Evropské hry handicapované mládeže
Brno 2011
29. června – 3. července 2011

Brno 29. 6. – 3. 7. 2011

Každý si neseme svůj handicap, někdo velký, někdo malý, někdo zjevný, někdo skrytý. Cílem
Evropských her handicapovaných talentů Brno 2011 je připomenout, že navzdory omezením, s nimiž
jsme přišli na svět nebo která nás postihla až v průběhu života, máme všichni právo zažívat radost ze
hry a dostat šanci na vítězství.

Největší sportovní podnik pro handicapovanou mládež
v evropském regionu
Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským
setkáním mladých lidí s tělesným postižením. Jedním ze smyslů této akce je zprostředkovat
vzájemné setkání „zdravých“ dětí a mladých lidí a handicapovaných mladých sportovců.
Ukázat, že napětí závodu, chuť vítězství i radost z pohybu může být pro každého stejná.
Třetí ročník sportovních soutěží pro handicapované talenty nese letos označení Evropské
hry handicapované mládeže Brno 2011 a koná se za spolupráce Evropského
paralympijského výboru.
Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011 navazují na předchozí dva ročníky
sportovních soutěží. Letošní ročník vzbudil velký zájem zahraničních výprav, poslední
výpravy se přihlásily teprve před několika dny. Účast na letošních Evropských hrách
handicapované mládeže potvrdilo 12 evropských zemí: Rakousko, Bulharsko,
Chorvatsko, Česko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Slovensko, Rusko,
Polsko.
I v letošním roce se handicapované děti utkají v množství sportovních disciplín, od plavání
přes bocciu po stolní tenis. Všechny disciplíny se konají podle platných mezinárodních
paralympijských pravidel.
Cílem letošního ročníku je přitáhnout k Evropským hrám handicapované mládeže – a obecně
k problematice sportu handicapovaných – co největší pozornost veřejnosti, proto hry obohatí
množství doprovodných akcí, a to jak sportovních (šachový turnaj, závod modelů plachetnic),
tak i kulturních a společenských (zahajovací a závěrečný večer, exhibice na náměstí
Svobody, výtvarné aktivity, fotografická soutěž, konference...).
Velký důraz je proto věnován například komunikaci se školami: žáci a studenti brněnských
škol jsou vyzváni k návštěvě akcí na náměstí Svobody (Po vysvědčení na Svoboďák),
k účasti ve fotografické soutěži a starší studenti jsou zapojováni do dobrovolnického
programu.
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Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011 v číslech
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ročník sportovních her handicapované mládeže v Brně
osob / počet účastníků (k 21. 6. 2011)
rozhodčích
zemí
Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Německo, Slovensko, Rusko, Polsko
soutěžních disciplin
sportovišť
Atletický areál VUT pod Palackého vrchem
ÚSP Kociánka, tělocvična B
SOU Spojů, Čichnova 23, Brno
Plavecký areál Kraví Hora
Areál TK Classic
náměstí Svobody
dobrovolníků
doprovodných programů
šachový turnaj
regata modelů plachetnic
utkání ve streetballu pro smíšené týmy
závod na handbiku na náměstí Svobody
výtvarné aktivity v rámci Soch v ulicích
seminář o pracovním uplatnění handicapované mládeže
galavečery
zahájení 29. 6. v Besedním domě
závěrečný ceremoniál 2. 7. na Špilberku

Akce se koná ve spolupráci s Evropským paralympijským výborem.
Nad hrami převzali záštitu
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek
primátor statutárního města Brna Roman Onderka
Svými sympatiemi či osobní účastí hry podporuje řada osobností, například Jan Kraus, Věra
Čáslavská, Štěpánka Hilgertová, Jiří Ježek, Martin Dejdar, Pavel Nový, Aleš Valenta, Martin
Zach a další.

Organizační výbor Evropských her handicapované mládeže Brno 2011
Výkonný předseda
Členové

Organizátor

Juraj Groch, nadační fond Emil
Michael Svoboda – atletika
Jiří Ježek – cyklistika
Jan Nevrkla – plavání
Zdeněk Škaroupka – basketbal
Kateřina Fantová – práce s dobrovolníky (zástupce kraje)
Petra Vítková – organizace (zástupce města Brna)
Samuel Roško vztahy s EPV a NPV (Koordinátor EPV)
Vítězslav Dohnal – manažer (zástupce NFE)
Nadační fond Emil
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Sportovní kategorie
Kategorie Masters je určena pro závodníky, kteří mají tzv. zdravotní klasifikaci, tedy pro
aktivní závodní sportovce; v této kategorii bude největší mezinárodní účast.
Kategorie Open je pro soutěžící bez tzv. zdravotní klasifikace, soutěží se podle
mezinárodních pravidel, která jsou ale pojata s menší přísností. Tato kategorie dává možnost
handicapovaným dětem, které teprve začínají sportovat nebo sportují rekreačně, setkat se
ve „velké soutěži“ se svými sportovními vzory.
Kategorie Mixed zahrnuje zvláštní program určený pro společné aktivity handicapovaných a
nehandicapovaných sportovců. Tato kategorie je jednou ze součástí integračního poslání
her.

