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Zastupitelstvo dalo stadionu zelenou
L Z  O L   O  
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VESTAVBY DO VOZIDEL  
PROFESIONÁLNÍ DÍLNA PRO VAŠE VOZIDLO 

PARDUBICE – Streamem koncertu 
ke 180. výročí narození Antonína 
Dvořáka v podání houslisty Jana 
Mráčka a Komorní filharmonie 
Pardubice řízené Janem Talichem 
bylo v neděli večer oficiálně zahá-
jeno 43. Pardubické hudební jaro. 
Záznam pořízený v Domě hudby je 
možno i nadále zhlédnout na www.
pardubickehudebnijaro.cz.         (zr)  

Do Pardubic přišlo
hudební jaro

 
PARDUBICKO - V návaznosti 
na krajskou strategii očkování 
a avizovanou dodávku vak-
cín v příštím týdnu připravu-
je Pardubický kraj rozšíření 
očkovacích kapacit o čtyři 
nová očkovací místa. 

Ta budou v místech, kde mají své 
sídlo krajské příspěvkové organi-
zace ve zdravotnictví a Hamzova 
léčebna v Luži. 
„V návaznosti na schválenou očko-
vací strategii připravujeme otevře-
ní dalších očkovacích míst. Pro tato 
očkovací místa využijeme od 15. 
března tří krajských příspěvkových 
organizací ve zdravotnictví a od 17. 
března Hamzovu léčebnu v Luži. 
Tímto krokem rozšíříme jak kapa-
city očkování, tak pokrytí území 

Ode dneška přibydou v regionu další místa
O OZ O O   Z   O   

očkovacími místy. Každému z očko-
vacích míst bude dodáno 400 vakcín 
od společnosti Moderna. Předpokla-
dem pro fungování těchto center i 
těch, které dále plánujeme spustit 
od dubna, je samozřejmě dostatek 
vakcín od státu,“ sdělil hejtman 
Martin Netolický s tím, že vedle vy-
budování nových očkovacích míst 
bude probíhat také rozšiřování pro-
vozní doby a kapacity očkovacích 
míst v Pardubicích, Chrudimi, stí 
nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách.  
Registrace k očkování a rezervace 
termínů probíhá za pomoci cent-
rálního rezervačního systému na 
adrese registrace.mzcr.cz. S regist-
rací mohou pomoci také bezplatné 
linky 1221 či 466 026 466, která je 
vytvořena Pardubickým krajem. 
„Aktuální informace k očkování v 

našem kraji máme připravené také 
na internetových stránkách www.
pardubickykraj.cz ockovani, kde 
je umístěna mapa kraje s vyznače-
ním jednotlivých očkovacích míst 
a jejich časové dostupnosti od re-
gistrace po rezervaci konkrétního 
termínu. Chceme tak pomoci lidem 
s výběrem konkrétního očkovací-
ho místa, protože se může stát, že 
některé je více zatížené zájmem o 
očkování a čekací doba zde by byla 
delší,“ uvedla náměstkyně hejtma-
na Michaela Matoušková. „V násle-
dujících týdnech budeme očeká-
vat potvrzení příslibu zvýšeného 
množství vakcíny od společnosti 
Pfizer. Obdržení vyšších dodávek 
je podmínkou pro otevření dalších 
očkovacích míst dle krajské strate-
gie očkování.“ dodala.               (DoB) 

PARDUBICE –  Čtvrteční 
jednání zastupitelstva se 
mimo jiné zabývalo při-
dělením finančních pro-
středků vítěznému projek-
tu z výběrového řízení na 
rekonstrukci fotbalového 
stadionu v centru města. 

Vítězem soutěže se stala společ-
nost PORR a.s., jež nabídla stadion 
postavit za necelých 314 milionů 
korun (bez DPH) s dobou plnění 
94 kalendářních týdnů. Splní při-
tom podmínky památkářů, týkají-
cí se západní tribuny.
Po téměř dvouhodinové diskusi, 
v níž vystoupili odpůrci i zastán-
ci rekonstrukce letního stadionu, 
bylo pro přijetí návrhu, což zna-
mená podpis smlouvy s dodava-
telskou firmou a zahájení rekon-
strukce, 24 zastupitelů, proti 12, 
hlasování se zdržel jeden. Nejčas-
tějšími námitkami v debatě byly 
poukazy na neutěšenou finanční 
situaci města a nevhodnost umís-

tění stadionu v centru. Výsledek 
hlasování je však jasný. 
Příznivci pardubického fotbalu si 
tedy mohou konečně oddechnout 
a těšit se na nový stadion, splňují-
cí parametry pro prvoligovou sou-
těž, v níž si momentálně tým FK 
Pardubice, hrající v azylu v praž-
ském olíčku ve Vršovicích, drží 
místo kolem středu tabulky.
Rekonstruovaný areál však ne-
bude sloužit pouze prvoligovým 
fotbalistům. Tréninkovou plochu 
využijí i sportovci jiných odvětví 
a poslouží rovněž dětem ze dvou 
základních škol v centru města. 
Zástupce města, fotbalového klu-
bu i dodavatele te  čeká horeč-
né období, aby do konce května 
byly naplněny všechny formální 
a velmi striktní požadavky Fotba-
lové asociace ČR, nutné pro další 
působení pardubického týmu v 
nejvyšší soutěži. Potěšitelné je, 
že parametry samotného projek-
tu podmínky FAČR převyšují. Na 
stadionu, který je plánovaný pro 

kategorii UEFA 3, bude 4600 za-
střešených sedaček, 6 skyboxů 
(každý z nich pro 12 lidí), vznik-
ne také VIP zóna pro 150 lidí, MI  
zóna i komfortní zázemí pro mé-
dia a jejich práci. Projektanti počí-
tali i s prostory pro občerstvení a 
toalety diváků, které by měly mít 
dostatečnou kapacitu. Vítězný ná-
vrh firmy PORR navíc umožnuje v 
případě potřeby navýšení celkové 
kapacity stadionu až na kategorii 
UEFA 4, která by umožnila pořá-
dání pohárových zápasů. 
„Kapacitu stadionu lze dostav-
bou tribun za brankami navýšit 
na 6600 míst a v případě, že by 
pardubičtí fotbalisté dosáhli i na 
evropské soutěže, lze dostavbou 
rohů vytvořit arénu pro více než 
8000 lidí,“ vysvětlil Dušan Čížek 
z představenstva firmy PORR zá-
měr při vytváření projektu. 
K podpisu smlouvy byli město a 
dodavatel připraveni již v pátek. 
Stavba by měla být zahájena v nej-
bližších týdnech.  (ro) Foto: PORR

PARDUBICKO - Zájem o provádě-
ní očkování je mezi praktickými 
lékaři v regionu chvályhodný. 
„V Pardubickém kraji máme v tuto 
chvíli největší podíl zapojených 
praktických lékařů do očkování z 
celkového počtu registrovaných 
ambulancí, za což všem patří velký 
dík. Celkově máme evidováno 238 
ordinací s tím, že zapojeno je 149, 
tedy necelých 63 procent. Víme, 
že dodávek pro praktiky od státu 
nebylo prozatím takové množství, 
jaké bychom si všichni přáli, ale 
chci garantovat, že i nadále bude-
me všechny vakcíny Astra Zeneca 
dávat praktikům k dispozici,“ uve-
dl uprostřed minulého týdne hejt-
man Martin Netolický.                 (zr)

Zájem praktiků

av y o ešel
ro lav l mpl

PARDUBICE – Ta smutná 
zpráva přišla předminulou 

n e d ě l i 
v e č e r 
těsně po 
u z á v ě r -
ce, tudíž 
se ji ne-
podařilo 
z a ř a d i t 

do aktuálního vydání. O den 
dříve, v sobotu 6. března, ze-
mřel ve věku 94 let Miroslav 
Klimpl, dlouholetý spolupra-
covník Týdeníku Pernštejn. 
Řadu let vycházely na strán-
kách našeho listu jeho články o 
historii Pardubic i jejich okolí. 
Čtenáři je měli rádi a s obli-
bou je vyhledávali. Miroslav 
Klimpl zasvěceně a se znalostí 
faktů a jejich souvislostí psal o 
událostech, jevech a lidech z 
časů velmi vzdálených, třeba i 
před příchodem Pernštejnů do 
Pardubic, ale i z historie novo-
dobé, včetně té zcela nedávné. 
Popularita jeho příspěvků byla 
natolik silná, že redakce nevá-
hala ty nejzajímavější dokonce 
čas od času zopakovat. A klad-
né ohlasy na sebe nenechaly 
čekat.
Miroslav Klimpl navždy ode-
šel v úctyhodném věku a lidé 
v regionu na něj budou rádi 
vzpomínat.  Nikdy neváhal 
pomoci při ověřování dat, 
jeho osobní archiv byl vskut-
ku obsáhlý.
Poslední rozloučení se ze-
snulým se koná v pardubic-
kém krematoriu v pondělí 
15. března v 9 hodin. Téměř 
symbolicky v čas, kdy je toto 
vydání Týdeníku Pernštejn 
přivezeno do Pardubic z 
pražské tiskárny. 
Čest jeho památce       (red)  

PRAHA - Ministerstvo životní-
ho prostředí již podruhé zru-
šilo uhelné elektrárně Chva-
letice výjimku na vypouštění 
nadlimitního množství oxidů 
dusíku (NOx) a 3,5násobné 
překračování limitu pro rtuť, 
kterou jí udělil krajský úřad 
v Olomouci. 

Důvodem pro zrušení výjimky je 
podle ministerstva zejména nedo-
statečně odůvodněná výše znečiš-
ťování, o kterou provozovatel elek-
trárny žádá, a také nedostatečné 
zdůvodnění, proč jsou podle provo-
zovatele náklady na snížení emisí 
nepřiměřeně vyšší než přínosy pro 
životní prostředí a zdraví lidí.
Ministerstvo také zjistilo, že pro-
vozovatel do žádosti nadsadil 
náklady na výjimku pro rtuť - ve 

Výjimka pro Chvaletice zrušena,
elektrárna neodůvod ovala dostatečně 

skutečnosti by splnění limitů stá-
lo navíc 48 milionů korun ročně, 
což odpovídá obratu elektrárny za 
4,5 dne. Ministerstvo rozhodlo na 
základě odvolání obce Veltruby, 
místních občanských spolků a ce-
lostátních ekologických a právnic-
kých organizací.
Ministerstvo provozovateli vytklo, 
že si v rámci výjimky nechává ne-
odůvodněnou rezervu, a to jak z 
časového hlediska, tak co do výše 
emisního limitu. V dalším řízení 
musí provozovatel podle minister-
stva žádost přepracovat.
O masivní překračování nových 
emisních limitů žádá elektrárna 
Chvaletice od začátku roku 2019. 
Do srpna 2021, kdy začnou nové li-
mity platit, musí bu  získat výjim-
ku, začít plnit limity, nebo omezit 
svůj provoz.                                   (zr)

PARDUBICE - Zastupitelé ve čtvrtek 
rozhodli o změně vzhledu městské 
dominanty. Zvažovali, zda omítnout 
Zelenou bránu, či ji ponechat ve stá-
vající (nikoli však původní) podobě s 
obnaženým zdivem. Po emotivní de-
batě  nejtěsnější většinou hlasů prošla 
varianta s omítkou. Proces úpravy pa-
mátky, jež do doby před více než sto 
lety omítku vždy měla, je teprve na 
počátku, záležet bude i na financích. 
Pro omítnutí věže se již dříve vyjad-
řovala i většina občanů, účastnících 
se na dané téma anket.                     (zr)

Zelená brána
s bílou omítkou
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čemž poslední výzvy může vyhlá-
sit nejpozději do konce června. 
Aglomeraci se daří rezervované 
prostředky úspěšně čerpat, pouze 
v případě Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konku-
rence schopnost (OPPIK) v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu, 
byla část alokace Hradecko-pardu-
bické aglomerace ve výši více než 
160 milionů korun převedena na 
programy COVID II a Antivirus. 
Naopak navýšit se podařilo aloka-
ci u Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) na 
aktivitu památky, a to o bezmála 
17 milionů korun, které využije 
Pardubický kraj na obnovu in-
ternitzových automatických mlý-
nů pro umístění Východočeské 
galerie.
Řídicí výbor se tentokrát zabýval 
ryze dopravní tematikou. Statu-

PARDUBICE / HRADEC KRÁ-
LOVÉ - Dva dopravní termi-
nály i příprava programo-
vého období 2021 . Těmito 
a dalšími tématy se zabýva-
li členové Řídicího výboru 
ITI, kteří se po více než pa-
desáté sešli na online jed-
nání Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

Zástupci klíčových partnerů od 
prvních výzev v říjnu 2016 podpo-
řili téměř dvě stovky projektových 
záměrů, poslední z nich pak pro-
jednají do poloviny tohoto roku.
Programové období 2021–2027 již 
oficiálně začalo, ale to předcháze-
jící ještě neřeklo poslední slovo. 
Hradecko-pardubická aglomerace 
aktuálně stále dočerpává alokaci 
rezervovanou u pěti operačních 
programů pro období 2014+, při-

Především o dopravních terminálech v krajském městě
HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE NA POMEZÍ DVOU PROGRAMOVÝCH OBDOBÍ

Pardubický kraj vloni neza-
pomínal na venkov a životní 
prostředí. Pardubický kraj 
prostřednictvím vlastních 
dotačních programů podpo-
řil v loňském roce projekty v 
oblasti venkova a životního 
prostředí za více než 90 mili-
onů korun. Zhruba polovina 
této částky byla investována 
do rozvoje vodohospodářské 
infrastruktury a dalších více 
než 33 milionů korun směřo-
valo do obcí v rámci Progra-
mu obnovy venkova. 
Přesto e krajský rozpočet 

v lo ském roce nepříznivě 
ovlivnila koronavirová krize 
a samospráva se musela vy-
rovnat s výpadkem inancí, 
je d le ité, e se podařilo i v 
rámci omezených mo ností 
zachovat podporu venkova. 
Pro mne osobně je to priorita i 
pro nadcházející období s tím, 

e cílem je dostat podporu do 
obcí co nejkratší a nejpřímější 
cestou. Jako konkrétní příklad 
bych určitě vyzdvihl dlouho-
době realizovanou podporu 
venkovských prodejen,  sdělil 
krajský radní pro venkov, ze-
mědělství a životní prostředí 
Miroslav Krčil. 
K r o m ě  v o d o h o s p o d á ř s k é 
infrastruktury a projektů 
obcí podpořil kraj téměř 10 
miliony korun i hospodaře-
ní v lesích. Především šlo 
o podporu těžby kůrovcem 
napadených stromů a reali-
zaci oplocenek. Využívaný 
byl také program na podpo-
ru začínajících včelařů, na 
který kraj vyčlenil necelých 
380 tisíc korun. Další zhruba 
dva miliony korun poskytl na 
vzdělávání a osvětu v oblasti 
životního prostředí. 

