
20. ročník abilympiády má termín 
25. a 26. května 2012, soutěže ná- 
rodní přehlídky pracovních i volno- 
časových schopností a dovedností  
zdravotně postižených lidí se tra- 
dičně uskuteční v pardubické ČEZ  
aréně. Pořadatelská Česká abilym- 
pijská asociace vypsala celkem 41 
soutěžních disciplín, novými jsou 
síťování, které bylo při 19. ročníku 
ukázkovou disciplínou, a digitalizace 
dat.

Počínaje zářím pravidelně zasedá  
organizační výbor, který se snaží  
připravit pestrý soutěžní i doprovod- 
ný program a k jubilejnímu ročníku 
chystá řadu novinek. Jednou z nich 
je např. vydání bulletinu k dvacá- 
tému výročí, kde dostanou prostor i historické fotografie a dokumenty.

Už byl stanoven poplatek za účast, který je stejný jako v roce 2011 –  
pro soutěžícího i doprovod včetně ubytování 600 Kč, bez ubytování 
polovina. I způsob přihlašování zůstane stejný jako v minulosti – tedy 
přes webovou adresu http://db.abilympics.cz.

O všech novinkách budete pravidelně informování na stránkách 
našeho tištěného zpravodaje a zejména na webových stránkách CAA 
www.caacz.cz.                                                                               (fr) 
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Jedinečný 
pěvecký 
festival 
Náš redaktor navštívil
olomoucké finále

Deset
slovenských
abilympiád
Průřez soutěžními kláními
za naší východní hranicí

Jak to bylo 
v Soulu

Milan Linhart 
o svých zážitcích 
a české výpravě

Hlavní partneři:

Rok 2011 byl pro Českou abilympij- 
skou asociaci (CAA), která se v Pardu- 
bicích už od roku 1997 soustřeďuje na  
pomoc handicapovaným lidem při je- 
jich integraci do společnosti, doslova  
zlomový. Občanské sdružení se totiž 
přestěhovalo z nevyhovujících prostor  
v ulici Jana Palacha do nově vybu-
dovaného objektu. Ve Sladkovského uli- 
ci v centru Pardubic vyrostla za pod- 
pory financí Evropské unie, státního 
rozpočtu ČR, kraje, magistrátu a dal-
ších příznivců moderní stavba. Výraz- 
ně zkvalitňuje a rozšiřuje činnosti CAA, 
nejen v přeneseném slova smyslu ote- 
vírá dveře i široké veřejnosti. Nejen  
o tom hovoříme v bilančním rozhovoru  
s ředitelkou CAA Ivanou Dolečkovou  
(na snímku). 

4	 Jaký byl rok 2011, co považujete za 
největší úspěch?

„Určitě dostavbu Integračního centra soci- 
álních aktivit v Pardubicích Kosatec, přestě- 
hování naší organizace do nových prostor, 
rozjezd všech dílen, recepce, tréninkové re- 
staurace, tréninkové kavárny a kuchyně.   
S tím vším souvisí příprava k práci – od  
července do prosince ji u nás absolvuje  
devět lidí se zdravotním postižením – jeden 
člověk v recepci, dva v truhlářské dílně,  
dva v šicí dílně, jeden v tréninkové restau-
raci a tréninkové kavárně a tři v kuchyni.

Velkou radost máme ze slavnostního 
otevření Kosatce. Přišlo mnoho význam- 
ných hostů – z ministerstva práce a sociál-
ních věcí, z kraje, magistrátu, byli tu zástup- 

(Pokračování na str. 2)

„Nebude to jednoduché, ale zvládneme to,“ 
říká ředitelka CAA Ivana Dolečková

Milí čtenáři, do nového roku vám přejeme hodně šťastných chvil, kdy můžete odhodit 
veškerou zátěž! Mějte rádi sebe i své blízké a na trable se dívejte z patřičné výšky.
       Česká abilympijská asociace a redakce



„Postavit“ svět bez bariér je možné!

Již poosmé vyhlásilo sdružení  
BMI literární soutěž Internet a můj 
handicap. V prvních pěti ročnících 
bylo úkolem autorů se zdravotním 
postižením ukázat, jak jim pomá- 
há internet vyrovnat se s handi-
capem, jak ovlivňuje jejich život. 
Od šestého ročníku se soutěž te- 
maticky rozšířila o to, jak jim po-
máhá telefon.

Vítězové soutěže budou pozvá-
ni na konferenci INSPO 2012 – 
Internet a informační systémy pro 
osoby se specifickými potřeba- 
mi, která se uskuteční v sobotu 
17. března 2012 v Kongresovém 
centru Praha. Zde jim budou pře-
dány hodnotné ceny. Telefónica 
Czech Republic, která je hlavním 
partnerem INSPO 2012, věnuje  
mobilní telefon s bezplatným při-
pojením internetu na jeden rok. 
Další autoři získají programy Zo- 
ner Photo Studio, knihy z na-
kladatelství Portál a Zoner Press, 

Digitální studio vytiskne třem  
úspěšným soutěžícím fotoobraz  
na plátně podle jejich vlastní fo- 
tografie. Zvláštní ceny udělí časo-
pisy Vozíčkář a Můžeš.

Text může mít rozsah maximál-
ně 600 slov. Autoři mají na zákla-
dě vlastní zkušenosti vyjádřit, jak 
jim internet nebo telefon pomáhá 
vypořádat se s postižením. Při 
hodnocení se bude přihlížet jak 
k literární úrovni, tak k obsahové 
zajímavosti příspěvku. Do soutě-
že nebudou přijaty texty, které  
byly přihlášeny v předcházejících  
ročnících, jejich autoři to však  
mohou zkusit s novým dílkem.

Příspěvek opatřený poštovní  
i elektronickou adresou je tře-
ba poslat v elektronické podo- 
bě nejpozději 19. února 2012 na 
adresu info@helpnet.cz. Přihlá- 
šením do soutěže vyjadřuje autor 
souhlas s bezplatným zveřejně-
ním textu ve sborníku konferen-
ce INSPO, na portálu Helpnet.cz  
a případně v dalších médiích.

Ceny vítězům předá členka  
hodnotitelské poroty, spisovatel- 
ka Ivona Březinová, která je mi- 
mo jiné autorkou knih Kluk a pes  
a Lentilka pro dědu Edu. První  
je o třeťákovi na vozíku a jeho  
asistenčním psu, druhá je určena  
čtenářům od šesti let a jejím ná-
mětem je život s Alzheimerovou 
chorobou. Neobvyklé téma je v ní 
zakomponováno do příhod se 
zvláštně zapomnětlivým dědeč-
kem tak, jak je vnímá a prožívá 
pětiletý Honzík.    

                          Jaroslav Winter 

ci firmy, která Kosatec stavěla,  
projektant, sponzoři, dárci a zá- 
stupci spřátelených organizací. 
Přesto, že se jednalo o oficiální 
otevření, byly to moc příjemné  
a  milé chvilky, které nás všechny 
potěšily a ještě jednou děkujeme 
za ně i samozřejmě za veškerou 
podporu, které se nám od těchto 
partnerů dostalo. Spolupráce s ni- 
mi si považujeme, jsme za ni rá- 

di a těší nás, že v ní můžeme 
pokračovat i dál.“

4	 A naopak, je něco, co se až 
tak moc nepovedlo?

„Možná to, že jsme si moc 
nedokázali představit, do jak vel- 
kého krajíce při otevření Kosatce 
a rozběhnutí všech s tím spoje-
ných činností kousneme. Neod-
hadli jsme množství práce, které 
s tím souviselo. Všichni jsme do 
hektického období museli inves- 

tovat nesmírný objem duševních  
i fyzických sil,… i když jsme 
opravdu vyčerpaní, i když toho 
máme opravdu dost a sem tam 
nám něco uteklo nebo se v sa- 
mém začátku nepodařilo dotá- 
hnout do úplného konce, tak člo-
věka přesto těší, že se podařila 
úžasná věc. Právě vinou toho 
vyčerpání si mnozí z nás v téhle 
chvíli ani neuvědomují, co vše-
chno se vlastně podařilo.“

4	 Škála činnosti České abi- 
lympijské asociace se oprav- 
du utěšeně rozrůstá. Co vám  
v této oblasti udělalo největší  
radost?

„Všechno je teď spojeno s Ko- 
satcem. Přicházejí sem lidé tak- 
říkajíc z venku. Naše nové Inte-
grační centrum sociálních aktivit 
tak pomalu, ale jistě plní to, co 
jsme chtěli. Tedy – není to je- 
nom centrum pro lidi s handi- 
capem, ale je otevřené opravdu 
všem, celé široké veřejnosti. Náš 
propagovaný záměr tzv. opačné  
integrace se stává skutečností 

a z toho mám hned na samém 
začátku opravdu velkou radost.“

4	 S čím vykročí Česká abilym-
pijská asociace do roku 2012,  
co od něj očekáváte?

„Nemaluji si nic na růžovo, na- 
padá mě jediné slůvko – pře- 
žít. Nebude to jednoduché, ale 
zvládneme to!“

4	 Můžete to rozvést?
„V první řadě bych byla ráda, 

kdybychom na všechno měli do-
statek sil, ale samozřejmě také 
dostatek financí, bez nichž to fakt 
nejde a v naší oblasti zvláště. 
Všude je jich čím dál tím méně,  
ale věřím, že nám i přesto, že  
rok 2012 neslibuje nic jednodu- 
chého, chybět nebudou. Ráda  
bych totiž, aby Kosatec fungoval 
v plné šíři tak, jak jsme si před-
sevzali.“

4	 … to znamená?
„… aby byly naplněné naše dílny, 

aby lidé chodili do naší tréninkové 
kavárny, aby byly úspěšné akce ve 

společenském sále, aby se dál roz- 
víjely naše běžné činnosti – sociál- 
ní služby, bezbariérovost, zážitkové 
semináře, úspěšně jsme zvládali  
zadané a získané projekty, četl se 
Abilympijský zpravodaj a v nepos- 
lední řadě aby se vydařil jubilej- 
ní dvacátý ročník národní abilym- 
piády, který chystáme na květen.“

4	 V závěru každého rozhovoru 
se sluší dát prostor pro vaše 
osobní vyjádření. Máte ho…

„Samozřejmě si moc považu- 
jeme podpory magistrátu, kraje, 
ministerstev, sponzorů, radujeme 
se z každého daru a příspěvku. 
Všeho si nesmírně vážíme a dě-
kujeme za to. Velký dík patří všem 
kolegům z České abilympiské  
asociace. Kdyby jejich práce, nad-
šení a zájmu nebylo, nebylo by  
ani České abilympijské asociace, 
ani Kosatce…“

Děkuji za odpovědi a přeji vám 
i všem vašim nejbližším spolu- 
pracovníkům úspěšný rok 2012.