Hry den po dni
29. 6., středa
30. 6., čtvrtek

1. 7., pátek

2. 7. sobota

19 h
9–16 h

Besední dům
Atletický areál VUT, pod
Palackého vrchem

Slavnostní zahájení
Atletika: běh na 60 m, běh na 100 m;
závod na vozíku 60 m, 100 m; hod koulí,
diskem, kuželkou, míčkem; skok daleký

9–16 h

ÚSP Kociánka, tělocvična B

Boccia: kategorie BC2 a BC3 (modifikace
her jako pétanque; cílem hry je dopravit
míč co nejblíže k cílovému míčku; roce
1984 se boccia stala paralympijským
sportem)

9–16 h
10.30–17
h

SOU Spojů, Čichnova 23,Brno
Nám. Svobody

Stolní tenis
Program s Rádiem Petrov, Ligou vozíčkářů
10.30, Rádio Petrov, Liga vozíčkářů
od 11 h výtvarné aktivity v rámci přehlídky
Sochy v ulicích

13–15 h
15.30–17
h
9.30–17 h

Nám. Svobody
Nám. Svobody

Handbike – soutěž 4členných týmů
Streetball – turnaj smíšených týmů

Noem Arch Královo Pole

9–16 h

Plavecký areál Kraví Hora

Talent a co dál – konference o uplatnění
mladých zdravotně znevýhodněných osob
Plavání

9–16 h
9–16 h

SOU Spojů, Čichnova 23, Brno
ÚSP Kociánka

Boccia
Šachy

9–15 h
14–17 h
9–16 h
19 h

Areál TK Classic
Spielberk Office Centre
ÚSP Kociánka
Hrad Špilberk

Tenis
Regata modelů plachetnic
Šachy
Hvězdy na hradě – závěrečný ceremoniál,
galakoncert
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Soutěžní discipliny

Atletika
30. 6. 2011, 9–16 h, Atletický areál VUT, pod Palackého vrchem

49°13'30.930"N, 16°34'20.706"E
běh na 60 m
běh na 100 m
závod na vozíku 60 m, 100 m
hod koulí, diskem, kuželkou, míčkem
skok daleký

Boccia

30. 6. 2011, 9–16 h, ÚSP Kociánka, tělocvična B

49°13'32.778"N, 16°36'25.219"E
kategorie BC2 a BC3
Boccia vznikla modifikací her jako pétanque;
cílem hry je dopravit míč co nejblíže k cílovému
míčku; v roce 1984 se boccia stala
paralympijským sportem. Jde o disciplinu určenu
pro osoby se sníženou pohyblivostí končetin a
s tělesným postižením upoutaným na invalidní
vozík.
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Plavání
1. 7. 2011, 9–16 h, plavecký areál Kraví hora

49°12'5.240"N, 16°35'8.052"E
25 m muži 1998 a mladší
¨
25 m ženy 1998 a mladší
50 m znak muži
50 m znak ženy
100 m znak muži
100 m znak ženy
50 m muži 1998 a mladší
50 m vložený závod ženy 1998 a mladší
50 m prsa muži
50 m prsa ženy
100 m prsa muži
100 m prsa ženy
50 m muži 1992 až 1997
50 m vložený závod ženy 1992 až 1997
100m VZ muži
100m VZ ženy
50 m VZ muži
50 m VZ ženy
50 m vložený závod muži 1992 a starší
50 m vložený závod ženy 1992 a starší

Stolní tenis

30. 6. 2011, 9–16 h, SOU Spojů, Čichnova 23, Brno

49°12'52.724"N, 16°33'41.874"E
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Tenis na vozíku

1. 7. 2011, 9–15 h, Areál TK Classic, Žabovřeská 3, Brno

49°12'14.795"N, 16°33'54.320"E
Tenisový program her zahrne turnaj jednotlivců a tenisové dovednostní soutěže.
Následuje exhibice našeho nejúspěšnějšího tenisty na vozíku, českého reprezentanta
Miroslava Brychty a dalšího úspěšného českého tenisty Jiřího Vrby
Pro zájemce z řad tenistů i trenérů proběhne tenisový worskhop pod vedením Miroslava
Brychty.
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Šachy