Pardubickým krajem 
   telegra cky

*********************

tární město Pardubice do výzev 
nositele předložilo rovnou dva ter-
minály: terminál B a terminál Uni-
verzita. Byť oba v blízké budouc-
nosti vyrostou na území města 
Pardubic, jejich význam v území 
bude rozdílný. „Terminál B vyře-
ší problém regionální dopravy ve 
městě, zajistí lepší propojení au-
tobusové a železniční dopravy, a 
to včetně návaznosti na městskou 
hromadnou dopravu. Naopak ter-
minál Univerzita zabezpečí odpo-
vídající infrastrukturu pro jeden 
z klíčových dopravních uzlů ve 
městě, kde dochází ke křížení re-
gionální a městské hromadné do-
pravy,“ uvedl primátor Pardubic a 
předseda Řídicího výboru ITI Mar-
tin Charvát. Terminál Univerzita 
získal od ŘV ITI kladné stanovisko, 
k terminálu B bude muset město 
Pardubice během devadesátiden-

Jednal kůrovcový štáb. I 
přes zdánlivé zlepšení situ-
ace s šířením kůrovce chce 
být kraj připraven na mož-
né problémy spojené s tím-
to škůdcem. Poprvé v tomto 
roce se proto sešel Kůrovco-

PARDUBICE -  Pardubický kraj 
pokračuje v úpravách bývalé-
ho školského areálu v Ohra-
zenicích. 

Na začátku letošního roku byly 
zkolaudovány energeticky úsporné 
úpravy dvou budov, které slouží 
jako depozitáře pro Východočeské 
muzeum v Pardubicích a Krajskou 
knihovnu v Pardubicích. V součas-
né době se upravuje část interiérů 
muzejní budovy pro pracoviště 
konzervátorů. 
„Areál v Ohrazenicích se mění 
před očima. Lidé to mohou vidět 
i ze silnice od Globusu na Lázně 
Bohdaneč. Po pravé straně za plo-
tem nyní svítí omítka dvou moder-
nizovaných budov,“ řekl náměstek 
hejtmana pro investice a kulturu 
Pardubického kraje Roman Línek. 
„Pardubický kraj nyní investoval 
do výměny oken, dveří, částečné-
ho zastínění a celkového zateplení 
pláště budov a jejich střech 12,8 
milionu korun. Z toho budeme 4,9 
milionu uplatňovat v evropských 
fondech,“ dodal Línek.
Spolu s ředitelem Východočeského 
muzea Tomášem Libánkem kont-
rolovali postup prací uvnitř jedné z 
budov. Také tam probíhal čilý pra-
covní ruch. „Vyměňují se tu roz-
vody a instalace a v jednom patře 

Ohrazenické depozitáře v novém kabátě,
areál se čilým ruchem mění před očima

upravují interiéry, je to akce za dal-
ších pět milionů korun. Muzeum 
sem přemístí veškeré dílny konze-
rvátorů. V dalších patrech jsou už 
delší dobu naše depozitáře,“ infor-
moval Libánek. 
„Postupně chceme celý areál 
zkultivovat. Po dokončení sta-
vebních úprav zmizí dosavadní 
krček mezi budovami, přibude i 
venkovní osvětlení a časem i te-

rénní úpravy okolí. Naším dalším 
postupným cílem je především 
úprava poslední budovy, která je 
stále v původním stavu, a to pro 
účely krajského depozitáře pro 
archeologii. Vzhledem k pokra-
čující stavbě dálnice a obchvatů, 
kde se provádějí archeologické 
průzkumy, ho budeme brzy po-
třebovat,“ uzavřel Línek. 
                            (zun) Foto: ARCHIV

ní lhůty doložit chybějící stavební 
povolení.     
Do konce programového období 
plánuje nositel ITI vyhlásit ještě 
tři výzvy z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. 
„Aktuálně dočerpáváme poslední 
volnou alokaci, pro kterou budou 
nejpozději v květnu vypsány po-
slední výzvy na aktivity cyklodo-
prava, terminály a bezpečnost do-
pravy,“ upřesnil manažer ITI Filip 
Hoffman.
Nositel ITI současně intenzivně 
pracuje na přípravě nové Strategie 
území Hradecko-pardubické aglo-
merace, která má již dokončenou 
analytickou a návrhovou část. V 
dalších měsících čeká členy tema-
tických pracovních skupin práce 
na tzv. integrovaných řešeních. Ta 
budou navrhovat odstranění pro-
blémů identifikovaných v analýze 

pomocí konkrétního strategického 
projektu či souborů projektů, a 
to jak na celém území aglomera-
ce, tak v jejích částech. „Strategie 
se při návrhu řešení konkrétního 
tématu nově nebude zaměřovat 
pouze na evropské zdroje rezervo-
vané pro Hradecko-pardubickou 
aglomeraci, ale bude nabízet kom-
binaci finančních prostředků jak z 
alokace nositele ITI, tak z vlastních 
prostředků žadatele, regionálních 
akčních plánů v gesci krajů či ji-
ných dotačních titulů,“ uzavřel 
manažer ITI Filip Hoffman.
Pokud nedojde k dalšímu zdržení 
přípravy programového období, 
měla by být Strategie území Hra-
decko-pardubické aglomerace 
dokončena do konce roku 2021 a 
první výzvy nositele ITI by moh-
ly být vyhlášeny v polovině roku 
2022.                                                        (zr) 

vý kalamitní štáb Pardubic-
kého kraje na online jednání, 
aby zhodnotil současný stav 
a domluvil se na možných 
postupech do budoucna. 
Je potřeba, abychom byli na-

dále obezřetní a situaci velmi 
pečlivě sledovali. Na tom jsme 
se při jednání jednoznačně 
shodli. By  se m e zdát, e 
se situace časem zlepšuje, tak 
zdaleka nemáme vyhráno. Je 
pravděpodobné, e v následují-
cích měsících mohou mít někte-
ré oblasti na zemí kraje, které 
ještě nebyly zasa eny, s k rov-
cem poměrně velké problémy,  
uvedl radní Miroslav Krčil.
Členové štábu se také shodli 
na tom, že nejdůležitější je v 
boji s kůrovcem stále včas-
nost, a to jak v případě loka-
lizace výskytu kůrovce, tak 
včasnost těžby kůrovcem na-
padeného dřeva a přepravy 
dřeva ke zpracování. Včas-
nost je přitom podmíněna 
dobrou informovaností. Kraj 
proto chystá i základní in-
formační kampaň, se kterou 
chce oslovit jednotlivé obce 
v Pardubickém kraji. Jejich 
prostřednictvím by se pak 
měly informace dostat až k 
vlastníkům lesů, kterým jsou 
v první řadě určené.
Podle radního Miroslava Kr-
čila je důležité, že bude kraj 
i nadále finančně podporo-
vat malé vlastníky lesů. o-
mnívám se, e je to e ektivní 
nástroj v boji proti k rovci. 
Navíc v kombinaci s rostoucí 
výkupní cenou za k rovcem 
napadené dřevo by mohla 
e ektivita ještě r st stejně 
jako motivace majitel  les  
této mo nosti vyu ít,  sdělil 
Miroslav Krčil. 
Další jednání štábu se má 
uskutečnit v polovině červ-
na. Očekává se zhodnocení 
letošního jara z pohledu vý-
skytu a případného postupu 
zasažených oblastí a debata 
o dalším postupu či případ-
ném přijetí dalších opatření.

Podjatost v případě Opatovic
řízení o rozkladu přehodnotil. 
O výjimku z nových emisních 
limitů ve stejném kraji v sou-
časné době usiluje i uhelná 
elektrárna Chvaletice. I v tomto 
případě Ministerstvo životní-
ho prostředí shledalo, že jsou 
úředníci ve stavu systémové 
podjatosti, výjimku pak elek-
trárně udělili úředníci Olo-
mouckého kraje. Nyní se čeká 
na rozhodnutí ministerstva, 
protože se ekologické organi-
zace a obec Veltruby proti roz-
hodnutí kraje odvolaly. 
Zastupitelé Pirátů předminulý 
týden navrhli, aby se zastupi-
telstvo Pardubického kraje stej-
ně jako v případě žádosti o vý-
jimku pro elektrárnu Opatovice 
vyjádřilo i proti udělení výjim-
ky pro elektrárnu Chvaletice. 
Většina krajských zastupitelů 
však tento návrh nepodpořila. 
„Je paradoxní, že v případě 
Opatovic, které jsou hlavním 
zdrojem tepla pro Pardubice, je 
kraj tak přísný. Podobně katego-
rické rozhodnutí totiž neučinil 
ve věci chvaletické elektrárny, 
která je mnohem významněj-
ším znečišťovatelem ovzduší,  
podotkl k věci Jan Rovenský z 
Greenpeace.                        (zr)

PRAHA / PARDUBICE - Mi-
nisterstvo životního pro-
středí rozhodlo, že úřed-
níci Pardubického kraje 
jsou ve vztahu k uhelné 
e l e k t r á r n ě  O p a t o v i c e 
podjatí.

Řízení o výjimce z nových 
emisních limitů se proto pře-
sune na Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Provozovatel elek-
trárny žádá o možnost vypou-
štět nadlimitní množství rtuti 
a oxidů dusíku. 
Zastupitelstvo Pardubické-
ho kraje v prosinci minulé-
ho roku schválilo usnesení, 
v němž nedoporučilo udělení 
výjimky pro elektrárnu Opa-
tovice. Podle ministerstva 
samo vyjádření zastupitelů 
stav podjatosti nezpůsobilo, 
proto ministerstvo nejdříve 
námitku podjatosti ze strany 
kraje odmítlo. Ovšem když 
se vyjádřil proti výjimce pro 
Opatovice i hejtman Martin 
Netolický a zástupcem kraje 
v řízení proti udělení výjim-
ky se stal jeden z krajských 
úředníků, ministr životního 
prostředí Richard Brabec roz-
hodnutí svého resortu během 

PARDUBICKO - Lídři koalice SPO-
LU rozvážejí po Pardubickém kraji 
české respirátory FFP2. Rozhodli 
se, že místo plánované březnové 
volební kampaně raději pomů-
žou těm nejzranitelnějším lidem 
ochránit jejich zdraví. Podobně v 
těchto dnech činí ostatní kolegové 
z koalice po celé ČR. 
V České republice platí plošná po-
vinnost nosit respirátory, které 
jsou ale pro sociálně slabé neza-
nedbatelnou finanční zátěží. „Bylo 
mi proto ctí a potěšením předat re-
spirátory české výroby potřebným 
organizacím v sociálních službách, 
a to společně s Radimem Jiroutem 
a Markem Výborným. Vládní roz-
hodnutí přicházejí pozdě a nedo-
myšleně, v důsledku jsme nuceni 
používat často nekvalitní a draze 
dovážené pomůcky z Asie. To není 
dobře  Věřím, že alespoň touto 
troškou do mlýna přispějeme dob-
ré věci,“ říká lídr koalice SPOLU 
Pavel Svoboda (za TOP 09).
Celkem bude v kraji rozvezeno 
1500 respirátorů FFP2 české vý-
roby. Členové koalice vytipovali 
několik organizací, jmenovitě Ob-
lastní charitu Pardubice, Centrum 
J. J. Pestalozziho v Chrudimi nebo 
Červený kříž v stí nad Orlicí. (zr) 

Lídři SPOLU
vezou respirátory
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PARDUBICE – V lo ském 
roce nemohl Pardubický 
kraj předat ocenění za rok 
2019, letos se proto chystá 
předat ocenění za dva roky 
najednou. Pokud to epide-
mická situace dovolí, se-
jdou se laureáti s představi-
teli kraje a dalšími hosty 26. 
května v Domě hudby.

