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Abilympijské dny v ČEZ Areně:
soutěže, tvořivé dílny i volby
Přehlídka schopností a dovedností postižených bude mít mezinárodní premiéru
Pardubice – Abilympiáda,
která je přehlídkou pracovních schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením, odstartuje svůj 22. ročník zítra v ČEZ Areně. Bude
mít velkou premiéru – k soutěžícím z České republiky se
poprvé přidají zahraniční
účastníci. Do Pardubic přijede více než padesát účastníků
projektu MAPDOT z Malty,
Polska, Slovenska a Turecka.
Celkem se ve 23 disciplínách
představí 116 soutěžících.
„Zájem o námi vypsané disciplíny nás potěšil. Nejvíce
soutěžících budou mít disciplíny fotografování, malování
na sklo a studená kuchyně.
Úplně novou disciplínou je
elektromontáž,“ řekl Deníku
Jaromír Krpálek, jednatel pořádající České abilympijské
asociace (CAA), který je zároveň i ředitelem soutěží a duchovním otcem abilympiády.

Mají podporu
Připravit tak velikou akci není vůbec nic jednoduchého,
organizační výbor se schází
už od září minulého roku.
„Bez podpory a přízně
představitelů kraje a města i
celé řady sponzorů a našich
podporovatelů bychom abilympiádu v takovém rozsahu
mohli pořádat jen velice těžko,“ svěřila se Ivana Dolečková, ředitelka CAA.
Abilympiáda je poslední
čtvrtou zastávkou projektu
MAPDOT, což je zkratka ang-

zajímavé výrobky.
Novinkou letošního programu jsou tvořivé dílny.
„Dali jsme jim název Přilož
ruku k dílu a nabídnou možnost získat zajímavé zkušenosti z různých druhů činnosti.
Jednak
samotným
účastníkům abilympiády, ale
i široké veřejnosti. Přijít může opravdu každý,“ řekla Deníku Jana Jirásková z CAA.
Připraveno
je
dvanáct
stánků, mezi nimiž nebudou
chybět například zhotovování
vitráží a tepaných šperků, ale
také drátování, výroba svíček, cukrařina či pletení z papíru, zdobení perníku a malování dřevěných hraček.
ŠAMANSKÉ BUBNOVÁNÍ klientů Denního stacionáře MIREA Nemošice oživí doprovodný program i letos. Foto: Jaromír Fridrich
lického názvu, který vyjadřuje jeho podstatu – Pohybuj se a
zboř zeď. Delegace zdravotně
postižených se už setkaly v tureckém městě Trabzon, slovenském Prešově a polském
Olsztynu. „Jsou to nesmírně
cenná setkání. I v Pardubicích půjde o výměnu zkušeností z práce s osobami se
zdravotním postižením,“ vysvětlil Filip Novotný, PR manažer CAA a přiblížil bohatý
program zahraničních hostů.
Podívají se do Základní školy
a Praktické školy Svítání a do
Denního stacionáře MIREA,
na hipoterapii v Apolence a do
Rodinného integračního centra Mozaika. Samozřejmě, že
se organizátoři z CAA pochlu-

bí i moderním zázemím v Kosatci a bohatou náplní své
činnosti. „Rádi bychom jednali o zapojení do dalších společných evropských projektů,“ konstatoval Novotný.
Už po desáté je součástí abilympiády výstava ABI-REHA,
kterou přibližuje Yvona Bulušková z pořádající agentury
PAREXPO: „Její zaměření na
rehabilitační a kompenzační
pomůcky a techniku není náhodné – s novinkami se seznámí zdravotně postižení a
vystavovatelé naopak získají
potřebné informace a připomínky, jak se říká, přímo od
pramene.“ Potěšitelné je, že tu
budou mít stánky i chráněné
dílny, které nabídnou svoje

Pestrý program
Je přichystán bohatý a atraktivní doprovodný program
(zejména výcvik asistenčních
psů, testovací jízdy elektrické
dvojkolky, možnost testu speciálních koloběžek, hudební,
taneční a pěvecká vystoupení), kterého se může zúčastnit
každý, organizátoři otevřeli
dveře široké veřejnosti –
vstup je po oba dny zdarma.
Zvláštností letošní abilympiády, která startuje slavnostním ceremoniálem zítra v
8.45 hodin a druhý den její
program začne od 9 hodin, je
možnost odvolit do Evropského parlamentu. Volební místnost bude pro držitele volebních průkazů otevřena přímo
v ČEZ Areně v sobotu od 9 do
10 hodin.
(fr)

