Ve Struhách se koulely pecny slalomem
Bochník vážil tři kilogramy a nejlépe si s ním poradil Jakub Wambach, který se stal absolutním vítězem. Porazil i Romana Šebrleho

KOULENÍ CHLEBA si vyzkoušelo 67 soutěžících ve všech věkových kategoriích. Na snímku vlevo vyráží na start kategorie Elite s Romanem Šebrlem. Na fotografii uprostřed moderátor zpovídá jednu z finalistek. Do
závodů se s vervou pustily i malé děti. Foto: www.pekarnamikula.cz
šli poměřit síly v Koulení chleba. Slalom s tříkilovým pecnem absolvovalo 67 soutěžících všech věkových kategorií včetně moderátora akce
Romana Šebrleho.

Několik kategorií

Turnov – Navzdory nejisté
předpovědi počasí dorazilo na
sobotní závody do Struh u
Turnova bezmála 300 lidí. Při-

Kromě hlavní soutěže si
účastníci mohli vyzkoušet
jízdu zručnosti na pekařském
retrokole nebo zábavný pětiboj. Sympatie publika sklízela dvanáctiletá Karolína Janatková, která absolvovala
všechny rozběhy bez jediné
chyby a svou kategorii „děti

od 7 do 15 let“ suverénně vyhrála. „Jsem moc šťastná. Cool Phone si hned vyměním a
starý telefon dám taťkovi,“ reagovala bezprostředně vítězka na dotaz Romana Šebrleho,
co udělá s novým mobilem.
Absolutním vítězem se stal
Jakub Wambach, jenž uspěl
jak v kategorii mužů, tak i Elite. Právě v této disciplíně porazil olympijského vítěze. „Do
dalšího ročníku budu muset
potrénovat,“ slíbil olympionik Roman. Mezi ženami byla
stejně jako loni nejlepší Dana
Vitoušová.
Akci si však nejvíce užily

malé děti. Kromě slalomu, za
který byly všechny odměněny, pro ně pořadatelé připravili přitažlivý doprovodný
program. V něm je čekal zábavný pětiboj o sladké výhry,
malování na obličej nebo oblíbené bublinárium.
Jízda zručnosti na pekařském retrokole dala zabrat i
těm nejzkušenějším. Vítězství
v této disciplíně si nakonec
odnesl Pavel Tomeš v čase 19
sekund. „Na kole mi to docela
šlo, jen stabilita na mokrém
trávníku byla horší,“ svěřil se
vítěz.
Na podporu tradičního vý-

Veletrh nabídl práci i vzdělání tisícům návštěvníků z Liberecka
Liberecko – Deset tisíc zájemců o vzdělání či budoucí
povolání zamířilo koncem
uplynulého týdne do liberecké Home Credit Areny.
Už podeváté si sem našli
cestu na veletrh vzdělávání a
pracovních příležitostí pod
názvem Educa My Job Liberec. „Zájem veřejnosti o na-

bídku veletrhu každoročně
dokazuje, že spojení oblastí
vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě má
opodstatnění a výrazně pomáhá zájemcům při hledání
vhodné kariéry,“ říká o veletrhu ředitel pořádající společnosti
Lukáš
Přinda.
Během třídenní prezentace

se v aréně ukázalo přes sedmdesát škol a téměř padesátka
zaměstnavatelů či personálních agentur.
„Návštěvníci si mohli užívat i bohatý doprovodný program. Zahrnoval módní přehlídky nebo ukázky studentských prací,“ okomentovala
tisková mluvčí veletrhu Ve-

ronika Hořejší. Podle jejích
slov
patřily
k oblíbeným atrakcím i fotokoutek a wi-fi free zóna.
Součástí Educy byla i debata se známými osobnostmi.
O úspěších i profesích přišli
povyprávět Michal Dvořák ze
skupiny Lucie a miliardář Karel Janeček.
(red)

Divadelníci z Krkonoš ve Vysokém uspěli.
Míří na celostátní přehlídku do Hronova

robku, chleba, se v areálu
Struhy koulelo již potřetí.
„Víte, v naší zemi je dnes
kladen důraz hlavně na nízkou cenu bochníku, a ne na jeho kvalitu. Část výrobců tomuto diktátu podléhá a důsledkem je, že za potraviny
potažmo chleba se vydává něco, co s kvalitním pecnem nemá nic moc společného. Bohužel tomuto trendu jde na
ruku i náš stát, který nejenže
kvalitu potravin důsledně nesleduje, ale dokonce některé
potravinářské normy průběžně změkčuje. Třeba umožňuje, aby se přidával tvrdý chléb

do těsta chleba nového,“ komentoval Jiří Mikula, hlavní
pořadatel Koulení chleba 2015
a majitel Pekárny a cukrárny
Mikula.

