
Abilympiáda si s Kreativem
porozuměla a je příslibem
Pardubice – Nápad spojit 23.
abilympiádu s výstavou Kre-
ativ se ukázal jako šťastný, po-
řádající Česká abilympijská
asociace připravila veřejnosti
v Tipsport aréně velice zají-
mavou dvoudenní podívanou.

Téměř šedesátka vystavo-
vatelů nabídla poutavé expo-
zice – zájemci se nemuseli je-
nom dívat, ale řadu věcí si
mohli vyzkoušet, nabízené
produkty si koupit a domů si
odnést i pomůcky pro případ-
nou domácí tvorbu. Největší
výstavu svého druhu ve vý-
chodních Čechách navštívilo
během dvou dnů téměř 3000
návštěvníků.

Vše odstartovalo slavnost-
ní zahájení národní přehlídky
pracovních schopností a do-
vedností mentálně a tělesně
postižených lidí. „Abilympiá-
da je příkladem toho, že i lidé s
handicapem se dokáží v životě
prosadit a v mnohých smě-
rech jsou pro nás ostatní vel-
kým příkladem,“ nechal se
slyšet primátor města Pardu-
bice Martin Charvát.

Ve 22 disciplínách se před-
stavilo 84 soutěžících z celé re-
publiky. Prvenství v dřevo-
řezbě obhájil dvacetiletý Jan
Venzara, který bydlí v Holi-
cích a dojíždí do hradecké SŠ
Štefánikova. „V loňském roce
jsem se vyučil uměleckým
truhlářem, teď pokračuju na

nástavbě. Soutěžení na abi-
lympiádě se mně líbí, obou ví-
tězství si moc cením,“ řekl
skromně sympatický mladík.
Bude v desetičlenném výběru
české reprezentace na 9. svě-
tovou abilympiádu, která se
uskiutečnív březnu 2016 v Bor-
deaux. „Není to zrovna levná

záležitost, věřím, že se podaří
dát potřebnou sumu za pomo-
ci sponzorů dokupy. Moc rád
bych do Francie jel a ukázal, že
truhlařinu u nás umíme“.

Medaile Východočechů –
dřevořezba: 1. Venzara, 2.
Šmída, 3. Wenemoser, stude-
ná kuchyně: 3. Šolc, cukrář-
ství: 2. Zeman, 3. Lešková, ná-
vrh plakátu: 1. Holubec, 2. Zá-
řecká, editace textu: 1. Ště-
pják, 3. Vlasák (všichni SŠ, ZŠ
Štefánikova, Hradec Králové),
keramika: 3. Pleskotová (Par-
dubice), paličkování: 1. Re-
jentová, 2. Procházková (obě
Lanškroun), 3. Šopová (Cho-
ceň), vyšívání: 3. Lešková,
drátování: 3. Zrna (Žamberk),
pletení: 1. Richterová (Lan-
škroun), 3. Karasová (Pardu-
bice), výroba šperku z ko-
rálků: 2. Světlíková, elektro-
mechanická montáž: 1. Svět-
lík (oba Lanškroun), 2. Zrna.

Abilympionikem roku byl
vyhlášen vítěz košíkářství Jan
Výlet z Kyjova a Dobrovolní-
kem roku se stal Štěpán Cinci-
bus ze Sezemic. (fr)

MEDAILE z dřevořezby pro žáky hradecké SŠ a ZŠŠtefánikova (zle-
va): druhýRadekŠmída (LázněBohdaneč), první JanVenzara (Holi-
ce) a třetí DanielWenemoser (Ledeč n. S.). Foto: Jaromír Fridrich

KOVÁŘI A PODKOVÁŘI ROZEZNĚLI
V SOPOTNICI KOVADLINY

KOVÁŘIODSV. ZIKMUNDA, takový název neslo přátelské setkání kovářů na farské zahradě v
Sopotnici naOrlickoústecku. Pod jejich rukamavznikaly zvonky i další dekorace, ale také pod-
kovy, kterými namístě okovali tažného koně. Foto: Deník/ŠárkaMikulecká

O životě
bez nohy

Pardubice – Jaroslav Petrouš
je náš reprezentant ve vrhač-
ských disciplínách. Musel
obětovat nohu, ale teď, čtyři
roky po operaci, žije naplno.
Je trojnásobným bronzovým
medailistou z mistrovství Ev-
ropy, držitelem evropských i
českých rekordů. Trénuje v
Pardubicích a kromě profese
baristy se věnuje naplno i
svým dvěma dětem.