                    Jaromír Fridrich
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V Kosatci se „dveře netrhnou“

Soutěž Internet a můj handicap poosmé

Unikátní Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích dostalo  
název Kosatec a od svého otevření v pondělí 5. září rozkvetlo do celé 
své krásy. Za zmínku stojí, že si odneslo zvláštní uznání poroty za cel-
kové architektonické ztvárnění a dispoziční řešení ideálně odpovídající 
sociálně integrační funkci objektu v soutěži Stavba roku Pardubické- 
ho kraje. O tom, co Kosatec nabídl a co všechno plánuje pro nejbližší  
období, jsme hovořili s PR koordinátorem a tiskovým mluvčím České  
abilympijské asociace Filipem Novotným.

u	 Jak hodnotíte rozjezd nového zařízení, co všechno jste nabídli  
a zorganizovali? 

„Hned na začátku jsme zabodovali benefičním koncertem Vladimíra 
Merty. Krátce po něm proběhl Den kosatců – tedy den otevřených dve-
ří, kdy si prostory našeho moderního centra prohlédlo několik desítek 
návštěvníků – mimo jiné si vyzkoušeli práci v keramické dílně. Ve spo-
lečenském sále se promítal film z 19. ročníku národní abilympiády  
a vystavovaly fotografie z výstavby Kosatce. V tréninkové kavárně U tis-
kaře Brixe jsme poprvé nabízeli výbornou kávu a domácí štrůdl. V po- 
lovině září navštívil Kosatec neprofesionální handicapovaný sportovec 
Heřman Volf, který podniká již třetím rokem velké cesty po Evropě na 
speciálně upraveném kole. Představil návštěvníkům projekt Cesta za 
snem, řeč byla o cestě do Paříže, kdy urazil za pomoci vlastních ru-
kou vzdálenost 1355 km během sedmnácti dnů. V listopadu byl u nás 
populární herec Jan Čenský, přijel si s návštěvníky povídat nejen o he- 
rectví. Řeč však samozřejmě přišla i na populární seriál Ordinace v rů-
žové zahradě. Velmi zajímavý byl kurz zdobení dortů a v našem no- 
vém zařízení se setkali účastníci cyklojízdy Tour de Labe handicap.“ 

u	 Je o činnosti organizované v Kosatci zájem? 
„Mám radost z toho, že si návštěvníci nacházejí cestu jak do tréninko-

vé kavárny U tiskaře Brixe, tak do dílen. Ty nabízejí hned několik kurzů  
keramiky, drátování, pletení z pedigu, nebo vitráží. Pravidelně do nich 
chodí klienti Klubu Lvíček a také klienti pardubických stacionářů. Cestu 
si k nám našli také příznivci Reiki a velmi početná bývá skupina Klu- 
bu neslyšících.“ 

u	 Co nabídnete v roce 2012? 
„To bude do jisté míry záležet na návštěvnících. Ti mohou program 

do jisté míry sami ovlivnit svými nápady a připomínkami. Chystáme 
rozšíření kurzů keramiky, proběhne nový kurz šití a také truhlářský kurz. 
Každou první středu v měsíci bude patřit společenský sál cyklu pořadů 
Kveteme v Kosatci. Střídat se bude kvalitní muzika se zajímavými fil- 
my a besedami. Ve společenském sále se opět potkáme s Janem Čen-
ským, Heřmanem Volfem a dalšími zajímavými osobnostmi. Pozvánky  
a informace budou vždy na internetových stránkách www.caacz.cz.“  (fr)

Filip Novotný, narozen 29. července 1974. 
 Ženatý, s manželkou Marcelou má roční dce- 

ru Alžbětku. Po studiu na gymnáziu a VŠP 
 Hradec Králové ještě jako „civilkář“ nastoupil 
 do školy Svítání k postiženým dětem. V roce 
 2000 se jako dobrovolník zúčastnil 5. světové 
 abilympiády v Praze. Oklikou, přes Český roz- 

hlas, kde s mikrofonem v ruce strávil několik 
 let, před koncem loňského roku nastoupil do 
 České abilympijské asociace jako PR koor- 

dinátor a tiskový mluvčí. 

(Dokončení ze str. 1)

„Nebude to jednoduché, ale zvládneme to,“ 
říká ředitelka CAA Ivana Dolečková

Inspiraci mohou literárně založe- 
ní zájemci hledat na stránkách  
www.helpnet.cz/inspo, kde jsou 
zveřejněna díla ze všech dosa-
vadních ročníků soutěže. Jeden 
ze zdařilých příběhů otiskujeme 
na následující straně.

Už devět let se vždy první říjnovou neděli v Římě  
a následně v mnoha dalších italských městech ko-
ná FIABA DAY neboli Národní den za odstraňování 
architektonických bariér. Touto aktivitou její organi- 
zátor FIABA Onlus (Fondo Italiano Abbattimento Bar-
riere Architettoniche=Italský fond pro eliminaci archi- 
tektonických bariér) významně přispívá k podpoře 
myšlenky vytvoření takového prostředí pro život,  
které bude vyhovovat lidem zdravým i s jakýmkoli  
typem a stupněm zdravotního postižení a přitom bu-
de také vyzdvihovat jeho rozmanitosti. To se ostat- 
ně odráží ve zvoleném sloganu: „Budovat svět bez 
bariér pro zlepšení kvality života všech občanů“. 

Letošní FIABA DAY se v italské metropoli uskutečnil 
jako jedna z akcí oslav 150. výročí sjednocení země. 
Více než čtyřem stovkám účastníků ze všech kou- 
tů Itálie, především zdravotně postiženým, seniorům  
a dětem, se tak po roce opět naskytla jedinečná 
příležitost prohlédnout si s doprovodným komentá-
řem Palazzo Chigi, rezidenci ministerského předsedy. 
Kromě toho se mohl každý již potřetí zapojit na „Pó-
diu FIABA DAY“ do celodenní debaty s odborníky  
z různých oborů o řadě ožehavých témat souvisejí- 
cích s odstraňováním bariér nejen architektonických, 
kulturních, sportovních apod., ale i bariér v myslích 
lidí. Z diskusí jednoznačně vyplynulo, že všem musí 
být zaručeno žít svobodně svůj vlastní život v pro- 
středí bez překážek, problémů a diskriminací. V do- 
provodném programu diváci zhlédli četná pěvecká,  
taneční i jiná vystoupení, svoje umění v nich předved- 
li i zdravotně postižení.

Mezi aktivitami, které se při té příležitosti konají  
v jiných regionech země, jsou např. prohlídky přísta-
vů, diskuse u kulatého stolu nebo akce s názvem 

„Budoucnost v našich myslích“, ale třeba také fotba-
lový turnaj. Ke zdárnému průběhu nemalou měrou 
přispěly i tiskové konference, neobvyklou formou re-
klamní kampaně byl koncert duchovní hudby. 

Podrobnosti o organizaci FIABA Onlus Italia nalez- 
nete na webových stránkách www.fiaba.org (je z nich 
převzat otištěný snímek). Její pobočka FIABA Czech 
Republic sídlí v Praze od roku 2010, informace o je-
jích aktivitách jsou k dispozici na adrese www.fiaba- 
cz.org jak v jazyce českém, tak v italštině.

Počátkem letošního roku jí Centrum Paraple před- 
stavilo Českou abilympijskou asociaci jako sdružení 
v oblasti bezbariérovosti, které aktivně usiluje o ší- 
ření vhodných vzorců chování při zpřístupnování 
služeb všem lidem bez rozdílu. Následně tyto dva 
subjekty podepsaly 1. února protokol o dohodě o bu- 
doucí spolupráci zaměřenou na vytvoření světa bez 
bariér.                                                         (mk)  

Krize nekrize, co takhle začít radostně? Místo stesků na stoupající 
náklady spojené s výrobou Abilympijského zpravodaje máme dobrou 
zprávu: můžete se na něj těšit i v příštím roce.
Všichni šotci, nepřející ďáblíci a neviditelné ruce trhu by se muse- 
li spiknout, aby nás smetli z cesty, na kterou jsme se vydali už v roce 
2000. Národní abilympiáda v květnu oslaví dvacetiny, a my prostě 
budeme u toho! A vy taky, vážení a milí čtenáři – pokud budete chtít.
Samozřejmě budeme rádi, když nám nejen zachováte svou pří- 
zeň, ale podpoříte nás i finančně. Proto jsme do tohoto výtisku vlo- 
žili složenku. Pošlete libovolnou částku. Předem děkujeme za každou 
desetikorunu.
Zpravodaj nikdy nebyl a není dotován z veřejných ani evropských pe-
něz. Přesto žije!                                                                               (pel)
Při platbě bankovním převodem vyplňte na platební příkaz variabilní 
symbol uvedený na složence.

Dvacetiny, které oslavíme společně



Jihokorejská mezinárodní abilympiáda 
z pohledu českého soutěžícího
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Útok žlutého pavouka odražen!

Nikdo nikdy neví, co ho potká. Kdysi jsme ho, syna vzdálené příbuzné,  
s manželkou doučovali v páté třídě. Ve firmě, kde jsem účtoval, na- 
kupoval tranzistory a nápadně moc miniaturních mikrofonů. Mecha- 
nik-elektronik, domácí kutil, starý mládenec.

Občas rozjařený s kolegy z montovny. Osamělý život s ovdovělou 
matkou, žluté prsty a zuby od desítek cigaret a urputný kuřácký kašel, 
který jako by podědil po otci. Někdy hádka s Fánou, svobodným matči-
ným bratrem. Rodina s následky stínů, které dlouhá léta vrhal nezavi- 
něně děda kulak, osm let vězněný na Mírově.

Nedivil jsem se, že na Karla padl jakýsi stihomam. V každém viděl 
nepřítele. Po celém domě nainstaloval skryté mikrofony a poslouchal 
se strýcem Fánou, co si povídají nájemníci ve dvoře. Bylo to skoro  
k smíchu.

Polekal jsem se však, když vytáhl vlastnoručně vyrobenou ostrou dý-
ku. „Víte, já musím někoho zabít!“ Zaťaté zuby, obličej těsně u mého, 
zkřivená tvář, duše někde daleko.

