
„Zázemí je důležité, moji rodiče mě ve sportu vždycky podporovali“
Hostem pátečního pořadu PéHá byla
Kateřina Lišková, čerstvá držitelka
výroční ceny města Hradec Králové za
sportovní výkony, reprezentantka České
republiky v plavání tělesně postižených
sportovců.

Hradec Králové – S moderá-
torkou Ladou Klokočníkovou
si povídala o své cestě ke spor-
tu i o svých radostech.

Jste čerstvou držitelkou ceny
města Hradec Králové za spor-
tovní výkony. Z ceny jste měla
určitě velkou radost, je to tak?

Samozřejmě, je to ocenění a
já jsem jich zas tolik nedosta-
la.

Připomeňme si vaše úspěchy.
Není to jen úspěch v Montrealu,
ale těch medailí, které jste při-
vezla ze světa, je podstatně víc.

Zas tolik jich není, je to
stříbrná medaile z Paralym-
pijských her v Sydney v roce
2000, pak byla delší pauza, kdy
se mi úplně nedařilo tak, jak
bych si přála. V roce 2006 ná-

sledoval bronz a v loňském
roce na mistrovství světa opět
stříbro.

Jak jste se vlastně dostala sem
do Hradce Králové?

Dlouhá léta jsem studovala
v Praze na Ústavu informač-
ních studií a knihovnictví
na Univerzitě Karlově a v
Praze jsem byla hlavně proto,
abych měla blízko ke svému
trenérovi a mohli jsme řádně
pracovat. Potom jsem odjela
na půl roku na studijní pobyt
do Švédska, a když jsem se
vrátila, tak mi najednou Pra-
ha přišla příliš velká a hlučná.
Také se mi nepodařilo v Praze
sehnat práci a tak jsem kývla
na nabídku z Farmaceutické
fakulty tady v Hradci Králové.
Pracuji tam v knihovně a jsem
moc ráda, že mohu dělat práci,
kterou jsem vystudovala.

Jsou tréninky u olympioniků a
paralympioniků stejné, nebo je v
jejich náplni nebo formě nějaký
rozdí?

To jsou věci, které nelze po-
rovnávat, protože situace,
která je u nás, je trošku odliš-
ná. Sportovci jsou rozřazeni
do skupin podle míry postiže-
ní a situace u nás je trochu
složitější.

Říká se, že když mají sportovci
dobré rodinné nebo osobní zá-
zemí, tak se jim i lépe sportuje.
Jak jste na tom byla vy? Pod-
porovali vás rodiče v době va-
šich začátků a byli rádi, že
sportujete?

Rodiče byli rádi, že něco
dělám a hlavně, že dělám to,
co mě baví a že mě to nějakým
způsobem naplňuje. Podporu
jsem v nich určitě měla a
nejen ve sportu.

KATEŘINALIŠKOVÁ, čerstvá držitelka výroční cenyměstaHradec
Králové za sportovní výkony, reprezentantkaČeské republiky v pla-
vání tělesně postižených sportovců. Foto: Milan Baják

Handicap není to, co rozhoduje o životě, říkal
na pardubické abilympiádě herec Pavel Nový
Pardubice – 22. abilympiáda,
která je přehlídkou pracov-
ních schopností a dovedností
lidí se zdravotním postiže-
ním, měla v ČEZ Areně vel-
kou mezinárodní premiéru:
přijely výpravy Malty, Pol-
ska, Slovenska a Turecka. Po-
řadatelé z České abilympijské
asociace (CAA) připravili tři-
advacet disciplín, kterých se
zúčastnilo 116 soutěžících.

Zbořit zdi
Mezinárodní punc dal tradič-
ní akci projekt MAPDOT,
partnerská setkání s výmě-
nou zkušeností se uskutečnila
v Trabzonu, Prešově a Olszty-
ně a v Pardubicích se diskuto-
valo jak dál naplnit a rozšířit
podstatu anglické zkratky Po-
hybuj se a zboř zeď.

Po čtyřech letech přijel me-
zi abilympioniky herec Pavel
Nový. Sám v minulosti překo-
nal následky neznámé infek-
ce, která mu způsobila ochr-
nutí celého těla a upoutala ho

na invalidní vozík a pak cho-
dil jen s pomocí francouz-
ských holí. Do Pardubic přijel
už bez francouzských holí, ale
tradičně nalehko –v kraťasech
a tričku s krátkým rukávem:
„Ukazuje se, že handicap není
to, co rozhoduje o životě. O

něm rozhodují zcela jiné věci –
chtění, radost, láska, zaujetí,
zarputilost, pracovitost.“

Pořadatelé umožnili účast-
níkům volit do Evropského
parlamentu, do ČEZ Areny
přišly v sobotu dopoledne zá-
stupkyně volební komise s ur-

nou, do které svůj hlas vhodi-
lo pět lidí. Mezi nimi i vozíč-
kář Milan Ševčík z Prostějo-
va: „Jsem pravidelný volič, a
tak jsem s tím počítal a zajistil
si voličský průkaz. Na abi-
lympiádě jsem volil i do par-
lamentu před dvěma lety.
Myslím si, že by k volbám měl
jít každý.“

Čtyři zlaté
Vynikajících výsledků do-
sáhla výprava ZŠ a MŠ Štefá-
nikova Hradec Králové, která
patří k pravidelným účastní-
kům pardubické abilympiá-
dy. Tentokrát z toho byly čtyři
zlaté, jedna stříbrná a tři
bronzové medaile. Miroslav
Štěpják se prosadil ve studené
kuchyni – dělil se o konečné
první místo: „Jsem moc šťast-
ný, první místo je super! Ve
škole jsem si to zkoušel a mys-
lím, že se trénink vyplatil. Na
abilympiádu se určitě rád vrá-
tím a samozřejmě se budu sna-
žit zase vyhrát.“