1. 7. 18–21 h, 2. 7., 9–17.15 h, Ústav sociální péče Kociánka, jídelna pavilon A
49°13'32.778"N, 16°36'25.219"E
Hraje se švýcarským systémem na 9 kol, tempem 30 minut na partii každého hráče.¨
Všichni hráči hrají společně a podle konečného pořadí bude vyděleno pořadí
v jednotlivých věkových kategoriích. Při shodném počtu bodů bude o konečném
pořadí rozhodovat pomocné hodnocení, které bude oznámeno před započetím
turnaje v pátek 1. 7. 2011
Vypsané turnaje
A ŽENY bez rozdílu věku a postižení (ročník 1986 a starší)
B ŽÁCI bez rozdílu postižení (ročník 1994 a mladší)
C DOROST a JUNIOŘI bez rozdílu postižení (ročníky 1986 – 1993)
D MUŽI bez rozdílu postižení (ročník 1986 a starší)
E Floriánův MEMORIÁL bez rozdílu věku, pohlaví a postižení
Pátek 1. 7. 2011
17.45–18
18–19
19–20
20–21

zahájení seznámení s organizací turnaje
I. kolo soutěže
II. kolo soutěže
III.kolo soutěže

Sobota 2.7.2011
9–9.10 Slavnostní zahájení
9.15–10.15
10.20–11.20
11.25–12.25
12:05 –13:05
14.05–15.05
16.05–17.05
17.15

IV. kolo soutěže
V. kolo soutěže
VI. kolo soutěže
VII. kolo soutěže
VIII. kolo soutěže
IX. kolo soutěže
vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu.
Pokud k takové změně dojde, budou o ní účastníci včas
informováni.
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Programy se zapojením veřejnosti
Zahájení her

29. 6. v 19 h, Besední dům, 49°11'46.414"N, 16°36'14.409"E
Evropské hry handicapované mládeže budou slavnostně zahájeny 29. června v 19
hodin v Brněnském besedním domě na Husově ulici.
Večer moderuje herec (a aktivní sportovec) Martin Dejdar a student Fakulty sportovních
studií, Muž roku 2009 Martin Zach, tlumočí Petr Vacek.
Za Evropský paralympijský výbor vystoupí Petra Huber (generální sekretářka Rakouského
paralympijského výboru a členka Evropského paralympijského výboru).
Po povinném slibu sportovců a rozhodčích budou hry slavnostně zahájeny.
Pro Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011 je velkou ctí, že hry zahájí Věra
Čáslavská, čestná předsedkyně Českého olympijského výboru, sedminásobná olympijská
vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy, čtyřnásobná
Sportovkyně roku Československa, žena, která již čtyřicet let drží mezi gymnasty rekord
v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských medailí a která po čtyři roky nebyla na
velkém závodu ve víceboji poražena, sportovkyně, která byla v roce 1991 uvedena do
Dvorany slávy v New Yorku, nositelka japonského Řádu vycházejícího slunce.
Dynamiku večera podtrhne vystoupení Brno Ukulele Orchestra, dále výběru
středoevropských bubeníků a na závěr zahraje orchestr Konzervatoře Brno.
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Po vysvědčení na Svoboďák!
30. 6. , 10.30–17 h, nám. Svobody
49°11'42.450"N, 16°36'29.352"E
Od 10.30 program s rádiem Petrov, od 11 h výtvarné aktivity, od 13 h sportovní discipliny.
Program na náměstí Svobody je určen jak handicapovaným sportovcům a jejich doprovodu,
tak všem dětem, které právě dostaly vysvědčení a chtějí se prostřednictvím zábavy a sportu
rozloučit se školním rokem a přivítat prázdniny.
Od 13 hodin vypuknou sportovní soutěže: závody na handbiku, jichž se zúčastní smíšené
týmy politiků, umělců, sportovců, sportovních novinářů a další. Současně bude probíhat
turnaj ve streetballu, na jehož organizaci se podílí basketbalový tým SK Hobit Brno.
Exhibice SK Hobit (Liga vozíčkářů)
od 12.30

vystoupení ligových hráčů SK Hobit v 12.30, přehlídka psovodů

Rádio Petrov
od 11 h

program na pódiu, „pláž“ rádia Petrov
stánek rádia, policie, hasičů – celodenní prezentace a soutěže
aktivitách pro děti s názvem „Pozor na prázdninách“
soutěž „koš z vozíku“
vystoupení dětského sboru Skřivánek z Brna

Sportovní program
13–15
15.30–17

turnaj ve streetballu – viz rozpis níže
závod na handbiku – viz rozpis níže

Vstupy ČRo Radiožurnál
12.30–15

sportovní redakce, rozhovory s účastníky her
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Handbike

30. 6. 2011, 13–15 h, závody na náměstí Svobody

49°11'42.450"N, 16°36'29.352"E
Závod čtyřčlenných družstev na kolech, na nichž se „šlape rukama“. Závod se uskuteční
v dolní části náměstí Svobody, mezi kašnou a orlojem. Závod se jede klasicky na čas,
měřeny budou jak časy celého týmu, tak jednotlivců, kteří postoupí do druhého kola.
Vzhledem k nezvyklému ovládání kola a jinak rozloženému těžišti nebudou mít výhodu ani
trénovaní „běžní“ cyklisté.
Přijďte fandit svým favoritům!
Soutěžní týmy (stav k 21. 6. 2011)
1. Brněnští politici
Petra Vítková (TOP09)
Libor Šťástka (ODS)