„A proč, Karle,“ snažím se mluvit mírně, abych ho nerozčílil. „Já ne- 
vím, ale udělám to!“ Nenápadně vedu řeč jinam, jedeme domů.

Jedné noci ve dvě hodiny. Nepříjemně drnčící telefon, Karlův pláč. 
Máma umřela, teď ji odvezli havrani. Nechávám ho vyplakat, pak po- 
kus o několik útěšných slov, že má ještě Fánu.

Za měsíc. „Propustili mě pro nadbytečnost.“ Firmu koupil strategický 
partner „Sedím doma a Fána vaří polívku ze sáčku.“

Hledá práci, nikdo ho však nechce. Koupí si počítač, učí se psát vše-
mi deseti, aby mohl dělat třeba ve skladě. Jednou mi přijde zmatený 
e-mail jak z podivné bondovky: jdou po něm, na jejich starou pavlač  
hodili žlutého pavouka, který ho má uštknout. Ostatní ale tvrdí, že žád-
ného pavouka nevidí – spikli se proti Karlovi. V hlavě se mu vysmíva- 
jí laserem posílané hlasy: „Napřed ti umřel pes, pak máma a teď bu- 
de na řadě strýc Fána. Potom si podáme tebe.“

Přiloží si diktafon k hlavě a nahrává ty hlasy. Přehrává mi je. Slyším 
jen šum prázdné pásky a dívám se na jeho odcizenou tvář. Budí strach 
a soucit. „Měl bys jít k lékaři, bylo toho na tebe moc,“ domlouvám  
mu. Nazítří volá, že defenestroval počítač z balkonu, aby ho dálkově  
neodposlouchávali.

Večer ve sluchátku, že střelil Fánu z plynovky. Nevidí, zachraňte ho! 
Panikařím: „Dej mi Fánu.“ Fána otřeseně: „Ne už je to dobrý, policii 
nevolej.“ „Fáno, Karel musí k psychiatrovi,“ naléhám. „Ne, to ne, on má 
jenom takové přeslechy.“

Nakonec jsem ho přesvědčil. Diagnóza: schizofrenie, posudková ko-
mise, plný důchod a třikrát denně plná hrst tablet.

Za měsíc náhlý Fánův infarkt a znovu Karlovo štkaní ve sluchátku.  
„Teď jsem zůstal úplně sám.“ Přijedu za ním na vozíku. Přešlapuje, 
kamenná tvář, řeč robota. Je ale klidný, vlivem sedativ a psychofar- 
mak. Vyprosím, aby mohl naproti v dílně brát závodní obědy.

Od toho okamžiku jsme srostlí pupeční šňůrou telefonu. Každoden- 
ní transfúze slov vždy v pět odpoledne. Den za dnem, rok za rokem: 
„Tak jak ses dneska měl, cos dělal, víš, neměl bys kouřit. Léky sis  
vzal? Cos jedl? No vidíš, seš pašák, sám sis zametl a vypral ponožky.“  
Tři roky nabádání, chválení...

Někdy je Karel plný úzkostí a mám celý den jeden telefonát za  
druhým. Zatínám zuby, ale nedá se to vydržet. Volám si s ošetřující 
psychiatričkou a listuju v brožuře Duševně nemocný mezi námi.

Jednoho dne pyšně hlásí, že přestal kouřit. Nevěřím. Za několik  
měsíců je na návštěvě u nás. Už z něho netáhne dehet. Dokázal to!  
Jen tak dál.

Po čase znenadání útočný hlas ve sluchátku. „Nejsem malej kluk, 
nenapomínej mě pořád, já mám tolik sil, že musím něco dělat, opra- 
vím dům.“ Manický stav.

„Bereš léky?“ „Dnes ne. Nechci být pořád oblblý.“ Naléhám: „Podí- 
vej, bez léků skončíš, víš kde?!“ Srovná se. 

A další dva roky uplynou... Dnes v telefonu skoro normální řeč a smích. 
Díky za pomoc, pane Belle!                                                      Ivan Jergl

Pozn. red.: Autor je spisovatel, publicista a překladatel. Žije v Brně  
a po světě se pohybuje na vozíku.

Autor článku při malování 
akvarelovými barvami.

Čtyři roky, které dělí předchozí 
mezinárodní abilympiádu v ja- 
ponské Šizuoce od té letošní 
v Soulu, uplynuly jako voda.  
Mezitím se v různých zemích 
všech kontinentů uskutečnila  
národní kola soutěží pracov-
ních dovedností a duševních 
schopností zdravotně postiže- 
ných lidí.

V naší zemi se abilympiády  
konaly koncem května v pardu- 
bické ČEZ aréně. Rok co rok se  
tam setkávali zdravotně postižení 
z Čech, Moravy a Slezska, aby si 
změřili síly v řemeslných, technic- 
kých i volnočasových disciplínách. 
Být dobrý a ještě lepší vyžaduje 
hodně píle a vytrvalosti. Platí to  
v životě, ve sportu i na abilym- 
piádě. Ti, kteří byli ve svých dis-
ciplínách nejlepší, byli oprávněně 
nominováni do týmu, který měl re- 
prezentovat Česko na 8. meziná- 
rodní abilympiádě v jihokorejském 
Soulu ve dnech 25.–30. září 2011.

Pak nastala nejsložitější fáze.  
Každý nominovaný si musel se-
hnat veškeré finanční i materiální 
prostředky pro samotnou účast. Jak 
vhodně sepsat žádost, jak oslovit 
sponzora, kde najít štědrého dár- 
ce? A navíc ještě vysvětlovat, co 
vlastně ta abilympiáda je – většinou 
si ji lidé pletou s paralympiádou. Je 
to zarážející, vždyť tahle soutěž- 
ní přehlídka u nás existuje 20 let...

Nevím, kolik účastníků bylo pů- 
vodně nominováno, konečný po- 
čet pěti českých reprezentantů je 
ovšem dostatečně výmluvný. Opro- 
ti japonské výpravě jde o pouhou 
třetinu. Značnou roli jistě sehrála 
současná ekonomická krize, in- 
solventnost firem. Dobré i horší 
zkušenosti z jednání se sponzory 
mě opět utvrdily v tom, že vše 
je v lidech, v přístupu a ve vzá- 
jemné komunikaci. Díky těm vel- 
korysejším (nikoliv nejmajetněj- 
ším) mecenášům jsem se mohl 
zařadit do zmiňované pětice abi- 
lympioniků z řad zdravotně po-
stižených lidí.

Přes Dubaj do Soulu
V sobotu 24. září jsme se sešli 

na pražském ruzyňském letišti. 
Jaromír Krpálek ml. z Pardubic  
jako vedoucí výpravy, Milan Lin-
hart se svou dcerou-asistentkou 
Barborou Linhartovou z Ostravy, 
Milan Ševčík z Prostějova, Jaro- 
slav Wojnar z Palkovic u Frýdku- 
-Místku, Pavel Michalík s asis- 
tentkou Zdenkou Michalíkovou  
z Prahy a Jan Wenemoser z Led-
če nad Sázavou. Osmičlenná vý-
prava se vydala na dlouhou cestu, 
která končila příštího dne večer 
v jihokorejském hlavním městě. 
Patnáct hodin v letadle, pět hodin 
na letišti v Dubaji a příslušný ča- 
sový posun. Po velkolepém přiví- 
tání organizátory na letišti v městě 
Incheon (viz horní snímek vpra- 
vo) následovala 1,5hodinová jízda 
autobusem do našeho přechod- 
ného domova – soulského hotelu  
Novotel Ambassador Gangnam.

Příznivé první dojmy
Vestibul soulského hotelu na  

nás působil velmi impozantně.  
Dekorativní dlažba, ve středu mo-
derní kašna, WC upravené pro 
vozíčkáře s veškerým komfortem, 
na chodbách k dispozici pitná vo- 
da a led zdarma. Na pokoji vy-
soké a široké postele, televize, 
minibar, chodbička tak akorát pro 
jednoho vozíčkáře, sprchovací  
a umývací kout vhodný pro imo- 
bilní osobu, ne tak nízký bidet, 
navíc bez madel. Z okna hote- 
lového pokoje máme výhled na 
střechu s golfovým hřištěm.

Pondělí 26. září patřilo slavnost-
nímu zahajovacímu ceremoniálu. 
Po obědě se všichni účastníci 
abilympiády vydali v doprovodu  
policejní eskorty do olympijské  
haly – dějiště zahájení. Předcháze- 
ly mu přísné osobní kontroly. Na  
ceremoniálu totiž byla přítomna  
i první dáma Korejské republiky.  
Proslovy národních i mezinárod-
ních představitelů abilympijského 
hnutí střídala vystoupení taneč- 
ních, pěveckých a instrumentál- 
ních skupin. Účastníky přivítala  
manželka prezidenta; představeni 
byli zástupci jednotlivých výprav.

Z olympijského centra jsme se 
přesunuli do pompézních prostor 
Korejského národního muzea. Po 
prohlídce zdejších uměleckohisto- 
rických sbírek následovala recep-
ce s představením kuchtíků-hu-
debníků, které je v Koreji velmi 
populární. Občerstvení se podá- 
valo u velmi vkusně naaranžova- 
ných stolů. Kolem pobíhali nejen 
číšníci, ale i velmi ochotní a všu-
dypřítomní dobrovolní pomocníci. 
Tím nejobětavějším, který naši vý- 
pravu doprovázel po celou dobu 
pobytu, byl mladík se znalostí 
češtiny, jehož jméno znamenalo  
v překladu Milan. S výslovností je- 
ho korejského jména by měla vět- 
šina z nás problémy. A tak jsme 
měli ve výpravě o jednoho Mila- 
na navíc.

Asijci opět triumfovali
Od úterý byly na programu abi-

lympijské soutěže. Byly umístěny 
do monumentální haly aT Center 
v jižní části města. V přízemí se  
v pracovních sektorech uskuteč-
nilo celkem 33 disciplín. V prvním 
patře probíhaly prezence a dopro- 
vodný program. Soutěžící si mohli 
vyzkoušet výrobu šperků, kera- 
mických předmětů, batiku, vyfotit 
se v tradičním korejském kroji, ne- 
chat si udělat masáž či nehtovou 
modeláž, vyráběly se dorty, před-
váděla se orientální medicína,  
k vidění byly automobily pro lidi  
s handicapem, některé ze zúčast- 
něných zemí měly na abilympiá- 
dě své prezentační stánky.

