
Pestrý Kreativ připomněl,
že se blíží vánoční svátky
Vydařená akce České abilympijské asociace v ČSOB Pojišťovně

Pardubice – O výstavu Krea-
tiv, kterou už počtvrté pořá-
dala Česká abilympjjská aso-
ciace (CAA), byl velký zájem.
Do budovy ČSOB Pojišťovny
na Masarykově náměstí při-
šlo za celý den téměř 2500 lidí.
Účast padesáti vystavovatelů
potvrdila, že se jedná o největ-
ší výstavu svého druhu na vý-
chodě Čech. Jejich nabídka
byla opravdu pestrá – od ručně
vyráběných vánočních ozdob,
přes dekorace do domácnosti,
netradičně zdobená trička,
originální bižuterii až třeba po
dobroty na sváteční stůl.

„Zvláštností naší předvá-
noční akce je, že si na ní ná-
vštěvníci mohou jednotlivé
expozice prohlédnout, někte-
ré výrobky si koupit, ale záro-
veň jim mnozí vystavovatelé
dávají možnost vyzkoušet si
různé kreativní techniky, pří-
mo na místě si vyrobit zají-
mavé věci a získat tak pěkný
dárek pro své nejbližší,“ řekla
Iva Preusová z CAA.

Zájem byl o svíčky ze sypa-
ného vosku, plstění suchou
technikou, dekorativní tech-
niku Pom Poms z hedvábného
papíru, enkaustiku. K vidění

byly šperky a náušnice, vá-
noční ozdoby, malovaná trič-
ka, tašky či šátky, pletení z pa-
píru, dřevěné hračky, svítící
obrázky, drátování, vitráže a
celá řada dalších. Svou pro-
dukci předváděli jak jednot-
livci, tak neziskové organiza-
ce či chráněné dílny.

Pestrý celodenní program
oživila vystoupení bubeníků
Denního stacionáře Mirea a
taneční školy Emotion dance,
o občerstvení se postarala Ka-
várna U tiskaře Brixe, která
dává pracovní příležitost han-
dicapovaným. (fr)

„Hokejový“ nábor dárců krve
nalákal sedmadvacet nováčků
Letošní ročník se vydařil, říká vrchní sestra transfuzního oddělení pardubické nemocnice

Pardubice – Již počtvrté se na
transfuzním oddělení Pardu-
bické nemocnice uskutečnil
nábor nových dárců krve na-
zvaný „Daruj krev s pardu-
bickými hokejisty“.

Tradiční podzimní akce,
kterou podporuje extraligový
klub HC Dynamo Pardubice,
přivedla v průběhu dvou dnů
na odběrové lůžko sedmadva-
cet prvodárců nejcennější ži-
votní tekutiny.

„Letošní ročník tohoto ná-
boru se vydařil. Na běžné od-
běrové dny v průběhu roku
přichází mnohem méně prvo-
dárců. Jejich počet v průběhu
tétoakcebylvýrazněvyšší,což
nás velmi těší. Navíc se jed-
nalo zejména o mladou gene-
raci, u níž je velká perspekti-
va, že u dárcovství krve zů-
stane mnoho let. A budeme po-
chopitelně rádi, když nezů-
stane u odběrů krve, ale že se z
nich třeba stanou i dárci krev-

ní plazmy,“ vyjádřila se vrch-
ní sestra transfuzního oddě-
lení Iveta Krebsová.

Poděkování klubu
„Velké poděkování patří i par-
dubickému hokejovému klu-
bu, který tuto náborovou akci
podporuje od jejího začátku.
Velmi si vážíme i toho, že jde o
aktivní podporu. Každoročně
několik zástupců klubu daru-
je krev a navíc vždy přivedou
nějakého nováčka. To je cen-
né,“ poznamenala.

Výjimkou nebyl ani letošní
ročník. Krev v průběhu čtvr-
tečního rána darovali čtyři
členové managementu HC
Dynamo. Již tradičně na od-
běrové lůžko ulehli marke-
tingový manažer Jan Krato-
chvíl a média koordinátor
klubu Jan Hrabal.

Svůj druhý odběr absolvo-
val sportovní manažer a bý-
valý gólman Dušan Salfický.

„Před rokem jsem byl zvě-
davý, co se mnou odběr udělá

a jak se budu cítit. Vše bylo v
pohodě, takže jsem letos přišel
už naprosto v klidu. Darová-
ním krve člověk udělá dobrou
věc a navíc vidím, že jsem
zdravý. Takže se mi chvilku
zase bude dýchat lépe,“ pro-
hlásil Dušan Salfický.

