
MEZINÁRODNÍ ABILYMPIÁDA SE PO SEDMI LETECH VRACÍ DO FRANCIE

Zhruba za měsíc, v pátek 24. a v sobotu 25. března, se bude ve městě Metz (severovýchod země nedaleko
německých  hranic)  konat  ve  Výstavním  a  kongresovém  centru  jubilejní  desátý  ročník  vrcholné  akce
abilympijského  hnutí.  Abilympics  France,  jeho  organizátor,  očekává  účast  24  států:  nejvíce  pochopitelně
asijských,  Evropu budou kromě pořadatelské země zastupovat  pouze Finsko a Itálie  (Česká abilympijská
asociace rozhodla o naší neúčasti koncem loňského roku). 
Soutěžící  si  mohli  vybrat  celkem z  45  disciplín,  rozdělených  do  10  kategorií.  Při  bližším  pohledu  do
jednotlivých pravidel lze mimo jiné zjistit,  že výroba nábytku (skříňky) a šití  oděvu se uskuteční zvlášť pro
„začátečníky“  a  zvlášť pro  „pokročilé“  (kvůli  zabránění  značné  [ne]výhody  oproti  ostatním  je  určujícím
hlediskem druh a stupeň postižení), vaření bude disciplína jednak pro jednotlivce, jednak  týmová. Kromě
disciplín,  které  jsou  důvěrně  známé  z pardubických  soutěžních  přehlídek  řemeslných  i  volnočasových
schopností a dovedností osob se zdravotním postižením, bude na programu například také ... (1. tajenka),
obkládání  stěny kachličkami,  ... (2.  tajenka)  technika,  manikúra,  zahradnictví  (zahradní  architektura)  nebo
 ... (3. tajenka). Na rozdíl od naší abilympiády je ve většině z nich  soutěžní čas 6 hodin. 

Devátou mezinárodní  abilympiádu hostilo  v roce 2016 v podstatě ve stejném březnovém termínu (od  24.
do 26.) přístavní město  Bordeaux v jihozápadní  části země: tehdy nás reprezentovalo osm abilympioniků,
medailové umístění se jim získat nepodařilo. 

Jubilejní abilympiádu přidělila  International Abilympic Federation původně Rusku, kde se měla konat v roce
2021 v Moskvě, covid ji ale přesunul na následující rok. Koncem února 2022 Rusko ovšem napadlo Ukrajinu,
proto přišel očekávaný krok – abilympiáda mu byla nakonec odebrána. 

Podrobnosti  o 10. mezinárodní  abilympiádě přináší  oficiální  web akce https://abilympics2023.com, a to ve
francouzské a anglické verzi. 

Vodorovně:  A. Produkt  koroze; předložka.  –  B. Dvě domácká mužská jména (se spojkou).  –  C. Ovocná
zahrada;  japonská  potápěčka;  anglicky  „potkat“.  –  D.  Modla;  domácky  Olga;  indikátor  důlního  plynu.  –
E. 3. tajenka. – F. Bolest; část Říma; stoupenec Zarathuštrova náboženství. – G. Jalová hornina; zahraniční
nealkoholický  nápoj;  anglická zkratka pro adresu logického bloku.  –  H. 1.  tajenka.  –  I.  Citoslovce tíkání;
písmeno řecké abecedy.

Svisle:  1.  Příslušník indické náboženské sekty.  –  2. Doporučení;  římská bohyně úrody.  –  3. Vždyzelený
jihoamerický keř. – 4. Domácky Eduard; vida (nářečně); český hokejista. – 5. Předložka; velká vodní plocha;
křoví  (řídce).  –  6.  Pozdrav;  olše  (botanicky);  v  pořádku.  –  7. Cikán;  ovsíček;  iniciály  našeho  bývalého
prezidenta. – 8. Mužské jméno; zkratka pro cenný papír; pruh. – 9. 2. tajenka. – 10. A sice; vrbový porost. –
11. Kuchyňská nádoba.

Pomůcka: Alnus, Eur, gnom, LBA. (mk) 