V hale se nacházela rovněž jí-
delna. Švédské stoly nabízely ne-
přeberné množství a druhy jídel: 
marinované ryby a kuřecí maso, 
suši, kořeněné až pálivé těstovi- 
ny, rýži, zeleninu, ovoce, dresinky,  
mořské plody, korejskou národní 
specialitu kimchi – silně pálivou  
zeleninu v nálevu, sladké pečivo  
a vynikající dezerty. Pitná voda  
a čaj v plechovkách byly k dispozi- 
ci po celou dobu soulské přehlídky.

V autobusech, které nás převáže- 
ly z hotelu na jednotlivá místa, 
jsme jezdili společně s Nizozemci 
a Kanaďany. Probíhaly rozhovory, 
předávaly se suvenýry a vyměňo-
valy vizitky. Totéž se odehrávalo 
i v soutěžní hale během nesou-
těžních dnů.

Stanovená soutěžní doba byla  
u disciplín různá, od 4 do 6 hodin. 
Z Čechů se jako první představil  
se svýma šikovnýma rukama koší-
kář Jaroslav Wojnar, poté nastoupi-
li Jan Wenemoser a Pavel Michalík 
ve studiové fotografii a poslední- 
mi našimi želízky v ohni byli ve 
čtvrtek Milanové Linhart a Ševčík.

Naší disciplínou byla malba ak- 
varelovými barvami. Za téma or-
ganizátoři zvolili „Květiny a vášeň“. 
Opravdu velmi vděčný námět, ale 
čtyři hodiny na jeho zpracování 
bylo dost málo. Zvládli to ovšem 
všichni, jak lidé malující pouze 
ústy, tak osoby s těžce ochrnutý-
ma rukama.

Na abilympiádě se do bodového 
hodnocení nezahrnují žádné ko- 
eficienty dle rozsahu zdravotního 
postižení, jako tomu je v paralym- 
pijských sportech. A soutěží všichni 
společně: nevidomý s vozíčkářem, 
osoba s amputovanými končetina- 
mi se sluchově či mentálně po- 
stiženým. O to těžší práci mají 
rozhodčí při hodnocení výtvorů.

V každé z předvedených discip- 
lín se představilo přes 20 soutěží-
cích. Podobně jako v Japonsku 
měli i v Koreji největší zastoupení 
Asijci – Korejci, Japonci, Číňané, 
Indonésané, Indové. Početné týmy 
ale vyslali i Kanaďané, Rusové, Ji-
hoameričané, Finové, Rakušané, 
Italové a některé africké země.

Největší medailovou žeň znovu 
sklidili zdravotně postižení lidé  
z asijských zemí. Evropané vybo-
jovali pouhé čtyři medaile, Češi ve 
velmi silné konkurenci nezískali 
žádný cenný kov. Po japonském 
půstu však bylo na našich abi-
lympionicích vidět obrovskou chuť  
a vůli zúročit několikaletou pří-
pravu... Snad budeme úspěšnější 
za další čtyři roky, tentokrát na 
evropském kontinentu, zřejmě ve 
finských Helsinkách. Věřím, že do 
téhle nepříliš vzdálené země vy-
šleme mnohem početnější výpra-
vu, než byla ta letošní.

Závěrečný ceremoniál v pátek 
30. září se opět nesl ve velko- 
lepém duchu s recepcí v prosto- 
rách Korejského národního muzea 
a s předáváním medailí a oceně- 
ní v olympijské hale.

(dokončení příště)
Milan Linhart
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4  firma zaměstnávající více než 50 % osob 
  se zdravotním postižením
4	 dlouholetá praxe se zaměstnáváním 
  zdravotně postižených 
4  nabídka služeb a zboží formou 
  náhradního plnění
4  pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
4		 správa a digitalizace archivů
4  zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz

e-mail: info@k2p.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera

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 téměř 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.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Krušnohorské pohraniční turistické středisko Boží Dar, nej- 
výše položené město v České republice, je jediné místo  
u nás, kde se můžete setkat s Ježíškem bez ohledu na to, 
zda je třeskutý mráz nebo parné léto. Od prosince 2007 
totiž zve v prvé řadě děti na pohodovou procházku kraji-
nou v nadmořské výšce kolem 1000 metrů Ježíškova ces-
ta. Vydávají se po ní samozřejmě také dospělí, v zimě  
na běžkách a v létě – díky zpevněnému povrchu – pěšky 
(klidně i s kočárkem), vyhledávají ji i cyklisté. A protože na 
trase nejsou žádná velká převýšení, je to příjemná procház- 
ka také pro vozíčkáře či osoby s omezenou mobilitou.  

Ježíškovu cestu tvoří ve skutečnosti dva různě dlouhé 
okruhy s celkem 13 stanovišti, přístřešky s pohádkovými po- 
stavičkami, u většiny zastávek jsou navíc prolézačky, sklu-
zavky, houpačky a podobné atrakce pro děti. Výchozím bo-
dem je infocentrum, kde každý dostane plánek, děti do 15 
let navíc Ježíškův zápisníček pro zaznamenávání odpově- 
dí na jednotlivé otázky či úkoly. V případě dospělých se 
zdravotním postižením bude ale jistě možná výjimka a zá- 
pisniček dostanou taky. A co se vlastně na stanovištích 
řeší? Někde se poznávají zvířecí stopy, jinde stromy podle 
listů nebo plodů, jinde je nutno k sobě správně přiřadit 
věci, jinde..., to už bychom ale prozradili příliš. Návrat do 
infocentra znamená při splnění úkolů dvojnásobný úspěch 
v podobě Ježíškova pasu o zdárném absolvování Ježíško- 
vy cesty se speciálním razítkem a malý dárek. 

Na Malé Ježíškově cestě musí turisté zdolat zhruba 5,5 ki- 
lometru, přitom je čeká sedm stanovišť. Od infocentra  
pokračují přes náměstí na cestu Na Vraky s prvním pří-

střeškem a první dětskou atrakcí, na Kaffenberskou cestu 
až k mostu přes Černý potok. Závěrečný úsek vede po sil- 
nici okolo Božídarského rašeliniště (kde by měla být v jar- 
ních měsících oficiálně zpřístupněna bezbariérová prohlíd-
ková trasa, v zimě je sem přístup zakázán).

Bez 100 metrů 13 kilometrů dlouhá Velká Ježíškova cesta 
začíná v lese u prvního přístřešku na křižovatce cest Na  
Vraky a Kaffenberská. Tady se musí odbočit vpravo a za-
krátko doleva na Janouškovu cestu s úchvatnými výhledy 
na horské louky a zalesněné vrcholky s nejvyšším Božídar- 
ským Špičákem (1115 m n. m.). Z osady Myslivny dorazí 
turisté po odbočení vlevo na „Jáchymovskou spojku“. Po 
dalších dvou kilometrech se opět odbočí doleva na Špičác-

kou cestu, po ní se dojde k silnici Boží Dar – Horní Blatná, 
závěr je totožný s kratší variantou. 

Symbolický název Boží Dar dal místu podle tradice v ro-
ce 1546 saský kurfiřt (kníže s oprávněním volit císaře) Jo-
hann Friedrich, když odmítl použít k odpočinku nabízenou 
sedačku ze stříbra: „Tento ušlechtilý kov je Vaším chle- 
bem, je to dar Boží.“ Zdejší poštovní úřad vyřizuje i ko- 
respondenci adresovanou Ježíškovi – rok co rok odtud 
posílají do všech koutů naší země dopisy orazítkované je- 
ho symbolem (v mapě je na ukázku razítko z roku 2009).

Komu tato pozvánka nestačí, nebo kdo si chce Ježíško- 
vu cestu projít zatím jen virtuálně, nechť zavítá na adre-
su www.jeziskovacesta.cz (lze z ní mj. stáhnout Ježíškův 
zápisníček), příp. na web města Boží Dar www.bozidar.cz. 
Fotografie i po- 
vídání lze do- 
hledat také na  
jiných  portá- 
lech.          (mk)

                                               Za symbolem Vánoc kdykoliv v roce

Tovární 298, 538 04 Prachovice

tel.: 469 810 463    

www.elmozservis.cz

divize Silniční stavitelství
Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

tel.: 466 009 730      
 fax: 466 009 712
www.skanska.cz

ACTIWO Pardubice

www.form-a-pce.cz 

Kdo chce zdár-
ně absolvovat 
Ježíškovu cestu, 
musí u tako-
výchto 13 sta- 
novišť úspěš- 
ně zdolat různé 
úkoly. 

„Teda, Pepo, dneska ses mi schoval opravdu dobře!“

Milan Linhart

mR SySTEm



Jana Černého 366, 503 41 Hradec  Králové
www.strojcentrum.cz

Již více než 50 let usnadňuje 
desítkám tisíc dětí i dospělých 
s těžkým sluchovým postižením 
na celém světě jejich nelehký ži- 
vot kochleární implantát. 
První zemí, kde lékaři provedli –  
a hned úspěšně – přímou 
elektrickou stimulaci sluchového 
nervu, byla … (1. tajenka). V dal- 
ších letech přibyly Spojené státy 
(mj. také s aparátem, který na- 
vrhl ohluchlý elektroinženýr), po- 
zději je následovaly Velká Britá- 
nie, tehdejší NSR, Rakousko, 
Španělsko a Švýcarsko. V sou- 
časnosti zastává vedoucí po- 
stavení v tomto oboru … (2. ta-
jenka).
V České republice existují dvě 
odborná pracoviště zabývající se 
implantacemi této významné po- 
můcky. Na Klinice otorinolaryn- 
gologie a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK FN Motol se speciali- 
zují na dospělé pacienty. Cent- 
rum kochleárních implantací u dě- 
tí na Klinice ušní, nosní a krční  
2. LF UK FN Motol provádí im-
plantace výhradně u dětí a mla-
distvých do 18 let.

Vodorovně: A. Část domu; po-
hybovati se ve vodě. – B. Řado-
vá číslovka; nápoj s kofeinem; 
plynný uhlovodík. – C. Přístavní 
hráz; kilogramy; volání při bý-
čích zápasech. – D. Dráp; polní 
plošná míra; ženské jméno. –  
E. 2. tajenka; citoslovce smí- 
chu. – F. Cizí mužské jméno; cel- 

ní kód Tádžikistánu; vycpávkový  
materiál. – G. Směnečný ručitel;  
ostrý přízvuk; dobrý nápoj. –  
H. Žádná věc; vrstva druhohor; 
agent 007. – I. Chod koně; 1. ta-
jenka.

