
Účastníci letošní abilympiády v Pardubicích
dokázali, že umí pořídit i zajímavé snímky

FOTOGRAFICKOU soutěž na letošní abilympiádě – klání hendikepovaných lidí – vyhrál RomanSirů-
ček z Pardubic, který zvěčnil v černobílé podobě zdymadlo na řece Labe u pardubického zámku.

DRUHÉMÍSTO získalMiroslavHynek z Jaroslavic.

DOMINIKATkáčová z Prešova byla na čtvrté pozici.

Foto: DanielWenemoser z Ledče nadSázavou. Foto: Kamila Košárová ze slovenskéhoPrešova. Foto: RichardBureš z Ratíškovic.

Foto: Petr Okaník z Rohatce.

Foto: JanWenemoser z Ledče nadSázavou.

TŘETÍMÍSTOvybojoval PavelMichalík z Prahy.

PÁTÝ skončil Jaroslav Ličman zMladéBoleslavi.

Foto: Pavel Stibůrek z Prostějova.

Foto: Antonín Gazdík z Krhovic.

Foto:Marcin Kužnicki z polskéhoOlsztynu. Foto: JaroslavWojnar z Palkovic.

Která mateřská škola vyhraje
renovaci koupelny?
Máte poslední šanci zasáhnout do výsledků.

Pardubice – Vzdělávací pro-
gram „Poděl se o úsměv“, kte-
rý realizuje společnost Colga-
te – Palmolive ve spolupráci
s Tesco Stores ČR a.s., se chýlí
ke svému konci. Cílem pro-
jektu je vysvětlit dětem a je-
jich rodičům důležitost dodr-
žování správných zásad ústní
hygieny. O edukativní část
programu se přímo ve škol-
kách postarali zubní lékaři
a dentální hygienistka, o část
zábavnou pak maskot celého
programu – doktor Králíček.

V rámci této aktivity probíhá
také soutěž pro všechny ma-
teřské školky, které se do pro-
gramu zapojily. Ve hře je vel-
mi atraktivní cena: renovace
koupelny v hodnotě 100 tisíc
korun. O výherci rozhodnou
zákazníci Tesco prostřednic-
tvím tzv. hlasovacích mincí.
Už jste dali hlas školce, kterou
chcete podpořit? Zbývá vám
jen pár posledních dnů!

Více informací najdete na
www.podelseousmev.cz.

(pr)

Foto: Tesco
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Vybíráte si pečlivě lékaře pro své 
nejbližší? Zvažte, komu svěříte 
do péče Váš rodinný vůz. Věřte 
těm, kteří mají nejen špičkové 
vzdělání a vynikající odbornou 
praxi, ale především znají Váš vůz 
dokonale již od jeho „narození“. 
V našem autorizovaném servisu 
poskytujeme kompletní servis 
pro vozy ŠKODA všech věkových 
kategorií. Máme nejmodernější 
servisní vybavení a ovládáme 
aktuální technologické postupy 
předepsané výrobcem. 

Autorizované servisy 
rozumí Vašemu vozu 
ŠKODA nejlépe

Váš vůz známe 
do posledního detailu

Autoprodej DRYML ROSICE, a.s.
Generála Svobody 658
533 51 Pardubice - Rosice
Tel.: 466 435 207, www.dryml.cz