Antonín Crha (KDU-ČSL)
(ČSSD)

2. HC Olymp
Martin Dejdar
Pavel Nový

Dominik Hašek
Filip Tomša

3. TJ Favorit
Josef Vaishar
Tomáš Zeichmeister
(náhradník Dominik Neuman)

Jan Zímovčák
David Martínek

4. Městská police Brno
Vladimír Pospíšil
Petr Horák

Karel Šmehlík
Martina Handlová

5. Brněnští novináři
Jaroslav Kára, Deník
Petr Kozelka, Právo

Zdeněk Meitner, MF Dnes
Tomáš Michálek, Sedmička

6. Herci
Jana Musilová
Michal Isteník

Lucie Zedníčková
Petr Štěpán

7. Handbikeři – zástupci České asociace tělesně handicapovaných sportovců
Stanislav Bíza
Michal Šiška
Jan Tománek
Radim Liška
8. Handicapovaní sportovci – účastníci her
ČR – Kateřina Popelková, Petr Parolek nebo Libor Kachlík
SR – 2 sportovci
9. SPP CZ
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Streetball

30. 6. 2011, 12–17 h, náměstí Svobody

49°11'42.450"N, 16°36'29.352"E
Turnaj ve streetballu se odehraje přímo na náměstí Svobody, poblíž kašny (ústí ulice
Kobližné). Turnaj proběhne v organizaci SK Hobit, jednoho ze tří českých basketbalových
klubů vozíčkářů.
12–15 h
15.30–17

hřiště, koš i vozíky jsou k dispozici veřejnosti; sestavte si své týmy a
změřte síly s kolegy a kamarády!
turnaj ve streetballu, jehož se zúčastní 4 týmy našich reprezentantů
herní systém: 3 na 3, dále play-off (tzv. pavouk), hřiště 10x12,5 m
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Kde jsou ty sochy?

Animace k přehlídce Brno Art Open 2011 – Sochy v ulicích
nám. Svobody, Alfa pasáž, Kobližná, 11–14 h
Od 11 hodin budou probíhat výtvarné aktivity kolem objektů, které jsou součástí přehlídky
Sochy v ulicích. Východiskem aktivit budou objekty „Cvrček“ Jana Šerých v Alfa pasáži a
„Zeď“Dominika Langa na Kobližné. Výtvarné dílny jsou určené handicapovaným i zdravým
dětem.
V Alfa pasáži a na náměstí Svobody budou zájemci z řad účastníků her i běžných
návštěvníků města pracovat se zvukem, na roku Kobližné a Sukovy se dostanou ke slovu
barvy, a to jak ty klasické, tak ve spreji.
Animace se konají ve spolupráci s Domem umění města Brna, studenty výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty a www.enormity.cz

Přehlídka Sochy v ulicích III / Brno Art Open 2011 probíhá až do 28. 8. 2011.
www.dum-umeni.cz
Třetí ročník přehlídky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet téma výtvarného
umění a jeho funkce ve veřejném prostoru. Byli proto osloveni především umělci a umělkyně
střední a mladší generace, jejichž práce překračují tradiční vymezení uměleckých disciplín a
volně se pohybují mezi odlišnými vyjadřovacími prostředky. Z hlediska prostoru byla volena
taková místa, která – přestože jsou umístěna v historické části města – většinou nejsou na
hlavních komunikacích a ukazují mimořádnou vrstevnatost brněnského městského prostoru.
Označuje-li tradičně umístěná socha zpravidla místo historické paměti, intervenující díla
současného umění poukazují spíše na možnosti, které by dané místo mohlo mít v
budoucnosti. S tím souvisí i třetí a ústřední pól přehlídky, jímž jsou diváci – jejich vztah k
místu a uměleckému dílu a zvláště pak otázka, jakou roli v životě jedince i společnosti může
umění hrát.
Karel Císař, kurátor přehlídky

Talent a co dál?
30. 6., 10–18 h, restaurace Noem Arch

49°13'8.560"N, 16°36'22.456"E
Uplatnění mladých zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce. Konference se koná v
rámci projektu Podpora klientů RÚ Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci. Cílem je
usnadnit klientům sociální rehabilitaci umožněním rekvalifikace a následným
zprostředkováním práce v souladu s jejich kvalifikační a zdravotní způsobilostí.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Informace: Šanci na vzdělání o.p.s. Vlasta Krejčová, vlasta@sancenavzdelani.org
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Šance na vzdělání, o.p.s.
si Vás dovoluje pozvat na konferenci
v rámci Evropských her handicapované mládeže 2011
na téma:

Talent a co dál?
Uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce

DATUM A ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

30. června 2011, od 9:30 - 17:30 hod
hotel Noem Arch Brno

PROGRAM:
Prezence účastníků:

9:30 – 10:00 hod

10:00 - 10:05 hod.

