asistentka na DPP).
V roce 2015 pokračovala spolupráce se Základní a Praktickou školou Svítání, Dětským
rehabilitačním centrem Lentilka a začala nová spolupráce se Speciální mateřskou školou,
základní a praktickou školou Pardubice – tzv. škola Do Nového.

Věková struktura klientů OA k
31.12.2015
Starší 18ti let

Mladší 18ti let

26%

Česká abilympijská asociace, z.s.

74%
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Ke konci roku 2015 se začala služba osobní asistence připravovat na přijetí Regionálních
karet a mapování celkové situace klienta.
Klienti osobní asistence také využívali možnosti sociálního poradenství ve spolupráci se
sociálním pracovníkem této služby. Nejčastější spolupráce byla v oblasti kompenzačních
pomůcek a příspěvku na péči.

Poradenské středisko bezbariérovosti
Pracovníci mapovali komerční a veřejné objekty a veřejné komunikace a spolupracovali se správci
a majiteli těchto budov na odstranění bariér. Celkem zmapovali 25 staveb. Poskytovali odborné
konzultace, poradenství a odborné posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení,
celkem vypracovali 326 stanovisek a vyjádření. Zúčastnili se 162 kolaudací a kontrolních
prohlídek, podali 1060 telefonických informací a poskytli 246 konzultací.

Prováděli kontroly odstranitelných závad, na základě žádostí na stavebních úřadech (SÚ) o
odstranění překážek bezbariérového užívání. Na podkladě těchto kontrol bylo na příslušné SÚ
zasláno 15 opakovaných žádostí na odstranění překážek bezbariérového užívání a
vypracována 3 stanoviska ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového
užívání staveb. Zároveň byly provedeny příslušné úpravy ve statistikách přístupnosti a na
webových stránkách CAA v popisech objektu a v tabulce.
V roce 2015 bylo na základě našeho mapování a následných jednání se správci či majiteli
budov nebo žádostí na SÚ o odstranění odstranitelných překážek bránících bezbariérovému
užívání odstraněno dalších 118 závad.

Souhrnná tabulka odstranitelných závad za rok 2015
opakovan
á žádost

počet
odstr.
závad

Heřmanův
Městec

2

6

10

Chrudim

2

26

26

město

počet
odstr.
závad

Ronov nad
Doubravou
Pardubice

2

20

Přelouč

1

4

stanovisko závady
odstraněny

počet
odstraněný
ch závad

odstraněno
závad
celkem

1

8

17

1

26

26

5

60

8

Choceň

1

13

6

Hlinsko

1

6

4

Vysoké
Mýto

2

11

9

Luže

2

14

2

Chrast
celkem

3

24

15

136

1

22

10

3

56

118

Česká abilympijská asociace, z.s.

žádo
sti
na
SÚ
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Statistické vyjádření činnosti za r. 2015
Středisko

Pardubice

Vysoké Mýto

Celkem

Konzultace

186

60

246

Telefonické informace

799

261

1060

Stanoviska k projektové

278

51

329

dokumentaci
Mapování stávajících

25

25

staveb
Kolaudace a kontrolní

143

19

162

34

67

101

Kontroly objektů

91

115

206

Uložení zmapovaných

29

prohlídky staveb
Jednání se správci
objektů

29

Česká abilympijská asociace, z.s.

objektů na web CAA

7

Dopisy na SÚ

10

13

23

Celkem

1595

586

2181

Abilympiáda
23. ročník národní soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se
zdravotním postižením se v pardubické ČEZ aréně uskutečnil v pátek 29. a v sobotu 30. května 2015.
V jedenadvaceti disciplínách se představilo 81 soutěžících z celé ČR.
Poprvé jako součást Kreativu, což byla prodejní a zážitková výstava, která kromě prodejních
stánků nabídla tvořivé dílny a měla za cíl přilákat do místa konání Abilympiády diváky, což se
podařilo – přišlo jich přes 3000.

Osobní záštity převzali ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, místopředsedkyně
Senátu Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a nově zvolený primátor města
Pardubice Martin Charvát.

Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, tradičními partnery pak Hospodářská komora ČR,
K2P, JUST, Foxconn, Parexpo, Rozvojový fond města Pardubice, Generali Pojišťovna a Elektrárny
Opatovice. K tradičním mediálním partnerům patřily Deníky Pardubického a Královéhradeckého
kraje a Český rozhlas Pardubice.

