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Na holešovickém výstavišti tancovaly stovky lidí se zdravotním postižením 

 

Tábor 16. 10. 2012 

 

Přibližně 800 osob se zdravotním postižením z 44 sociálních zařízení z celé České republiky 
zaplnilo v pondělí 15. 10. Křižíkovy pavilóny a okolí fontány Výstaviště Praha-Holešovice. 
Již 12 ročník tradičního Podzimního plesu pro osoby se zdravotním postižením se zde 
tentokrát konal pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a hejtmanky 
Středočeského kraje Zuzany Moravčíkové. 

Letošní ples připravený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, společností Trianon 
Čechy a Domovem Na Hrádku za finanční podpory Středočeského kraje opět přinesl skvělou 
zábavu, ke které přispěli např. Stanislav Hložek a Heidi Janků, taneční skupina SANDRA 96 
či taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky. V soutěži o nejlepší taneční pár plesu zvítězila 
dvojce Sandra Piskáčková a Vladimír Marek z Centra služeb Slunce všem z Unhoště, nejlepší 
tanečnicí byla porotou zvolena Jana Weisheitlová ze Zvonečku Bylany a tanečníkem Jaroslav 
Hořejší z Domova na Stříbrném vrchu. Loňská MISS plesu Michaela Cermanová předala 
korunku plesové královny své nástupkyni, kterou se stala Adéla Štefůnková z Centra 
pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka v Jindřichově Hradci.  

Podzimní plesy jsou pro stovky lidí se zdravotním postižením mimořádnou společenskou a 
kulturní událostí, která díky štědré podpoře sponzorů nabízí každý rokem atraktivní kulturní 
program, bohatý raut a v neposlední řadě i skvělou příležitost pro pravidelná setkávání 
s přáteli a navazování přátelství nových. Hlavními sponzory letošního ročníky byly 
společnosti INCHEBA PRAHA a HARTMANN – RICO. 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 

sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 
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