Cenu za zásluhy o Pardubický 
kraj za rok 2020 převezmou od-
borník v oblasti gastronomie 
Václav Šmerda, pedagožka Jar-
mila Stibicová a také pozůstalí po 
grafikovi Ivo Křenovi a potomci 
světově uznávaného výtvarného 
umělce Karla Malicha, kteří byli 
oceněni in memoriam. Cenu Mi-
chala Rabase získali Jiří Netušil a 
Vojtěch Souček za poskytnutí po-
moci při dopravní nehodě a On-
dřej Slaný za poskytnutí pomoci 
při život ohrožujícím stavu. 
„I v závěru loňského roku se 
nám sešlo mnoho nominací, ze 
kterých vybírala komise složená 
ze zástupců všech stran v Zastu-
pitelstvu Pardubického kraje, 
doporučené návrhy ocenění pak 
stvrdili zastupitelé. Doufáme 

yšš  vč  
Češtino má milovaná, jazyku 
m j rodný a nejdra ší, měl jsem 
o tebe strach. Bál jsem se, e tě 
letošní mela kolem maturit pošle 
do háje de nitivně. Naštěstí byl 
zvolen jakýsi kompromis a áci 
nejvyšších ročník  středních 
škol budou muset podstoupit 
alespo  didaktické testy. st-
ní zkouška je samozřejmě také 
d le itá, ale budi , čínský virus 
jí nenahrává, a tak maturanti ji 
koncem jara neabsolvují. ohlo 
to však s tebou, češtino, dopad-
nout daleko h ř.
U  delší dobu mám pocit, e 
mnozí lidé tě pova ují za oškli-
vou Popelku, zacházejí s tebou 
nevlídně a byli by nejraději, kdy-
bys vypadla z náplně učiva nejen 
u maturit, ale snad i zcela. 
Poka dé to začíná hloupými ná-
vrhy týkajícími se příčestí mi-
nulého, vyjmenovaných slov a 
interpunkce. no, tvé rozlišová-
ní, kde správně pou ít a napsat 
měkké i nebo ypsilon, a  ji  jde o 
minulý čas nebo jednotlivá slo-
va, a kam správně umístit ve větě 
čárku, nebo kde ji naopak vyne-
chat, je pro mnohé lidi nepřeko-
natelným problémem, a tak by 
tě chtěli zkrátka a dobře zjedno-
dušit. Jde pouze o jejich duševní 
lenost, tvá pravidla jsou sice na 
první pohled obtí ná, ale mají 
svoji logiku. še se dá naučit, ne 

e ne.  vše se dá rozvíjet, samo-

zřejmě, e nejlépe četbou.
le skutečnost, e lidé dnes 

nečtou, a kdy  u , tak e hodně se 
jich spokojí pouze s počátkem pí-
semného sdělení, nebo prolétává 
text povrchně či těkavě, by byla 
námětem k zamyšlení mnohem 
hlubšímu.

ně toti , češtino, vadí nejvíce, 
kdy  jsi przněna ve zdánlivých 
maličkostech, které by měl ovlá-
dat ka dý, kdo chce tím či oním 
zp sobem vstupovat do veřejného 
prostoru.
Ji  jsem si, el, zvykl na příšernou 
jazykovou rove  třeba remních 
e mail . nterních, ale i těch, ji  
směřují ven z kanceláří, obchod  
a podnik . Kdybys jen tušila, co s 
tebou dovedou vyvádět všelijací 
mana eři honosící se tituly před 
jménem i za příjmením. Kdy  je 
upozorním na chyby, jich  se na 
tobě dopustili a za ně  by dostali 
pětku v páté třídě základní školy, 
pousmějí se a ani se nezačerve-
nají.  někdy mi dokonce opáčí, 

e pro ně je mnohem d le itější 
coby komunikační jazyk anglič-
tina. U  mě nebaví opakovat, e 
takhle se neuva ovalo a necho-
valo ani za protektorátu.
Poka dé, kdy  čtu knihu v an-
glickém originálu, co , abys 
věděla, činívám tak jednou do 
měsíce, těším se, jak si zase vy-
chutnám tu následující v tobě, 
češtino. arná sláva, jazyk Sha-
kespear v je také krásný, nicmé-
ně takový výraz jako pootevřít  
v něm ve ormě jediného slova 
nenajdeš, musíš zvolit jiné řeše-
ní, jak uvedenou činnost vyjád-
řit. rovna na tenhle případ mě 
nedávno upozornil někdo mno-
hem vzdělanější, ne  je moje ma-
ličkost, a já jsem si zase jednou 
mohl uvědomit, jaké v sobě ský-
táš nádherné mo nosti.

ra me se ale ke všedním zále i-
tostem.  třeba k pád m. Kolikrát 
za ívám nevoli pana Nováka, kdy  
zvolám  Pane Nováku  Někdy mám 
pocit, e dotyčný se tváří, jako bych 
mu nadával.  pak ono klasické 
zamě ování příslušných pád  po 
předlo kách kromě a mimo  Po-
dívej se, češtino, na přilo enou 
otogra i a zaplač.  pova , e 

tuhle hr zu jsem zaznamenal u 
pardubického vysokého učení. en-
ně kolem ní chodí či jezdí studenti, 
docenti, pro esoři  a nikomu z nich 
asi nevadí, by  se jich ta výjimka 
přímo týká.    ROMAN MARČ K

PORADNA NRZP

Představujeme laureáty cen za zásluhy a za záchranu  

hlavně, že v závěru května už bude 
možné alespoň částečné setkávání. 
Veřejnost s laureáty seznámíme 
prostřednictvím medailonků na 
webu kraje a na našich sociálních 
sítích,“ řekl hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický.

Přehled laureátů za rok 2020:

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

Václav merda byl nominován 
za celoživotní přínos v oblasti 
gastronomie. Pan Šmerda je uzná-
vaným odborníkem v oblasti gas-
tronomie, řadu let se věnoval pe-
dagogické činnosti v tomto oboru. 
Je členem řady gastronomických 
organizací, dlouholetým porotcem 
významných soutěží a držitelem 
řady profesních ocenění a titulů v 
tomto oboru, včetně nejvyššího čes-
kého profesního ocenění, kříže sv. 
Vavřince.
Jarmila Stibicová byla nominová-
na za občanskou angažovanost a 
celoživotní přínos k budování de-
mokratického ducha společnosti. 
Paní Stibicová byla po řadu let pro-
fesně i lidsky utiskována komuni-
stickým režimem za své občanské 

postoje a politické názory. Aktivně 
se účastnila řady protestních akcí 
a činů, podílela se na šíření nedo-
volených materiálů a informací a 
stála u zrodu řady nově se tvoří-
cích demokratických institucí. Po 
revoluci v r. 1989 se vrátila ke své-
mu občanskému povolání středo-
školské pedagožky a nadále se an-
gažovala a angažuje v občanských 
aktivitách. O svých celoživotních 
zkušenostech diskutuje s mladšími 
generacemi.
Ivo Křen byl in memoriam no-
minován za celoživotní přínos v 
oblasti umění a k rozvoji umělec-
kých sbírek Východočeského mu-
zea v Pardubicích. Tento grafik po 
dlouhá léta pracoval pro Východo-
české muzeum v Pardubicích. Ve-
dle svých uměleckých úspěchů se 
pan Křen významným způsobem 
zasloužil o zisk řady cenných expo-
nátů pro Východočeské muzeum v 
Pardubicích, které tak mohou být 
zachovány pro veřejnost. Jeho od-
kazem pro budoucnost je i nově do-
končená stálá expozice skla, jejímž 
je duchovním otcem.
Karel Malich byl in memoriam 
nominován za mimořádný pří-
nos českému výtvarnému umění. 
Pan Malich je považován za jednu 
z nejvýraznějších osobností české 
umělecké scény 20. století. V jeho 
vizionářském a osobitém přístu-
pu, který prolínal řadou umělec-

let zastoupeny v předních čes-
kých i světových sbírkách, a 
nadále poskytují inspiraci no-
vým generacím umělců.

Cena Michala Rabase za zá-
chranu

Jiří Netušil a Vojtěch Souček 
byli nominováni za poskytnutí 
pomoci při dopravní nehodě. 
Oba muži 16. září 2020 pomohli 
při dopravní nehodě, při které 
vozidlo sjelo ze silničního náspu 
a převrátilo se. Panu Netušilovi 
se podařilo řidiče, který byl v bez-
vědomí, z vozidla vyprostit, ale 
nemohl ho sám odnést členitým 
terénem. V tu chvíli se k němu 
připojil pan Souček, který projíž-
děl kolem nehody a všiml si pla-
menů z hořícího motoru. Společ-
ně přenesli zraněného řidiče do 
bezpečí těsně před tím, než došlo 
k výbuchu a intenzivnímu hoření 
havarovaného vozu.
Ondřej Slaný byl nominován 
za poskytnutí pomoci při život 
ohrožujícím stavu. Pan Slaný 
úspěšně resuscitoval rozhodčí-
ho při amatérském fotbalovém 
zápase dne 12. září 2020 v Polič-
ce. Nominovaný je hasič a fotba-
lového zápasu se účastnil jako 
brankář domácího týmu. Jako 
první se ujal záchrany postiže-
ného.           (zun) Foto: ARCHIV

  L O  O  O O O  Z  Z   O

• imobilní osoby starší 70 let, které se nemohou ze zdravotních důvodů 
dostavit do očkovacího místa ordinace praktického lékaře –  v rámci 
návštěvní služby
 pacienty, u nichž vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu co-

vid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienty s diagnózami a 
zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19
• osoby starší 70 let yto osoby si mohou vybrat, zda se chtějí nechat 
očkovat u praktického lékaře nebo v očkovacím místě, na které se lze ob-
jednat přes centrální rezervační systém.             JITKA KRATOCHV LOV

Koho očkují od 1.3.2021 praktičtí lékaři                                                           

PŘELOUČ / AB  DHAB  - Poprvé 
od účasti s vlastní velkou expozicí 
na výstavě DSEI v Londýně v září 
2018 se na mezinárodním fóru pre-
zentovala společnost SVOS Přelouč 
v posledním únorovém týdnu na 
15. ročníku prestižního Mezinárod-
ního veletrhu obrany IDE  2021 v 
Abú Dhabí ve Spojených arabských 
emirátech. 
„Mohu s uspokojením konstatovat, 
že naše mise na IDE  2021 byla 
úspěšná a splnila naše očekávání,“ 
konstatoval Štěpán Černý, obchod-
ní ředitel SVOS Přelouč, který se 
veletrhu zúčastnil. „Potvrdil se náš 
předpoklad, že pro naši společnost, 
která je s více než 95 procenty ex-
portní, má velký význam možnost 
prezentovat se také na mezinárod-
ních výstavách a veletrzích. Potěši-
lo nás, že do naší expozice zavítali 
jednak naši stávající zákazníci, se 
kterými jsme projednali příležitos-
ti pro další spolupráci, a dále i noví 
zájemci, kteří se seznámili s našimi 
možnostmi dodávek na pancéřova-
ná vozidla a na balisticky odolná 
skla. S mnohými z nich jsme se se-
tkali osobně de facto poprvé od po-
čátku pandemie. Příslušníci ozbro-
jených sil především z afrických a 
asijských zemí projevovali zájem o 
naše speciální vojenská vozidla Pe-
run 4x4 Scout a provedení Perun 
4x4 Hard Top, vozidla VEGA 6x6 a 
4x4,“ uvedl Černý.                            (zr)

spěšná mise
přeloučské rmy

Předložil jsem pozměňovací návrh 
k vládní novele energetického záko-
na, jehož cílem je jednak sjednocení 
způsobu výpočtu a výběru poplatku 
na činnost Energetického regulační-
ho úřadu – a v souvislosti s tím též 
snížení cen elektřiny a plynu pro 
spotřebitele – domácnosti a firmy. 
Není důvod, aby při stanovení výše 
tohoto poplatku byly činěny rozdíly 
mezi odběrateli elektřiny a plynu. 
Zatímco u ceny za elektřinu se tento 
poplatek odvíjí od počtu odběrných 
míst, u ceny za plyn se vychází z jeho 
odebraného množství, čímž jsou od-
běratelé plynu značně znevýhodně-
ni. To chci změnit, a proto navrhuji, 
aby i odběratelé plynu hradili tento 
poplatek pouze na základě počtu 
svých odběrných míst. 
A dále navrhuji výši tohoto poplatku 
zafixovat výslovným ustanovením 

energetického zákona. Doposud je 
tato cena nastavována nařízeními 
vlády v zákonem definovaném ce-
novém rozpětí. Výše poplatku nyní 
činí 2,39 Kč za měsíc na každé od-
běrné místo elektřiny a 1,34 Kč za 
jednu megawatthodinu spotřebova-
ného plynu. Já navrhuji, aby popla-
tek činil 1,70 Kč za jedno odběrné 
místo elektřiny a na 1 Kč za jedno 
odběrné místo plynu. 
Navrhovaná změna tedy kromě sní-
žení cen energií pro občany, které 
jsou nyní jedny z nejvyšších v Evro-
pě, také posílí nezávislost Energetic-
kého regulačního úřadu na aktuální 
vládní a politické moci a bude jej 
motivovat k šetrnému a hospodár-
nějšímu chování.                                                                                
Děkuji za Vaši pozornost 
                         Jiří Kohoutek, poslanec 
             za SPD, Pardubický kraj (PI)

 ámy a pánov , vá en  vol č            

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují v 
závislosti na dostupnosti očkovacích látek.
Praktičtí lékaři v současné době očkují:

Karel alich

Jarmila Stibicová na snímku s áclavem Havlem při jeho návštěvě     
Pardubic v roce 

kých disci-
plín, se vždy 
o d r á ž e l a 
láska k pří-
rodě, zájem 
o poznávání 
všeho nové-
ho a snaha 
o povzne-
sení ducha. 
K formo-
vání jeho 
svébytného 
stylu při-
spěly také 
vzpomínky 
na mládí 
strávené v 
rodných Ho-
licích. Pas-
tely, grafiky, 
plastiky a 
další díla 
jsou řadu 

Zmenší odtok
dešťové vody

HOLICE - Rada Pardubického kraje 
schválila návrh na sloučení projektů 
hospodaření s dešťovou vodou ve 
Střední škole automobilní. Z technic-
kého hlediska je výhodnější projekty 
uskutečnit v rámci jedné stavby. 
Cílem stavby je zmenšit odtok deš-
ťové vody v areálu školy. Proto se do 
areálu umístí retenční nádrž s čer-
padlem včetně dešťové kanalizace, a 
zadržená voda se využije na závlahu 
zeleně, případně poslouží hasičům 
a potřebám města Holice. Zároveň 
dojde v rámci stavebních úprav k 
výměně povrchů. „Stávající povrchy 
v areálu školy jsou ve špatném tech-
nickém stavu. Dlažby, betonové a 
panelové povrchy vyměníme za po-
jízdné zasakovací rošty, čímž se lépe 
vsákne dešťová voda do podloží. Vý-
hodné to bude i z finančního hledis-
ka,“ informoval náměstek hejtmana 
Roman Línek.                                   (dep)
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O CENU PRO VÝHERCE

Tajenka polovýpl ky skrývá název cizopasného endoparazita.

VODOROVN : A. Umělý jazyk  vadné zboží. – B. Podzimní setba  vedlej-
ší místnost. – C. Zdlouhavě  územní celek. – D. Chem. zn. hliníku  rolety  
čistící prášek. – E. Velká místnost  škodliví motýlci  název římské tisí-
covky. – F. Mravovědec  sen. – G. Odborná porota  obec u Jihlavy. – H. 
Primitivní zavazadlo  lesklý nátěr.
SVISLE: 2. Mo  se. – 3. Ali  dim  EMS  ita  KIN  lom. – 4. Idol  jota  Lima  
Omar. – 6. Ataman  opasek. – 8. Dráteník  izolátor.        Autor: JIŘ  MOTL

Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou 
na lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy T- String a.s., vrátnice 
Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mailem, 
adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání: VATOVEC. Pro výhru, 
kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: Petr GLOSS, Par-
dubice. Výhru možno vyzvednout po předchozí telefonické domluvě na 
č. 731 468 575 od úterý do 14 dnů od zveřejnění, pak výhra propadá.

