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KDO JSME A CO DĚLÁME
Česká abilympijská asociace sice vznikla v roce 1997, ale už si vydobyla 
solidní pozici v pardubickém veřejném životě. Výrazně se podílíme na zlep-
šování podmínek pro život vozíčkářů i ostatních zdravotně postižených 
lidí a pro významné instituce státní správy i samosprávy v Pardubicích
jsme rovnocenným partnerem. V roce 2003 jsme pokračovali v dosavad-
ních projektech a zahájili některé nové aktivity.

Opět jsme v červnu uspořádali národní abilympiádu, soutěž v pracovních
schopnostech a dovednostech zdravotně postižených lidí. Více než 100 
šikovných, erudovaných a talentovaných lidí z různých míst republiky bo-
jovalo o co nejlepší umístění v 18 oborech. Jsme rádi, že tato přehlídka je
významnou událostí i pro město, o čemž svědčí tradiční přijetí abilympij-
ské delegace na pardubické radnici. Tuto akci jsme připravovali asi půl ro-
ku a těší nás, že naprostá většina účastníků s ní byla spokojena.

V rámci doprovodného programu 11. abilympiády bylo po rekonstrukci
slavnostně otevřeno pardubické hlavní vlakové nádraží. Na tom, že jedna 
z klíčových železničních stanic je pro cestující veřejnost bezbariérová, má
podíl i naše Asociace. Navázali jsme dobrou spolupráci s Českými draha-
mi a k připravovaným stavebním úpravám a instalaci výtahových plošin
jsme vznesli několik důležitých připomínek.

Naše agentura pro podporované zaměstnávání v roce 2003 zkoušela své
možnosti. Své služby nabízela nejen zdravotně postiženým lidem, ale 
i dalším osobám výrazně znevýhodněným na otevřeném trhu práce. Za vů-
bec prvý rok existence agenturu vyhledalo 60 lidí, pro 7 z nich se podařilo
najít zaměstnání.

Začali jsme se také důsledně zabývat stavebními a dopravními bariérami
na Pardubicku. V říjnu naše Asociace zřídila poradenské středisko, jehož
dva pracovníci poskytovali konzultaci všem zájemcům a důkladně se zabý-
vali konkrétními stavebními úpravami a rekonstrukcemi. Do konce roku
připravili 22 posudků a stanovisek.

Měli jsme také svého zástupce v komisi pro bezbariérovost, která byla 
zřízena při odboru sociálních věcí pardubického magistrátu a scházela se
jednou měsíčně.

Novou a velmi originální aktivitou byl zážitkový seminář „Společnou ces-
tou“, který jsme připravili se Sjednocenou organizací nevidomých a slabo-
zrakých, respektive s jejím pardubickým Střediskem integračních aktivit.
Jsou na něm simulována různá sluchová, zraková a tělesná postižení: zdra-
ví lidé si tak mohou vyzkoušet například chůzi se zavázanýma očima a se
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slepeckou holí či jízdu na vozíku. Jsme rádi, že seminář loni absolvovali
pracovníci odboru sociálních věcí pardubického magistrátu.

Zcela novou zkušeností pro nás byl veřejný protest zaměřený na ne-
únosnou situaci v oblasti sociálních služeb. Tato akce, kterou jsme 
připravili se Speciální školou Svítání, se uskutečnila 30. června před budo-
vami magistrátu, krajského úřadu a bývalého okresního úřadu. Naši 
zástupci, kteří s sebou měli výstižná hesla, zablokovali asi na hodinu hlav-
ní vchody a rozdali oficiální prohlášení Asociace více než 300 lidem.

V listopadu jsme vyslali 32členný tým na 6. mezinárodní abilympiádu.
Naši soutěžící vybojovali v Novém Dillí 5 medailí a získali 2 čestná uzná-
ní. Češi se v daleké Indii stali nejúspěšnějšími Evropany a výborně tak 
navázali na své předchůdce, kteří nás reprezentovali v Hongkongu, Perthu
a Praze. Dodejme, že ve výpravě bylo celkem 13 dospělých a 4 dětští sou-
těžící.