Se čtyřletým odstupem – splnilo
se očekávání, které jste před
náročnou operací a náročným
rozhodnutím měl?

Stoprocentně. V podstatě
21. den po amputaci jsem byl
schopen chodit s protézou bez
francouzských holí, takže to
byl neuvěřitelný progres. Bo-
lesti po amputaci byly nesku-
tečné, ale jinak bolesti jsem už
neměl. Podvědomě jsem vě-
děl, že mám vyhráno.

Krajská dopravní soutěž v Pardubicích.
Vítězové jsou z Opatovic nad Labem

Pardubice – V Pardubicích se
v pátek uskutečnilo krajské
kolo dopravní soutěže mla-
dých cyklistů. Ze 44 účastníků
v 11 týmech rozdělených do tří
kategorií v něm s přehledem
zvítězili žáci Základní školy
Opatovice nad Labem. „Opa-
tovická škola má dopravní vý-
chovu přímo ve výuce, spolu-
pracují při ní s obecní policií a jsou proto velice dobře nachys-
táni. Ačkoliv při soutěži největší problém představovala orien-
tace podle mapy, týmy byly velice dobře připravené. Máme z to-
ho velmi dobrý pocit a dojem,“ uvedl za organizátory z DDM Al-
fa Pardubice Miloš Adamů. (sejk)

Studenti svitavského gymnázia naposledy
zahráli své pojetí Robina Hooda

Svitavy – Jsou mladí, ale zato
už pořádně úspěšní. Studenti
svitavského gymnázia v minu-
lých měsících poslouchali po-
tlesk na scénách, kde se jen da-
lo. Jejich nastudování Krále
zbojníků, tedy příběh o Robinu
Hoodovi, co bohatým bral a
chudým dával, zaujal publikum
napříč krajem, mimo jiné i na
přehlídce ve Sloupnici. V pátek
večer si pod širým nebem pro-
žili derniérou svého představe-
ní. „Během roku se studenti s muzikálem představili nejen ně-
kolikrát ve Svitavách, ale i za hranicemi města,“ uvedl pyšný ře-
ditel svitavského gymnázia Milan Báča. Ještě spokojenější mohl
být s návštěvou posledního vystoupení mladých herců. Dvě stov-
ky lidí si jej nenechalo ujít ani přesto, že se na město valila silná
bouřka a déšť. Co na plat. Řešení, kam s diváky, bylo také uni-
kátní. Natěsnali se na pódium, dokud přeháňka neustala a po-
tom už Robin Hood mohl zase chudým dávat a bohatým brát. (bs)

Květnové slavnosti v Hrochově Týnci
začaly jarmarkem a protáhly se až do noci

Hrochův Týnec – Květnové
slavnosti každoročně patří v
Hrochově Týnci na Chrudim-
sku k nejvýznamnějším jar-
ním městským událostem.

Program slavností začal v
sobotu celodenním jarmar-
kem, při kterém došlo na ukáz-
ky některých řemesel a na po-
četné ochutnávky slaných,
sladkých i čerstvých masitých
laskomin všeho druhu, stejně
jako na ochutnávky speciál-
ních druhů piv. V průběhu dne
pak přišlo na řadu také množ-
ství hudebních, tanečních,
kejklířských a šermířských
vystoupení a nechybělo ani
westernové divadlo s koněm. Večerní část programu zakončila
monumentální ohňová show. Avšak ani tím zábava úplně ne-
končila. Až do půlnoci ještě zněla undegroundová hudba a sou-
běžně konaný hudební pořad Staré pecky a fláky měl dokonce
„zavíračku“ až dvě hodiny po půlnoci. (man)