KOUP M garáž v Pardubicích do 
250 000,- Kč. Telefon 777 827 946.

INZERCE

První koncert hudebního festivalu zahájil rovněž
program 500 let renesance ve východních Čechách

PARDUBICE - Koncertem, 
který byl prologem k le-
tošnímu ročníku festivalu 
Pardubické hudební jaro, 
byl v neděli 7. března za-
hájen také program 500 let 
renesance ve východních 
Čechách. V současné situaci 
zatím pouze on-line.

Diváci zhlédli a vyslechli koncert 
nazvaný Fortuna Volubilis v po-
dání vokálně instrumentálního 
renesančního souboru Ensem-
ble More Maiorum a sopranistky 
Hany Blažíkové. Koncert můžete 
i nadále nalézt prostřednictvím 
sociálních sítí, odkaz najdete na 
www.pardubickehudebnijaro.cz  
nebo na https: vilem500.cz .
 „Letošní rok se v našem kraji 
nese v duchu renesance. Připomí-
náme si 500. výročí úmrtí Viléma 
z Pernštejna a do programu na-
zvaného 500 let renesance ve vý-
chodních Čechách je připraveno 
na 70 zajímavých akcí. Uvidíme, 
v jaké míře se budou moci usku-
tečnit letos, nebo zda se některé 
přesunou do dalšího roku. Pardu-
bické hudební jaro přispělo tře-
mi tematickými koncerty a první 
z nich byl odvysílán z rytířského 
sálu Zámku Pardubice. Inspirací 
byla zdejší renesanční nástěnná 
malba Fortuna Volubilis neboli 
Štěstěna vrtkavá. Přímo před ní 
také hudebníci hráli skladby, kte-
ré v těchto prostorách pravděpo-
dobně zněly i v době Pernštejnů. 

Některé vznikly ve stejné době 
jako tato malba,“ říká náměstek 
hejtmana Pardubického kraje Ro-
man Línek.
Soubor Ensemble More Maiorum 
pod uměleckým vedením Jakuba 
Kydlíčka se věnuje právě gotické 
a renesanční hudbě. Jeho výraz-
nou tváří je sopranistka a harfis-
tka Hana Blažíková, jejíž hlas se 
krásně nese historickými prosto-
ry pardubického zámku.
V neděli 11. dubna by se měl od 
19 hodin se uskutečnit koncert s 
názvem „Re uiem za Viléma“ v 
kostele sv. Bartoloměje v Pardu-
bicích. „Pokud to bude možné, 
proběhne koncert podle původ-

ního plánu, pokud ne, opět ho 
nabídneme na sociálních sítích,“ 
konstatuje umělecký ředitel fes-
tivalu Pardubické hudební jaro 
Josef Krečmer. činkovat bude 
Cappella Mariana Praha s umě-
leckým vedoucím Vojtěchem Se-
merádem a na programu bude 
duchovní hudba z doby Viléma z 
Pernštejna. 
Třetí koncert k oslavě je připra-
ven do renesančních kulis nádvo-
ří pardubického zámku na neděli 
9. května od 20 hodin. činkovat 
zde má Hudba Hradní stráže a 
Policie České republiky a na pro-
gramu je H ndelova Vodní hudba 
a Hudba k ohňostroji.            (zun) 

 O Z  L
ZDRAV  SEGED NSK  GUL

100 g kuřecích prsou, 60 g cibule, 250 g kysaného zelí, 10 gra-
mů oleje, sůl, pepř, sladká mletá paprika, ocet 8 , třtinový 
cukr, 100 g celozrnného chleba. 

Prsa nakrájejte na kostičky, 
osolte je a opepřete. Cibuli 
nakrájejte nadrobno a zpěň-
te ji v pánvi na oleji. Přidejte 
maso, zelí, sůl, pepř, mle-
tou papriku a základ ještě 
podlijte vodou. Duste pod 
pokličkou do měkka na mír-
ném plameni. Chuť můžete 
doladit cukrem a octem. Po-
dávejte s celozrnným chle-
bem.                                  (mjm)

chitekt Miroslav Chaloupka.
Pokud máte takového „anděla stráž-
ného“ také vy, přihlaste ho do 30. 
června do některé ze čtyř kategorií 
– Profesionál  Dobrovolník Filant-
rop  Poskytovatel sociálních služeb  
Cena Michala Hašta za celoživotní 
práci ve prospěch osob se zdravot-

PARDUBICE - Chvályhodné 
počiny jsou v každé době, tím 
spíše v té současné pandemic-
ké, velmi kladným příkladem 
sounáležitosti. 

Často z nich mívají užitek osoby se 
zdravotním postižením, jejichž život 
ohraničují bariéry, nejen fyzické, ale 
i ty v myšlení ostatních lidí. 
Jako výraz ocenění takové přínosné 
práce vyhlašují od roku 2012 Par-
dubický kraj a Národní rada osob se 
zdravotním postižením (NRZP) Par-
dubického kraje cenu Duhové křídlo. 
Odměnou oceněných profesionálů, 
organizací a dobrovolníků za nezišt-
né aktivity ve prospěch početné sku-
piny obyvatel se zdravotním han-
dicapem jsou originální keramické 
kachle se symbolem křídla, které ve 
svém ateliéru v Brozanech vyrábí ar-

ním postižením.
Nominaci může podat fyzická i 
právnická osoba. Příslušné formu-
láře lze přitom vyplnit a následně 
odeslat prostřednictvím webové ad-
resy  www.duhovekridlo.cz, která 
uvádí i veškeré potřebné informa-
ce. Stažení nominačních formulářů 
umožňuje kromě uvedeného webu 
také www.pardubickykraj.cz pro-
-osoby-se-zdravotnim-postizenim, 
dále internetové noviny www.
duhovenoviny.cz či Facebook. K 
odeslání e-mailem slouží adresa 
pardubice nrzp.cz, doručovací 
poštovní adresa je: NRZP Pardubic-
kého kraje, K Blahobytu 1763, 530 
02 Pardubice. Kontaktní osobou je 
Lenka Skokanová, krajská koor-
dinátorka a vedoucí Regionálního 
pracoviště NRZP ČR pro Pardubic-
ký kraj (telefon: 736 751 202). (mk)

Ocenění obětavé práce pro dobro jiných:
Přispějte svým návrhem na Duhové křídlo i vy

P SMENN  POLOV PL KA

Pro 11. týden roku 2021
 L

Před 150 lety: 16.3.1871 - pardubické obecní zastupitelstvo se pro růz-
nost názorů vzdalo funkcí, okresní hejtman to zakázal, a tak muselo úřa-
dovat dál.
Před 160 lety: 18.3.1861 - se konaly na Pardubicku první volby do zem-
ského sněmu. Za Pardubice-venkov byl zvolen poslancem Václav Pour, 
mlynář z Valů, známý politický bojovník již z roku 1848, a za Pardubice-
-město, Holice a Chlumec nad Cidlinou byl zvolen poslancem pardubický 
advokát JUDr. Jan Žák.  
Před 30 lety: 20.3.1991 - byly nově pojmenovány tyto pardubické ulice: 
Železničního pluku, Jaroslava Křivky, Mozartova, Štefanikova, npor. Eli-
áše, Lonkova a Mezi zahradami a naopak byly zrušeny názvy těchto ulic: 
Rybalkova, Alšova, Mánesova, SNP, Spojovací.  
                                                                                  Připravováno ve spolupráci                       
                                                                                     s Klubem přátel Pardubicka

PARDUBICKO - Kraj v těchto 
dnech rozděluje ochranné po-
můcky všem pěstounským rodi-
nám a také pracovníkům přímé 
péče v Zařízeních pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc. Celkem 
Pardubický kraj obdržel od státu 
pro tyto cílové skupiny 15 000 
respirátorů FFP2 a 7 900 zdra-
votnických roušek.
„Pracovnice krajského orgánu so-

ciálně-právní ochrany dětí nyní 
rozvážejí respirátory a roušky 
všem pěstounům na přechodnou 
dobu, do čtrnácti organizací a de-
seti obcí s rozšířenou působnos-
tí, které doprovázejí pěstouny. 
Odtud tyto ochranné pomůcky 
získají všechny pěstounské rodi-
ny,“ informoval radní pro sociál-
ní péči a neziskový sektor Pavel 
Šotola.                                    (zun)

Pomůcky také pěstounům

Hana Bla íková a soubor nsemble ore aiorum koncertují v ytířském 
sále pardubického zámku. Snímek je z natáčení streamu Pardubického hu-
debního jara.                                                                  Foto: MILO  KOLES R

PARDUBICE – Další online setká-
ní z cyklu Dějiny náboženství, jejž 
pořádá Katedra filosofie a religio-
nistiky zdejší univerzity, se týká is-
lámu. Ve středu 17.3. začne v 17.30 
hodin, přihlášky na lucie.valenti-
nova upce.cz.                                               (zr)   

Současný islám
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Programové prohlášení Rady Pardubického kraje 2020–2024
1. PREAMBULE

Na základě dohod uzavřených 
po krajských volbách v roce 
2020 vypracovali členové Rady 
Pardubického kraje zvolení za 
koaliční strany 3PK – Pro pro-
sperující Pardubický kraj, ODS 
a TOP 09, Koalice pro Pardubic-
ký kraj a hnutí Starostové a ne-
závislí programové prohlášení 
na celé volební období. Volení 
zástupci všech výše uvedených 
koaličních stran si jsou plně 
vědomi odpovědnosti za jim 
svěřené oblasti a cítí se vázáni 
předloženým programem, kte-
rý je tak základem čtyřleté spo-
lupráce. 

2. ČINNOST SAMOSPR V  A 
BEZPEČNOST

 p e  kompl kace, kter  p -
náš  koronav rová pan e-
m e, eme lovat o r-

en  o r  votn  rovně 
v ar ck m kra  a kra  

ále ro v et tak, a y yl co 
ne v ce pro per c , rav , 

e pečn  a celkově e po -
m nkam  pro vot a l me  
ne atrakt vně š  kra e

SAMOSPR VA

 Etablované kraje se staly za 20 
let existence nedílnou součástí 
víceúrovňového řízení veřejné 
správy. Stávající rozsah kom-
petencí i finančních zdrojů je 
výsledkem dlouhodobé snahy 
o vyvážené vztahy mezi státem, 
kraji a obcemi. Proto se zasadí-
me a vymezíme proti jakýmkoli 
neodborným či nahodilým ná-
vrhům s cílem omezit ustálené 
pravomoci územně samospráv-
ných celků.

 Odmítáme centralizační zá-
sahy do fungujícího spojeného 
modelu územní veřejné správy, 
dle kterého územní samospráv-
né celky (obce a kraje) vyko-
návají vedle samosprávných 
činností také svěřené činnosti v 
oblasti státní správy. Tento mo-
del má ve své moderní podobě 
na území českých zemí více jak 
150letou tradici. Po reformě 
veřejné správy se organizačně 
ustálil ve stávající podobě, kte-
rá je dle našeho názoru efektiv-
ní co do činnosti, tak i řízení.

 Základem pro věcnou a smy-
sluplnou činnost samosprávy 
v zájmu kraje a jeho občanů je 
spolupráce se všemi stranami 
zvolenými do zastupitelstva 
kraje. Zasadíme se o to, aby 
při řešení důležitých a strate-
gických otázek kraje proběhlo 
jednání se všemi politickými 
kluby zastoupenými v Zastupi-
telstvu Pardubického kraje pro-
střednictvím jejich předsedů či 
jiných pověřených osob.

 Koronavirová krize zdůraz-
nila nutnost efektivně a rych-
le informovat občany nejen 
o činnosti samosprávy kraje, 
ale také o dalších důležitých 
otázkách, ve kterých mají 
kraje svoji nezastupitelnou 
úlohu. Využijeme proto do-
stupných moderních komu-
nikačních technologií, které 
zajistí efektivní informování 
občanů kraje. 

 Pravidelně budeme organi-
zovat setkávání rady kraje a 
pracovníků krajského úřadu se 
starosty obcí a měst, zástupci 
mikroregionů a místních akč-
ních skupin, zaměstnavateli 
a představiteli ostatních kraj-
ských institucí včetně organi-
začních složek státu působících 
v rámci Pardubického kraje.

 Budeme nadále podporovat 
spolupráci s partnerskými re-
giony v rámci EU i mimo ni. K 

udržení vzájemných vztahů bude-
me využívat i distanční způsob ko-
munikace prostřednictvím video-
konferenčních hovorů, seminářů 
či jiných setkání. 

BEZPEČNOST A KRIZOV  Ř ZEN  

 Zcela jednoznačnou prioritou je 
bezpečnost občanů kraje a efek-
tivní nastavení krizového řízení. 
Na základě zkušeností z období 
koronavirové krize provedeme 
revizi a případnou aktualizaci 
všech krizových plánů pro řeše-
ní mimořádných událostí. 

 Po stabilizaci situace a skon-
čení zdravotních rizik souvise-
jících s onemocněním covid 19 
budeme iniciovat v oblasti ve-
řejného zdraví diskuzi na téma 
úlohy státu, jeho organizačních 
složek (například hygienických 
stanic), krajů a obcí při řešení 
obdobných úkolů v budoucnosti.

 Vytvoříme dostatečné finanční 

rezervy pro mimořádné události 
tak, aby jejich uvolnění obdobně 
jako v roce 2020 nijak nezasáhlo 
do základních svěřených kompe-
tencí kraje. Za tím účelem budeme 
požadovat, aby ministerstvo fi-
nancí pro řešení krizových situací 
alespoň zdvojnásobilo rezervy ve 
státním rozpočtu pro kraje. 

 V rámci možností budeme nadá-
le podporovat rozvoj základních 
složek integrovaného záchranné-
ho systému kraje jako nepřetrži-
tě fungující služby občanům pro 
ochranu jejich života, zdraví a 
majetku. 