V roce 2003 jsme také pokračovali ve vydávání Abilympijského zpravoda-
je: připravili jsme znovu 5 čísel. Tyto speciální noviny jsou zaměřeny na
různé aspekty života zdravotně postižených lidí a jejich vůbec prvé 
číslo jsme vydali na jaře 2000. Těší nás, že Zpravodaj má své příznivce 
i mezi odborníky v sociální a zdravotní oblasti.

Na podzim jsme věnovali velkou pozornost našim internetovým stránkám.
Zpřehlednili a rozšířili jsme jejich strukturu a přidali množství 
nových informací.

Naším novým počinem byl rozhlasový pořad. Jednalo se o přibližně 20mi-
nutový občasník, který vznikal ve spolupráci s Českým rozhlasem
Pardubice. Pravidelně jsme si do něj zvali zajímavé hosty. Během roku
vzniklo 8 pořadů.

Je naší milou povinností poděkovat institucím, nadacím, firmám, médiím 
a jednotlivcům, kteří s námi spolupracovali a kteří jakkoli podpořili naši
činnost. Děkujeme také všem zaměstnancům za jejich obětavou 
práci.

Dobře víme, že kdo neseje, nesklízí. V dosavadních aktivitách samozřejmě
pokračujeme. Jsme rádi, že zdravotně postižení lidé mají z naší práce uži-
tek. Věříme, že tady nejsme zbytečně.
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STRUKTURA ORGANIZACE
valná hromada

správní rada 

jednatel

dozorčí rada 

střediska 
- redakce Abilympijského zpravodaje 
- agentura podporovaného zaměstnávání
- posuzování bezbariérovosti
- reklama a propagace 

DOSAVADNÍ ČINNOST
rok 1997

- vznik Asociace, členství v Mezinárodní abilympijské federaci

rok 1998
- poprvé spolupořadatel národní abilympiády

rok 2000
květen - 1. číslo Abilympijského zpravodaje
srpen - pořadatel 5. mezinárodní abilympiády v Praze 

rok 2002
- poprvé výhradní pořadatel národní abilympiády

rok 2002 
- pověření pražského Jedličkova ústavu a škol pořádáním české 

abilympiády pro děti a mládež a převzetí patronátu nad ní
leden - sloučení organizace T-Atlas s Asociací
prosinec - vznik agentury podporovaného zaměstnávání 
prosinec - prvý pořad v Českém rozhlase Pardubice

rok 2003
- organizace účasti reprezentace České republiky na 6. meziná-

rodní abilympiádě v Indii
červen - 11. ročník národní abilympiády
září - jeden z organizátorů Evropského dne bez aut v Chrudimi
říjen - vznik konzultačního střediska pro posuzování bezbariéro-
vosti
listopad - 6. mezinárodní abilympiáda v indickém Novém Dillí
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AKCE, AKTIVITY, PROJEKTY
6. mezinárodní abilympiáda
6. mezinárodní abilympiádu uspořádala v termínu od 23. do 29. listopadu
Indická národní abilympijská asociace za výrazné pomoci státních i sou-
kromých subjektů v hlavním městě Indie Novém Dillí. Za místo konání 
této vrcholné akce abilympijského hnutí s motem We can, we will
(Můžeme, chceme) vybrali organizátoři jeden z největších krytých stadio-

nů na světě – Halu Indíry Gándhíové s ka-
pacitou 25 tisíc diváků a okolní velký park.
O Indii jako o třetí pořadatelské zemi mezi-
národní abilympiády z asijského kontinentu
se rozhodlo na zasedání Mezinárodní abi-
lympijské federace v rámci 5. mezinárodní 
abilympiády v srpnu 2000 v Praze. 