Nejúspěšnějšími soutěžícími byli Pavla Indrová z Přerova a Milan Ševčík z Prostějova, kteří
vyhráli dvě disciplíny a jednou byli druzí. Pořadatelé opět ocenili nejlepší jednotlivce –
Abilympionikem roku se stal Jan Výlet z Kyjova, pravidelný účastník soutěže v košíkářství a
Dobrovolníkem roku se stal Štěpán Cincibus ze Sezemic. Oba dny nabídly bohatý a pestrý
doprovodný program, ve kterém se představilo 270 učinkujících!
Opět se osvědčil simultánní přepis pro neslyšící, který už tradičně zajistil Ing. Martin Novák z Unie
neslyšících.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Součástí dvou abilympijských dní je od roku 2004 výstava rehabilitační, kompenzační a
zdravotní techniky a prodejní výstava chráněných dílen – pod názvem ABI-REHA ji pořádá
pardubická agentura Parexpo.
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Abilympijský zpravodaj
V roce 2015 vyšlo šest řádných a jedno mimořádné číslo (speciál věnovaný 23. Abilympiádě
v Pardubicích). Opět se jednalo o osmistránkovou produkci s výjimkou šestistránkového speciálu
k Abilympiádě, celkem tedy naši čtenáři měli v roce 2015 k dispozici 54 stran.

Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000, jeho patnáctý ročník měl v roce 2015
dvouměsíční periodicitu. Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum, které je zájemcům zasíláno
zdarma, jeho náklad dosahuje průměrné výše 3500 výtisků.

Zpravodaj na svých stránkách přinesl užitečné a zajímavé informace týkající se zdravotně
postižených lidí. Zaměřil se hlavně na abilympijské hnutí a zaměstnávání občanů se změněnou
pracovní schopností. Obsahovou náplň tvořily portréty osobností, články o různých legislativních
nedostatcích, tipy na kvalitní knihy, pozvánky na společenské a kulturní akce, kursy a semináře,
literární počiny autorů z řad handicapovaných občanů.

Tříčlenný redakční kolektiv věnoval velký prostor abilympijskému hnutí – přípravě, organizaci i
výsledkům 23. Abilympiády, která se uskutečnila v pardubické ČEZ Areně a byla součástí největší
prodejní výstavy svého druhu v Pardubickém kraji Kreativ 2015. Systematicky se objevovaly články o
zaměření činnosti CAA, celoroční seriál představil na titulní stránce její nejdůležitější činnosti.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Stěžejní články z každého čísla se aktuálně objevují na webových stránkách České abilympijské
asociace, tamtéž lze nalézt i všechna archivní čísla od roku 2000.
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Klub Lvíček
Jde o už zažitou formu volnočasových aktivit, do kterých se zapojují lidé s různým
zdravotním hendikepem. V roce 2015 to bylo 31 klientů z Pardubic a blízkého okolí.
Aktivity klubu vycházejí především z potřeb klientů. Na jejich základě je vytvářen celoroční
plán, který je rozdělen do měsíčních bloků.
Rok 2015 byl pro klub Lvíček rokem cestovatelským, klienti ho pojmenovali Cestou –
Necestou a v průběhu roku navštívili řadu zajímavých míst, např. Muzeum Emila Holuba
v Holicích nebo Švýcárnu ve Slatiňanech.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Setkání klubu Lvíček probíhají 2x týdně, převážně v úterý a čtvrtek, a to i během
prázdnin. Velmi často jsou zaměřeny i na využití služeb Integračního centra Kosatec (sociální
rehabilitace, tréninkové dílny, kurzy keramiky a šití).
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Kosatec
Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích, pro které se vžil název Kosatec, nabízí
celou škálu současných aktivit CAA.
Prostor zde má sociální rehabilitace, osobní asistence, volnočasové aktivity, příprava k práci,
poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Chráněné dílny (keramická, šicí a
montážní, truhlářská), bezbariérové tréninkové byty, tréninková restaurace s kuchyní a
kavárna U tiskaře Brixe, kde pracují lidé s handicapem. Své místo tu má i společenský sál
pro 100 osob, zrekonstruovaná zahrada (lavičky, domeček, skákadlo, pískoviště, hřiště).
Na střeše byly umístěny včelí úly a CAA bude mít svůj vlastní med.

Česká abilympijská asociace, z.s.