Hned plánoval, že se na
transfuzní oddělení Pardu-
bické nemocnice zase vrátí.

„Bojuji s časem, takže to
nejspíše bude zase až za rok při
stejné příležitosti. Pokud bych
měl víc volna, určitě bych cho-
dil častěji,“ nechal se slyšet
Dušan Salfický.

„Jsem rád, že se lidé z naše-
ho klubu na odběry krve vrací
a že to není jen jednorázová
marketingová záležitost. Je
dobře, když najdeme v sobě
kousek zodpovědnosti a chuti
pomoci druhému. Mám ra-
dost, že každý rok se u nás na-
jde někdo nový. A určitě zku-
síme oslovit i naše aktivní
hráče. Za rok by někdo z nich
mohl také přijít,“ doplnil.

Stejně jako v minulých le-

tech se v pardubickém hoke-
jovém klubu našel nový dárce
krve. Tentokrát to byl grafik
Jan Röhrich. „Vůbec jsem ne-
váhal, když mi kolegové o této
akci řekli. Je to správná věc,
takže jsem bez váhání šel s ni-
mi. Tohle by měl udělat každý
zdravý člověk. Nikdy nevíte,
kdy budete potřebovat pomoc
vy,“ prohlásil Jan Röhrich.

Symbolické dárky
Hokejový klub HC Dynamo již
tradičně odměnil dárce krve.
Každý prvodárce si odnesl dvě
vstupenky na novoroční ex-
traligové utkání proti Vítko-
vicím, ostatní zase kartičky
pardubických hráčů. „Jsou to
symbolické dárky. Vážíme si
každého, kdo se rozhodl daro-
vat krev. A toto je taková ma-
ličkost, kterou chceme dár-
cům poděkovat. Věřím, že jim
uděláme radost i výkonem na-
šeho týmu při utkání, na které
dostali vstupenky,“ uzavřel
Dušan Salfický. (pad)

Víte o tom?

BÝVALÝGÓLMANadnes sportovnímanažer pardubického hokejového klubuDušanSalfický daroval krev i letos. Foto: archiv nemocnice

Soutěže Deníku

Choltická zabijačka pro milovníky masa.
Cenou je menu pro dva zcela zadarmo!

Choltice – Chcete si po celý víkend pochutnávat na specialitách
z českého pašíka? Na choltických vepřových hodech dbají na po-
ctivý přístup k surovinám a tradičním výrobním postupům.
Přijďte do zdejší vyhlášené zámecké restaurace ochutnat prde-
lačku, pečený prejt, jitrnice, ovárek nebo třeba škvarky! Nabí-
zet se budou až do neděle 29. listopadudo 17 hodin, kdy končí spo-
lečně s vánočním jarmarkem na nádvoří zámku. Cenou je za-
bíjačkové menu pro dva a výslužka. Stačí odpovědět do dnešní
desáté hodiny na soutěžní otázku: „Kde se vepřové hody konají?“.
Správné odpovědi posílejte na e-mail marti-
na.vosahlova@denik.cz a připojte své jméno a příjmení, adresu,
telefon (mobil) a heslo: „Hody“. (nika)

Klub Music Hall Hobe slaví 6. narozeniny
a nabízí dvě vstupenky úplně zadarmo!

Pardubice – Máte chuť znovu si vyzkoušet atmosféru Retro-
párty ve stylu výzdoby 60. a 70. let v Československu? Chcete si
užít příjemnou zábavu a ještě ochutnávat pivo ve vyhřívaném
stanu od různých pivovarů zcela zdarma? K vidění zde budou i
historická jednostopá a dvoustopá vozidla. Soutěžte s námi o
dva volné vstupy na akci, která se koná dnes od 18 hodin v par-
dubickém klubu Music Hall Hobe. Stačí odpovědět do dnešní 10.
hodiny na soutěžní otázku: „Kdy se akce koná?“. Správné odpo-
vědi posílejte na e-mailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz
a připojte své jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (nejlépe
mobil) a uveďte heslo: „Hobe“. (jp)

Vychutnejte si fenomenální vokální
skupinu Fragile v Domě hudby zdarma!

Pardubice –
Chcete si zdar-
ma vychutnat
fenomenální
vokální sloven-
skou skupinu
Fragile, která
vystoupí už dnes
od 18 hodin v Su-
kově síni par-
dubického Do-
mu hudby? Tak
soutěžte s Dení-
kem! Odpovězte
do dnešní desáté
hodiny dopolední na soutěžní otázku: „Od kolika hodin se usku-
teční pardubický koncert Fragile?“. Správné odpovědi posílejte na
e-mail martina.vosahlova@denik.cz a připojte své jméno a pří-
jmení, adresu, telefon (mobil) a heslo: „Fragile“. (pad)

Šestý Galavečer bojovníků se blíží. A vy
můžete získat dva lístky zcela zdarma!

