
                                                POČÁTKY ABILYMPIJSKÉHO HNUTÍ
V NAŠICH KONČINÁCH

Vzhledem  ke  čtvrtstoletému  výročí  České  abilympijské  asociace  budou  všechny  letošní
newsletterové křížovky určitým způsobem tematicky spojeny s její  dosavadní  historií.  Únorová si
všímá prvních kroků abilympiády u nás,  respektive ještě v Československu,  protože k nim došlo
těsně před jeho rozdělením na dva samostatné státy 31. prosince 1992.

Premiérová  soutěžní  přehlídka  schopností  a  dovedností  osob  se  zdravotním  postižením  se
uskutečnila  s  názvem  CS  ABILYMPICS  1991 v prostorách  výrobního  družstva  Drutěva  Praha.
Tahákem pro všechny účastníky byla dozajista skutečnost, že vítězství v jednotlivých disciplínách
znamenalo nominaci do reprezentačního výběru na 3. mezinárodní abilympiádu. Proběhla téhož roku
v Hongkongu  a  v  rámci  prvních  tří  ročníků  byla  druhá,  jejímž  dějištěm byl  region  místa  vzniku
abilympijského hnutí na počátku 70. let minulého století, tedy ... (1. tajenka) Asie. 

V Pardubicích se od roku 1992 národní abilympiáda konala zatím 27krát – vyjma roků 1995 a 2000,
kdy byly dvě následující mezinárodní, a dvou „covidových“ roků.

Ve zmíněném úvodním pardubickém ročníku bylo  v  soutěžním programu celkem … (2.  tajenka)
disciplín pracovního/řemeslného i volnočasového charakteru. Většina z nich se přitom objevuje mezi
vyhlášenými disciplínami až do dnešních časů, v několika jako třeba v účetnictví nebo … (3. tajenka)
desek  plošných  spojů  se  abilympionici  představili  jen  v  tuzemských  abilympijských  počátcích,
postupně pochopitelně přibývaly další, jiné se z různých důvodů přestaly vyhlašovat. 

Vodorovně: A. 3. tajenka. – B. Cestovní průkaz; části týdne; římský domácí bůžek. – C. Pás ke kimonu; nejvyšší karty; umění (z latiny). – D. Předložka; podnik
v Banské Štiavnici; v pořádku. –  E.  Značka astatu; prohlubeň v horském hřebenu; předložka. –  F.  Český básník (vl. jm. Antonín Bernášek). –  G. Mražená
pochoutka. – H. Iniciály básníka a libretisty Sabiny; ovanouti; značka spatu. – I.  Otec (zastarale); český historik umění; slepičí slabika. – J. Lotyšské platidlo;
zkratka Asociace tenisových profesionálů; zhoubná nemoc. – K. Značka vysavačů; velbloudí kříženec; nemocniční oddělení. – L. 1. tajenka.

Svisle: 1. Jevištní závěs; studentská ubytovna. – 2. Židovská sobota; články. –  3. Snad; citoslovce tišení; měsíční fáze; pohyb na šachovnici. –  4. Na tomto
místě; mužské jméno; platidlo v Macau; souhlas. – 5. Osobní zájmeno; 2. tajenka; zkratka Akademie věd. – 6. Starořímská cesta; prkenné stropy; vzorec teluridu
uranu; říká se. – 7. Domácky Alice; nejstarší obyvatel Boiótie; sídlo v Norsku; spolužák Šebestové. – 8. Etnos; téměř. – 9. Evropský ostrovní stát (slovensky);
příchod dítěte na svět.

Pomůcka: Aon, avo, Kil, Vocel. (mk) 