PhDr.Marie Jírů - jednatelka
Centrum andragogiky, s.r.o.
- zřizovatel Šance na vzdělání, o.p.s.
Úvodní slovo

10:05 - 10:15 hod.

Vlasta Krejčová - ředitelka
Šance na vzdělání, o.p.s.
Zapojení klientů RU Kladruby na trh práce

10:15 - 10:25 hod.

Mgr. Barbora Antonová
Nadační fond Emil - organizátor Evropských
her handicapované mládeže
Evropské hry handicapovaných talentů
- v čem je jejich smysl?

10:25 - 10:45 hod.

PhDr. Dana Čapková - ředitelka a jednatelka školy
PB - VOŠ a SOŠ managementu, s.r.o.
Šance pro budoucnost

10:45 - 10:50 hod. Diskuse
10:50 - 11:10 hod.

Mgr. Barbora Stejskalová, MBA
- výkonná ředitelka lidských zdrojů
T-Mobile, a.s.
Zaměstnávání bez bariér - překonání psychických
zábran zaměstnávání hendikepovaných.
Jan Hluštík - Senior procesní a projektový
specialista zákaznických financí - RA&billing
T-Mobile, a.s.
Vlastní zkušenosti pracujícího OZP

11:10 - 11:20 hod.

Diskuse

11:20 - 11:50 hod.

Občerstvení

11:50 -12:10 hod.

Ing. MSc. Klára Gojíšová, Assoc CIPD
Česká spořitelna, a.s. - úsek lidských zdrojů
Transition - program pro stážování osob
zdravotně postižených

12:10 - 12:15 hod.

Diskuse

12:15 - 12:35 hod.

Mgr. Božena Jirků - ředitelka
Ing. Eva Hajdušková - projektový manažer
Konto BARIÉRY
Zaměstnávání bez bariér s Kontem BARIÉRY

PARTNEŘI:

12:35 - 12:45 hod.

Diskuse

12:45 - 13:05 hod.

Bc.Veronika Stankova - ředitelka a její host
Nadační fond Erudikon
Doprovázení aneb člověk vedle nás

13:05 - 13:10 hod.

Diskuse

13:15 - 14:15 hod.

Oběd

14:15 - 14:45 hod.

Mgr. Markéta Sirotková - Operation Manager
Santé s.r.o.
Jak se stát vyhledávaným zaměstnavatelem
pro osoby se zdravotním postižením

14:45 - 14:50 hod.

Diskuse

14:50 - 15:10 hod.

Mgr. Erna Mičudová - náměstek pro NLZP
Fakultní nemocnice Brno
Představení projektu Domácí plicní ventilace

15:10 - 15:15 hod.

Diskuse

15:15 - 15:35 hod.

Jakub Dvořák - student
Život s ventilátorem

15:35 - 15:40 hod.

Diskuse

15:40 - 16:10 hod.

Občerstvení

16:10 - 16:30 hod.

Mgr. Aleš Přichystal - člen Katedry ekonomiky
Vysoká škola manažerské informatiky
a ekonomiky Praha
Využití virtuálních tříd pro výuku studentů
s handicapem

16:30 - 16:50 hod.

Ing. Tomáš Kapička - jednatel
ALTUMARE, s.r.o.
PhDr. Marie Jírů - jednatelka
Centrum andragogiky, s.r.o.
Parajachta - zapojení handicapovaných
do běžného života

