
Sobota 19.10.2013 v 9:00 hodin
 H-CENTRUM Staré Hradiště

Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI o.s. a město Pardubice pořádají:

BODOVACÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE VOZÍČKÁŘŮ
V RÁMCI ČESKÉHO POHÁRU VOZÍČKÁŘŮ 

7. ROČNÍK

Akce se koná pod záštitou primátorky města Pardubic Štěpánky Fraňkové a náměstkyně hejtmana PK Jany Pernicové
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CMYK 85, 40, 0, 0
PANTONE 285
RGB 59, 123, 190

CMYK 0, 0, 0, 100
PANTONE Process Black
RGB 33, 33, 36

SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A SPONZORŮM
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Hlavní pořadatel:  SKV Pardubice “NEZLOMENI” o.s.
Organizátor:	 	 	 Členové	SKV	Pardubice
Ředitel turnaje:	 	 František	Habětínek
Hlavní rozhodčí:	 	 Pavel	Strnad
Datum konání:	 	 sobota	19.10.2013	od	9:00	hodin
Prezentace:	 	 	 od	8:00	do	9:00	hodin
Místo konání:	 	 	 H-CENTRUM,	Staré	Hradiště
Startovné:	 	 	 160,-	Kč,	úhrada	při	prezentaci
Uzávěrka přihlášek:		 15.10.2013
Cestovné:		 	 	 dle	možností
Ubytování:	 	 	 kontakt	na	ubytování	zašleme	na	požádání
Ceny:	 	 	 	 1.	-	3.	místo	tř.	A,	B,	C	-	poháry	a	věcné	ceny	
e-mail:	 	 	 	 spomenka.h@seznam.cz,	skvpardubice@nezlomeni.cz

Losování bude provedeno z přihlášených účastníků v 9:00h. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Hrát se 
bude na sedmi stolech ve třech výkonnostních skupinách.
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„Stolní tenis je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou,“ uvádí wikipedie a pokračuje: „Na rozdíl od podobných sportů, jako 
jsou tenis, badminton nebo squash, tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u ping-pongu horní deska stolu nad 
úrovní země, podél které se pohybují hráči.“ V případě stolního tenisu vozíčkářů je tento popis, pro někoho možná překvapivě, 
zcela totožný. Stejné rozměry hrací desky, stejný povrch, stejně vysoká síťka. Rozdíl je „jen“ v onom vozíčku, na který je 
hráč upoután, a především v mnohem větším úsilí překonat omezení v pohybu a v nezměrné vůli, kterou musí handicapovaný     
sportovec dlouhodobě prokazovat. Hluboce smekám poprvé…

Nezlomeni. Občanské sdružení skvělých lidí, kteří se rozhodli bojovat s nepřízní osudu, hledat a najít radost z pohybu a 
překonávání překážek, a nakonec i z nových přátelství a často i lásek. Velká „rodina“, jejíž členové se dokáží vzájemně podržet 
v těžkých chvílích, ale také se smát a užívat si života, zatímco řada zcela zdravých lidí marně přemýšlí o jeho smyslu.
Hluboce smekám podruhé…

A nakonec turnaj v Pardubicích, který je součástí Českého poháru ve stolním tenisu vozíčkářů. Akce, která se díky občanskému 
sdružení Nezlomeni natrvalo zapsala do sportovního kalendáře handicapovaných sportovců, jejich rodinných příslušníků a 
přátel, ale i mnoha dobrovolníků a nezištných dárců. Akce, kterou její organizátoři připravují s obrovským nadšením i úctou k 
náročné přípravě i dosahovaným výkonům hráčů. Hluboce smekám potřetí… 
A jsem nesmírně ráda, že jsem se jako představitelka krajské samosprávy a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje mohla stát 
součástí této velké rodiny, sdílet s ní všechny její starosti i radosti a být jí alespoň trochu užitečná.

