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„Můžete sázet 50 stromů,“ zní
vzkaz z Kosatce do Kamerunu
„V pátek se podařilo vypít celkem 50 litrů vody za tisíc korun,“ řekl Filip Novotný
Zaujalo nás
Pardubice – Až 50 nových
stromů může občanské sdružení Kedjom-keku vysázet v
africkém Kamerunu. Míří tam
totiž peněžní pomoc z pardubického Integračního centra
Kosatec, které se zapojilo do
akce nazvané Voda pro Kamerun.
„Tato akce se konala ve více
než 60 kavárnách napříč Českou republikou. Uspořádalo ji
občanské sdružení KedjomKeku, které se snaží zachránit
a obnovit horský mlžný les ve
stejnojmenné oblasti na severozápadě Kamerunu. K akci
se připojila i tréninková kavárna U tiskaře Brixe, kterou
provozuje v Integračním centru Kosatec Česká abilympijské asociace. Celý týden si
mohli hosté dát vodu, kterou
máme jinak zdarma, za dvacet
korun za litr,“ uvedl mluvčí
České abilympijské asociace
Filip Novotný.

Stalo se před lety
25. 3. 1297 se narodil majitel pardubického
panství – arcibiskup Arnošt z Pardubic
Pardubice – Na den přesně před 716 lety,
tedy 25. března 1297, se narodil Arnošt z
Pardubic, od roku 1344 první pražský arcibiskup s právem pomazat a korunovat
české krále. V roce 1340 se pak stal majitelem pardubického panství. Arnošt z Pardubic byl posledním pražským biskupem
a zároveň prvním arcibiskupem a metropolitou českým. Pocházel z rodu pánů z
Pardubic, který odvozoval svůj původ od
Malovců. Narodil se jako nejstarší ze čtyř
synů Arnošta z Hostýně a paní Adličky.
Později rovněž působil jako diplomat ve
službách Karla IV. Zápisy se o něm zmiňují jako o pohledném
muži evropského rozhledu a dobrém řečníkovi. Arnošt z Pardubic zemřel 30. června 1364.
(saf; wikipedia.org)

Co týden dal
V ČEZ Areně se předvedli čínští akrobaté,
v AFI Paláci tančili pardubičtí Stallions

Strom za dvacku

AKCI VODA PRO KAMERUN přišel podpořit i zpěvák Julián Záhorovský (vpravo). Foto: Deník/Luboš Jeníček

Právě dvacku totiž stojí vysazení jednoho stromu do mizejícího horského mlžného lesa
ve středoafrickém Kamerunu.
„V pátek večer si s námi
přišel ťuknout vodou pro Kamerun i populární zpěvák a
účastník první řady soutěže
Česko hledá SuperStar Julián
Záhorovský. Při koncertu ho
podpořil i kytarista kapely
Sabrage, které je Julek
frontmanem, Matt Diesel. I

díky nim se podařilo vypít
celkem 50 litrů vody za tisíc
korun,“ sdělil Deníku mluvčí
České abilympijské asociace.

Vysadí 50 stromů
„Občanské sdružení Kedjomkeku tak bude moci v Kamerunu vysadit 50 stromů. Děkujeme všem za návštěvu U
tiskaře Brixe a za podporu
projektu Voda pro Kamerun,“
dodal Filip Novotný.
(dub)

Pondělí 18. března – V pardubickém Východočeském divadle byla k vidění hra Všechno lítá, co peří má.
Úterý 19. března – V Integračním centru sociálních aktivit
Kosatec ve Sladkovského ulici v
Pardubicích se konalo tradiční
Velikonoční tržení.
Středa 20. března – Nedaleko
pardubického skateparku mělo
být zahájeno turné cirkusu Berousek. Nepřízeň počasí však tuto premiéru odsunula až na další den.
Čtvrtek 21. března – Čínský národní cirkus, coby jedna z nejlepších světových akrobatických šou, předvedl své umění v pardubické ČEZ Areně několika tisícům diváků (viz foto).
Pátek 22. března – Ve věku 61 let zemřel oblíbený herec a moderátor Vladimír Čech. Pardubickým divákům se naposledy
představil jako kardinál Richelieu ve hře Tři mušketýři.
Sobota 23. března – V AFI Paláci se konal historicky první ples
klubu amerického fotbalu Pardubice Stallions.
Neděle 24. března – Druholigoví pardubičtí fotbalisté sehráli na
hřišti žižkovské Viktorie utkání 20. kola FNL.
(pad)

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
V úterním vydání Pardubického deníku se dozvíte také to, že na Pardubicku
se opět chystá mnoho akcí jako připomínka heydrichiády.

INZERCE

JARMARK OPANOVAL ZÁMEK

V akci
3
od 26. 3. do 8. 4. 201
nách
najdete na prodej
MO sítě Hruška
ve zvýhodněných
cenách:

maloobchodní síť

NOVINKA

SUPER CENA
Vodňanské
kuře mražené
1 kg

PŘIJMEME ŘIDIČE

S ITÁLIE - CAORLE
E termín KEMPnocís BAZÉNY
stan karavan
N 28.5.-9.6. 10 1.100 1.400
7.6.-16.6. 7
1.400 1.700
I 14.6.-23.6. 7 1.900 2.300
7
2.300 2.800
O 21.6-30.6.
Cena ubytování za 1 os.
Ř BUS 1.800; nad 55 sleva - 550
CHORVATSKO
I

pro mezinárodní a vnitrostátní dopravu na HPP

D
O
P
R
O
APARTMÁNY 15 m od moře D
2, 3 a 4 - 5 lůžkové / klimat.
55 11.6.-20.6. 7 2.150 / os. E
18.6.-27.6.
2.550 / os.
+ BUS 2.100; nad 55 sleva - 550 J

Nabízíme dobré plat. podmínky, cest. náhrady,
placené přesčasy, volné víkendy.
Požadavky: Ukončené vzdělání SOU, ÚSO  ŘP sk. B, B+E, C, C+E
Elektron. karta řidiče  Profesní průkaz
Osvědčení na vysokozdvižné vozíky  Školení ADR výhodou
Psycholog. vyšetření, zdravot. způsobilost.
Praxe s mezinárodní přepravou, pracovitost, spolehlivost, samostatnost,
znalost cizích jazyků výhodou.
Nástup dle dohody.

+

Profesní životopis zasílejte na: barbora.vasutova@tvar.cz

( 466 615 284, 720 390 242
PO - ČT 9.30 - 17.00 hod.
info@agmatour.cz www.agmatour.cz
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Inzerujte v Deníku,
oslovíte čtenáře Čech, Moravy i Slezska
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71

90

13

90
1000905384_D

59

VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu opanoval nádvoří pardubického zámku. Na malé i velké návštěvníky čekalo pletení pomlázek, barvení velikonočních vajíček, ale také soutěže, muzicírování
a tancování. Akci pořádalo Kulturní centrum Pardubice a na dvou pódiích se představili harmonikáři, pardubická skupina Trdlo či folklorní soubor Lipka. Foto: Deník/Luboš Jeníček
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