Po rozhodnutí, aby se této abilympiády zúčastnil také český reprezentační
tým, začala pro Asociaci jako pro organizátora její účasti náročná několi-
kaměsíční práce. Představovala nejen velké množství různých jednání se
zástupci partnerských a sponzorských organizací našeho abilympijského
hnutí, ale také vyřizování dokladů a náležitostí spojených s dopravou, vy-
cestováním, ubytováním, zdravotnickým zabezpečením atd. Obdobné úsilí
museli vynaložit i všichni nominovaní reprezentanti a za to, že mohli být
přítomni týdennímu abilympijskému dění, patří velké poděkování vstříc-
nému postoji sponzorů.

Ve 32členné reprezentaci
Česka  bylo 17 soutěží-
cích. Byli mezi nimi i čtyři
mladí abilympionici do 15
let,  protože v Indii se po-
druhé v historii meziná-
rodních abilympiád objevi-
ly v programu také dětské
soutěžní disciplíny. Vysokou úroveň našeho abilympijského hnutí jsme po-
tvrdili ziskem jedné zlaté a bronzové medaile, třech stříbrných, k tomu
jsme přidali dvě čestná uznání. Tímto výsledkem jsme se stali sedmou nej-
úspěšnější účastnickou zemí a nejlepší mimoasijskou; za námi skončilo 
i Japonsko, zakladatel abilympijského hnutí.

Abilympiádu využila ke svému zasedání také Mezinárodní abilympijská fe-
derace. V nově zvoleném devítičlenném výkonném výboru zastupuje Česko
jednatel naší Asociace Jaromír Krpálek.



Expozice soutěžních výrobků z abilympiád
Úvodní putovní výstavu výrobků a výtvorů, které vznikly v rámci abilym-
pijských soutěžních disciplín, naše Asociace uspořádala koncem roku
2000 v Litoměřicích. Dalšími městy, kde se mohli návštěvníci přesvědčit 
o schopnostech a talentu zdravotně postižených, byly mezi lety 2000 až
2002 Strakonice, Praha, Pardubice, Olomouc a Brno. 

Letos od 16. do 19. dubna byla expozice součástí předvelikonoční výstavy
v Uherském Hradišti. Protože Asociace považuje takovouto formu prezen-
tace dovedností osob se zdravotním postižením za vhodnou propagaci 
našeho abilympijského hnutí, hodlá v této aktivitě pokračovat i nadále.

Patronát nad dětskou národní abilympiádou
Pořadatelé 5. světové abilympiády v srpnu 2000 v Praze poprvé zařadily
mezi soutěže také disciplíny pro mladé abilympioniky do 15 let. Nastoupily
v nich zdravotně postižené děti z několika zemí. 

V programu národních abilympiád se dětské soutěžní disciplíny objevily
dvakrát, a to v letech 1999 a 2001. Počínaje loňským rokem se stal na zá-
kladě pověření naší Asociace pořadatelem samostatné dětské abilympiády
pražský Jedličkův ústav a školy, který ji letos uspořádal jako 1. českou abi-
lympiádu pro děti a mládež. 

Asociace nad ní měla a bude mít i nadále patronát a s Jedličkovým ústa-
vem úzce spolupracuje při její organizaci.

Rekonstrukce železniční stanice Pardubice hl. n.
V sobotu 21. června měli účastníci abilympiády i cestující první příležitost
prohlédnout si a případně i využít bezbariérově rekonstruované prostory 
umožňující vozíčkářům, nevidomým, osobám se sníženou schopností po-
hybu i maminkám s kočárky snadný přístup: automatické dveře do nád-

ražní haly a na 1. nástupiště, samoobslužné
výtahy na 2. až 4. nástupiště a prostorný tu-
nel. Vozíčkáři si také mohli vyzkoušet dvě
mobilní mechanické zvedací plošiny, umož-
ňující přesun do vagónu. 