čtvrtek 22. května 2014

Soutěže Deníku
Chcete na Den pardubických dětí?
Tak soutěžte s námi o lístky na Cihelnu!
Pardubice – V neděli 25. května se od 10 do 17 hodin v areálu pardubického koupaliště Cihelna uskuteční 19. ročník akce Den
pardubických dětí. Součástí programu bude vystoupení tanečního trojlístku Golčata, dětská diskotéka, dětský kabaret, loutkové divadlo, zdobení perníku, jízda na koních, střelecký laserový simulátor pro moderní pětiboj, ukázka policejní a hasičské techniky, nafukovací skákadlo, šachová simultánka a
spousta soutěžních stanovišť o ceny. Pokud chcete být na dnu dětí také přítomni, soutěžte s Pardubickým deníkem o vstupenky.
Stačí správně odpovědět na otázku: „Kde se akce koná?“. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz
a připojte jméno, příjmení, mobil a připište heslo: „Den dětí“. (fa)

Chcete vidět Spolek sešlých s hercem
Pavlem Liškou? Tak hrajte s námi o lístky!
Pardubice – Herec Pavel Liška
(na snímku) učiní rázný Konec
šejků v Čechách. To je název jedné z klasických komedií dell'arte o tom, jak Pantalon i Kapitáno chtěli krásnou Isabellu, ale
nakonec ji dostal Leandr, a jak
Harlekýno podlehl Kolombíně.
Žánr této komedie garantuje
mnoho záměn, převleků, gagů,
situační komiky i velmi jadrného humoru – takto jste ještě Pavla Lišku či Tatianu Vilhelmovou neviděli. První podoba této
inscenace vznikala v létě roku 1995, kdy se šestice herců z brněnských divadel HaDivadla a Divadla Husa na provázku odhodlala nazkoušet vlastní představení. Tento Spolek sešlých
pak s Commedií dell' arte v letních měsících objížděl české hrady a zámky a přivydělával si tak na živobytí. Komedie se ale postupem času stala slavnou a Spolek sešlých ji začal hrát i v průběhu roku v různých divadlech České republiky. Kromě již zmíněných Pavla Lišky a Tatiany Vilhelmové ve Spolku působí Leoš Noha, Marek Daniel, Gabriela Štefanová, Michal Bumbálek,
Roman Slovák, Ivana Hloužková či Andrea Marečková. Spolek
sešlých zavítá s touto hrou na pardubický zámek za týden v sobotu 31. května, kde od 20.30 hodin řádně procvičí bránice návštěvníků. Jejich počet je však s ohledem na výjimečnost prostředí řádně omezen. Chcete-li se této jedinečné akce zúčastnit,
hrajte s Pardubickým deníkem o vstupenky. Stačí správně odpovědět na otázku: „Členové jakých divadel začali zkoušet tuto hru
nejdříve?“. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu: martina.vosahlova@denik.cz a připojte jméno, příjmení, mobil. Nezapomeňte připsat heslo: „Liška“.
(fa)

Vychutnejte si výstavu trochu netradičně. V nočním čase
Pardubice – Užijte si trochu
kultury i přes noc. Další ročník festivalu muzejních nocí je
tu, tak proč si nevychutnat třeba prohlídku pardubického
muzea bez denního světla?

Netradiční čas
Již zítra, tedy v pátek od 17 do
23 hodin, budete mít příležitost navštívit zajímavá místa
Pardubic v netradičním nočním čase. Zpřístupněna bude
veřejnosti i vyhlídka na zá-

mecké věži a zámecká kaple.
Chybět samozřejmě nebude
ani bohatý doprovodný program. A na co se mohou lidé těšit během večera a noci?
Zámek se rozezní hudbou.
Bude se zde hrát a zpívat až do
23 hodin. Těšit se můžete na
řadu vystoupení studentů a
učitelů Konzervatoře Pardubice a Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny v různých prostorách zámku.
Tento svátek zábavy, kultury a umění bude letos navíc

ještě zajímavě okořeněn. Kromě výstav a expozic, jako jsou
Bomby nad Pardubicemi či
Perly z půd, skříní i odjinud,
je pro návštěvníky připraven
pestrý program, který propojuje akce Roku hudby a Roku
Artura Krause, majitele první
lidové hvězdárny v Čechách.

Rok barona Krause
Právě Krausova osobnost je se
zámkem neodmyslitelně spjata. Zájemci budou moci po-

Nechte se s regionálním Deníkem
okouzlit v kině IMAX
Zapojte se do soutěže
o 20 vstupenek do kina
IMAX na 3D dokument
GALAPÁGY 3D:
Zázraky přírody,
jehož premiéra
bude ve čtvrtek
29. května 2014.
Stačí jen správně
odpovědět na otázku
a 10 soutěžících
vyhrává 2 vstupenky
do kin IMAX.