Pecny snědí koně

„Jsem pekař a vím, že chléb je
boží dar, kterým se nemá
plýtvat. Rád bych proto upozornil, že závodní pecny jsou
chleby staré, neprodané a zabalené ve fólii. Po akci bochníky rozkrájíme, usušíme a
věnujeme jízdárnám ke zkrmení,“ konstatoval na závěr
Jiří Mikula.
(njt, jm)

Soutěžte s Deníkem
Můžete vyhrát vstupenky na Visací zámek

Trutnovsko/ Semilsko – Hned
na dvou místech v našich regionech se uskuteční koncerty
před oslavou třiatřicátých narozenin kapely Visací zámek.
Muzikanti přijedou 24. října do
Pěnčína u Turnova, a 28. listopadu do Dvora Králové nad Labem. Na koncerty, které Visací zámek spolu s kapelou Plexis
odehraje ve zmíněných místech, mohou čtenáři získat vstupenky. Pořadatelé s Krkonošským deníkem o ně zorganizovali
soutěž. Napište odpověď na otázku: Kolika personálními změnami prošla kapela Visací zámek za dobu svého působení? Odpovídejte do pátku 23. října dvanácti hodin na mailovou adresu:
michaela.strakova@denik.cz. Nezapomeňte uvést svůj telefon,
abychom vás mohli informovat o případné výhře.
(red)

Hra Plamen dala
dětem na blátě zabrat

DIVADELNÍHO PODZIMU se zúčastnilo osm soutěžních souborů s inscenacemi, které vybrala programová rada. Divadelní spolek Krakonoš je
na snímku vlevo, vpravo pak nahoře scéna DS Mrsťa Prsťa Kouřim a pod ní dva snímky z představení DS Zmatkaři Dobronín. Foto: Ivo Mičkal

Z titulní strany
Vysoké nad Jizerou – Vesnické divadlo žije a dalo o sobě
v minulých dnech vědět. Tradiční Krakonošův divadelní
podzim si ve Vysokém nad Jizerou odškrtl další díl.
Místní z Divadelního spolku Krakonoš se mohou radovat. Vsadili na Zločin v Posá-

zavském Pacifiku a oslovili
porotu. Získali několik cen
včetně hlavní za inscenaci, a
tím i nominaci na Jiráskův
Hronov.
„Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim se tentokrát zúčastnilo
osm soutěžních souborů s inscenacemi, které programová
rada vybrala z nominovaných

či doporučených na oblastních přehlídkách. Již před
vlastním zahájením vysocké
přehlídky vyvolávala velký
zájem překvapivě široká dramaturgická skladba, ukazující na tematickou bohatost a
žánrovou pestrost určité části
amatérského divadla,“ charakterizoval letošní ročník
předseda odborné poroty
František Laurin.
(jf, jm)

Vysocká přehlídka
Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních
přehlídek a vrcholí právě národní
přehlídkou Krakonošův divadelní
podzim ve Vysokém. Účastníkem
přehlídky mohou být jen soubory
z obcí, které nemají více než
5000 obyvatel a nejsou součástí
vyššího samosprávního celku.

Jilemnice – Na sedm set dětí
se sjelo do krkonošského města, aby v pětičlenných hlídkách absolvovaly hru Plamen, určenou pro mladé hasiče. Závod hasičské všestrannosti je prověřil na nelehké
trati. S mlhou, drobným deštěm a blátem v lesních úsecích
závodníci statečně bojovali.
„Výsledky
jsou
přímo
úměrné nejen přípravě, ale
nezbytnému štěstí, protože
trasa vedla blátem a vodou,“
připomněl vedoucí odborné
rady mládeže při OSH v Semilech Pavel Štěpánek.
Mladí hasiči stříleli ze
vzduchovky, poskytovali první pomoc, prokazovali znalosti věcných prostředků požární ochrany a mapové značky,
šplhali na laně, ukázali, jak
umí uzlovat a určovali azimut.
„Trasu jsem prošel a musím říci, že se s ní mladí hasiči
poprali na výtečnou,“ konstatoval starosta OSH Arnošt
Černý. V cíli převzaly hlídky
pamětní diplomy a medaile,
které předával náměstek starosty sdružení Jaroslav Bachtík. „Těší nás zejména to, že
nedošlo k závažnému úrazu a
projevila se bezchybná spolupráce s vedoucími kolektivů,“
podotkl. Mladí hasiči prokázali dobrou kondici zejména v
běhu, dokonce se mnozí nechali slyšet, že by si trasu klidně dali ještě jednou.

V kategorii mladších žáků
zvítězila Poniklá A, druhé
místo si odvezly děti z Jablonce nad Jizerou B a na třetím se
radoval tým Víchové A.
Ve starších zlato vybojoval
Jablonec nad Jizerou A, stříbro Poniklá A a z třetí pozice
mělo radost družstvo Semil A.
V dorostenkách zvítězila děvčata Bozkova, v dorostencích
Jablonec nad Jizerou.
Příjemným zázemím se pro
děti stala jilemnická tělocvična, kde si mohly zatrénovat
nebo zahrát míčové hry při čekání na start. Všechny potěšily i řízky s bramborovým salátem, připravené jilemnickými hasiči.
„Museli jsme uvařit dva
metráky brambor a usmažit
stovky řízků. Strávili jsme tím
část noci, ale v žádném případě toho nelitujeme,“ řekl Alena Prchlíková, jedna z jilemnických hasiček a vedoucích
mládeže.
Věra Nutilová