Na modernizaci významné železniční stanice
se návrhy a připomínkami podílela také
Asociace. I proto bylo slavnostní otevření
koncipováno jako součást doprovodného
programu 11. abilympiády. 

Pardubické hlavní nádraží je nyní téměř zce-
la bezbariérové a dává tak dobrou inspiraci 
pro ostatní velké stanice Českých drah.
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Veřejné protesty zdravotně postižených
Nedostatky ve vládním pojetí sociálních služeb
přiměly Národní radu zdravotně postižených 
uspořádat 30. června před Úřadem vlády ČR ja-
ko výraz nesouhlasu především s připravovanou
novelou zákona o rozpočtovém určení daní ve-
řejné protestní shromáždění. Zúčastnilo se ho
přes dvě stovky osob různého typu i stupně
zdravotního postižení z celé republiky.

Podobnou demonstraci zorganizovala v Pardu-
bicích naše Asociace; na její přípravě se podíle-
la také Speciální škola Svítání. Nebyla sice tak
početná jako v Praze, ale svůj účel splnila: zhru-
ba 15 zdravotně postižených účastníků blokovalo přibližně hodinu s trans-
parenty hlavní vchody do budovy magistrátu města, krajského úřadu a bý-
valého okresního úřadu. Navíc rozdaly zhruba třem stovkám chodců toto 
oficiální stanovisko České abilympijské asociace:

Nejpalčivější problém v těchto týdnech představoval vládní návrh novely 
zákona o rozpočtovém určení daní. Navrhovaná novela totiž obsahovala 
neadresné rozpuštění financí určených ve státním rozpočtu na sociální služ-
by do daňových příjmů krajů. Tento krok by přímo ohrozil provedení re-
formy sociálních služeb.

Podporované zaměstnávání
Od prosince roku 2002 poskytujeme v naší agentuře podporovaného za-
městnávání služby programu Podporovaného zaměstnávání, který je sou-
částí projektu Evropské unie Equal. Podporované zaměstnávání je komplex
služeb, jehož cílem je podporovat zájemce o práci v tom, aby si našli 
a udrželi na otevřeném trhu práce místo, které odpovídá jejich požadavkům
a možnostem, a to za rovných platových podmínek. Je určeno pro osoby
znevýhodněné na trhu práce, zejména pro lidi s fyzickým, smyslovým, men-

Demonstrace v Praze před Úřadem vlády i veřejná protestní shromáždění
zdravotně postižených v dalších českých městech mají jednu hlavní příčinu:
už více než 10 let oddalovanou reformu sociálních služeb v naší zemi. Dosud
chybí klíčový zákon o sociální pomoci, dosud je nevyjasněné financování so-
ciálních služeb, dosud v naší legislativě nejsou zakotveny moderní sociální
služby jako například osobní asistence, dosud stát a kraje preferují zejména
pečovatelskou službu a služby ústavního rázu. Postižení lidé si dodnes ne-
mohou sami zvolit typ služby, který jim nejvíc vyhovuje.
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tálním či kombinovaným postižením, kognitivními problémy a sociálním
znevýhodněním. 

Podpora se poskytuje prostřednictvím pracovního konzultanta a pracovní-
ho asistenta podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člově-
ka. Je zřejmé, že pro vyhledání vhodného zaměstnání stačí jednomu 
uživateli nácvik dovedností, zatímco pro druhého je třeba vyhledat pra-
covní místo nebo dokonce iniciovat vytvoření nového pracovního místa se
specifickými parametry. Velkou výhodu pro uživatele služeb i pro zaměst-
navatele představuje možnost poskytnout pracovního asistenta, který u jed-
notlivých zaměstnanců podporuje rozvoj dovedností, znalostí a návyků po-
třebných pro udržení si zaměstnání. Zaměstnavatel tak nemusí zdravotně
postiženému zaměstnanci věnovat větší pozornost než ostatním.