V průběhu roku 2015 se zde konala celá řada akcí, prostory využívají neziskové
organizace, pravidelně se zde setkávají různá zájmová sdružení. Z pořádaných akcí
zmíníme Podzimní tvoření s kamarády, Setkání poskytovatelů sociálních služeb a taneční
hodiny pro hendikepované. Událostí byla návštěva velvyslance USA Andrewa Schapiro.
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Bezbariérová doprava
Čtvrtým rokem provozujeme velkoprostorový automobil Renault Master s hydraulickou
plošinou pro nástup vozíčkářů. Automobil dopravuje každý den klienty MIREA denního
stacionáře a denního stacionáře Slunečnice. Díky dispečinku, o který se stará recepce
Integračního centra Kosatec, jsme schopni pokrývat požadavky na dopravu zdravotně
hendikepovaných.
Zajišťujeme plnohodnotnou službu dopravy lidem s omezenými možnostmi pohybu tak,
aby se mohli v plné míře zapojit do běžného života. Jedná se např. o jejich dopravu k lékaři,
na nákupy, za kulturou a na výlety.
Doprava pro hendikepované je zajištěna sedm dní v týdnu mezi 6. a 18. hodinou. Řidiče
automobilu (osobu se zdravotním hendikepem) jsme získali díky dobré spolupráci s Úřadem
práce Pardubice.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Tuto službu však nevyužívají jen jednotlivci, ale i občanská sdružení z celého
Pardubického kraje. V roce 2015 najezdil automobil 49 655 km.
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Zážitkový seminář
Jeho posláním je představit zdravotní postižení zážitkovou formou. V praxi to znamená, že si
každý z účastníků vyzkouší například jízdu na vozíku, překonávání architektonických
bariér pomocí francouzských holí či sebeobsluhu jednou rukou. Řeší tak situace, které
musí člověk s postižením zvládat při běžných každodenních činnostech.
Celkový počet účastníků zážitkových seminářů v roce 2015 byl 1463 osob, z toho 1000
dětí.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Zážitkové semináře se v roce 2015 konaly převážně na základních, středních i vysokých
školách – např. ZŠ Staňkova, Zdravotní škola Pardubice, Gymnázium Litomyšl, VOŠ Česká
Třebová, Univerzita Pardubice.
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Regionální prodejna Pardubanda
Již druhým rokem provozuje Česká abilympijská asociace bezbariérově přístupnou
prodejnu kvalitních regionálních potravin Machoňově pasáži. O jejím umístění v centru
města rozhodla nabídka Rozvojového fondu Pardubice.
Návštěvníci mají denně na výběr široký sortiment regionálních potravin, na které se
naše prodejna specializuje. Nezapomínáme spolupracovat a podporovat neziskové organizace,
jako je sdružení Apolenka, která nám dodává mléčné výrobky, a firma K2P, která šije
dekorativní polštářky.
Část prodejny nabízí multifunkční prostor pro pořádání výstav, autorských čtení, besed,
tiskových konferencí apod. nebo pro prezentaci regionálních organizací neziskového
sektoru. Velice nás těší, že zájem o regionální potraviny roste a přibývají další zákazníci.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Obchod představuje nejen svoji nabídku na webové adrese www.pardubanda.cz
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eSvačinky
Úspěšný projekt, který má za cíl zdravou výživu dětské populace, pokračuje už třetím
školním rokem Ten poslední byl zlomový - zapojily se do něj i střední školy, podařilo se
otevřít více školních bufetů a rozvoz svačinek rozšířit do Chrudimi a Lázní Bohdaneč.
Svačinky jsou zdravé a chutné. Na výživovou a energetickou hodnotu dohlíží výživová
poradkyně Zuzana Kielová. Pestrá nabídka je určena pro všechny školáky ve vybraných
pardubických školách a oslovuje rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát vyváženou a
zdravou stravu a ne vždy mají na jejich přípravu čas. Systém internetových objednávek je
jednoduchý - pro výběr a zajištění svačiny stačí jedno kliknutí.
Velký význam pro rozvoj a zkvalitňování projektu má spolupráce s Maurerovým
Výběrem Grand Restaurant.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Momentálně nabídku svačinek využívají žáci a žákyně 18 škol z Pardubic a okolí, zájem
o ně roste a další přibývají.

15

Kreativ
V roce 2015 uspořádala Česká abilympijská asociace dvě zážitkové výstavy s názvem
Kreativ. Květnová byla součástí národní abilympiády a v Tip sport Areně bylo 60 stánků,
které nenabídly jenom zboží, ale zároveň i spoustu inspirace pro domácí tvorbu. V průběhu
dvou dnů na ni přišlo téměř 3000 lidí.
Čtvrtý ročník se uskutečnil samostatně v listopadu a místem byla opět budova ČSOB
Pojišťovny na Masarykově náměstí, kam během jediného dne přišlo téměř 2500 návštěvníků.
Účast padesáti vystavovatelů potvrdila, že se jedná o největší výstavu svého druhu na
východě Čech. Jejich nabídka byla opravdu pestrá - od ručně vyráběných vánočních ozdob,
přes dekorace do domácnosti, netradičně zdobená trička, originální bižuterii až třeba po
dobroty na sváteční stůl. Zvláštností předvánoční akce bylo, že si na ní návštěvníci mohli
jednotlivé expozice prohlédnout, některé výrobky si koupit, ale zároveň jim mnozí
vystavovatelé dali možnost vyzkoušet si různé kreativní techniky, přímo na místě si vyrobit
zajímavé věci a získat tak pěkný dárek pro své nejbližší,

Česká abilympijská asociace, z.s.