Pardubice – Již v sobotu 5. prosince se opět rozburácí kongre-
sové centrum Paláce Pardubice. Jako každý rok, tak i letos čeká
příznivce bojových sportů 6. ročník Galavečeru bojovníků –
MG Fight Night & Fusion 3. Těšit se můžete na zápasy různých
stylů, jako například box, thajský box, K-1, MMA či BJJ. Pokud
chcete vyhrát dva lístky na galavečer zcela zdarma, pak soutěž-
te s Deníkem. Odpovězte do dnešní 10. hodiny na otázku: „O ko-
likátý ročník akce se jedná?“. Své odpovědi zasílejte na e-mailovou
martina.vosahlova@denik.cz. Nezapomeňte připojit své jméno a
příjmení, adresu, telefon (nejlépe mobil) a heslo: „Bojovník“. (iko)

Dobrá zpráva

pro všechny

Česko bude zpívat koledy už po
páté! Také letos si společně za-
zpíváme tři koledy, které již zná-
me: Nesem vám noviny, Narodil
se Kristus Pán a Půjdem spolu do
Betléma. Další dvě jste vybrali vy
– Jak jsi krásné, neviňátko a Pás-
li ovce Valaši. Zpívání zakončí-
me písničkou Vánoce, Vánoce
přicházejí.Sejdemesevestředu9.
prosince v 18 hodin na různých
místech České republiky,
abychom nejen společně zpívali,
ale prožili i příjemný adventní
čas. Zpívejte s námi a zavítejte
přímo na naši akci v Pardubicích
nebo se přihlaste na webu s tou
svou. Po přihlášení vám zašleme
e-mail, kam můžete posílat své příspěvky. Letošní akci přijde na
nové místo – pardubickou třídu Míru – podpořit i populární zpě-
vák Petr Kotvald (na archivním snímku) a pěvecký sbor Conti-
nuo. Večerem diváky provedou moderátoři Petra Beránková a
Miroslav Hruban z Českého rozhlasu Pardubice, který je medi-
álním partnerem této pozoruhodné akce. (pad)
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Poslanecký sloupek

Nové dopravní 

zákony zlepší život 

každému z nás. 

Už brzy  

 V Poslanecké 
sněmovně jsme 
celý rok praco-
vali na zákonech 
z oblasti dopravy. 
Rád se s vámi podělím o novinky, které 
nás na českých silnicích čekají od roku 
2016. Příjemným zjednodušením je 
řešení u řidičských průkazů. Nově 
do nich nemusíte hlásit své bydliště, 
ani nové ani stávající. Adresa je už to-
tiž součástí občanského průkazu. Stej-
ně tak při žádosti o řidičák nemusíte 
jezdit do vzdálené obce „s rozšířenou 
působností“. Po Novém roce vám řidič-
ský průkaz vydá váš obecní úřad, a to 
i v té nejmenší obci. Podařilo se nám 
prosadit také povinné relexní prvky 
u chodců mimo obec. Není to žádná ši-
kana, je to snaha o záchranu lidských
životů. Stačí i obyčejný svítící prou-
žek na sportovní bundě nebo páska 
na ruku, kterou fasují děti ve škole. Po-
dle průzkumů je takto označený chodec 
viditelný až na trojnásobně větší vzdá-
lenost než neoznačený a tím umožní
řidičům, aby se mu bezpečně vyhnuli. 
Někteří motoristé se naopak rozčilují 
nad návrhem, že policisté budou moci 
okamžitě odebrat malý techničák v pří-
padě, že auto je ve špatném technickém
stavu. I za touto novinkou z dopravy si
stojím a osobně ji podporuji. Je smut-
né, kolik vraků brázdí naše silnice. 
Právě rozbitá a nespolehlivá vozidla 
způsobují velké množství nehod. Jejich 
řidiči ohrožují životy nejen svoje, ale 
i naše.  Letošní práce, nás poslanců,
ponese v dopravě kýžené ovoce. Věřím,
že i v příštím roce Sněmovna nezklame
a připraví další prospěšné novinky.  (pr)

Ing. Martin Kolovratník (ANO2011)

poslanec za Pardubický kraj

Prodám 
kompletní zařízení 
kožešnické dílny 

i s materiálem ke zpracování - levně.

Tel. 602 418 872