Svisle: 1. Základní číslovka; do-
mácky Samuel; Staroslovan. –  
2. Slovenské tázací zájmeno;  
sídlo v Rumunsku; infekční čini- 
tel. – 3. Písmeno řecké abecedy; 
milostný cit; otázka 1. pádu. –  
4. Poznávací značka našich leta- 
del; rozsudek; SPZ okresu Lito-

měřice. – 5. Přátelský pozdrav; 
hrací list; anglicky „jestliže“. –  
6. Kočkovité šelmy; eden; ledov-
cový kotel. – 7. Německy „úhoř“; 
obuvnická useň; zámořská vel-
moc. – 8. Předložka; obyvatel 
světadílu; iniciály autorky Babič- 
ky. – 9. A sice; puls; síla. –  
10. Bývalý šachový mistr světa; 
ozvěna; osobní zájmeno. – 11. Slo- 
vensky „jiné“; souhvězdí; na kte-
rém místě.

Pomůcka: if, lias, Mike, Pui.  
(mk) 
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První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena  
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální 
prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době zaměst-
náno 4000 zaměstnanců.

Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.

U Zámečku 27
532 01 Pardubice

tel.: 466 056 022, 466 056 416
zamestnani@foxconn.cz   www.foxconn.cz

V roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společnosti 
v Kutné Hoře v městské části Karlov s názvem Foxconn Technology CZ, s.r.o. 
Primární zaměření kutnohorského závodu směřuje k výrobě a testování  
LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií.  
V kutnohorském závodě je v současné době zaměstnáno 850 zaměstnanců. 

          Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.

Karlov 245
284 01 Kutná Hora
tel.: 327 538 155

Společnost nabízí:
v	práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi 
v	perspektivní a stabilní zaměstnání	 												

v	motivující finanční ohodnocení  
v	perspektivitu profesního a kariérového růstu                 
v	závodní stravování
v	možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.)
v	atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod

Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal významným part-
nerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené 
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní 
sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnos-
ti Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem 
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroni-
ky vč. výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení. 
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu 
Business Week.

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto

tel.: 465 420 203  
seedservice@seedservice.cz

Pro chvíle oddechu

Ostřešany 54

530 02 Pardubice

tel.: 466 304 785      

www.jings.cz     jings@jings.cz

Jana Palacha 1753
530 02 Pardubice

tel./fax: 466 303 382
plastmont@seznam.cz  
www.plastmont-pce.cz

Českou abilympijskou asociaci podporují mj. také četná města a obce, za tento chvályhodný přístup si zaslouží poděkování.

Kulturní a sportovní  
nadace města Náchoda 

SMIřICESEzEMICE STARé žDáNICESTARé HRADIŠTěSRCHSLATIŇANy TřEMOŠNICESRNOJEDyROzHOVICERáByPřELOuČ RyBITVí

ČERNá u BOHDANČEBOLEHOŠť HORNí JELENíDříTEČDOLNí řEDICE CHRuDIMDOBRuŠKADOBRéČERNOžICE DAŠICEByLANyBíTOVANy

VAMBERK VySOKé MýTOVALy

VESELí
VLČí HABřINA

NASAVRKyKOSTěNICEKOČíCHVALETICE MORAVANyLIBIŠANy PODěBRADyOPATOVICE NAD LABEM OSTřEŠANy PECKAKřIČEŇ LIČNO

JANKOVICE          LABSKé CHRČICE
MIKuLOVICE          NěMČICE 	

PRACHOVICE          RABŠTEJNSKá LHOTA                                                                
řEČANy NAD LABEM

ING. JOSEF JAVŮREK, 
PROJEKČNí KANCELář

vodní hospodářství, 
stavby na ochranu a tvorbu 

životního prostředí
Jižní 870, 500 02 Hradec Králové 

tel.: 495 407 528

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

tel./fax: 469 623 770 
tel.: 469 623 771

gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

Luční 1866
530 03 Pardubice

tel.: 464 646 812   
fax: 464 646 813

www.aitcom.cz

Pardubice, Zelené Předměstí,  
Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02
tel.: 466 330 164       fax: 466 304 016

e-mail: nekut@czechinsurance.cz

Jiří Hájek, Smiřice
Ing. Martin Tomášek, Lázně Bohdaneč

                                                       tel.: 469 696 509  

                                                       fax: 469 696 164
Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec
www.agrometall.cz                 bohunek@agrometall.cz



Redaktor Abilympijského zpravodaje na pěveckém festivalu v Olomouci 

r Proč jste se rozhodl stát se 
arbitrem výtvarné části festiva-
lu? Jako uznávaný malíř a so- 
chař, který navíc přednáší na 
vysoké škole uměleckoprůmy- 
slové, jste určitě velmi zane- 
prázdněný...

Copak se dá něco paní Součko- 
vé odmítnout? Bylo od ní milé, že  
se obrátila zrovna na mě. A myš-
lenka, že budu jediným porotcem  
v této soutěži, byla docela odváž-
ná. Bral jsem to jako výzvu.

r Takže jste nad její nabídkou 
vůbec nepřemýšlel?

Různých úkolů, nadačních a cha-

ritativních závazků mám spoustu, 
člověk v tom musí „tvrdě bruslit“. 
Zrovna teď se mi během týdne na- 
kupily čtyři záležitosti, které musím 
řešit. A tak jsem dneska v Olomou- 
ci, zítra v Pardubicích, kde mám 
výstavu, pak jedu do Hradce nad 
Moravicí, kde mám přednášku, po 
neděli zas musím být v Ostravě... 
Ale podílet se na tomhle festiva- 
lu mě lákalo: bylo to něco nového.

r Kolik prací od lidí s nejrůz-
nějším postižením jste musel 
posoudit?

Sešlo se 150 obrázků a kreseb. 
Nakonec jsme jich ocenili třiadva- 

cet. Možná 
se zdá, že 
těch cen 
jsme roz- 
dali hodně. 
Ale dobrá 
polovička  
soutěžních 
prací mě  
docela vza- 
la za srdce.  
A zbytek 
nebyl horší 
nebo špatný: jen šlo o díla třeba  
míň originální... Ceny jsem udělil  
těm dílům, která mi připadala au-
tentičtější, syrovější, přirozenější.

r Soutěž nebyla tematicky  
omezena a mohli se jí zúčast-
nit jak začátečníci, tak zkušení 
tvůrci. Byl v jejich dílech něja- 
ký výrazný rozdíl v kvalitě?

Já vlastně nevím, kdo je „profe- 
sionál“ a kdo „amatér“. Před chvíli  
se za mnou byli poradit rodiče ta- 
lentovaného chlapce, který tady 
dostal jednu z cen. On toho dělá 
skutečně hodně, tak ho dali do  
dětského výtvarného kroužku, aby 
se „zprofesionalizoval“. Jeho to  
tam ale nebaví, je nucený svou  
tvorbu přizpůsobovat různým po-
žadavkům.

Řekl jsem jim, že se jejich syn 

vlastně nemá jak zprofesionalizo-
vat, že spíš musí nadále tvořit ze 
sebe. Teprve když zjistí, že mu 
něco, nějaké informace či inspira-
ce chybí, tak je vhodné podívat se 
do galerie nebo si popovídat  
se znalci umění.

O rozdílné kvalitě soutěžních kre-
seb a maleb prostě nemá smysl 
mluvit. Zato u nich byly výrazné  
odlišnosti v tématech a stylech:  
k vidění byly jak vyložené ab- 
strakce, tak konkrétní postavy,  
předměty a krajiny. Někdo malo- 
val vodovými barvami, někdo vo- 
lil kresbu uhlem a někdo třeba  
pastel.                                     (pel)
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Nejmíň polovina kreseb a maleb mě vzala za srdce
uznávaný výtvarník Kurt Gebauer neváhal podpořit dobrou věc

V nádherné budově Moravské fil-
harmonie Olomouc se 12. října ko-
nala ojedinělá událost. Pod záštitou 
Asociace krajů ČR a hejtmana kra- 
je Martina Tesaříka se tam uskuteč-
nilo finále pěveckého festivalu Nad 
oblaky, určeného pro handicapova-

né talenty z celé republiky. Jaké bylo? 
Všechny známé písně, třeba od Heleny Vondráčkové, 

Jana Nedvěda, Karla Kryla či Petra Jandy, a všechny 
účinkující ve mně přehlušil příjemný po- 
cit z atmosféry v sále. „Přehlušil“ je 
správné slovo, protože jeho základem 
byl nadšený potlesk, skandování a hvíz- 
dání pokaždé, když dozpíval někdo ze 
soutěžících.

Nečekal jsem to. Sice jsem o finálové 
náladě v publiku četl v článcích a tiskov-
kách z loňského prvého ročníku festiva- 
lu, ale příliš jsem jim nevěřil. A na vlastní  
uši můžu potvrdit, že ten aplaus byl spon-
tánní – na rozdíl od zákulisně dojedna- 
ného a záměrně přeháněného povyku di-
váků v různých televizních estrádách.

Na soutěžících byla během večera patrná snaha vydat 
ze sebe maximum, a lidé to prostě dovedli ocenit. Většinou 
se roztleskali už do rytmu písničky! O takové atmosféře 
si mnozí profesionální hudebníci a zpěváci na svých kon-
certech mohou nechat jen zdát. V sále Reduta ji zakusi- 
li snad všichni vystupující, kteří tak bezděky dokázali, jak 
pravdivé je festivalové motto Každý může být hvězdou.

Bouřlivou odezvu měla třeba nevidomá Olga Zelená  
z Kvasic u Kroměříže, která zazpívala Salome (píseň 
Karla Kryla) bez hudebního doprovodu. Náročnou píseň 

z muzikálu Cats si zvolila malá 
Kristýnka Odložilová: vozíčkářka  
z Tlumačova u Kroměříže publikum  
vyloženě ohromila. Na humor, heli- 
gonku a náladu odvěkých hospod- 
ských odrhovaček vsadila kapela 
Mikeška z Bystřice nad Úhla-
vou... Ze sedmapadesáti přihlá- 
šených interpretů se jich v Redutě 
představilo dvanáct. A každý, kdo 
umí volit repertoár a zpívat tak, že 
ho porota vybrala do finálové pře- 
hlídky, si na pódiu užil svou chvíli 
slávy.

V publiku fandili zpěvákům, zpěvačkám, sborům i ka- 
pelám také jejich kamarádi a rodinní příslušníci. Všem 
po přestávce zazpívala například Monika Absolonová, 
která měla spolu s Kateřinou Kornovou a Alanem Bas- 
tienem nad pěveckou soutěží patronát. Přehled všech 
udělených cen a vítězů je zveřejněn na stránkách www.
nadoblaky.cz.