Adekvátní podpora se poskytuje také zaměstnavateli uchazeče (zaměst-
nance) při přípravě přijetí i při jeho zaměstnávání. V případě potřeby 
může pracovní konzultant zajistit pomoc s přijetím uchazeče do pracovní-
ho poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, s vytvořením
podmínek pro přijetí do pracovního kolektivu apod. 

Mezi další služby, které agentura poskytuje, spadá poradenství v oblastech
problematiky zdravotně postižených, legislativy (informace o aktuálních
změnách souvisejících se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením,
zejména o možnostech dotací a novelách pracovněprávních předpisů), po-
moc při vyřizování administrativních záležitostí spojených se žádostmi 
o dotaci od úřadu práce. Zaměstnávání člověka se ZPS je spojeno s mož-
ností využívat tyto výhody:

✓ Pozitivní dopad na pověst organizace – veřejnost kladně hodnotí snahu 
firem pomoci lidem se zdravotním postižením.

✓ Zviditelnění organizace – uvedení firmy v našich propagačních materiá-
lech, prezentace ve sdělovacích prostředcích.

✓ Odstranění přesčasové práce stávajících zaměstnanců – je možné za-
městnat uchazeče i na částečný úvazek.

✓ Získání motivovaných a stálých zaměstnanců se zájmem i o rutinní prá-
ci a bez vysokých nároků na finanční ohodnocení.

✓ Zvýšení efektivity práce – kvalifikovaní pracovníci mohu vykonávat kva-
lifikovanou práci.

✓ Získání kvalifikovaných pracovníků (např. v oblasti výpočetní techniky)
na zkrácený úvazek.

✓ Splnění státem stanovené kvóty pro zaměstnávání lidí se ZPS.
✓ Daňové úlevy.
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✓ Snížení mzdových nákladů – snížené zdravotní pojištění, dotace na spo-
lečensky účelné pracovní místo.

V průběhu roku 2003 využilo služeb agentury 60 lidí se ZPS. Polovina 
z nich se rozhodla pro  spolupráci, 12 jich bylo nakonec zařazeno do pro-
gramu Podporovaného zaměstnávání. Sedmi osobám se podařilo najít za-
městnání.

Bezbariérovost
V Pardubicích i v celém Pardubickém kraji se postupně rekonstruuje množ-
ství budov a zároveň se staví nové objekty. Mělo by se přitom důsledně po-
stupovat podle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky, které pamatují 
také na bezbariérovou dostupnost objektů pro zdravotně postižené lidi.
Často se tak ale neděje, takže bariér ztěžujících těmto osobám pohyb po
městě a využívání služeb veřejnosti v různých budovách je stále mnoho.

V našem středisku pro posuzování bezbariérovosti sledujeme dění ve měs-
tě, registrujeme přetrvávající architektonické bariéry a zároveň evidujeme
objekty, které jsou z hlediska stávající legislativy v pořádku. Zajímáme se
také o budované či rekonstruované přechody přes komunikace, jejich 
vybavenost zvukovými signály, úpravy cyklostezek pro jejich užívání vozíč-
káři atd.

Na naší internetové adrese jsme postupně zveřejňovali dobré i špatné pří-
klady prováděných investičních akcí. V případě zjištěných nedostatků jsme
usilovali o jejich odstranění, následováníhodné příklady jsme se snažili zvi-
ditelňovat. V této souvislosti chceme zmínit naše připomínky ke dvěma re-
konstrukčním akcím prováděným na území města. Za nejvýznamnější 
považujeme bezbariérovou rekonstrukci železniční stanice Pardubice hl. n. 
a modernizaci interiéru Východočeského divadla.

V průběhu roku jsme se snažili v rámci projektu Město bez bariér komu-
nikovat s projektanty a připomínkovali jsme aktuální projektovou doku-
mentaci k významným novostavbám a rekonstrukcím budov veřejného cha-
rakteru. Měli jsme zástupce v komisi pro bezbariérovost Pardubic.

