
NÁVRAT K NAŠÍ ČTVRTSTOLETÉ HISTORII
Není vůbec od věci, začít newsletterový křížovkářský rok s letopočtem 2023 připomínkou loňského jubilea České abilympijské asociace – 25 let její
existence, která se začala psát 15. října 1997.
Důkazů o naší výborné pověsti je nespočet, zdaleka to nejsou pouze kladná hodnocení klientů jednotlivých aktivit, návštěvníků kavárny, akcí nejen
v sálu... Potvrzují to i různá ocenění – z nedávné doby stojí za zmínku udělení značky spolehlivosti Prověřená veřejně prospěšná organizace, o které
se už mnohé napsalo.
Jedno ze starších ocenění, diplom, visí na stěně v průčelí Centra Kosatec. Udělily nám ho jako neziskové organizaci roku 2017 Koalice nevládek
Pardubicka (KONEP) a Pardubický kraj – dvě rozmazaná slova v jeho textu obsahují tajenky. 
Souvisí s ním i vedlejší grafická plaketa. Její podoba symbolicky vyjadřuje, řečeno slovy ředitelky KONEPu, že „tato cena je určena všem, kteří
nezištně pomáhají  druhým, projevují zájem o své okolí  a činí dobré skutky. Jejich příběhy vzbuzují  pozitivní emoce a je z nich patrné, že jsou
skutečně přínosem pro společnost a mají srdce na dlani“.

Vodorovně: A. Ženské jméno; menší hora. – B. 2. tajenka (spodní řádek). – C. Ten i onen; psací potřeba; solmizační slabika. – D. Jméno Janžurové;
sklíčko na jedno oko; vojenské letadlo sovětské výroby. –  E.  Popěvek;  zrnitý sníh; dravý pták; SPZ okresu Třebíč.  –  F.  Drobná árie; osidla. –
G. 1. tajenka (horní řádek). – H. Asijský tur; německý filozof.
Svisle:  1. Slovenské  město. –  2. Část  města  Jablonné  v  Podještědí;  stékající  dešťová  voda.  –  3. Místnost  (valašsky);  šermířský  vmyk. –
4. Domácky Adéla; sídlo v Austrálii. –  5. Pobídka tahounů k chodu (řídce); poštovné. –  6. Dánský historik;  k čemu. –  7.  Kostka na látce; mužské
jméno.  –  8. Zkratka okresního výboru; správní jednotka. –  9. Pruh; bezostná ryba. –  10. Pouze (nářečně); lavice. –  11. Mířit; ohrazené místo. –
12. Kanál v ulicích holandských měst.
Pomůcka: filo, lenok, Miena. (mk) 