O festivalu jsem si povídal s jeho ředitelkou Simonou 
Součkovou a také s Kurtem Gebauerem, uznávaným so- 
chařem a malířem, který byl hlavní osobou výtvarné části. 

Miloš Pelikán

Finále, které si užili všichni účinkující

l Jak vlastně vznikl nápad na uspořá-
dání pěveckého festivalu?

Na Svatém Kopečku u Olomouce se  
v zoologické zahradě konalo celodenní set-
kání klientů ústavů, domovů a stacionářů 
sociální péče. Část programu si připravili 
sami a při vystoupení Zámecké kapely z do- 
mova v Nezamyslicích mě napadlo, zda  
mají handicapovaní lidé svou vlastní celo-
státní soutěž.

Při hledání formátu jsme poslechli odborní-
ky a z oficiálního názvu akce jsme nakonec 
soutěž vypustili. Nevyhlašujeme první, druhé 
a třetí místo, oceněni jsou všichni finalisté.

Na počátku nám velmi pomohl Olomoucký 
kraj, konkrétně hejtman Martin Tesařík a ná- 
městkyně Yvona Kubjátová, kteří nám „ote- 
vřeli“ cestu do dalších krajů. Vznikly konk-
rétní nápady, jak by měl být festival ušit na 
míru domovům pro zdravotně postižené li- 
di. Velmi si cením i přístupu sociálních pra-
covníků, kteří dávají šanci talentovaným li-
dem, kteří žijí za zdmi ústavů, aby předvedli 
svoje nadání. Pokud jde o náš festival, zá-
jemce musí poslat nahrávku a přihlášku  
a teprve potom se vybírají účastníci finále.

l Co je hlavním záměrem přehlídky?
Výstižný je už samotný název Nad oblaky. 

Motivujeme účastníky, aby se povznesli a po- 
mocí mimořádné vůle a schopností překo-
nali omezení daná handicapem. Podstatou 
je, že když někdo neuspěje teď, má šanci 
na sobě pracovat, zlepšovat se a vyniknout  
nad ostatními příště. Dáváme šanci nada-
ným lidem s postižením, podporujeme jejich 
snahu. Zároveň festival Nad oblaky přispí- 
vá k navázání nových vztahů a přátelství.

U nás se každý může stát alespoň na 
chvíli skutečnou hvězdou, protože festival 
se odehrává v příjemné atmosféře, za 
mimořádné přízně publika. Pro diváky i pro 

porotce je setkání s ta-
lentovanými finalisty velkým 
zážitkem. Pro účinkující je 
úžasné už nahrávání písnič-
ky, pořízení nahrávky, kterou 
si pro soutěž vybrali.

Samotné finále zahrnuje  
pro soutěžící několik lákadel. 
Zpívat v koncertním sále, mít 
k dispozici zázemí běžné 
pro profesionální muzikanty, 
vystupovat před porotou, 
v níž jsou zpěváci Monika 
Absolonová a Alan Bastien  
a herečka Kateřina Kornová,  
za svůj výkon získat hod- 
notné ceny a sklidit velký  
potlesk... Podle bezprostředních ohlasů  
a dopisů jsem přesvědčena, že se po- 
slání festivalu daří naplňovat.

l Připravit celou akci včetně nezbytné  
podpory sponzorů a partnerů si vyžadu-
je mnoho energie a času. Proč jste do 
toho šla?

Festival připravuji ve svém volném čase, 
protože mě to baví. V minulosti jsem orga- 
nizovala spoustu firemních akcí pro nej-
různější klientelu. Ale když jsem byla popr-
vé oslovena, abych uspořádala celodenní 
program pro handicapované lidi, byla jsem 
překvapená, kolik toho umí a jakou radost 
může hudba dávat bez ohledu na stupeň 
postižení.

Sama mám zdravého syna, ale svět po-
stižených je mi blízký. Vím, že v životě ne- 
má každý stejné štěstí a šanci, ať už od  
narození, nebo vlivem nějaké nehody či váž-
né nemoci. A to je věc, která se týká kaž- 
dého z nás – a nemá smysl před ní „strkat  
hlavu do písku“. Přála bych si, aby veřejnost  
začala vnímat svět postižených jako svůj  

vlastní. Vím, že to není zále-
žitost jednoho roku, ale věřím, 
že se to i díky festivalu Nad 
oblaky časem podaří.

l Kolik interpretů se do 
soutěže přihlásilo? A jaké 
typy postižení u nich pře-
važovaly?

Letošní výběr byl mnohem 
těžší než vloni. Klidně jsme 
mohli uspořádat dva kon-
certy, ale to bohužel z ča- 
sových důvodů nešlo. Úro- 
veň záznamů se zkvalitnila, 
některé nahrávky zněly té- 
měř jako ze studia. Obdivu- 

ji všechny soutěžící a jejich pedagogy, 
jak se připravili.

Do pěvecké části se celkem zapojilo 19 
zpěvaček, 21 zpěváků a 17 kapel včetně 
sborů z dvanácti krajů. Největší zastou-
pení měly Ústecký kraj, Moravskoslezský  
a Zlínský kraj. Posledně uvedený kraj si  
letos dokonce uspořádal své semifinálové 
kolo.

Náš festival oslovuje především ústavy  
a domovy sociální péče, ale přihlásit se mo-
hou i ti, kteří docházejí do denních stacio- 
nářů, uměleckých škol pro postižené, i ti,   
kteří mají to štěstí a žijí u svých rodin.  
U soutěžících převažuje mentální a kom- 
binované postižení, do kategorie čestných 
hostů jsou zařazeni lidé s vadami zraku.

l Novinkou bylo zavedení pěvecké ka-
tegorie pro děti do 15 let. Osvědčila se?

Festival jsme letos poprvé otevřeli nejen 
dětem do patnácti let, ale také nevidomým 
a slabozrakým lidem. Přišlo několik přihlá- 
šek, které nám udělaly velkou radost. Mys- 
lím, že vystoupení dvanáctileté Kristýnky 

Odložilové z Tlumačova bylo velkým zá-
žitkem. Ve výtvarné soutěži se hodně líbil 
nadaný devítiletý Ondřej Polanský z Hrad- 
ce Králové, který si s rodiči přijel osobně 
převzít cenu.

l Kdo z účinkujících vás letos ve finále 
nejvíc zaujal?

Letošní koncert byl velmi emotivní, mnozí 
diváci včetně mě se neubránili dojetí. Pět 
set lidí v koncertním sále vytvořilo famózní 
atmosféru. Mě osobně se asi nejvíc líbila 
kapela Bedňáci z Diagnostického ústavu 
sociální péče Čížkovice a Olga Zelená, 
klientka Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Kvasice, která zpívala bez hu-
debního doprovodu obtížnou píseň Salome, 
za což si odnesla cenu poroty za nejlepší 
interpretaci. Skvělé bylo i vystoupení nej-
mladší účastnice, těžce postižené Kristýn- 
ky Odložilové, která si podmanila diváky 
svým líbezným hlasem a získala cenu po- 
roty za celkový dojem.

l Bude se festival Nad oblaky konat  
i v příštím roce?

Vloni jsme šli do neznáma, potřebovali 
jsme získat zkušenosti. Zjistit, co vyhovuje 
potřebám a zájmům naší cílové skupiny, 
znát odezvu od sociálních pracovníků  
i těch nejbližších, kteří se zdravotně po-
stiženým lidem věnují v rodinném prostředí. 
Letos jsme se přesvědčili, že festival je 
životaschopný a může se rozvíjet. Dokonce 
nás oslovují organizátoři festivalů a pře- 
hlídek, kteří mají zájem o účast některého 
z našich finalistů. Jsem moc ráda, protože  
to znamená, že festival Nad oblaky zare-
gistrovali a že je zaujal. Pokud se chce  
někdo přihlásit na další ročník, doporučuji 
sledovat webové stránky www.nadoblaky.cz. 
                                                               (pel)

Žijeme v jednom světě a šanci má dostat každý, kdo něco umí,
říká Simona Součková o významu pěveckého festivalu pro lidi s postižením

Foto: Jan Poláček

Kristýnka 
Odložilová     Foto: Jan Poláček

kapela 
Mikeška



Dobrovolníci jsou na abilym- 
piádě nepostradatelní. V par- 
dubické ČEZ aréně kmitají už  
ve čtvrtek, den před slavnost- 
ním zahájením, a nejvíc napil- 
no mívají v neděli dopoledne, 
kdy je nutné rychle vyklidit ha- 
lu. Při letošním 19. ročníku byl 
oceněn i jeden z nich, šesta- 
dvacetiletý Luboš Rejfek.

m Čím si tě pardubická  
soutěžní přehlídka získala, 
proč na ní nikdy nechybíš?

Je to pro mě možnost vyčis- 
tit si hlavu od okolního sho- 
nu, prostě na pár dní vypnout  
a o nic jiného se nezajímat.

m	 Jaký máš největší zážitek z letošní abi- 
lympiády?

Vždy je to hladký průběh akce, kdy vše-
chno šlape, jak má, a já si můžu říct, že 
jsem k tomu svým dílem přispěl.

m  Co pro tebe znamená 
ocenění, které jsi dostal?

Hlavně mi to připomnělo  
spoustu lidí, kteří se z růz- 
ných důvodů abilympiády už  
neúčastní, ale ve své době  
k ní neodmyslitelně patřili, ať  
už jako dobrovolníci, nebo ja- 
ko soutěžící. Snad se příští  
rok můžeme těšit, že budou 
oceněni i další vynikající po-
mocníci – já bych si vsadil na 
Honzu Dolečka.

m		 	 	 	 Na co se obvykle pře-
dem nejvíc těšíš?

Na partu dobrovolníků a or- 
ganizátorů. Jsou to lidi, na kte- 
ré se dá spolehnout, že se 

postarají o veselou náladu. A také mě fas- 
cinuje disciplína košíkářství: každý rok si ří- 
kám, že bych ho měl také vyzkoušet.

 
                                                 (pel)

mezinárodní cena za obdivuhodné počítačové znalosti nevidomému 

Jak také lze „prodat“ svoje dovednosti

S nevšedním příkladem využití euroklíče při 
turistice se setkala vozíčkářka Jitka Kadleco- 
vá, účastnice skupinového výletu do Národ- 
ního parku Saské Švýcarsko (Nationalpark 
Sächsische Schweiz), německé části Lab- 
ských pískovců, malebného území na obou 
březích Labe mezi městy Děčín a německou 
Pirnou. 