Do zmíněného projektu, který bude pokračovat i v roce 2004, jsme zařa-
dili i přípravu mapy bezbariérových Pardubic, na níž spolupracujeme 
s Magistrátem města Pardubic. V mapě budou vyznačeny veškeré bezbari-
érové přechody a kulturní, sportovní, restaurační i další důležité objekty
dostupné podle stanovených kritérií. K nim patří zejména bezbariérový
vstup (vchod), speciálně upravená toaleta, prostorné výtahy, dostatečná
šířka dveří a absence prahů. Po dokončení bude mapa umístěna také na in-
ternetu.

Bezbariérové úpravy jsme začali sledovat už loni. První připomínkovanou
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akcí, shodou okolností velmi záporným příkladem, byla kavárna Rubicon 
u nadchodu přes Palackého ulici naproti obchodního domu Tesco.

11. národní abilympiáda
Národní abilympiáda se sice v České republice koná už od roku 1991, 
avšak mnozí lidé dosud tuto akci neznají. Do naší výroční zprávy jsme pro-
to zařadili následující malé vysvětlení.

Abilympiáda je soutěží pracovních schopností a dovedností zdravotně po-
stižených lidí. Na národní úrovni se vůbec poprvé uskutečnila v roce 1972
v Japonsku, kde se pak konala každoročně. V zemi vycházejícího slunce se
pak v roce 1981 odehrála i prvá mezinárodní abilympiáda; ty další proběh-
ly v Bogotě, Hongkongu, Perthu, Praze a Novém Dillí.

Abilympijské hnutí tedy vzniklo v Asii, kde má dosud největší zázemí.
Mezinárodní abilympijská federace v roce 1997 rozhodla o tom, že v srpnu
2000 mezinárodní abilympiáda poprvé zamíří do Evropy. Přípravou 
této akce byla pověřena Česká abilympijská asociace. Byl to pro naše sdru-
žení velmi náročný úkol, který jsme však zvládli. Do Prahy vyslalo své zá-
stupce 29 zemí, dospělí abilympionici soutěžili ve 36 disciplínách a vůbec
poprvé si mohly své dovednosti poměřit i zdravotně postižené děti.

První národní abilympiáda proběhla v Praze, ale dějištěm všech ostatních
už byly Pardubice. V městě proslulém hlavně koňskými dostihy, plochod-
rážními závody, hokejem a perníkem tak vznikla další tradice: každoroční
setkávání šikovných, vzdělaných a talentovaných zdravotně postižených li-
dí, kteří nejen soutěží, ale také si vyměňují zkušenosti a poznatky, navazu-
jí přátelství a dobře se baví na doprovodných akcích.

Česká abilympijská asociace je pořadatelem národní abilympiády od roku
2001. V roce 2003 se tato akce uskutečnila ve dnech 20.-22. června. Svůj
talent, šikovnost, píli a vzdělanost na ní představilo více než 100 zdravotně
postižených lidí, kteří soutěžili v 18 oborech. Nejobsazenější byla kerami-
ka, vyšívání, počítačová editace textu a malba na hedvábí. Soutěže tradič-
ně obohatil doprovodný program, zahrnující mj. vystoupení zpěváků Heidi
Janků a Stanislava Hložka, ukázky kadeřnického umění, besedu s profesi-
onálním fotografem či estrádu plnou latinských a standardních tanců.