 Zasazujeme se, že finanční pod-
pora obměny a doplňování ma-
teriálně technického vybavení 
jednotek sborů dobrovolných ha-
sičů obcí, neziskových organizací 
a spolků, včetně Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, které svojí 
činností významně doplňují čin-
nost profesionálních složek inte-
grovaného záchranného systému, 
bude vždy zohledňovat jejich ak-
tuální potřeby.

 V uplynulých letech se velmi 
osvědčilo pravidelné prověřování 
funkčnosti systému krizové při-
pravenosti orgánů Pardubického 
kraje a orgánů obcí k řešení mi-
mořádných událostí, živelních po-
hrom, technických a technologic-
kých havárií a krizových situací. 
Proto budeme alespoň jedenkrát 
ročně iniciovat a podporovat orga-

nizaci tematických cvičení nejen 
složek integrovaného záchranné-
ho systému, ale všech součástí kri-
zového řízení kraje.  

 Budeme dbát o odpovídající fi-
nanční zajištění Krizového fondu 
Pardubického kraje, určeného k 
přímému řešení mimořádných 
událostí a krizových situací vznik-
lých na území kraje. 

3. FINANCE KRAJE 

e r ková nančn  ta l ta 
a vy t  pro kra  v o n c  
o t pn c  nančn c  ná tro  

a pro kt  e p e pokla em k 
p eklen t  l ok  ekonom ck  
kr e o v e c   koronav ro-
vo  pan em      

 Daňové příjmy jsou základem 
fiskální decentralizace přenese-
ním prostředků ze strany státu 
na obce a kraje, aby na svěřené 
kompetence měly dostatek zdro-
jů. Proto se zasadíme o narovnání 
pravidel rozpočtového určení daní 
pro kraje, aby i nadále byl zohled-
ňován vedle velikosti kraje i roz-
sah silniční sítě v majetku kraje a 
aby také zahrnovalo výnos silniční 
daně včetně vybraných akciových 
spotřebních daní.

 Rozpočet kraje bude v následu-
jících letech sestavován ve snaze 
maximalizovat kapitálové výdaje, 
které jsou základem nejenom roz-
voje kraje, ale také spotřeby tzv. 
vládního sektoru a nastartování 
dynamického hospodářského růs-

tu České republiky.  
 Prioritou bude dokončení stá-

vajících a zahájení plánovaných 
velkých investic zejména v oblas-
ti zdravotnictví a dopravní infra-
struktury se zajištěním dostateč-
ných vlastních zdrojů na jejich 
financování či spolufinancování. 
Cílem bude znásobit investiční 
možnosti kraje využíváním nejen 
fondů EU v programovém období 
2020–2027, ale také nových nástro-
jů pro obnovu ekonomiky – Reac-
tEU, Plán na podporu oživení Ev-
ropy (EU Recovery Plan).

 Rozpočet kraje bude sestavován 
vždy s akcentem na  vlastní činnost 
kraje a jím zřizované či zakládané or-
ganizace ve snaze udržet konzerva-
tivní a stabilní rozpočtovou politiku.

 Dotační programy budou vyhla-
šovány vždy v souladu s rozpočto-
vými možnostmi kraje a potřeb-
ností v území.

 Zapojení cizích zdrojů musí vždy 
korespondovat s investiční politi-
kou kraje a zohledňovat pozdější 
náklady generované investicí tak, 
aby využití zdrojů z EU a státních 
prostředků s ohledem na spo-
luúčast kraje bylo vždy efektivní. 

4. INVESTIČN  POLITIKA 

ceme prová ět promyšleno  
nve t čn  pol t k  a e ekt vn  
práv  ma etk  tak, a y e o-
le n ly pr or ty e notl v c  

o la t  a rovnoměrně e ro v e-
lo cel  em  kra e

 Budeme aktualizovat a rozvíjet 
Program údržby a rozvoje ne-
movitého majetku Pardubického 
kraje v jednotlivých oblastech na 
období 2021–2024 a s výhledem 
po roce 2024. Tento koncepční ma-
teriál se stane základním řídícím 
dokumentem krajské investiční 
činnosti.

 Zprovozníme nový investiční 
portál, na jehož základě bude ří-
zena příprava a realizace investic 
Pardubického kraje a jeho pří-
spěvkových organizací. Rychlost 
spuštění nových investic bude zo-
hledňovat ekonomické možnosti 
kraje, zejména v závislosti na do-
padech pandemie covid-19 a změ-
nách daňové legislativy.

 V oblasti veřejných zakázek v 
rámci investiční činnosti budeme 
sledovat nové trendy společen-
sky odpovědného zadávání a v co 
největší míře zohledníme při vý-
běru dodavatelů kromě ceny též 
kritéria kvality stavby i samotné 
architektury. Budeme průběžně 
informovat veřejnost o přípravě 
a realizaci významných investič-
ních akcí Pardubického kraje.

 Ve spolupráci s Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví Čes-
ké republiky v letech 2021–2023 
zajistíme bienále soutěže Stavba 
roku Pardubického kraje. Naváže-

me tak na ročníky předchozí s cí-
lem prezentovat co nejkvalitnější 
architekturu a stavitelství našeho 
kraje.

5. KULTURA 
A PAM TKOV  P ČE

lt r  a památky na cel m 
em  kra e ereme ako naš  

v tk  a eme e  na ále 
ve en m  p o y po po-

rovat    e to e t kat 
po pory t v  v  k lt ry , 
real ace velk c  kra k c  
nve t čn c  pro ekt  č  á-

c rany a o novy alš c  pa-
mátkov c  o ekt , včetně 
těc  ro n c

 V oblasti tzv. „živé kultury“ bu-
deme pokračovat v neztenčené 
podpoře profesionálních souborů 
(Východočeské divadlo Pardubice, 
Komorní filharmonie Pardubice, 
Barocco sempre giovane), systé-
mové podpoře významných kul-
turních akcí a ostatních kulturních 
aktivit v kraji v přímé závislosti na 
dalším vývoji ekonomiky kraje. 
Vytvoříme koncepci podpory živé 
kultury a budeme hledat cesty 
podpory a zapojení kultury do tzv. 
„kreativního odvětví“.

 Využijeme 500leté výročí úmr-
tí Viléma z Pernštejna k realizaci 
programu „500 let renesance ve 
východních Čechách“. Ten by měl 
zejména v letech 2021–2022 pomo-
ci obnovit po pandemii běžný kul-

turní a společenský život a pre-
zentovat zajímavé renesanční 
památky v rámci kraje.

 Otevřeme krajem zřizované 
kulturní instituce co nejvíce 
veřejnosti, zejména dětem a 
mládeži. Pokročíme v digitali-
zaci sbírek a jejich zpřístupně-
ní na webu „Klíč ke sbírkám“ 
i do prohloubení moderních 
forem prezentace činnosti 
kulturních institucí směrem 
k veřejnosti (např. přednášky 
on-line apod.) a u regionálních 
muzeí dále posílíme jejich te-
matické profilace.

 Propagačně podpoříme tra-
diční řemeslníky a i nadále je 
budeme oceňovat krajským ti-
tulem Nositel tradice. Obdobný 
přístup bude v oblasti lidových 
zvyků včetně jejich zapisování 
na Seznam nemateriálních stat-
ků tradiční lidové kultury Par-
dubického kraje.

 Kulturní cíle ještě více prová-
žeme na cestovní ruch v kra-
ji. Zvláštní pozornost v rámci 
propagace budeme věnovat 
čtyřem památkám UNESCO (zá-
mek Litomyšl, krajina Národ-
ního hřebčína Kladruby nad 
Labem, masopustní obchůzky, 
loutkářství) a národní kulturní 
památky (NKP). 

 V oblasti investičních a  roz-
vojových projektů chceme 
maximálně využít příležitosti 
evropských fondů. U krajských 
investičních projektů v kultuře 
chceme dosáhnout především 
těchto cílů:

1. NKP Zámek s opevněním        
v Pardubicích

 Dokončení stavební obnovy 
č. p. 1 a č. p. 2 včetně otevření 
nové expozice připomínající 
sídlo Pernštejnů a nejstarší re-
nesanci v Čechách.

 Zahájení realizace vytvoření 
společenských prostor (zejmé-
na velkého sálu) na zámku, 
stejně jako vybudování chybě-
jícího návštěvnického centra s 
potřebným zázemím.

2. NKP Automatické mlýny

 Dokončení obnovy hlavní bu-
dovy a otevření nového výstav-
ního prostoru Východočeské 
galerie.

 Uskutečnění architektonické 
soutěže na dokončení přestav-
by hlavní budovy (tzv. II. etapa 
galerie) s tím, že její realizace 
připadá v úvahu nejdříve po 
roce 2024.

3. Regionální muzeum Vysoké 
Mýto

 Zrealizování I. etapy rekon-
strukce areálu v ulici Poplerova 
a zaměření se i na pokračování 
dalších etap podle schváleného 
generelu.

4. Hrad Rychmburk a zámek 
Bystré

 Výrazně pokročíme, za spo-
lupráce místních samospráv, s 
transformací hradu Rychmburk 
a zámku Bystré s cílem nejefek-
tivnějšího nového otevření pro 
veřejnost a cestovní ruch.

5. Archeologický depozitář v 
Ohrazenicích 

 Pro centrální umístění ar-
cheologických nálezů předpo-
kládáme postupné vytvoření 
společného archeologického 
depozitáře v Ohrazenicích.
      
        (Pokračování   dokumentu 
                             v příštím čísle)
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Zítra oslaví své 85. na-
rozeniny dlouholetý or-
ganizátor hokeje v Par-
dubicích, pan MILAN 
ČERNICK . Rozpovídal 
se o svém životě zasvěce-
ném pardubickému hoke-
ji. Také redakce Týdeníku 
Pernštejn se připojuje k 
zástupu gratulantů.

Válečné dětství

Narodil jsem se krátce před 
druhou světovou válkou, 16. 
března 1936 v Novém Bohu-
míně na severní Moravě. Měl 
jsem vynikající pracovité ro-
diče. Byli na mne a mou star-
ší sestru velice přísní. Tatínek 
byl vojákem z povolání, vyža-
doval od nás vždy pořádek a 
kázeň. Stále jsme se stěhovali 
(já v mém životě celkem asi 
čtrnáctkrát). V roce 1941 jsme 
se přestěhovali z Benešova 
do Čáslavi, kam byl můj tatí-
nek přeložen. To je doba, od 
které si začínám vše pamato-
vat. Tam jsem začal chodit do 
první třídy základní školy. Na 
tu dobu nerad vzpomínám, a 
také ji nikomu nepřeji.  Byla 
válka, a když zahoukaly sirény, 
museli jsme okamžitě domů. 
Utíkal jsem přes celé náměstí 
od kostela, vedle něhož je ško-
la i dnes, mezi domy do krytu 
v kasárnách, kde jsme bydle-
li. (Dnes jsou z nich úřady a 
byty). Stávalo se to dost často. 
Pamatuji se na jeden z náletů 
na Pardubice, jak se přes Že-
lezné hory valí mohutný čer-
ný kouř. Vypráví se, že to byl 
nálet na Ramovku (Paramo), 
přitom byl zasažen i dům ve-
dle dnešního přestavovaného 
obchodního domu Tesco na 

pokračoval v atle-
tice a české házené. 
Stali jsme se kraj-
skými přeborníky. 

Pracovně poprvé 
do Prahy

Po vyučení a krát-
kém zaměstnání ve 
Vertexu Vrchlabí, 
kde to bylo špatné, 
jsem dostal nabídku 
do Výstavnictví Pra-
ha. Tam se mi dařilo. 
Bydlel jsem na Žižko-
vě u staršího pána, 
jmenoval se Dejl, bý-
valého mydlářského 
podnikatele. V jeho 
bývalém podniku 
na výrobu mýdla 
jsem začal budovat 
tiskárnu na dekorač-
ní látky. Tiskli jsme 
například závěsy na 

Palackého třídě.

Závodil jsem 
i s Jungwirtem

Již na škole v 
Čáslavi jsem se 
věnoval sportu. 
Na stadionu na 

Pamatujete na nafukovacího ho-
kejistu a dřevěné malé hokejky s 
podpisy hráčů  Mnozí si jistě ještě 
vzpomenou na Zápisníky pro ligo-
vé sezony, kde byla sestava hráčů 
a výsledkové tikety. Pracoval jsem 
během této doby i v tiskárně Tesly 
u nadjezdu k nemocnici až do roku 
1996. Dnes je z této bývalé krásné 
budovy ruina.

Propagace při MS i v Tesle

Shodou okolností jsem měl ze stra-
ny maminky v Praze příbuzné, ro-
dinu Mamicovu, která se do Prahy 
přistěhovala ze Zlína, kde měl strýc 
kdysi velký obchod se sportovním 
náčiním. Strýc pracoval na ČSTV 
(Československý svaz tělesné vý-
chovy). Mimo jiné se věnoval i ho-
keji. Organizoval MS v Praze 1972 a 
1978. To byl pro mne impuls, dělat 
něco pro hokej. Později jsem s ním 
(p. Mamica) spolupracoval jako 
předseda propagační komise hoke-
je TJ Tesla Pardubice. 
V roce 1974 jsem byl zvolen do hlav-
ního hokejového výboru TJ Tesla 
Pardubice a dva roky jsem pracoval 
ve funkci hlavního pořadatele. Poté 
jsem se stal předsedou propagační 
komise, toto jsem vykonával až do 
revoluce v listopadu 1989. Poté v 
roce 1990 spolu s Karlem Škodou, 
Františkem Slukou (bývalý nejvyšší 
představitel Pardubic) a MUDr. Be-
dřichem Petráněm jsme byli oslo-
veni Občanským fórem, abychom 
jako nestraníci podrželi klub, než 
bude zvolen nový výbor. Byl jsem 
zvolen prozatímním předsedou. 
Prý proto, že jsem znal prostředí na 
Svazu hokeje v Praze, kde jsem byl 
členem propagační komise ČSLH a 
zúčastnil se organizace mistrovství 
světa v letech 1972, 78, 85. Násled-
ně jsem spolupořádal i MS 92 a ME 
1997 „16“ a MS 2002 „20“. Po zvo-
lení nového výboru nás poslali k 
vodě. Soukromě jsem pokračoval 
ve sbírání všech informací, tisku a 
výsledků.