Dotazy a závěrečné slovo

Brno 29. 6. – 3. 7. 2011

Sport bez limitů. Fotosoutěž

Zveme všechny amatérské fotografy, aby přišli zachytit atmosféru Evropských her
handicapované mládeže Brno 2011, jedné z největších sportovních událostí, které se letos
v Brně konají.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – děti a mládež do 18 let / dospělí. Vítány jsou jak
snímky ze samotných sportovních soutěží, tak ze všech doprovodných programů. Nejlepší
fotografie budou vystaveny a jejich autoři odměněni. Vyhodnocení soutěže odbornou porotou
a vyhlášení výsledků proběhne na začátku září 2011.
Každý autor může zaslat nejvýše 3 snímky (min. velikost 500 kB) na adresu
bantonova@apc-pr.cz nejpozději do 10. července 2011.
Informace o soutěži: Barbora Antonová, 737 243 004, bantonova@apc-pr.cz
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Spielberk regata
pátek 1. 7. 14–17 h, Spielberk Office Centre, Holandská 8, Brno
49°10'52.474"N, 16°36'18.148"
V atraktivním prostředí brněnského business parku budou
soutěžit zástupci týmů účastnících se Evropských her
handicapované mládeže v regatě dálkově ovládaných modelů
plachetnic. Dálkové ovládání modelů je vždy atraktivní zábavou
pro děti i dospělé a právě pro modely plachetnic platí staré
známé "škola hrou". Princip pohybu modelů plachetnic platí i u
skutečných plachetnice, proto ten, kdo se naučí správně ovládat
model plachetnice při plavbě na vítr, pochopil základní teorii
jachtingu.
Na této myšlence je postavena nejen Spielberk regata, ale i
návazný projekt Para-jachting, který bude prezentován na
konferenci „Talent a co dál“, kterou v době Evropských her
hendikepované mládeže pořádá o.p.s. Šance na vzdělání.
Spielberk regata a projekt Para-jachting si klade za cíl zábavnou
a snadno dostupnou formou naučit na modelech plachetnic
zdravotně znevýhodněné děti základům jachtingu a těm, které
jachting zaujme, následně umožnit výuku na malých
plachetnicích v tuzemsku i svezení na moři.
Do projektu je aktivně zapojena brněnská Kociánka, kde byla
odstartována výuka jachtingu s modely plachetnic a zatím se
těší velké oblibě dětí i dospělých, kteří v ní pomáhají. Pro
Kociánku to není první krok k vodním sportům, protože v
minulosti již realizovali projekty s potápěním. Právě děti z
Kociánky budou při Spielberk regatě modelů pomáhat svým
kolegům při řízení plachetnic a vytvoří se tak další příležitost pro
navázání neformální komunikace a přátelských vztahů mezi
účastníky Evropských her handicapované mládeže.
Jachting je moderním sportem, který se v poslední době těší
rostoucímu zájmu a stává se běžně dostupnou formou trávení
volného času, ale dostupnost jachtingu pro zdravotně
znevýhodněné je velmi problematická. Díky firmám, které projekt
podporují, se pro zdravotně znevýhodněné děti otevírá možnost
„Být jako ostatní“, což je i základní myšlenka, se kterou byla
brněnská Kociánka založena.
Projekt organizuje společnost ALTUMARE, která podniká v
oblasti jachtingu a podporují jej firmy Miele spol. s r.o.,
RENOMIA a.s. a CTP Invest, v jehož areálu se Spielberk regata
koná.
Informace o regatě:
Tomáš Kapička, +420 774 020 110, tkapicka@altumare.cz, www.altumare.cz
Foto: Děti z Kociánky trénují ovládání plachetnic, aby mohly zaučit ostatní účastníky velké
regaty ve Spielberk Office Centre.
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Hvězdy na hradě – závěrečný ceremoniál
2. 7. v 19 h, nádvoří hradu Špilberk

49°11'40.789"N, 16°35'59.748"E

vstupenky 200 Kč (v předprodeji od 15. 6.), 250 Kč na místě
Benefičním koncertem z nádvoří hradu Špilberk bude provázet patron Nadačního fondu Emil,
herec a moderátor Jan Kraus společně s Láďou Angelovičem, vystoupí skupina The Tap
Tap, Petr Bende, Helena Zeťová, Petr Kolář a Markéta Konvičková. Koncert bude
přenášet ČT2, v jeho průběhu budou lidé moci zasílat DMS na konto organizátora her –
Nadačního fondu Emil (DMS EMIL na číslo 87777).
Koncert přenáší v přímém přenosu ČT2
DVOJKA je hodně jiná televize
Rozhodování o nabídce či výzvě brněnské agentury APC podílet se na letošním ročníku Her
handicapované mládeže nebylo těžké, a snad – na televizní poměry – ani netrvalo příliš
dlouho. Proč? Místo květnaté emocionálně zabarvené odpovědi snad postačí krátký citát
z připravované Strategie dlouhodobého rozvoje ČT2: „Nepřehlédnutelnou součástí vysílání
Dvojky jsou pořady a doprovodné služby určené menšinám: fyzicky či smyslově postiženým
lidem, dětem bez rodinného zázemí, lidem postiženým důsledky přírodních katastrof…
Důraz budeme klást na takové programy, které většinové společnosti umožňují do života
menšin nahlížet – musí být tedy divácky přitažlivé i pro ty, kteří přímou součástí takto
chápané menšiny nejsou…“
Vlastimil Ježek, Komunikace s Dvojkou

Moderátoři večera
Jan Kraus je dlouholetým patronem Nadačního fondu Emil, který
je hlavním organizátorem Evropských her handicapované
mládeže. O smyslu her se vyjadřuje těmito slovy: „Sportovní hry
mají být především hrami. Bez ohledu na to, zdali jsou pro zdravé
či handicapované. To je ostatně stará, olympijská myšlenka
Coubertinova. Evropské hry handicapované mládeže ji, myslím,
mají šanci dokonale splnit. „Nejde o to zvítězit, ale zúčastnit se.“ U
handicapovaných dětí může jít o další průlom v oblasti, která byla
dosud opomíjena.“

Ladislav Angelovič

Tiskový mluvčí The Tap Tap a moderátor vystoupení orchestru.
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The Tap Tap