Záštitu nad Abilympiádou 2003 převzali ministr práce a sociálních věcí
Zdeněk Škromach a předseda Senátu Petr Pithart. Patrony byli senátorka
Jaroslava Moserová, poslankyně Alena Páralová a pardubický primátor Jiří
Stříteský. Tento 11. ročník významné soutěžní přehlídky jsme připravovali
několik měsíců. Jsme rádi, že se vydařila a soutěžící, hosté i návštěvníci by-
li s jejím průběhem spokojeni. Přímo na abilympiádě jsme zaznamenali na-
příklad tyto ohlasy:
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Myslím, že na abilympiádu přicházejí zdravotně postižení
lidé hlavně nabídnout sami sebe, ukázat, co umějí. A kaž-
dý tady stráví nádherný víkend mezi pohodovými lidmi,
kde je minimum bariér, kde jsou emoce projeveny naplno:
radost, štěstí, ale samozřejmě i smutek z prohry. Na abi-
lympiádě se mi nejvíc líbí právě ta emotivní atmosféra.
Josef Melen, konferenciér abilympiády

Abilympiáda je pro mě jasným důkazem, že postižení lidé jsou plnohodnotní
občané, kteří mohou společnosti víc prospívat než od ní brát. Veřejnost by se 
o tyhle soutěže určitě měla zajímat víc než dosud. Na speciálních olympiádách
v zahraničí jsou plné stadiony, ale u nás ještě stále převládá ostych a lidé 
nevědí, jak se chovat k vozíčkáři či ke slepému člověku.
Jaroslav Hrubý, tajemník Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany

Byl jsem se dneska podívat ve Speciální škole Svítání a je-
jí ředitelka mě vyzvala, abych navštívil i tyhle soutěže.
Mám pocit, že abilympiáda je obrovskou příležitostí uká-
zat majoritní společnosti, že lidé s postižením nejsou 
žádní chudáci, že můžou naopak společnost obohatit. Že
jsou velmi šikovní, schopní, nesmírně trpěliví a učenliví.
Jan Potměšil, herec

Abilympiáda má velký smysl v tom, že vytrvale upozorňuje na pracovní schop-
nosti lidí s postižením. Oceňuji, že pořadatelé kromě soutěží poprvé připravili
i konferenci o zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Je důleži-
té, že se národní abilympiáda koná i letos - tedy v roce, kdy proběhne i mezi-
národní abilympiáda v Indii. Udržuje se tak potřebná kontinuita pro soutěží-
cí. Osobně se mi velmi líbila malba na hedvábí.
Jiří Votava, přední rehabilitační odborník a ergoterapeut

Na abilympiádě jsem byla poprvé v devadesátém osmém roce. Tehdy jsem
skončila na třetím místě. Letos jsem soutěžila i v počítačové editaci textu a roz-
hodně jsem neočekávala úspěch. Ale zadaný úkol byl pro mě docela „přízni-
vý“, navíc jsem dostala počítač, se kterým se mi dobře pracovalo, a ani se

mnou nelomcovala tréma, protože jsem
šla do soutěže prakticky bez ambicí. Přály
mi prostě okolnosti a samozřejmě jsem se
trošku snažila. Vítězství mě velmi potěšilo.
Je škoda, že o abilympiádu se málo zají-
má zdravá veřejnost. Na téhle akci si totiž
může každý návštěvník uvědomit, že zdra-
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votně postižený člověk dokáže se zdravým člověkem držet krok, dokáže podat
stejně kvalitní pracovní výkon.
Anna Kneysová, Praha, tělesně  postižená účastnice, soutěžící v počítačo-
vé editaci textu a v pletení
Soutěžící malovali betlémy – a malovali je pěkně. Abilympiáda má pro zdra-
votně postižené lidi dvojí přínos: získají tady nové kamarády z různých koutů
republiky a při soutěžení si porovnají své schopnosti a dovednosti 
s ostatními. Zdraví návštěvníci se tady mohou přesvědčit, že ani postižení ne-
musí člověka vyřadit ze společnosti, každý se do ní může nějak zapojit.. 
Hana Horká, Čáslav, rozhodčí v oboru malování na sklo

