
ÚČAST 
V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU 

Od června 2013 do května následujícího
roku  Česká  abilympijská  asociace
zastupovala naši republiku v partnerském
projektu … (1.  tajenka)  = Move  & Pull  
the  Wall  („Pohybuj  se  a  zboř  zeď“),
významné  součásti  programu
celoživotního  vzdělávání  EU  s  názvem
GRUNDTVIG. 

Z mnoha cílů projektu připomeňme alespoň tři:   
– Zvýšení  povědomí  široké  veřejnosti  o  lidech  se  zdravotním  postižením  a  příspěvek
     k odstranění předsudků a zaujatostí vůči této skupině lidí.
–  Zvýšení sebedůvěry těchto osob a pomoc při jejich začleňování do společnosti.
–  Příspěvek k úsilí  Evropské unie aktivně začlenit  osoby se zdravotním postižením do dění
    ve společnosti v souladu s právy v oblasti přístupu k otázkám zdravotního postižení. 
Slovensko,  ...  (2.  tajenka),  Malta,  Wales  a  Turecko bylo  dalších  pět  zemí,  které  se  do něj
prostřednictvím svých subjektů s aktivitami pro uvedenou komunitu osob spolu s CAA zapojily.
Delegace jednotlivých partnerských organizací se postupně společně zúčastňovaly programu
v ostatních zúčastněných zemích.
Nejexotičtější návštěvou ze tří, na které se vydaly delegace CAA, byl počátkem června 2013
třídenní pobyt v tureckém severovýchodním přímořském městě Trabzon.
Závěrečnou akcí partnerského projektu … (1. tajenka) byla v termínu 23. a 24. května 2014
abilympiáda s mezinárodní účastí.  Do některých soutěžních disciplín 22. ročníku vyslalo své
zástupce  ...  (2.  tajenka)  a  Slovensko.  Do  Pardubic  přijeli  sbírat  zkušenosti  dále  z  Malty
a Turecka, nezúčastnil se tedy pouze nikdo z Walesu.

Vodorovně: 
A. Jméno Komenského; značka kilopondu; dosna. – B. Obloha bez mraků; ohebný spojovací
článkový pás. –  C. Kterážto (knižně); přísada při výrobě piva; mezinárodní kód kostarického
letiště San Jose. – D. Ludolfovo číslo; 1. tajenka; anglicky „nebo“. – E. Předložka; 2. tajenka;
tamti. – F. Zámezí; indická jednotka hmotnosti; v esperantu „děda“. – G. Úvod článku; platidlo
USA. – H. Méně časté mužské jméno; španělsky „již“; konec života.

Svisle: 
1. Fíkova kamarádka;  předložka;  filipínská sopka. –  2. Mimovolně;  souboj.  –  3. Symetrála;
zkratka pro mezzopiano; slovenská základní číslovka. –  4. Značka cínu; nepořádek; nosová
hláska (foneticky). –  5. Souborné celky.  –  6. Vedoucí představitel. –  7.  Předložka; uvolněný
(slangově); značka osmia. – 8. A sice; ukazovací zájmeno; bažinný vápenec. – 9. Nějaká věc;
podoba. – 10. Středověký italský právník; korejská dynastie; důlní pracoviště.

Pomůcka:
alm, Azo, lokr, seer, perex. (mk) 