Dřevořezba byla výlučnou
záležitosti žáků ZŠ a MŠ Šte-
fánikova z Hradce Králové,
prvenství nakonec patřilo Ja-
nu Venzarovi. „Na abilympi-
ádě jsem byl úplně poprvé a
moc se mně tu líbilo. Hodně za-
jímavý byl doprovodný pro-
gram. Soutěž dopadla výbor-
ně, i když jsem měl trochu oba-
vy, co budeme muset dělat.
Nakonec to byl motýl a musím
říct, že to nebylo jednoduché.
Učím se truhlářem a řezbaři-
na mě baví. Zkouším ji ve vol-
ných chvílích a rád bych se na
abilympiádu podíval i za rok,“
svěřil se Deníku šťastný vítěz.

„Na řadě disciplín bylo vi-
dět, že k nim soutěžící při-
stoupili velice zodpovědně a
na rozdíl od minulých roční-
ků se na ně velice pečlivě při-
pravovali a trénovali. Roz-
hodčí byli příjemně překva-
peni kvalitou odvedené práce.
Pro příští rok proto chceme
jednotlivé soutěžní úkoly zve-
řejnit co nejdříve, abychom
jim tuto možnost dali znovu,“

zhodnotil letošní ročník jed-
natel CAA a ředitel soutěží Ja-
romír Krpálek.

Z výsledků
Kromě stříbrné medaile v
aranžování suchých květin,
kterou získal jaroměřský Ho-
ryna se o všechna ostatní
přední umístění postarali žáci
ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec
Králové. Cukrářství: dělené
1. místo Rubášová a a Hoško-
vá, studená kuchyně: dělené
1. místo Štěpjak, dělené 5. mís-
to Svoboda a Zeman, dřevo-
řezba: 1. Venzara, 2. Sivako-
vá, 3. Šmída, 4. D. Wenemoser,
výroba šperku z korálků: 3.
Binková, malování na ka-
meny: 3. Zářecká, 4. Matěj-
ková, počítačová editace
textu: 4. Pechar, fotografo-
vání: 9. D. Wenemoser.

Titul Abilympionik roku
získala Milena Samková a
Dobrovolníkem roku byla vy-
hlášena Markéta Drobná (obě
Pardubice). (fr)

ABILYMPIJSKÉMEDAILE pro ZŠ aMŠŠtefánikovaHradecKrálové
získali i JanVenzara (vlevo) aMiroslav Štěpják. Foto: J. Fridrich

BRONZOVÝ VÉVODA VYKOUKL NA PODDANÉ

JAKKOLIVSE JIČÍNPYŠNÍ jménemvévody, generála a novověkého politikaAlbrechta zValdštejna, doposud neměl jeho sochu. To se
o víkendu změnilo, Jičínmá najednou dvěAlbrechtovy podobizny. Oběměstu zaplatil patriot Václav Rybařík (na snímku vlevo). Dar
ho přišel na 1,4miliony korun a starosta Jiří Liška (vpravo) podotkl, že v novodobé historii pohádkovéměsto nikdy nedostalo tak
hodnotnou pozornost. BronzovýValdštejn stojí na nádvoří zámku, jeho sádrová busta byla umístěna do Porotního sálu, kde probíhají
kulturní akce i zasedání zastupitelstva. Sochy byly odhaleny v rámci letošníchValdštejnských slavností. Foto: Deník/Jan Jireš

Stalo se o víkendu

Zajímavost

Noc kostelů rozezněla i starý těžký zvon
Náchod – Na mohutný starý
zvon na věži kostela svatého
Vavřince v Náchodě se zvoní
jen při výjimečných příleži-
tostech, jakými jsou křesťan-
ské svátky Vánoce či Veliko-
noce. Jeho srdce však bilo i v
pátek večer, kdy do kostela
přišly nahlédnout desítky lidí
při Noci kostelů.

„Dva lidé vydrží zvonit ma-
ximálně deset minut. Pokud
se zvoní déle, tak se musí vystřídat,“ řekl Jan Ježek, jeden z pěti
lidí, kteří chodí na zvon zvonit. (bed)

Milovníci vína se sešli v Trutnově podesáté
Trutnov – Několik stovek li-
dí, holdujících lahodnému
moku z hroznů, si užívalo
Vinařské slavnosti. Letos se
konaly ve dvou dnech, pro-
tože šlo o desetileté jubile-
um. Už v pátek v podvečer je
proto zahájilo vystoupení
dvou kapel na Krakonošově
náměstí a ochutnávky pro-
dukce čtyř vinařství. V so-
botu slavnost s ochutnávkami pokračovala ve staré radnici a od
16 hodin na náměstí i s cimbálem. (jm) Foto: Jan Bartoš

Díky výročí někteří pejsci získali domov
Lukavice – Psí domov v sobotu oslavil 20. výročí a umožnil zá-
jemcům, aby se podívali, jak takový útulek vypadá zevnitř. A
kdo chtěl, mohl se s psím svěřencem vydat na procházku. V útul-
ku občas zažijí i šťastné konce – a nebylo tomu jinak ani o ví-
kendu. Pár psů našlo nové majitele i nový domov. Příchozí moh-
li útulek podpořit zakoupením některých výrobků a krmiv, kte-
ré byly na místě k dispozici. Návštěvníci, kteří přišli do útulku
s vlastním psem, mohli soutěžit na „voříškiádě“. (star)
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