Stalo se o víkendu

Zajímavost

Mýto tento týden patří
veteránům a autobusům
Firma Carrosserie Sodomka byla založena před 120 lety
Vysoké Mýto – Dnes ve městě
začínají týdenní oslavy 120.
výročí založení karosářské
firmy Josefa Sodomky, která
se později změnila na výrobce
autobusů a dnes patří společ-
nosti Iveco Czech Republic.
Akci „Od kočárů k autobu-
sům“ pořádá radnice spolu s
regionálním muzeem, Společ-
ností přátel Carrosserie So-
domka, firmou Iveco a měst-
skými organizacemi Vysoko-
mýtská kulturní a Muzeum
českého karosářství.

Oslavy dnes v 9 hodin zahá-
jí sportovní den na náměstí, o
den později společnost Iveco
předá peněžité ceny nejúspěš-
nějším studentům přihláše-
ným do soutěže. Třetí den
oslav bude patřit profesionál-
ním řidičům, kteří změří své
síly v jízdách zručnosti na vy-
sokomýtském autodromu.

V pátek se na náměstí Pře-
mysla Otakara II. uskuteční
Evropský svátek hudby a jar-
mark. V Muzeu českého ka-
rosářství začne výstava obra-

zů historických vozidel Věry
Hejdové „Umění a elegance
karoserie“. Promítat se bude
dokumentární film o jubilují-
cí firmě Sodomka a bude po-
křtěnapublikace„Odkočárůk
autobusům“.

Oslavy vyvrcholí v sobotu 6.
června. Na náměstí si lidé bu-
dou moci prohlédnout histo-
rické automobily a autobusy
či veterány dětských kočárků

spolu s výkladem průvodců. V
plánu jsou projížďky autobu-
sem RTO a kočárem po městě,
defilé automobilů s karoseri-
emi Sodomka, ukázky četnic-
ké pátrací stanice, soutěže a
koncerty hudebních skupin. V
muzeu bude až do neděle vý-
stava Svět modelových kole-
jišť. Výrobce autobusů umož-
ní prohlídky montážní linky a
moderních autobusů. (jko, čtk)

Soutěžní otázka:
Kdo napsal před 40 lety nedoručený 
dopis Dannymu Collinsovi?
A)  John Lennon

B)  Bob Dylan
C)  Členové skupiny ABBA

Pojďte s regionálním Deníkem do kina

Zapojte se s námi do soutěže o 20 vstupenek do kina na nový fi lm Druhá míza

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 11 07 
ve tvaru SMS: DEN KINO AneboBneboC 
JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. Ze všech 
odpovědí zaslaných od 1. 6. do 3. 6. 2015 
vybereme 10., 20., 30., 40., 50., 60., 

70., 80., 90. a 100. správnou SMS. 
Cena SMS je 7 Kč. 
Technicky zajišťuje ATS, 
www.platmobilem.cz, 
(infolinka 296 363 199).

Stačí jen správně odpovědět 
na otázku a 10 výherců 
vyhrává 2 vstupenky do kina.

. do 3. 6. 2015
0., 60., 
SMS.

PREMIÉRA 
V KINECH

OD 4. 6. 2015

S á é d ědi íl j čí l 900 11 07

vyhrává p

Ve fi lmu Druhá míza se legendární herec Al Pacino představí jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins dojíždějící svoji životní dráhu ve stálých kolejích. Jednoho dne jeho manažer odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dannymu napsal John Lennon. Píše v něm: ,,Zůstaň věrný sám sobě. Zůstaň věrný své hudbě.“ Chce mu tak podat pomocnou ruku v zorientování se v širých vodách slávy a úspěchu, v tom, co sám prožil. Na základě dopisu se Danny rozhodne zabrzdit a chytá druhou mízu. Dá se na cestu k znovuobjevení své rodiny a hledání pravé lásky. Film od tvůrců snímků jako Frajeři ve Vegas nebo Bláznivá, zatracená láska je navíc inspirován skutečnou událostí, John Lennon takový dopis opravdu napsal.
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