Jana Pernicová
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje 
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Milí sportovní přátelé, dámy a pánové,
ani se nechce věřit, že Pardubice budou již po sedmé hostit turnaj vozíčkářů ve stolním tenise. Raduji se z toho, že 
tato soutěž v našem městě zdomácněla a opakovaně k nám přivádí handicapované sportovce i jejich přátele. Je to 
dokladem toho, že jsme městem přátelským a otevřeným.
 Pardubice se snaží vytvářet podmínky pro dobrý život jak lidem zdravým, tak těm, k nimž byl osud méně 
spravedlivý. Neposuzujeme tu lidi podle národnosti, barvy pleti či handicapu, ale podle toho co umějí a co mají v 
srdci. Já osobně velmi obdivuji houževnatost lidí, kteří se denně musí rvát s nepřízní osudu. A mnohokrát jsem se 
přesvědčila o tom, že tělesně postižení sportovci mají srdce hrdinů, když denně překonávají soupeře z nejtěžších – 
vlastní zdravotní handicap. Na sportovištích i v běžném životě denně vybojovávají malá i velká vítězství a dokazují 
nám všem, že předsudky a hloupost jsou větším handicapem, než zdravotní postižení. 
Dámy a pánové, stejně jako v jiných sportovních soutěžích, i ve vašem turnaji budou patřit stupně vítězů těm 
nejlepším. Pro mě jsou už v tuto chvíli vítězi všichni, kteří svému postižení vzdorují i ti, kteří jim při tom pomáhají. 
Nejvíce budu samozřejmě držet palce našim zástupcům, nicméně vítězství, stejně jako hezké sportovní zážitky a 
příjemný pobyt v Pardubicích, přeji každému z vás.

MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka statutárního města Pardubic
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Vážení účastníci 7. ročníku bodovacího turnaje ve stolním tenise vozíčkářů, vážení hosté, jsem velmi 
rád, že Vás opět mohu přivítat ve městě perníku, Zlaté přilby, Velké pardubické a skvělého hokeje, 
prostě u nás v Pardubicích. Je nám také velkou ctí, že opět, jako v loňském roce, převzaly nad          
turnajem záštitu náměstkyně hejtmana pardubického kraje Ing. Jana Pernicová a primátorka města 
Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková, které dávají našemu turnaji punc významného sportovního 
svátku pro postižené. Moc jim za jejich podporu děkujeme. 

Jsme také velmi rádi, že turnaj se uskuteční nejen po skvělém srpnovém soustředění, kde mnozí 
z Vás byli jeho účastníky, ale i ve světle úspěchu (pro naše o.s. NEZLOMENI) naší členky             
Spomenky, která letos vybojovala mistrovský titul ČR v ženách. Doufám také, že opět organizačně                   
nezklameme a turnaj se Vám bude líbit jako každý rok. Za jeho přípravu a organizaci je třeba také 
poděkovat členům našeho o.s., kteří ve prospěch Vás, účastníků, tvrdě pracovali. Na závěr mi 
dovolte Vám popřát mnoho úspěchů jak v samotném turnaji, tak i v osobním životě a věřím, že si z 
Pardubic odvezete jen samá pozitiva. 

František Habětínek 
ředitel turnaje
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Pardubická pekárna fandí Nezlomeným 
 
Již osm let spolupracuje s občanským sdružením Sportovní klub vozíčkářů Pardubice – NEZLOMENI k oboustranné 
spokojenosti Pardubická pekárna ze skupiny United Bakeries. Akce sdružení, včetně celostátního turnaje vozíčkářů 
ve stolním tenisu, podporuje naturální formou. 
 
Vozíčkáři-sportovci si výrobky z Pardubické pekárny velice oblíbili; slané i sladké pečivo jsou součástí občerstvení 
na akcích, ale například obří dárkový koláč je oblíbenou cenou pro vítěze sportovních soutěží. 
 
„Považujeme za čest spolupracovat s tímto sdružením, hendikepovaní sportovci si získali ohromný respekt všech 
zaměstnanců Pardubické pekárny především tím, že jsou opravdu nezlomení – žijí plnohodnotný život a i ve sportu se 
dokážou posouvat výkonnostně stále vpřed,“ uvedl Denis Vala, ředitel Pardubické pekárny. 
 
Pardubická pekárna samozřejmě bude ve spolupráci se Sportovním klubem vozíčkářů Pardubice – NEZLOMENI dál 
pokračovat. 
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grafický návrh brožury: Leoš Kroužel

Kontakt:
SKV Pardubice „Nezlomeni”
Ředitel: František Habětínek

Bělehradská 513, Pardubice 530 09
Tel.: +420 608 184 917

Email: skvpardubice@nezlomeni.cz