Svou produkci na Kreativu předvedli jak jednotlivci, tak neziskové organizace či
chráněné dílny. Pestrý celodenní program oživila vystoupení bubeníků Denního stacionáře
Mirea a taneční školy Emotion dance, o občerstvení se postarala Kavárna U tiskaře Brixe,
která dává pracovní příležitost handicapovaným.
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S kamarády na zkušenou
Projekt je službou, kterou naše organizace poskytuje od září roku 2015. Její vznik vyšel
z potřeb klientů a osob o ně pečující. Cílem je postupná příprava klientů na období, kdy se
budou muset obejít bez péče osoby, na kterou jsou dlouhodobě zvyklí. Dalším cílem je
poskytnutí prostoru pro konzultace o problémech při péčí o osoby s hendikepem a poskytnutí
volného času pečujícím osobám. Jde nejen o zařízování důležitých záležitostí, ale také
umožnění odpočinku.
Projekt nabízí tři druhy akcí – jednodenní, dvoudenní a celovíkendovou. Jednodenní a
dvoudenní služby jsou pořádány v prostorách ICSAP Kosatec a jsou určeny pro osoby v péči.
Celovíkendová služba je pořádána mimo prostory ICSAP Kosatec a je určena pro obě
skupiny, tedy osoby pečující i osoby v péči.

Česká abilympijská asociace, z.s.

V období od září do prosince 2015 se do projektu zapojilo 100 klientů.
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Včelaření v Kosatci
V roce 2015 Česká abilympijská asociace realizovala projekt s názvem „Včelaření
v Kosatci“. Jeho cílem je vytvoření nových aktivit, kterým se mohou věnovat klienti ICSAP.
Zároveň bude sloužit k osvětě (působení včel v přírodě, jejich život v úlu), dalším jeho cílem
je získat zdravé suroviny pro výrobu zdravých svačinek do škol a zároveň rozšířit nabídku
sortimentu regionální prodejny Pardubandu.
Projekt uspěl na filantropické burce, kde získal 55 000 korun, 3 úly byly věcným darem.
Finanční dary byly použity na vybavení medárny, zakoupení medometu, odvíčkovače, spirál,
nádob na stáčení a dalších drobných věcí .
„Včelaření v Kostaci“ bylo rozděleno na dvě etapy. V té první v květnu 2015 byla na
střechu umístěna 3 včelstva a ve 4. podlaží medárna pro vytáčení medu a přípravu nástrojů,
rámků a další potřebné vybavení. Ve II. etapě bude v letním období roku 2016 na střechu
ICSAP Kosatec umístěno dalších 5 včelstev.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Poprvé u včel:
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Ekonomika
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Zpráva auditora
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Partneři

Hlavní:

Významní:
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Kontakty - Česká abilympijská asociace, z.s.
sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
web: www.caacz.cz
Ivana Dolečková
předsedkyně CAA, z. s.
Tel. +3210 774 554 720, +420 466 042 057
E-mail: ivana.doleckova@caacz.cz
Jaromír Krpálek
místopředseda CAA. z.s.
Tel. 777 554 720, +420 466 304 366
E-mail: jaromir.krpalek@caacz.cz

Radek Kučera
provozní manažer
Tel. +420 734 392 995, +420 466 052 062
E-mail: radek.kucera@caacz.cz

Mgr. Pavlína Potůčková
vedoucí sociálních služeb
tel. +420 777 006 525, +420 466 052 054
E-mail: pavlina.potuckova@caacz.cz

Alena Bělohlávková
středisko bezbariérovosti
Tel. +420 774 410 012, +420 466 052 055
E-mail: alena.belohlavkova@caacz.cz
Mgr. Jaromír Fridrich
Abilympijský zpravodaj
tel. +420 602 139 104
E-mail: fridrich.jaromir@seznam.cz

Česká abilympijská asociace, z.s.

Mgr. Adéla Bergmanová
osobní asistence
Tel. +420 777 006 575, +420 466 052 051
E-mail: adela.bergmanova@caacz.cz
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Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 052 052, E-mail: info@caacz.cz
www.caacz.cz, www.esvacinky.cz, www.pardubanda.cz