Ženský hokej v Pardubicích

Ženský hokej se začal hrát v Par-
dubicích již od roku 1986. Pod ve-
dením slavného trenéra Evžena 
Musila staršího. V roce 1990 jsem 
byl osloven panem Františkem Vl-
čkem starším a Ivou Maštalířovou 
(dnes Padevětovou). Opět společně 

s Františkem Slukou, pozdějším 
předsedou oddílu a Karlem Ško-
dou jsme založili oficiálně oddíl 
ženského hokeje v Pardubicích. 
Ten pod různými jmény dodnes 
dobře reprezentuje Pardubice 
nejen po republice, ale i v za-
hraničí. V roce 1992 jsem se stal 
rovněž technickým vedoucím 
ženského národního hokejové-
ho družstva. Tam jsem pracoval 
až do roku 2000. 

Historie hokeje

V roce 1998 mne oslovil Zby-
něk Kusý, abych se začal starat 
o historii pardubického hokeje. 
Měl jsem již zkušenosti s pořá-
dáním oslav 50 let (1973) a 60 
let (1983) od založení pardubic-
kého klubu. Roku 1973 výstavu 
navštívil ještě zakladatel pardu-
bického hokeje Vilém eiss. V 
bouřlivých 90. letech byla osla-
va vyňata z programu klubu. Za 
to několikaměsíční oslava 80 let 
od založení klubu se povedla na 
pardubickém zámku, navštívilo 
ji mnoho lidí z celé republiky a 
osobností československého a 
českého hokeje. To samé o de-
set let později při oslavách 90 
let. Musel jsem dát dohromady 
tiskoviny, fotodokumentaci a 
další historické věci, které byly 
po rekonstrukci stadionu v roce 
2000 2001 hodně poničeny nebo 
dokonce chyběly. I později, a 
trvá to dodnes, mě vedení klubu 
v mé zálibě podporuje, za což 
jim jsem vděčný. Také se mi díky 
tomu podařilo sepsat o historii 
šest obsáhlých publikací a dou-
fám, že zvládnu vydat i knihu ke 
100. výročí pardubického hoke-
je v roce 2023.

Slovo na závěr

Děkuji mé rodině, že to se mnou 
celou dobu vydržela, děkuji ho-
kejistům a funkcionářům Par-
dubic i národního týmu, že jsem 
díky hokeji poznal republiku od 
Karlových Varů po Košice a sjez-
dil s národními týmy i kus světa.

Převzato z knihy 
ilana Černického 

Pardubické hokejové hvězdy  
Historie hokeje 

v Pardubicích   

Vilém eiss byl mým vzorem, říká historik Milan Černický

Kdo jiný ne  historik ilan Černický mohl přebírat plaketu k . výročí vzniku 
hokeje v Pardubicích.                                                                                

lan ern ck  

 aro en  e na  v ov m o m ně  
 le n m oke   e ly ar ce yl akt vn  

ako nkc oná  o  rok   ykonával nk-
ce lavn o po a atele a p e e y propagačn   

Vodrantech (je zde dosud) jsem na-
stupoval v kopané, byl jsem bran-
kář. Ale přiznávám, že se mi dařilo 
pramálo. Raději jsem se dal na at-
letiku, v níž jsem dosáhl i na něja-
ké skromné úspěchy. Dodnes mám 
schovanou cenu a fotografii ze zá-
vodů v Nymburce již jako doros-
tenec. Závod byl společný s muži. 
Mohu se pochlubit, že pokud jsem 
stačil, držel jsem se pozdějšího ev-
ropského šampiona v atletice Jun-
gwirta. Jungwirt závod vyhrál, ale 
protože mne vytáhl, tak já obrazně 
také. Ve škole jsme měli výborného 
ředitele Mrázka, který podporoval 
sport a vedl nás i v Sokole. Hrál 
jsem také českou házenou, košíko-
vou i odbíjenou. Byl jsem jako žák 
na posledním Sokolském sletu v 
Praze roku 1948. Trochu později 
jsem se jako člen jediného českého 
tanečního souboru písní a tanců 
dostal na týdenní přípravu před I. 
Československou spartakiádu (ob-
doba sokolského sletu) do Zlína.

Uměl jsem psát a kreslit

Co dál po škole  Uměl jsem pěk-
ně psát a kreslit. Začal jsem se 
učit jako filmový tiskař-šab-
lonář v Textilním učilišti Tiba 
Dvůr Králové nad Labem. Učil 
jsem se vyrábět šablony pro tisk 
textilních hedvábných látek. Na 
učilišti jsem byl jediný kluk a 
jinak samá děvčata. Ta se uči-
la i dalším oborům spojeným s 
látkami. I zde na učilišti jsem 

ru stvo enského hokeje JO  J esla Pardubice v polovině de
vadesátých let.                               

kom e a kron ká e  Za kl  e v r n c  organ ačn c  
kom c  ča tn l trov tv  věta v ra e , , 

,  a    tál  ro  en k o oke e v 
ar c c  a yl tec n ck m ve o c m r tva en e k  

rep l ky   o ča n  o ě e kron ká em par ck o o-
ke ov o kl   roce  yl oceněn e a l  mě ta ar-

c a rok   kal oceněn  o  e k o va  le n o 
oke e a lo olet  p no  pro ro vo  en k o oke e  á 
vo  la c  na o n k  lávy par ck o port  p e  

enter a areno  v ar c c

Historik ilan Černický při práci na tvorbě jedné ze svých knih    
o historii pardubického hokeje vybírá podklady z kroniky.                           

výstavy, dekoraci do Karlínské-
ho divadla na představení Polská 
krev a dokonce na výstavu oslav 
ČSR do Moskvy. Na starém výsta-
višti jsme hrávali často odbíjenou.

Vojna na Slovensku

Dva roky na vojně - to bylo zají-
mavé období. V posudku v kolon-
ce zaměstnání jsem měl napsáno 
tiskař na látky. To jim na vojně 
stačilo k tomu, aby mne poslali 
na Slovensko, do Vojenského ze-
měpisného ústavu v Harmanci u 
Banské Bystrice, kde se ze mne 
stal tiskař na papír – tiskl jsem 
mapy. Tam jsme vytvořili dobrou 
partu, hráli jsme hokej, odbíje-
nou, fotbal. Ale nejen sportem a 
vojenskou přípravou je na vojně 
živ člověk… Dělali jsme i muzi-
ku a já si z domova nechal poslat 
moravský kroj a v něm jsem tan-
coval a zpíval. Na vojně jsem také 
potkal svoji první ženu a s tou se 
potom v Pardubicích oženil. Po-
rodila mi dva kluky, kteří později 
hráli hokej. Z druhého manželství 
mám také dvě děti, dceru a nej-
mladšího syna, který  se věnoval 
úspěšně hokejbalu.

Od konce vojny 
v Pardubicích

Po skončení vojny jsem se vrátil 
do Pardubic, kam tatínka mezitím 
přemístili. Bydleli jsme na Dukle v 
první řadě u silnice v nových do-
mech budoucího velkého sídliště. 
Za námi stála ještě řada budov 
válečné karantény – nemocnice z 
první světové války. V roce 1957 
jsem začal pracovat jako tiskař 
(pozůstatek z vojny) u Spotřebních 
družstev (u podjezdu). Po dvou le-
tech nás zrušili a já nastoupil do 
tiskárny ve Smilově ulici.

S tatínkem na zimní stadion

S tatínkem jsme chodili na zimní 
stadion. Pamatuji se moc dobře, 
jak jsme stáli na nahrnuté hlíně 
okolo ledu jako na tribuně. Kolem 
stadionu byl dřevěný plot, stro-
my a dřevěná bouda, kde se hráči 
převlékali. Vzpomínám na ledaře, 
když padal sníh (hřiště bylo od-
kryté venkovní), jak shrabovali 
plochu a pak jezdili se sáňkami 
se sudem s horkou vodou a dělali 
hladký led. Později se začala okolo 
plochy stavět nová krytá hala. 

1964 – 1989 
Klub přátel TJ Tesla

V roce 1964 byl založen Klub přá-
tel ledního hokeje TJ Tesla Par-
dubice, u toho jsem pochopitelně 
nemohl chybět. Začal jsem praco-
vat ve výboru, na úseku propaga-
ce. Na všechny turnaje, pořádané 
klubem, jsem sháněl reklamy, aby 
byly peníze, a zajišťoval tisk letá-
ků a brožurek i výrobu mnoha 
zajímavých reklamních suvenýrů. 
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ynamo ve čtyřech zápasech udolalo karlovarskou nergii a postoupilo do 
čtvrt nále play o .                                                                Foto: HC DYNAMO

Dynamo přejelo Vary a je ve čtvrt nále
OLO L O

KLADNO/PARDUBICE – Zatím 
ještě úplně nevybroušený hoke-
jový klenot Ondřej Machala začal 
sezonu v Dynamu, kde odehrál 16 
utkání bez jediného kanadského 
bodu. O poznání lépe se mu da-
řilo na farmě ve Vrchlabí, kde v 
sedmi utkáních nastřádal 4 góly 
a 3 asistence. Na konci ledna se 
však přesunul do Kladna, kde své 
hokejové dovednosti začal uplat-
ňovat v plné míře. Možná i proto, 
že poslední zápasy odehrál v jed-
nom útoku s legendami Jágrem 
a Plekancem. Nedávno proti So-
kolovu vytěžil z této spolupráce 
hned dva góly: „Měl jsem pět šest 
jasných tutovek, dal jsem z toho 
dva góly, jel jsem však možná ješ-
tě asi čtyřikrát sám na bránu. Sa-
mozřejmě hrát s Plekym a Jardou 
je sen  Jsem rád, že my tři si rozu-
míme. Oni po mně chtějí, abych 
si najížděl do volných prostorů, a 
já už vím, že mě tam vidí. Je su-
per s nimi hrát. Gólů po jejich na-
hrávkách jsem mohl dát klidně i 
víc,“ nechal se pro kladenský klu-
bový web slyšet Machala. Během 
svého dosavadního kladenského 
působení odehrál pardubický 
útočník jedenáct utkání, ve kte-
rých si připsal 9 bodů (6+3). Na 
čtyři jeho trefy mu rovným dílem 
nahrálo hvězdné duo, on jim to 
pak oplatil svými asistencemi, po 
kterých se dvakrát trefil Pleka-
nec a jednou Jágr. Jinými slovy si 
tato trojice v závaznosti na sebe 
spolu dohromady v posledních 
zápasech připsala 14 kanadských 
bodů  Machala tak naplňuje vizi 
sportovního manažera Dynama 
Dušana Salfického, který při jeho 
odchodu říkal: „Po dohodě s Ond-
rou a jeho agentem jsme využili 
zájmu Kladna. Věříme, že jeho 
herní vytížení bude maximální 
a pro Ondru to bude impuls do 
budoucna. Právě jeho herní vytí-
žení totiž u nás nebylo podle jeho 
představ. Řešením bylo i Vrchla-
bí, tam ovšem máme spoustu na-
šich hráčů, takže jeho umístění 
tam by vzalo ice time jinému na-
šemu hráči, proto jsme se domlu-
vili takto.“ Pardubice se dohodly 
s Kladnem na střídavých startech 
do konce této sezony, v případě 
potřeb si ale Dynamo může Ma-
chalu stáhnout zpět.   JAN AF Ř

S Jágrem a Plekancem 
táhne Kladno za postupem 
také pardubický Machala

PARDUBICE – Třemi výhra-
mi a devatenácti vstřelený-
mi g ly přešli hokejisté Par-
dubic přes osmi nále, když 
porazili karlovarskou Ener-
gii v sériovém součtu tři jed-
na na zápasy. 

Západočeši výsledkově zavzdoro-
vali pouze ve třetím vzájemném 
klání, které se jim povedlo zvrátit 
na svoji stranu poté, co nejprve 
dvě minuty před koncem základ-
ní hrací doby vyrovnali, aby pak 
vítěznou branku vstřelili dvě 
minuty před koncem dvacetimi-
nutového prodloužení... Začátek 
včerejšího utkání byl nejprve 
plný emocí, které zřejmě nejvíce 
nezvládal domácí brankář Novot-
ný, avšak po vedoucím gólu Dyna-
ma se hosté uklidnili a podpořeni 
opět fantastickým Kloučkem do-
vedli zápas do vítězného konce s 
postupovou třešničkou. Ve čtvrtfi-
nále vyzvou svěřenci trenéra Krá-
le Mladou Boleslav. 

e kolo play o   ápa   
 Dynamo Pardubice – Ener-

gie Karlovy Vary 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). 
Branky a nahrávky: 21:25 Roman 
(Rohlík), 36:20 Kosticyn (Zohorna, 
Camara) - 50:22 Flek (Šenkeřík). 
Rozhodčí: Kika, Obadal – Brehcha, 
Špringl. Vyloučení: 6:5 navíc Po-
ulíček (PCE) 10 min. Využití: 1:0. 
Střely na branku: 30:25 (8:8, 17:11, 
5:6). Vhazování: 31:36. PARDUBI-
CE: Klouček – Nakládal, Vála, a-
loga, Mikuš, Hrádek, Kolář, Bučko 
– Bl mel, Poulíček, Paulovič – Ca-
mara, Zohorna, Kousal – Rohlík, Ro-
man, Horký – Kosticyn, Kratochvil, 
Pochobradský. První zápas série 
dopadl lépe pro Dynamo. Svěřenci 
trenéra Krále uhráli v enteria aré-

ně nejtěsnější vítězství, k němuž jim 
dopomohl bezchybným výkonem, 
pětadvaceti úspěšnými zákroky a 
více než 96procentní úspěšností zá-
sahů gólman Milan Klouček. Vyzna-
menal se zejména v závěrečných 
vteřinách, kdy několika výtečnými 
zákroky zabránil vyrovnání. Vítězný 
gól si připsal Andrej Kosticyn po per-
fektní souhře Camary se Zohornou.

