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Současný koronavirový stav přináší obtíže celé 
naší společnosti. Často slýcháme o tzv. první 
linii, kterou tvoří lidé, kteří jsou nejvíce přímo 
ohroženi. Jedná se o zdravotníky a další složky 
integrovaného záchranného systému. Jim patří 
náš největší dík, že současná situace je, jaká je,  
a nepodobá se italské či španělské tragédii. Tyto 
díky se rozhodli vyjádřit osobně někteří výrobci 
KRAJE PERNŠTEJNŮ a věnovali své výrobky jako 
dar právě těmto novodobým hrdinům. 

Jedním z těchto výrobců je společnost maDamI, která se 
v Dašicích zabývá vývojem a výrobou ovocných koncent-
rátů. maDamI právě tyto limonády věnovala složkám IZs 
v Pardubicích. co je k tomuto nápadu vedlo? „Inspirovalo 
nás plno firem kolem. V tomto těžkém období je velmi po-
zitivní, když vidíme, jak se umíme semknout a být solidární. 
Někdo šije roušky, restaurace vaří jídla a my jsme se mohli 
zapojit tak, že dáme lidem v první linii zdravou limonádu. 
Protože jsou to právě oni, kteří jsou s nemocí covid-19 den 
co den v kontaktu. A tak potřebují ještě daleko víc než kdy 
předtím mít vybudovanou silnou imunitu.“ 
Dalším z těch, kdo se rozhodli ocenit práci našich zdra-
votníků, je firma Pardubický perník Pavel Janoš. společ-
nost Janoš neváhala potěšit svými perníčky zaměstnance 
a pacienty Pardubické nemocnice a zároveň i další lidi, 
kteří nezištně pomáhají v této době ostatním, jako jsou 
například dámy, které šijí roušky. Vždytť právě takový ma-
lovaný perník je už odedávna vyjádřením jen těch nejryzej-
ších citů. Pavel Janoš uvedl: „Věřím, že jsme našimi dárky 
udělali radost jak šičkám roušek, které nám roušky věno-
valy, tak Geriatrickému centru Pardubické nemocnice, kde 

se starají o ty nejstarší 
pacienty.“ 

Věříme, že jste zazna-
menali i ve svém okolí 
další podobné případy, 
kdy někdo bez nároku 
na zisk pomáhá ostat-
ním, tím je alespoň 
vidět, že i špatná věc 
může ukázat to dobré, 
co je v nás.

Tajemství dvou věží
Není tedť řeč o slavné knize pana Tolkiena, ale o dvou 
zvláštnostech v našem regionu. Tyto zajímavosti můžete 
najít na věži kostela sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem 
a na věži kostela sv. Václava ve starých Ždánicích. Oba 
kostely jsou si dost podobné a hlavně mají na svých věžích 
jakési malé cimbuří, což se na kostelech moc nevidí. kde 
se tam to cimbuří ale vzalo? kdo ho vymyslel? má nějaký 
význam? kostel sv. Václava je zajímavý ještě jednou věcí, 
a to tím, že jeho věž nemá půdorys čtverce, ale obdélníků. 
Z boku se věž tedy tváří jako úzká, kdežto z pohledu zepře-
du naopak velmi masivně. Pokud by někdo z čtenářů znal 
či vyzkoumal tajemství oněch cimbuří, napište nám prosím 
krátkou zprávu, rádi se poučíme.
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