Odborná konference o zaměstnávání osob se ZPS
Zhruba šestihodinová konference, kterou uspořádala naše Asociace ve spo-
lupráci s Úřadem práce Pardubice a Klubem hurá kamarád Pardubice ve
čtvrtek 19. června v budově ředitelství ČSOB Pojišťovny v centru města, by-
la jednou z akcí doprovodného programu abilympiády. O zaměstnávání
zdravotně postižených osob jednalo nejen přes 50 zástupců úřadů práce 
z celé republiky, ale také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
subjektů, které zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností, ne-
vládních organizací, Národní rady zdravotně postižených ČR atd. Mezi 
účastníky konference byly také senátorka Jaroslava Moserová a místopřed-
sedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR Alena
Páralová, která se ve svém příspěvku zabývala problematikou snižování vy-
soké míry nezaměstnanosti lidí se ZPS. 
Na burze výrobků, nedílné součástí konference, představilo dvacet firem 
s více než 50 procenty zaměstnanců se ZPS nejen své výrobky, ale také
služby formou náhradního plnění. 

Evropský den bez aut
V pondělí 22. září se v osmnácti městech uskutečnila akce s názvem
Evropský den bez aut. Tato aktivita, které patří významné místo v oblasti
ochrany životního prostředí, se koná od roku 2000 vždy ve stejném termí-
nu. Slouží k propagaci veřejné městské hromadné, silniční a železniční do-
pravy, cyklistiky a chůze. Zároveň by měla povzbudit občany a neziskové
organizace k aktivnímu vztahu ke místu svého bydliště či působení. Za 
letošní moto organizátoři zvolili Dostupnost pro všechny – tedy možnost
přístupu kamkoliv pro tělesně postižené, staré a méně pohyblivé občany,
rodiny s dětmi v kočárcích apod. 

Jedním z měst, která se k této aktivitě připojila, byla Chrudim. Na zdejším
programu se podílela také naše Asociace.V rámci hodinového měření rych-
losti příslušníky policie dostali řidiči leták s informacemi o aktivitách
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Asociace. Z dalšího letáku se dozvěděli, jak může také dopadnout bez-
ohledná jízda. Na výzvu vyzkoušet si pohyb na vozíku reagovali kladně čty-
ři. Shodli se, že je každopádně lepší dodržovat předpisy, než riskovat 
a skončit třeba na vozíku.

Na dopravním hřišti připravila naše Asociace pro menší i větší děti, ale 
i pro dospělé jízdu zručnosti na vozíku. Absolvovalo ji mnoho účastníků
akce. Pokud trasu úspěšně zdolali či se aspoň očividné snažili, čekaly na
ně drobné upomínkové předměty od Asociace.

PODĚKOVÁNÍ

Činnost naší Asociace podpořila finančně, materiálně i jinak

(prezentace v hromadných sdělovacích prostředcích, tisk 

propagačních materiálů atd.) dlouhá řada sponzorů a partne-

rů. Jednalo se o firmy, školy, města a obce převážně 

z Pardubického kraje. Všem patří za tento chvályhodný pří-

stup poděkování.

Zvláštní poděkování si zaslouží Ministerstvo práce a sociál-

ních věcí ČR, Pardubický kraj a krajské město Pardubice.
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OHLASY V MÉDIÍCH
Činnost naší Asociace nenechaly v průběhu celého roku bez po-
všimnutí také noviny a časopisy, především Pardubické noviny 
a pardubická krajská redakce Mladé fronty Dnes. Články se 
zaměřovaly především na dění kolem národní abilympiády a na
bezbariérovou rekonstrukci nádraží.

Pardubické noviny,

12. dubna
Pardubické noviny,

24. října

Pardubické noviny,
23. června

MF Dnes, 3. května

MF Dnes, 21. června
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ÚČETNÍ ČÁST
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POZNÁMKY:



Sídlo:
Pospíšilovo nám. 1693, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa:
Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 265 583, 466 304 366

Fax: 466 304 436

Internet: www.abilympics.cz

E-mail: abilinfo@abilympics.cz

Bankovní spojení: 272070133/0300

Všem dosavadním i budoucím 
dárcům děkujeme za podporu.