Správné odpovědi zasílejte
na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS:
DEN IMAX AneboBneboC
JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC.
Ze všech odpovědí zaslaných
od 22. 5. do 25. 5. vybereme
10., 20., 30., 40., 50., 60., 70.,
80., 90. a 100. správnou
SMS, která vyhrává
2 vstupenky.
Cena SMS je 7 Kč.
Technicky zajišťuje ATS.
www.platmobilem.cz,
(infolinka 296 363 199).

Filmová výprava
na místo, jaké nemá
nikde jinde obdoby.
Galapágy, dlouho zcela
ukryté před světem, jsou
posledním nedotčeným
a skutečným rájem na planetě Zemi. V panenské přírodě
nad hladinou i pod ní zde žije
řada unikátních a fascinujících
zvířat. A hlavně za nimi zamíří
v úchvatném 3D zpracování a s českým dabingem další z řady velkoformátových dokumentů kina IMAX
s názvem Galapágy 3D: Zázraky přírody.
Na ﬁlmu spolupracoval známý přírodovědec David Attenborough.
Soutěžní otázka:
Jaké je hlavní město souostroví GAPAPÁGY?
A) Puerto Baquerizo Moreno
B) Seymour Norte
C) Santa Fé

znat místo, odkud baron Artur Kraus zkoumání noční oblohy prováděl. „Po téměř sto
dvaceti letech se nám naskytne mimořádný pohled. Z takzvané astronomické věže, zámecké hlásky, odkud baron
Kraus prováděl svá první astronomická pozorování, namíříme dalekohledy k obloze,“ uvedl Petr Komárek, pracovník Domu dětí a mládeže
ALFA a vedoucí Hvězdárny
barona Artura Krause. Podle
něho každý, kdo přijde, může

prožít podobné pocity, které
zažíval baron Artur Kraus,
když poprvé pohlédl na hvězdnou oblohu nad Pardubicemi.
Nádvoří zámku pak bude
patřit kejklíři Vítkovi, který
vás pobaví akrobatickým vystoupením a možná vás něčemu přiučí v žonglérské dílně.
Chybět však nebude ani velkolepá noční show, jež odstartuje ve 22.30 hodin.
Ani v Domě U Jonáše se nebudete nudit. Od 17 hodin se
zde koná beseda s výtvarníky

Vladimírem Hanušem a Markem Rejentem či tvůrčí dílna
pro všechny generace s názvem Posviťte si na umění.

Jazzové rytmy
V Galerii města Pardubic jsou
od 17 hodin připraveny tvůrčí
dílny Vyzkoušejte sgrafito či
Sádrové
magnetky
pro
nejmenší. Jazzovými rytmy se
od 21 hodin rozezní i objekt bývalé zámecké sýpky na Příhrádku.
(iko)

Perníková popelnice: Horní
Ředice třídily... A zvítězily!
Horní Ředice – Přišli, třídili
a zvítězili. Tak by se dal charakterizovat jasný triumf
Horních Ředic v soutěži obcí
ve sběru tříděného odpadu
Perníková popelnice 2013.
Horní Ředice se staly absolutním vítězem. Zároveň dominovaly kategorii obcí od 300
do 2000 obyvatel. Ocenění obec
získala i za sběr elektroodpadu v kategorii do 1500 obyvatel, včetně speciální ceny za
nejvyšší dosaženou výtěžnost
zpětného odběru velkých a
malých spotřebičů prostřednictvím tzv. Wintejneru.
Takovouhle
rekordní
„jízdu“ snad Perníková popelnice za sedm ročníků své
historie nepamatuje.
Odměnou Horním Ředicím
za jejich snažení byla nejen
perníková cena, ale také příjemná finanční injekce v celkové výši 105 tisíc korun.
Zajímavé je, že v tabulce
oceněných za rok 2012 Horní
Ředice vůbec nefigurovaly.
Stačil pouhý jeden rok a z této
menší obce na Pardubicku se

stal hotový přeborník ve třídění odpadů. Čím to je?
„Je to jednoduché. Čím víc
třídíme, tím méně máme komunálního odpadu a tím šetříme finanční prostředky za
jeho likvidaci. Proto i výhru
chceme vrátit do systému sběru odpadů. Chceme pořídit no-

vé kontejnery a investovat do
zkrášlení okolí sběrných míst,
protože tam ještě něco přece
jen dlužíme,“ nechal se slyšet
starosta vítězné obce Jiří Kosel (na snímku vlevo s radním
Pardubického kraje zodpovědným za životní prostředí
Václavem Kroutilem).
(td)