Unikátní českou kapelu The Tap Tap tvoří tělesně postižení studenti a absolventi škol
pražského Jedličkova ústavu. Jejich vystoupení jsou vždy výjimečným zážitkem. Hudba The
Tap Tap strhává publikum svou čistou energií, radostí ze života, vtipnými skladbami a
originálním hudebním aranžmá za energického víření bubnů. Kapela se dělí na dvě základní
skupiny – sólisty a sboristy. Sboristé hrají pod vedením dirigenta Šimona Ornesta
doprovodné rytmy. Sólisté hrají z vlastních zjednodušených notových zápisů a několik členů
kapely se střídá ve zpěvu. V souboru převažují bicí nástroje: bicí souprava, bonga, conga,
timbales, ozvučná dřívka, tamburíny, zvonce, činely nebo triangl. Na doprovodné nástroje,
tubu, saxofon, příčnou flétnu a piano, hrají hostující hudebníci. Každé vystoupení je pro
handicapované členy kapely příležitostí, jak zvýšit své sebehodnocení, prezentovat své
schopnosti a také životní elán. The Tap Tap založil v roce 1998 Šimon Ornest a dodnes je
vede jako kapelník. Repertoár tvoří vlastní skladby i songy českých a světových muzikantů.
Mezi nimi jsou přepracované písně na příklad od Ray Charlese, Amy Winehouse, Erica Idle,
Davida Kollera, Ondřeje Hejmy či Romana Holého.
The Tap Tap hrají v Česku i zahraničí. Vystupují na mnoha festivalech a pořádají i vlastní
celovečerní vystoupení. Jejich práce má jasně vytyčený cíl. Koncerty jsou benefičními
akcemi za účelem získání financí na vybavení vznikající budovy vzdělávacího centra
STUDEO, jež má být dokončena a slavnostně otevřena v roce 2013. Projekt STUDEO
funguje od roku 2006 v Jedličkově ústavu, nyní má 22 studentů a již 50 absolventů. Nová
budova pro STUDEO bude zcela bezbariérová a přizpůsobená potřebám tělesně
handicapovaných studentů. Toto mimoškolní vzdělávací centrum bude sloužit jako zázemí
pro veřejnost a především handicapované lidi, kteří se chtějí dále vzdělávat, aktivně žít,
podílet se na dění ve společnosti a zlepšovat svoje společenské postavení. STUDEO také
klade důraz na zvyšování možnosti uplatnění se na trhu práce. Program nyní nabízí např.
kurzy zpěvu, bicích a perkusivních nástrojů, akustické, elektrické či basové kytary, piana,
práce s hudebním softwarem, výuku angličtiny, němčiny, účetnictví, tvorby webových
stránek, práce s obrazovým a zvukovým záznamem a mnoho dalších. Aktuálně se rozbíhají
kvalifikační kurzy zaměřené na získání pracovního uplatnění ve spolupracujících firmách.
The Tap Tap jsou živoucím důkazem toho, že takové centrum si najde celou řadu
talentovaných zájemců. Ve skupině hraje 16 studentů a absolventů kurzů STUDEO.
www.facebook.com/TheTapTap / www.thetaptap.cz
Lucie Šplíchalová, PR kapely, 604 150 078, Lucie.splichalova@studeo.cz
Ladislav Angelovič, Tiskový mluvčí kapely, 774 129 280, lada@studeo.cz
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Petr Bende
Finalista superstar, momentálně dotáčí dva singly,
z nichž by se měl jeden objevit v rádiích ještě
do prázdnin

Petr Kolář
Divácká anketa Český Slavík 2010 – 2. místo (Stříbrný
Slavík) v kategorii Zpěvák
TýTý 2009 - nominace v kategorii Zpěvák roku
Ceny Anděl 2009 - nominace v kategorii Zpěvák roku

Markéta Konvičková
Český slavík – Objev roku 2010
Objev roku hudebních cen televize Óčko
CZ50 nejhranější píseň v České republice.

Helena Zeťová
Český Slavík 2005 skokan roku
2010 7. místo
Nominace na desku roku
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Přijďte fandit těmto i dalším sportovcům!
Bára Antonovičová, plavání (ČR)
Rodačka z Brna, která trénuje s Kontaktem BB plavání a s Centrem
handicapovaných lyžuje. Je nejen velkou sportovní nadějí, ale také
úspěšnou studentkou třetího ročníku brněnského gymnázia Integra.
Báru můžeme považovat nejen za dobrou sportovkyni, ale také za
nadějnou žurnalistku. Má na svém kontě několik vlastních textů a
článků vydaných pod časopisem Vozíčkář.

Petr Utíkal, tenis (ČR)
„Dostal jsem se do semifinále kategorie Second Draw, což je pro mě
velký úspěch a také první body do světového žebříčku a spousta
zkušeností,“ říká Petr Utíkal.
Jeho přáním je tento úspěch zopakovat na Evropských hrách
handicapované mládeže Brně 2011.