Kolem půl deváté večer vozíčkáři dorazili 
k bezbariérové vyhlídkové věži se vstupem 
opatřeným eurozámkem v obci Rathmanns- 
dorf (na snímku). A protože jeden z nich měl  
u sebe euroklíč, jiný zase minci v hodnotě 
jednoho eura, tj. ceny vstupu, „pozvala“ je 
věž po vsunutí klíče do zámku a zaplacení 
vstupného do platebního automatu „k sobě“. 
Na rozhledovou plochu ve výšce 15 metrů 
nad úrovní terénu je vyvezl výtah; stejnou 
možnost mají samozřejmě také osoby se 

sníženou mobilitou nebo senioři. Chodící 
návštěvníci si musí pro klíč dojít do chalupy, 
která je zhruba 100 metrů daleko, nahoru vy-
stoupají po 81 kovových roštech. 

Kovová rozhledna dokončená na podzim ro- 
ku 2007 skýtá za pěkného počasí jedinečný 
výhled na panorama krajiny s dominantními  
stolovými horami. Otevírací doba je denně od  
9 hodin do setmění, zavřeno je při nepřízni- 
vých klimatických podmínkách – sněhu, ledov- 
ce, silném větru, bouřce apod. V bezprostřed-
ním okolí se nachází bezplatné parkoviště. 
Podle zjištění uvedené skupiny bylo všude čis- 
to, nic nebylo poškozeno čmáranicemi, tak  
obvyklými „ozdobnými doplňky“ našich turis-
tických cílů. 

Další informace o rozhledně přináší mj. we- 
bová adresa www.rathmannsdorf.de, která má 
také českou verzi.                                     (mk)

Euroklíč v praxi
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„Konceptu ECDL si moc vážím. Akreditace 
testera ECDL mi pomohla zvýšit si kvalifi- 
kaci, což nyní uplatňuji ve svém povolání. 
zvyšování počítačové gramotnosti beru  
jako poslání a snažím se o to, aby v České  
republice bylo stále méně zrakově posti- 
žených lidí, kteří neumí efektivně pracovat  
s počítači. Jsem rád, že moje úsilí někdo  
ocenil a moc za tuto cenu děkuji. Přestože  
by se mohli někteří domnívat, že je možné  
při testech podvádět, musím je zklamat.  
I když jsem prakticky nevidomý, je objek- 
tivnost testů zaručena. Máme totiž celou  
škálu mezinárodně standardizovaných opa-
tření, jak transparentnost testů zajistit.“ 

Sedmi větami, které Marek Sikora řekl bez- 
prostředně po převzetí ceny Best Practice 
Awards 2010 v kategorii sociálního začleňo- 
vání, s níž je na snímku, výstižně popsal 
důvody, proč i přes své těžké zdravotní posti- 
žení ve své práci pomáhá stejně handicapo-
vaným lidem. Cenu v náročném srovnání ná-
rodních licenciátů konceptu ECDL (European 
Computer Driving Licence – více na adrese 
www.ecdl.cz) získal za úsilí rozšířit testování 
počítačové gramotnosti i mezi nevidomé.

Cesta k úspěchu
M. Sikora je 35letý předseda občanského 

sdružení Eye-T.cz zrakově postižených uživa-
telů náročných elektronických kompenzačních 
pomůcek na bázi informačních a komunikač- 
ních technologií a jejich příznivců (podrobnos- 
ti na www.eye-t.cz). Svoje rozsáhlé znalosti  
z oblasti informačních technologií dokázal slo-
žením testů ECDL – mezinárodně rozšířeného 
certifikačního konceptu počítačové gramotnos-
ti a počítačových znalostí a dovedností. Roz-
hodl se podstoupit všechny testy za ztížených 
podmínek oproti běžným testům, tj. v kratším 
časovém limitu a s požadavkem lepších vý-

sledků. Uspěl na výbornou a stal se tak prvním 
nevidomým akreditovaným testerem ECDL  
v České republice. Člověk s takovou akreditací 
má oprávnění testovat a hodnotit uchazeče  
o „evropský řidičák na počítač“ (překlad uve-
deného anglického názvu).

Rozhovor (nejen) „počítačový“
v	 Pane Sikoro, říká se, že práce v oboru 
výpočetní techniky je ideální aktivita pro 
osoby se zdravotním postižením. Lze to  
ale tvrdit také o zrakově postižených?

Rozhodně. A nejen v oboru výpočetní tech- 
niky. Počítače nám nahrazují naše oči. Ne- 
vidomý, který svůj počítač dobře ovládá, mů-
že klidně být programátorem (samozřejmě ne  
v oblasti grafiky). Ale znám i nevidomé právní-
ky, překladatele nebo lektory.

v Na pardubické národní abilympiádě  
předvádějí společně svoje schopnosti  
a dovednosti soutěžící s různým typem  
i stupněm zdravotního postižení v řadě  
disciplín. Vždy se vyhlašují také disciplí- 
ny více či méně se vztahující k výpočetní  

technice. V posledních letech o ně ale bý- 
vá minimální zájem, koná se většinou jen 
jediná. Co na to říkáte? 

Přiznám se, že jsem o těchto soutěžích 
doposud neslyšel. Nízký zájem z řad zrako-
vě postižených tak tedy může pramenit  
i z nedostatečné propagace akce – pro na-
ši cílovou skupinu jsou důležitá elektronická 
média a především internet. Druhou věcí je, 
jak jsou tyto disciplíny svými úkoly „přístupné“ 
nevidomým.

v Jak hodnotíte současnou úroveň bez-
bariérovosti, resp. bariérovosti ve vztahu  
ke zrakově postiženým? 

Přijde na to, z kterého úhlu pohledu se na 
bezbariérovost díváte. Dejte si klapky na oči 
a pokuste se dostat do práce nebo do ško- 
ly. Narazíte na desítky terénních a architekto-
nických bariér. Abyste se s nimi mohli úspěšně 
potýkat, měli byste se nejprve naučit chodit  
s bílou holí. Situace v odstraňování těchto ba-
riér u nás není tak špatná, ale rozhodně je na 
čem pracovat a co zlepšovat.

V naší počítačové „branži“ se setkáváme s ba- 
riérami virtuálními. Například již zmiňovaný in-
ternet. Dají se vytvořit na pohled dvě naprosto 
identické www stránky, přičemž jedna bude 
speciálním softwarem nevidomého čitelná, za-
tímco informace z té druhé budou chaotické  
a mnohé z nich nevidomý vůbec nenajde. Ce- 
lé kouzlo tkví ve způsobu, jakým stránku vy-
tvoříte. Naše počítače jsou také nástrojem, 
kterým se snažíme překonat jednu z význam-
ných bariér – přístup k informacím. I v této 
oblasti mohu říci, že ještě hodně dlouho bu- 
deme mít do čeho „píchnout“. Souvisí to  
i s dynamickým rozvojem počítačové techni- 
ky, který se přirozeně soustředí na většinové- 
ho odběratele, tedy vidícího. A tak nás vyzý-
vají na souboj dotykové monitory, nejrůznější 
iPhony, iPady atd.                                       (mk)
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Vhodným dárkem pro kluky i děv-
čátka od 4 do 10 let může být  
„Kniha o skřítcích“. Napsala ji Kvě- 
ta Štrbová, autorka mnoha pohá- 
dek, které osud přinesl těžké one-
mocnění: roztroušenou sklerózu.

Pohádkové texty, které svými  
ilustracemi obohatily děti s poru-
chou růstu z endokrinologických 
center, obsahují úkoly. K jejich  
splnění jsou v knize určeny pra- 
covní listy, na které mohou děti  
kreslit a vystřihovat.

Titul vydal Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Novinku  
si lze objednat na adrese  
donovalova@nfozp.cz; do e-mai- 
lu je nutné napsat heslo Skřítko- 
vé. Získáte ji za příspěvek v mini- 
mální výši 50 korun (+ poštovné  
a balné).                                             (pel) 

Na abilympiádě byl poprvé oceněn  
i dobrovolník: Luboš Rejfek

Úřady státní správy a samosprávy, institu- 
ce, neziskovky, firmy, média i jednotlivci 
mohou až do 31. prosince podávat návrhy 
na udělení ceny Mosty 2011. Stejnojmen- 
nou soutěž pořádá Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR, aby upozornila 
veřejnost na mimořádné činy a aktivity ve 
prospěch těchto občanů.
Vyhlášeny jsou tyto kategorie: instituce ve- 
řejné správy; nestátní subjekt; osobnost 
hnutí lidí se zdravotním postižením; zvláštní 
cena za mimořádnou aktivitu nebo čin ve 
prospěch občanů se zdravotním postižením. 
On-line formulář pro nominaci, soutěžní 
řád a další potřebné informace najdete na 
internetových stránkách www.nrzp.cz.
Vítězové budou vyhlášeni a ceny Mosty 2011 
uděleny na slavnostním večeru, který se 
uskuteční v březnu 2012. Záštitu nad sou- 
těží opět převzala manželka prezidenta 
Livia Klausová.                  (pel)

Do soutěže mOSTy  
se můžete zapojit  

do konce roku

Skřítci potěší 
hravé děti



Řidiči, příp. majitelé motorového vozidla s těžkým zdra- 
votním postižením se dočkali. S novelou zákona o sil- 
ničním provozu, která vyšla ve Sbírce zákonů pod 
číslem 133/2011 Sb. a vstoupila v platnost 1. srpna 
(její znění bylo intenzivně konzultováno s Národní ra- 
dou osob se zdravotním postižením ČR), začal platit 
také nový parkovací průkaz, tentokrát ovšem s účin- 
ností pro všechny členské země Evropské unie. Naši 
zdravotně postižení občané by se už tedy neměli v ci- 
zině setkávat při parkování na označených místech 
s problémy, o nichž jsme také my informovali. Všichni 
držitelé průkazu se musí v zahraničí samozřejmě řídit 
tamějšími předpisy upravujícími jeho využívání.

Otištěný průkaz, který se týká občanů s dosavadním 
průkazem s označením O1, je jako příloha č. 12 součás- 
tí vyhlášky č. 290/2011 Sb., prováděcího předpisu ke  
zmíněnému zákonu. Po zářijovém schválení Legislativní 
radou vlády a podpisu ministrem dopravy byla otištěna 
v částce 102 Sbírky zákonů s účinností od 4. října.

Parkovací průkazy budou i nadále vydávat obce s roz- 
šířenou působností, a to osobám, které jsou držiteli  
výhod II. a III. stupně (tj. průkazu ZTP nebo ZTP/P).  
S vydáváním se začalo už od října. Průkazy je přitom 
možno vyměnit až do konce roku 2012, do té doby bu- 
dou v platnosti stávající vč. výhod z nich vyplývajících. 