e kolo play o   ápa   
 Dynamo Pardubice – Energie 

Karlovy Vary 11:3 (5:1, 5:2, 1:0). 
Branky a nahrávky: 06:14 Camara 
(Kousal), 08:01 T. Zohorna (Kou-
sal, Kosticyn), 14:37 Mikuš (Cama-
ra, Zohorna), 18:09 Vála (Zohorna, 
Camara), 18:53 Paulovič ( aloga, 
Kousal), 20:34. Zohorna (Camara, 

aloga), 21:30 Roman (Rohlík, Hor-
ký), 22:57 Kosticyn (Kratochvil, a-
loga), 22:15 Camara ( aloga), 36:02. 
Bl mel, 55:54 Bl mel (Paulovič, Na-
kládal) – 11:09 Vondráček (Beránek, 
Skuhravý), 35:37 Flek (Rachůnek), 
39:02 Flek (Rachůnek, Hladonik).  
Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Lederer, 
Rožánek. Vyloučení: 4:4. Využití:  
3:1. Střely na branku: 29:29 (16:5, 
10:15, 3:8). Vhazování: 29:28.  PAR-
DUBICE: Klouček – Nakládal, Vála, 

aloga, Mikuš, Hrádek, Kolář, Buč-
ko – Bl mel, Poulíček, Paulovič – Ca-
mara, Zohorna, Kousal – Rohlík, Ro-

man, Horký – Kosticyn, Kratochvil, 
Pochobradský. Také druhý zápas 
série o postup do čtvrtfinále ovládly 
Pardubice. Oproti tomu předcho-
zímu navíc hosty doslova zdemo-
lovaly. Dynamo vedlo už po první 
třetině 5:1, aby pak stejný počet 
branek nasázelo také ve druhé pe-
riodě. Závěrečná část se dohrávala 
už jen z povinnosti, o čemž svědčí 
nejen pouhý jeden jediný vstřelený 
gól, ale třeba i to, že se v jednu chví-
li hrálo téměř pět a půl minuty bez 
přerušení… Pěti kanadskými body 
se blýskl Anthony Camara, který ke 
dvěma vstřeleným gólům přidal i 
tři asistence. Celý druhý útok ve slo-
žení Camara – Zohorna – Kousal si 
pak dohromady připsal 12 bodů  Za 
zmínku ovšem stojí i čtyři asistence 
Marka alogy. „Na začátku zápasu 
nás podržel Milan Klouček. Povedly 
se nám pak využít dvě přesilovky, 
dostali jsme se do náskoku a od 23. 
minuty už se zápas pouze dohrá-
val,“ nechal se slyšet trenér Pardu-
bic Richard Král.

e kolo play o   ápa    
Energie Karlovy Vary – Dynamo 
Pardubice 2:1 p. (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0). 
Branky a nahrávky: 57:58 Kohout 
(Flek, Rachůnek), 77:21 Kohout – 
24:34 Poulíček (Bl mel, Paulovič).  
Rozhodčí:  Jeřábek, Veselý – Pešek, 

PARDUBICE - Poté, co byl hokejový 
útočník Dynama Jan Mandát v polo-
vině prosince pozitivně testován na 
zakázanou látku a dočasně mu byla 
zastavena činnost, dušoval se, že si 
žádného pochybení není vědom. Na 
jeho požadavek a náklady byl do-
konce kontrolní vzorek B prozkou-
mán v laboratoři v Německu. Ta 
minulý týden odtajnila, že výsledek 
byl opět pozitivní. Pro ČTK celou 
situaci potvrdil předseda discipli-
nární komise extraligy Viktor Ujčík 
s tím, že 25letému reprezentantovi, 
který navíc loni podepsal s Pardubi-
cemi novou tříletou smlouvu, hrozí 
zastavení činnosti až na čtyři roky. 
Otázkou ovšem zůstává, jakých sou-
těží by se zákaz týkal. Jasno zatím 
není ani v tom, o jakou dopingovou 
látku se jednalo.                             (saf) 

Konec Mandáta v Dynamu  
Pozitivní byl i B-vzorek  

Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1.  
Střely na branku: 43.47 (10:15, 
9:13, 14:6 – 9:13).  Vhazování: 
46:48. Stav série 1:2. PARDUBICE: 
Klouček – Vála, Nakládal, Mikuš, 

aloga, Kolář, Hrádek, Bučko – 
Paulovič, Poulíček, Bl mel –Kou-
sal, Zohorna, Camara – Horký, 
Roman, Rohlík – Pochobradský, 
Kratochvil, Kosticyn. S možnos-
tí postupu do čtvrtfinále se par-
dubičtí hokejisté představili v 
sobotu na ledě Karlových Varů. 
Třetí zápas osmifinálové série ale 
nezvládli, když nastříleli o deset 
branek méně, než v předchozím 
utkání v enteria aréně... „Podali 
jsme velmi dobrý výkon, byli jsme 
celý zápas lepší, ale neproměnili 
jsme šance,“ pochválil kouč Král i 
přes prohru své svěřence.

e kolo play o   ápa   
 Energie Karlovy Vary – Dy-

namo Pardubice 1:5 (0:0, 0:2, 
1:3). Branky a nahrávky: 54:45 
Koblasa - 32:45 Poulíček (Kolář), 
36:48 Nakládal (Kosticyn), 42:10 
Kosticyn, 51:37 Horký (Mikuš), 
52:07 Horký (Rohlík, Kolář) . Roz-
hodčí: Lacina, Pražák – Ganger, 
Klouček. Vyloučení: 11:6, navíc 
Skuhravý (KVA) 5 minut a do 
konce utkání. Využití: 0:1. Střely 
na branku: 30:35 (8:9, 15:9, 7:17). 
Vhazování: 27:41. Konečný stav 
série: 1:3. PARDUBICE: Klouček 
– Mikuš, aloga, Vála, Nakládal, 
Kolář, Hrádek, Bučko – Kousal, 
Zohorna, Camara – Paulovič, 
Poulíček, Bl mel – Horký, Ro-
man, Rohlík – Pochobradský, 
Kratochvil, Kosticyn. „Čekalo se 
na první gól, ten se podařilo dát 
nám a od té doby si myslím, že 
jsme zápas měli pod kontrolou. 
Domácí museli hru otevřít a my 
jsme dali další gól. Poté přišlo pě-
timinutové vyloučení a už bylo 
víceméně hotovo,“ řekl k závě-
rečnému klání série kouč Pardu-
bic Richard Král. Příště: Mladá 
Boleslav – Pardubice (18., 19., 22., 
23., 26., 28., 30. 3.).                   (saf)

OSTRAVA – Minulý víkend 
se na severu Moravy konalo 
halové mistrovství České re-
publiky mládeže. 

Atletický oddíl Hvězdu Pardubice 
reprezentovalo na tomto vrcholu 
domácí halové sezony juniorů a 
dorostu celkem osm sportovců a 
všichni předvedli skvělé výkony. 
O tom, že do Ostravy odjeli pardu-
bičtí závodníci ve vynikající for-
mě, svědčí nejen tři cenné kovy, 
ale i to, že si tam všichni vytvoři-
li osobní rekordy. Parádní výkon 
předvedl Martin Kvapil v trojsko-
ku dorostenců. V průběhu soutěže 
se postupně zlepšoval až na koneč-
ných 13,91 metrů, což mu vyneslo 
nejen osobní rekord, ale i skvělou 
stříbrnou medaili. K tomu se mu 

Mladí atleti Hvězdy zářili na halovém šampionátu
povedlo přidat ještě finálovou 
účast v soutěži dálkařů, kde si vy-
tvořil letošní maximum, když do-
létl do vzdálenosti 6,37 metrů a ob-
sadil šestou příčku. Velmi kvalitně 
se prezentovala i další medailistka 
pardubické Hvězdy Eliška Hezká. 
Ta si vylepšila svůj osobní rekord 
ve skoku o tyči, když zvládla pře-
konat laťku ve výšce 3,72 metrů. 
Vybojovala si tak v osobním rekor-
du třetí místo a bronzovou medaili. 
Stejný kov si vysloužil i sprinter Jiří 
Bruha. Již v rozběhu na 60 metrů 
dorostenců si vylepšil své sezonní 
maximum na 7,21 s a lehce postou-
pil do finále. Tento čas tam pak do-
kázal ještě vylepšit na 7,19 a to mu 
vyneslo třetí místo. Trochu smolný 
byl ale pro Bruhu závod na 200 me-
trů, kde jen těsně, o tři setiny, nepo-

stoupil do finále. I tak mu ale za čas 
22,97 s, který je jeho novým osob-
ním rekordem, patří velmi pěkné 
šesté místo. Skvěle, byť bez cen-
ných kovů, si vedli i ostatní mladí 
atleti Hvězdy:  Barbora Moravcová, 
Filip Stránský, Jan Michut, Kateři-
na Máchová a Kateřina Koberová. 
„Naši mladí sportovci, ale i jejich 
trenéři, si zaslouží velikou pochva-
lu, protože nebylo vůbec jednodu-
ché se na letošní mistrovství České 
republiky připravit. Vzhledem k 
současné pandemii a všem ome-
zením to ale zvládli velmi dobře. 
Je velká škoda, že do Ostravy na-
konec nemohli odcestovat naši 
vrhači, kteří tradičně vozí cenné 
kovy,“ uvedla místopředsedkyně 
Hvězdy Pardubice Jana  Kárníko-
vá.                                      (yak, saf)            

SOFIA – V minulých dnech 
se v bulharské So i konaly 
mezinárodní závody v kra-
sobruslení So a Trophy 2021, 
kterých se účastnily také 
sportovkyně pardubického 
oddílu KK Pardubice. 

Obrovského úspěchu dosáhla při 
své mezinárodní premiéře Karo-
lína Baťková (na snímku s trenér-
kou Holubíkovou), která vybojo-
vala stříbrnou medaili  „V letošní 
sezoně nebylo moc radosti pro náš 
klub, vzhledem k tomu, že máme 
prakticky všechno zakázané, ale 
nakonec nám udělala velkou ra-
dost naše závodnice Karolína Bať-
ková druhým místem v kategorii 

Pardubická krasobruslařka Baťková 
získala na závodech v Bulharsku stříbro

Advanced Novices Girls,“ řekl 
našemu týdeníku místopředseda 
klubu Roman Kubišta. V seniorské 
kategorii se v Bulharsku, rovněž v 
rámci soutěže Sofia Trophy, před-
stavila i stálice KK Pardubice Ni-
kola Rychtaříková, která skončila 
na 10. místě.                           (rk, saf)

Jedenáct g lů Dynama v autokině
PARDUBICE – Téměř padesát vozidel 
se ve čtvrtek sjelo na dostihové závo-
diště, aby jejich posádky mohly v his-
toricky prvním hokejovém autokině 
sledovat druhé osmifinálové klání 
play-off mezi pardubickým Dynamem 
a Karlovými Vary. Z desítek automobilů 
rozmístěných před LED obrazovkou o 
rozměrech 7x4 metry se po celou dobu 
večerního zápasu neslo skandování a 
troubení klaksonů. Fanoušci v pardu-
bických dresech a šálách si ve čtvrtek 
užili nejen skvělou atmosféru, ale také 
historicky nejvyšší vítězství ve vyřazo-
vacích bojích. Utkání hrané 11. 3. totiž 
symbolicky přineslo výsledek 11:3  Celý 
program v ceně 300 korun na vozidlo, 
se nesl v duchu současných hygienic-
kých opatření – tedy s rozestupy, dezin-
fekcí a zakrytými ústy.       
                         (saf) Foto: LUBO  JEN ČEK
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U míče pardubický Pavel Černý, po jeho pravé ruce expardubický Jan Řez-
níček v dresu Opavy. Oba vzájemné zápasy v letošní sezoně první ligy skon-
čily těsnou výhrou domácího týmu...                                     Foto: RADEK KLIER

Rozhodla penalta Smoly a početní oslabení

1. Slavia Praha 23 19 4  0  66:15 61
2. Sparta Praha 21 15 2  4  47:24 47
3. Liberec 23 12 6  5  36:20 42
4. Jablonec 22 13 3  6  38:26 42
5. Slovácko 21 12 4  5  41:21 40
6. Plzeň 22 11 4  7  39:26 37
7. Ostrava 23  9  6  8  32:23 33
8. Pardubice 22  9  4  9  21:29 31
9. Olomouc 22  7  9  6  29:25 30
10. Č. Budějovice 23  7  9  7  26:31 30
11. Zlín 23  8  5 10 24:29 29
12. Bohemians 23  7  7  9  25:27 28
13. Karviná 23  6  8  9  25:36 26
14. Teplice 23  6  4 13 24:45 22
15. Ml. Boleslav 23  4  7 12 27:40 19
16. Brno 23  3  6 14 18:38 15
17. Opava 23  3  6 14 15:43 15
18. Příbram 23 2   6 15 16:51 12

POREČ – Minulý týden absolvo-
vali cyklisté pardubické stáje 
Topforex ATT Investments 
druhý ze série chorvatských 
závodů. 

V jednorázovém mítinku Poreč Tro-
phy byli opět mladí cyklisté tohoto 
profesionálního týmu vidět, nejlep-
ší Tomáš Bárta skončil v hromad-
ném dojezdu na 12. místě. „Dnešní 
výsledek rozhodně nebereme jako 
zklamání. Ve velké konkurenci jsme 
měli v TOP 20 dva zástupce, což hod-
notím jako solidní výsledek. Tomáš 
Bárta byl navíc nejlepší Čech,“ zhod-
notil sportovní ředitel Topforex ATT 

Další úspěch cyklisty Bárty: 
v Chorvatsku dojel dvanáctý 

Investments Petr Kaltofen, který do 
závodu kategorie UCI postavil sesta-
vu: Štoček, Gajdula, Bárta, Hetfleiš, 
Janoš a Voltr. V nominaci tak byli 
i čtyři mladíci, kteří teprve sbírají 
zkušenosti. „Petr Hetfleiš bohužel 
kvůli pádu jízdu nedokončil, ale 
naštěstí mu nic není. Ostatní se s 
tím poprali statečně, je to pro nás 
příslib do budoucna,“ dodal Kal-
tofen. Závod v Poreči se skládal 
ze sedmi okruhů a byl dlouhý 156 
kilometrů. Terén byl poměrně zvl-
něný, náročnější než úvodní Umag 
Trophy. V závěru cyklisty čekalo 
kilometrové stoupání, se kterým se 
v posledním kole nejlépe popaso-
val Ital Filippo Fiorelli. Jak již bylo 
zmíněno, Bárta z Topforexu dojel 
na 12. místě, respektive čtvrtém v 
kategorii U23, Matúš Štoček byl v 
cíli devatenáctý.                           (saf)

OPAVA - Pro pardubický ce-
lek to byl nešťastný zápas, ve 
26. minutě musel pro zranění 
odstoupit ze hry brankář Bo-
háč, v nastaveném čase pak 
fauloval na hranici velkého 
vápna Cadu pronikajícího 
Žídka a viděl od sudího Zelin-
ky červenou kartu. 