Elize Strazdiņam, atletika (Lotyšsko)
Devatenáctiletou běžkyni z Lotyšska k tomuto sportu kdysi dovedla
maminka a dnes toho vůbec nelituje. Je studentkou, která se zajímá
nejen o sport, ale také o zpěv a je ráda mezi svými přáteli. Sportem žije
celou svoji duší, proto věnuje přípravě na EHHM veškerý svůj volný
čas. Věří, že útočit na jednu z medailových pozic. Chcete-li se o této
šampiónce dozvědět více a také zjistit, jak se umístí na Evropských
hrách handicapované mládeže v Brně, přijďte ji podpořit na přelomu
července a srpna 2011 do Brna.

Egert Jõesaar, atletika (Estonsko)
Skoro sedmnáctiletý student Estonského gymnázia se vždy rád zajímal o
sport. Už jako malý kluk si za svou disciplínu vybral atletiku stejně jako
jeho otec, který v tomto sportu našel své zalíbení. Egert říká: "Atletika je
správný sport pro mě. Proč? No přece můžete házet oštěpem nebo
diskem." Také rád hraje fotbal a lyžuje. Nepopírá, že když má po tréniku
chvilku volna jde si rád zahrát s příteli bowling nebo jen tak sleduje
televizi.
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Doprovodné aktivity v průběhu roku
Veřejná cyklojízda na Masarykově okruhu
Masarykův okruh se v pátek 3. 6. 2011 poprvé otevřel
cyklistické veřejnosti. Večerní projížďkou po dráze otestovala
zájem cyklistů o podobné akce – a ukázalo se, že jízda
vzbudila v řadách cyklistické veřejnosti velké nadšení.
Mezi cyklisty se procházel i symbol sportu handicapované
mládeže – ptáček Emil, na jehož konto byl odeslán příspěvek
z benefiční jízdy.

Přijďte nám opět fandit
Výstava fotografií z minulých ročníků her handicapované mládeže ve foyer Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Autorem snímků je Tino Kratochvil, výstava je zároveň pozvánkou na
Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011.
Výstava potrvá do 30. 6. 2011

Dražba dlažebních kostek z Masarykova okruhu
začátek srpna 2011
Masarykův okruh podpoří Nadační fond Emil prostřednictvím unikátní akce: aukce
dlažebních kostek, které jsou posledním dochovaným povrchem Masarykova okruhu
z roku 1930. Jde o část okruhu, na níž se závodilo jen do roku 1937, pak byla trať
zkrácena a přes dlážděný úsek nevedla. Do dražby jde série třiceti kostek
podepsaných od legendárních závodníků, kteří na Masarykově okruhu – starém i
novém – závodili nebo dosud závodí. V současnosti už je jasné, že k do dražby
půjdou dlažební kostky podepsané všemi současnými závodníky kategorie MotoGP
včetně Valentina Rossiho (který se velmi nerad podepisuje, takže to pro dražitele
bude skutečně vzácná trofej). Podpis kostky přislíbili i legendární motocykloví
závodníci, kteří v minulosti závodili na Masarykově okruhu. Už nyní tu máme podpisy
od Kevina Schwantze (vítěz několika brněnských GP, který proslul tím, že havaroval
v jedné ze zatáček okruhu a od té doby se jí říká „schwantzovka“. Podpis už tu máme
i od dalšího legendárního jezdce Antona Manga. Na cestě zpět do Brna jsou kostky
podepsané dalšími vítězi Grand Prix Giacomem Agostinim a Philem Readem, své
kostky by měli mít i Emmerson Fitipaldi a Niki Lauda, kteří na starém Masarykově
okruhu závodili.
Ty nejhodnotnější kostky z třicetikusové série budou vydraženy na společenské akci
před Grand Prix České republiky, zbývající část bude dražena elektronicky a dražba
bude zcela veřejná, kostku bude moci získat každý.
Informace o dražbě: Jiří Smetana, smetana@brno-circuit.com, +420 546 123 361
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Pomozte nám šířit informace o sportování handicapovaných
Možné formy informování o hrách v médiích:
Zveřejnění pozvánky na Evropské hry handicapované mládeže 2011
Zveřejnění sportovního i doprovodného programu her
Reportáže z her
Rozhovory se samotnými sportovci
Rozhovory s lidmi, kteří podporují sportovní aktivity handicapovaných
Informace o fotosoutěži, publikace vybraných snímků
Podrobné informace o hrách
Kontakty na sportovce, grafické podklady (logo, fotografie)
Barbora Antonová
T 732 632 019, bantonova@apc-pr.cz

Hry se konají s laskavou podporou těchto partnerů

Děkujeme
WIP reklama, RENGL, euroAWK, TSB

Zdravotní službu v průběhu EHHM Brno 2011 zajišťuje FNsP Brno-Bohunice.
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