Přesné vymezení práv a povinností držitelů parkovací- 
ho průkazu pro osoby se zdravotním postižením speci-
fikuje § 67 Speciální označení vozidel a osob zákona,  
kde je uveden pod bodem 19.                                    (mk)

CuKROVí
NA VÁNOČNí STůL

Kdo nechce přibírat na váze, 
ten se o Vánocích sladkostem 
spíš vyhne. Nicméně cukroví 
a vánočka k české vánoční 
kuchyni právem patří. Když na 
pečení nemáme čas ani síly  
a kupované sladké pečivo ne- 
ní jako domácí, můžeme po-
dat na štědrovečerní stůl ba-
nány v čokoládě: Na talířek 
dáme oloupaný menší banán 
vcelku, podle počtu osob na 
každý talíř jeden. V hrnečku 
(nejlépe ve vodní lázni) opa- 
trně rozehřejeme čokoládu na vaření (nesmí se vařit) a banány jí 
polijeme. Vychladlé dáme do ledničky a před podáváním je ozdobí-
me šlehačkou. Banány nesmějí být rozměklé ani nahnilé. Stejně  
lze použít půlky okapaných kompotovaných broskví.
Vločkové kuličky také nemusíme péci. Dělávala je vždy o Váno- 
cích moje maminka. Na pánev nasypeme ovesné vločky, zasypeme  
je asi jednou třetinou krystalového cukru, přidáme oříšek másla  
a mícháme, až cukr začne na vločkách karamelizovat. Po vychlad-
nutí směs rozmixujeme, spojíme pomocí žloutku a másla a z hmo-
ty utvoříme kuličky velikosti lískového oříšku. Kutálíme je v misce 
s kakaovým práškem, až se kakaem celé pěkně obalí, nebo je obalí-
me ve strouhaném kokosu. Uchováváme je v chladnu.
Z ovesných vloček s hojným obsahem vlákniny upečeme též dobré 
a zdravé ovesné hubinky: 20 dkg ovesných vloček, 20 dkg mou-
ky, 10 dkg cukru, 15 dkg tuku, sůl, ½ pečivového prášku, 1 vejce, 
1/8 l mléka spojíme v těsto, z něhož utvoříme malé kuličky, ve stře- 
du promáčkneme důlek a klademe na plech. Pomažeme žlout- 
kem (není nutné). Po upečení naplníme důlky v kuličkách rozehřá- 
tou zavařeninou nebo čokoládou na vaření a necháme ztuhnout.
Vánoční sušenky můžeme zavěsit na vánoční stromek, vypíchne-
me-li tvořítkem uprostřed kulatý otvor a protáhneme stužkou. ¼ kg 
polohrubé mouky, 8 ½ dkg cukru, 1 žloutek, 16 ½ dkg másla a trochu 
citronové kůry spojíme v těsto, zpracujeme a dáme na 1/2 hodiny 
do chladu odpočinout. Pak z těsta vyválíme placku asi 3 mm silnou, 
formičkami vypichujeme různé tvary a pečeme v předehřáté trou- 
bě do zlatova. Vždy dva a dva stejné tvary spojíme zavařeninou  
a spojené kousky můžeme ozdobit čokoládovou polevou.
Tažený závin je obtížnější, ale když přípravu nezvládneme sami, jistě 
nám s ní někdo pomůže. Z 20 dkg hladké mouky, 1 vejce, špetky so- 
li, 2 dkg másla zaděláme vlahou vodou řidší těsto. Pracujeme nej-
prve nožem a pak rukou, až je těsto hladké a nechytá se na prsty. 
Vypracované těsto necháme odpočinout. Smícháme náplň: asi 1 ½ kg 
strouhaných jablek, 10 dkg strouhanky, 5 dkg másla, strouhané 
oříšky, rozinky, 10 dkg cukru, 5 dkg rozpuštěného tuku, trochu skoři- 
ce. Odpočaté těsto vytáhneme na moukou posypaném ubruse, 
potřeme přichystanou náplní, svineme a na tukem pomazaném ple-
chu pečeme. Upečený závin můžeme mírně poprášit cukrem. Chutí  
je spolu s vánočkou mezi vánočním pečivem jistě šampión.
Poslední tři předpisy pocházejí z kuchařské knihy Blanky Podlešá-
kové „Vaříme elektricky“ z roku 1951. V Abilympijském zpravodaji 
jsou skutečně poslední. Po dva roky jsem se s vámi čtenáři podíle- 
la o recepty na zdravá a jednoduchá jídla, která si mohou uvařit  
i hodně postižení lidé. Jestliže jste se pokusili připravit aspoň ně- 
která z nich nebo jste se jimi nechali inspirovat, splnil tento kulinář- 
ský seriál svůj účel. Nastal čas jej ukončit.

Přeji vám všem vánoční svátky plné radosti, pohody i kvalitního 
zdravého jídla a dobrý, úspěšný nadcházející rok. 

E. A. Schmidtová

Slovenští abilympionici se do ro-
ku 1992 zúčastňovali soutěžních 
přehlídek schopností a dovednos-
tí osob se zdravotním postižením 

v rámci tehdejšího federativního státu. Premiéra 
samostatné celoslovenské abilympiády se usku-
tečnila v Bratislavě počátkem prosince 1994. Na 
organizaci se podílelo pět subjektů z vládní i ne-
ziskové sféry, pro soutěžící připravily jedenáct 
disciplín. Od té doby se konalo vždy v Bratisla- 
vě – nejprve po roce, později v rozmezí dvou až  
tří let –  dalších devět ročníků, jubilejní desátý  
loni v říjnu. Také slovenští abilympionici přitom  
považují svoji účast za jedinečný způsob, jak di- 
vákům dokázat, že i bez zraku, sluchu nebo 
třeba na vozíku jsou to stále lidé zruční i logic-
ky uvažující, důležitá je pro ně i díky jedinečné 
příležitosti k získání nových přátel. 

Rekordem 25 disciplín
Pokud se týká počtu uskutečněných disciplín, od 

druhého ročníku se pohyboval mezi 18 až 25 (ten- 
to dosavadní rekord byl zaznamenán při čtvrté  
abilympiádě v roce 1997). Každý ročník se v nich  
představilo většinou kolem stovky soutěžících, nej-
více v roce 2009 (145). Dvakrát to byla vlastně 
abilympiáda mezinárodní – v roce 1996 vyslaly své 
reprezentanty také naše republika a Polsko, o rok 
později přijeli soutěžit Portugalci. Do Pardubic na 
naše národní abilympiády naopak jezdila několik 
let čtveřice slovenských účastníků, kteří se v silné 
konkurenci rozhodně neztratili. Některé disciplíny  
pátého, šestého a desátého ročníku byly zároveň 
kvalifikacemi na mezinárodní abilympiády v roce 
2000, 2003 a 2011. Součástí osmého ročníku v ro-
ce 2006 bylo mezinárodní setkání zástupců růz- 
ných organizací z Velké Británie, Francie, Itálie, 
Maďarska a České republiky, kteří se seznamovali  
se slovenskými aktivitami ve prospěch osob se 
zdravotním postižením. V soutěžním programu dal-
šího ročníku se objevily nové disciplíny výroba vá- 
noční pohlednice a kadeřnictví (v ní převažovali 
neslyšíci), značný zájem byl také o zdobení me-
dovníku. 

Mezinárodní abilympiády 
V roce 1997 se rozhodl jménem Slovenska kan-

didovat na pořadatelství 5. mezinárodní abilympiá-
dy Zväz telesne postihnutej mládeže. Jak známo, 
svěřila Mezinárodní abilympijská federace (IAF) je- 
jí pořadatelství nakonec naší republice. Slovensko,  
které se členem IAF stalo v roce 1995, se přesto 
setkalo s uznáním i poděkováním za svůj pružný  
a ochotný přístup. 

Jako účastnický stát se poprvé představilo v roce 
1995 v Austrálii a od tohoto ročníku nechybělo ani 
jednou. A nutno dodat, že slovenští abilympionici 
jsou na mezinárodní scéně  vidět. Z dosavadních pě- 
ti startů přivezli celkem dvanáct medailí – tu dva-
náctou, bronzovou, letos z Koreje Eva Vilímová za 
výkon v pletení; Slovensko se tak zařadilo mezi de- 

vět mimoasij-
ských států se 
ziskem medaile 
nebo alespoň 
speciální ceny.

Slovenská 
abilympijská 
asociácia

Toto občanské sdružení vzniklo loni 5. prosince. 
Založili ho členové Zväzu telesne postihnutej mlá- 
deže a Ideálnej Mládežníckej Aktivity (dvojice pů- 
vodních organizátorů abilympiád) s dlouholetými  
zkušenostmi v oblasti volnočasových aktivit pro mlá- 
dež. K tomuto kroku je vedl společný názor, že abi- 
lympiáda už potřebuje kvůli náročné přípravě sa-
mostatnou organizaci.

Stejně jako v případě České abilympijské asociace 
je sice abilympiáda stěžejní, ne však zdaleka jedi- 
nou aktivitou ve prospěch osob se zdravotním po-
stižením. Dále k nim patří podpora uvedené skupiny 
osob při hledání odpovídající práce, rozvoj i podpo- 
ra chráněných pracovišť, právní ochrana, individuál-
ní pracovní poradenství a volnočasové a integrační 
aktivity (např. rekondiční pobyty nebo sportovní ak-
ce). Důležité jsou také „vztahy“ se širokou veřejností 
formou informovanosti o problémech, s nimiž se je- 
jich zdravotně postižení spoluobčané v životě se-
tkávají, zvyšování povědomí o jejich specifických 
potřebách, odbourávání předsudků i spolupráce se 
školami a jinými vzdělávacími institucemi. Nechybě-
jí ani mezinárodní aktivity – účast na školeních, 
seminářích apod. 

Sídlem Slovenské abilympijské asociace je Bra- 
tislava, prvním předsedou zvolilo ustavující shromáž-
dění Aurela Bittera. Na internetu se vše potřebné  
o její činnosti dozvíte na adrese www.abilympiada.sk. 

(mk)
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Parkování v cizině (snad) už bez problémů

Partneři:

pohled přes hranice

Eva Vilímová byla 
na letošní meziná- 
rodní abilympiádě 
jedním z mála  
mimoas i j ských 
soutěžících, kteří 
za svůj výkon zí-
skali  medaili.