Navíc následnou nařízenou penal-
tu v šesté minutě nastavení první 
půle proměnil Smola. Po změně 
stran Opavští uhájili těsný náskok 
a do tabulky si připsali tři body a 
oživili tak svoje šance na záchranu 
nejvyšší soutěže. Na poslední mís-
to propadla Příbram, která utrpěla 
debakl v Ostravě.
23. kolo: SFC Opava - FK Pardubi-
ce 1:0 (1:0). Branka: 45. (+6) Smola 
z penalty. Rozhodčí: Zelinka - Dres-
ler, Dohnálek- Machálek (video). 
ČK: 45. (+4) Cadu (Pce), ŽK: Žídek, 
Nešický, Hellebrand - Čelůstka. 
OPAVA: Digaňa - Didiba, Kulhánek, 
Žídek (46. Březina) - Harazim (70. 
Mondek), Nešický, Řezníček (80. 
Hellebrand), Tiéhi, Helešic - Smo-
la (70. Dedič), Čvančara (84. Rataj). 
PARDUBICE: Boháč (29. Letáček) 
- Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Je-
řábek (61. Huf) - Tischler, Hlavatý, 
Solil (84. Pfeifer), Ewerton (46. Pro-
sek) - Černý (46. Kostka).
Hosté bez Surzyna (4 ŽK) vstoupili 
do utkání lépe, první velkou šan-
ci měl pardubický Ewerton, ale 
ze slibné pozice mířil těsně ved-

le opavské branky. Druhá šance 
pardubického týmu se zrodila po 
chybě Kulhánka, ale střelu pro-
nikajícího Solila vytáhl bravurně 
gólman Digaňa… Hosté byli častěji 
u míče, domácí měli v kombinaci 
řadu nepřesností. Prvním mezní-
kem zápasu byla velká šance opav-
ského Čvančary, který sice Boháče 
nepřekonal, ale ten si při zákroku 
zranil koleno a byl nucen odstou-
pit ze hry. Mezi tyče se v ligové 
premiéře postavil gólman Letáček. 
Rozhodčí Zelinka avizoval čtyřmi-
nutové nastavení, ale dopadlo to 
mnohem hůř. Brazilec Cadu totiž 
zasáhl na hranici velkého vápna 
kopačkou obličej Žídka a viděl čer-
venou kartu. Nařízenou penaltu 
proměnil Smola. Pardubičtí ve dru-
hé půli prostřídali, do hry přišel 
žolík Huf, který se dokonce dostal 
do slibné příležitosti, ale gólově se 
neprosadil. Blízko k zakončení byl 
Kostka, ale na balón hlavou nedo-
sáhl. Opavští jednogólový náskok 
pečlivě hlídali a dokonce ho v 66. 

minutě mohli pojistit, když ovšem 
expardubický Řezníček sám před 
Letáčkem selhal a tato slibná šan-
ce skončila jen rohovým kopem. V 
závěru střeleckým pokusům To-
mla a Pfeifra již chyběla přesnost 
a Opavští si tak vedení uhájili. „Zá-
pas jsme doslova urvali, dolehla 
na nás tíha okamžiku. Neodehráli 
jsme dobré utkání, byli jsme kře-
čovití, zpočátku se nám kombi-
načně nedařilo. Druhý poločas už 
byl z naší strany špatný, ale máme 
body...,“ uvedl opavský trenér Ra-
doslav Kováč. Pardubický kouč 
Jaroslav Novotný: „První poločas 
nebyl z naší strany špatný, měli 
jsme náznaky šancí, ale ne vylo-
žených. Zápas rozhodla nešťast-
ná penalta, Cadu předvedl úplně 
zbytečný zákrok. Ve druhé půli 
jsme chtěli jednogólovou ztrátu 
srovnat, v deseti jsme hráli na 
doraz. Potřebovali jsme možná 
trochu štěstí… S bodem bychom 
byli spokojeni, takhle jsme však 
smutní.“                                            (zrm)

Ztráty v Opavě, šance
pro gólmana Letáčka

OPAVA - Slezané šli do utkání 
s cílem za každou cenu bodo-
vat a vytvořit si tak lepší po-
zici pro záchranu v soutěži. 
Pardubičtí ztratili body, po 25 
minutách navíc odstoupil ze 
zápasu gólman Marek Boháč, 
když bravurně zmařil vel-
kou šanci opavského Tomáše 
Čvančary. Pochroumal si ko-
leno, a protože to pro něj není 
neznámé zranění, je nebez-
pečí, že mimo hru může být 
brankařská opora Pardubic 
delší dobu. Post mezi tyčemi 
obsadil 22letý Jiří Letáček a 
vůbec není vyloučeno, že se 
v pardubické brance usídlí až 
do konce sezony...  Při své pre-
miéře v prvoligovém dresu se 
štěstím zmařil šanci opavské-
mu Řezníčkovi. Zlý okamžik si 
prožil brazilský Carlos Cadu, 
když neobratně zasáhl ko-
pačkou hlavu pronikajícího 
opavského kapitána Jana Žíd-
ka. Ten skončil na ošetřovně 
se šesti stehy. Zápas pro něj 
skončil. Navíc sudí Miroslav 
Zelinka zákrok ocenil červe-
nou kartou. Nařízenou penal-
tu Smola proměnil a nakonec 
to byl vítězný gól opavského 
týmu.                                     (zrm)

PRAHA / PARDUBICE – Republikovou 
fotbalovou událostí byl zápas Evropské 
ligy, v němž Slavia remizovala s Glas-
gow Rangers. V tomto týdnu ji čeká  od-
veta ve Skotsku. Minimálně krajskou 
událostí minulého týdne pak bylo de-
finitivní schválení vybudování fotbalo-
vého stadionu v Pardubicích.
Dohrávka 21. kola: Sparta Praha - 1. 
FC Příbram 4:0.
Výsledky 23. kola: Liberec - Teplice 2:1, 
Opava - Pardubice 1:0, Zlín - Č. Budějo-
vice 3:0, Ostrava - Příbram 5:0, Bohemi-
ans - Karviná 2:0, Brno - Jablonec 1:2, 
Ml. Boleslav - Slavia 0:3, Sparta - Plzeň a 
Olomouc - Slovácko (odloženo).
Program 24. kola (19. - 21. března): 
Pardubice – Ml. Boleslav (PÁ 18, ČT 
Sport), Příbram - Brno (SO 14), Kar-
viná – Olomouc (SO 16), Jablonec - Li-
berec (SO 18.30), Slovácko - Ostrava 
(ne 14), Teplice - Bohemians (NE 16), 
Slavia - Opava (NE 18:30, Plzeň - Zlín 
(odloženo), Č. Budějovice - Sparta 
(NE 16).                                            (zrm)

V pátek v televizi 
s Mladou Boleslaví

1. Nymburk 26 25  1  2589:2005 96.2
2. Opava 26 18  8  2266:2096 69.2
3. Kolín 26 18  8  2302:2141 69.2
4. USK Praha 26 15 11 2083:2089 57.7
5. Brno 26 14 12 2145:2095 53.8
6. Pardubice 26 11 15 2104:2182 42.3

PARDUBICE – V 11. kole nejvyšší 
soutěže fotbalistek přivítaly v so-
botu pardubické hráčky v Ohra-
zenicích Horní Heršpice. O výhru 
přišly pár minut před koncem, 
když v 83. minutě vyrovnala z pe-
nalty Kukučková.
FK Pardubice – Lokomotiva 
Brno H. Heršpice 1:1 (1:0). Bran-
ka Pardubic: Novotná.            (saf)

Pardubické fotbalistky 
doma vyválčily bod Basketbalisté Opavy dostali Covid, Beksa tím pádem volno...

PARDUBICE – Další dva zá-
pasy nadstavby nejvyšší sou-

těže měli 
v minulém 
týdnu ode-
hrát pardu-
b i č t í  b a s -
ketbalisté.

Nakonec ale 
sehráli pouze středeční domácí 
utkání s USK. Sobotní mač v Opa-
vě byl totiž kvůli karanténě hosti-
telského týmu odložen. „Utkání 5. 
kola nadstavbové části Kooperati-
va NBL (skupina A1) mezi týmy BK 
Opava a BK JIP Pardubice bylo po 
dohodě obou klubů odloženo, a to 
z důvodu nového výskytu nákazy 

COVID-19 v týmu BK Opava. O ná-
hradním termínu budeme infor-
movat,“ potvrdil našemu týdeníku 
PR manažer Beksy René Peška.
Nadstavba NBL 4. kolo: BK JIP 
Pardubice - USK Praha 80:86 
(18:13, 17:18, 25:28, 20:27). Body 
Pardubic: Heřman 14, Švrdlík 13, 
Škranc 13 (+9 d.), Potoček 11, Svo-
boda 11 (+9 d. +7 as.), Slanina 10, 
Burnett 5 (+7 as.), Merešš 3. Nejvíc 
bodů USK: Štěrba 16. PARDUBICE: 
Burnett, Tkadlec, Slanina, Švrdlík, 
Merešš, Škranc, Potoček, Heřman, 
Svoboda, (Dvořák, Výcha, Svoja-
novský). Především dominancí na 
doskoku si hráči USK Praha došli 
pro první vítězství nad Beksou v 
letošní sezoně. Ačkoliv Pardubice 

většinu času vedly, hosté si nako-
nec odvezli šestibodovou výhru. 
„Dovolili jsme soupeři doskočit v 
útoku 21 balónů, měli jsme hloupé 
ztráty, ale největší problém jsem 

viděl v tom, že jsme snad nevy-
hráli jediný osobní souboj - o po-
zici, o doskok... To se pak strašně 
špatně hraje, když jsme všude o 
krok pozdě. Další věc je, když sou-
peř mění obranné systémy, tak je 
potřeba chytrý rozehrávač a nám 
chyběli oba hlavní, jak Vyoral, tak 
Dunans,“ řekl k utkání trenér Par-
dubic Adam Konvalinka. 
Příště: Brno – Pardubice (SO 20.20 
hod).                     (bkpardubice, saf)

Spanilá jízda Chrudimi je 
na dva zápasy přerušena

CHRUDIM - Po 
úspěšném vstupu 
chrudimských 
fotbalistů do jarní 
části druhé nej-
vyšší soutěže na 
hřišti Viktorie Žiž-

kov, se ovšem nyní jejich cesta za dal-
šími body odkládá. Nejbližší soupeři 
- FC MAS Táborsko i FC Hradec Králo-
vé totiž byli kvůli pozitivním testům 
na COVID-19 umístěni do karantény, 
a tak byly jejich zápasy odloženy. 
Chrudimští měli shodou okolností 
hrát včera odpoledne v Táboře a o 
nadcházejícím víkendu je doma če-
kalo východočeské derby s Hradcem 
Králové. Oba duely se tak sehrají v 
náhradním termínu. Svěřenci trené-
ra Veselého využijí vzniklý prostor k 
tréninku či vloženému přípravnému 
zápasu. Nejbližší ligové utkání by tak 
měla Chrudim sehrát až 3. dubna na 
stadionu Slavoje Vyšehrad.         (saf)

Florbalová HAGA zprovoznila i třetí 
naučnou a zábavnou stezku 

Pardubice, jehož stav a rozloha 
nemá ve střední Evropě obdobu. 
„Cesta formálně startuje v centru 
vzdělanosti – v kampusu Univer-
zity Pardubice, vede kolem řek 
k symbolickému konci stezky v 
podobě dvou budov Karla Řepy. 
Lze ji absolvovat „po svých“ nebo 
projet na kole. Zároveň pokračuje 
soutěž, jejíž principem je dobře si 
prohlédnout místo a zjistit nutné 
informace k vytvoření textu tajen-
ky. Oceněni budou tři vylosovaní 
soutěžící se správnou odpovědí. 
Soutěž bude probíhat do 30. dubna 
2021. Více informací naleznete na 
webu www.hagapardubice.cz.,“ 
upřesnil Brychta. Florbalový klub 
touto svojí aktivitou vzdává hold 
významným architektům. Další 
neměnnou věcí jsou cíle aktivity – 
pohyb, poznávání Pardubic a jejich 
významná architektura.      (jb, saf)                                

PARDUBICE – Florbalový klub 
HAGA Pardubice zprovoznil 

v krajském měs-
tě i třetí naučnou 
stezku. 

Ta tentokrát pro-
pojuje protiklady, 

zájemce zavede do přírody a je 
vhodná pro širokou veřejnost k 
výletu pěšky nebo na kole. Zá-
jemci najdou na webu informa-
ce ke hře a mohou soutěžit do 
konce dubna. „V pořadí třetí a 
poslední stezka spojuje architek-
tonickou historii a současnost, 
přírodu a rušné centrum, mlá-
dí a zkušenost, zrození a smrt,“ 
uvedl manažer oddílu HAGA 
Pardubice Jan Brychta. Podle 
něj propojuje nejnovější trasa 
téměř nedotčenou přírodu s ruš-
ným středem města a zámkem 

Nejlepším střelcem Beksy byl             
v utkání s USK Petr Heřman. 
                        Foto: MILAN KŘIČEK

Zemřel fotbalový činovník 
Jaroslavi Bohumír Roček

JAROSLAV - Ve středu 10. břez-
na 2021 ve věku nedožitých 75 
let zemřel po delší nemoci bý-
valý dlouholetý a obětavý fot-
balový funkcionář TJ Jaroslav, 
z.s. pan Bohumír Roček. Čest 
jeho památce.                       (mš)




