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 Na základě jednání 
   

očkování pro Pardubický kraj se 
podařilo dojednat dvě plata vakcí
ny (2240 dávek) od společnosti Pfi
zer navíc již na minulý týden. Aby 
bylo možné uvolnit další volné ter
míny a látku proočkovat, očkovací 

„Po dvou měsících jsme opět byli 
nuceni požádat o narovnání ne
spravedlivého systému přerozdě
lení vakcinačních dávek pro náš 
kraj. Není možné vytvářet soutěž 
mezi jednotlivými regiony, navíc v 
nepoměřitelných podmínkách. Náš 
kraj nemá ani fakultní ani vojen
skou nemocnici, které by vyřešily 
vakcinaci za nás. Vše leží na našich 
nemocnicích, které se vedle toho 
starají o covidové i necovidové pa
cienty,“ řekl hejtman Martin Neto
lický „Podařilo se nám dojednat o 
dvě plata vakcíny Pfizer více, což 
znamená 2 240 dávek nad rámec 
plánovaných. Domluvili jsme se, 
že tyto dávky budou vyočkovány 
v průběhu víkendu v očkovacích 
centrech spadajících pod Nemocni
ci Pardubického kraje,“ uvedl hejt

Vedle očkovacích center ve měs
tech, kde jsou nemocnice akutní 
lůžkové péče, zahájila minulý tý
den provoz další místa ve třech 
příspěvkových organizacích Par
dubického kraje v Rybitví, Bran
dýse nad Orlicí a Jevíčku a státem 
zřizované Hamzově léčebně v Luži. 
Vytíženost jednotlivých očkova
cích míst je aktualizována každý 
všední den do 10 hodin v krajském 
očkovacím semaforu. „Zájemcům 
o očkování čekajícím ve frontě ve 
více zatížených centrech chceme 
odesílat SMS zprávy s nabídkou 
přeregistrace na méně zatížená 
očkovací centra v kraji,“ dodal Ne


Očkovalo se
také o víkendu

PARDUBICE - Většina vzrost
lých lip, které lemují ulici K 
Vápence, ale překážejí zámě
ru rozšíření ulice v souvislosti 
s výstavbou dopravního ter
minálu JIH, by mohla dostat 
šanci na další růst. 

Město v současné době hledá způ
sob, jak stromy, v projektu určené 
ke skácení, zachránit a přesadit je 
na vhodnější místo.
„Většina z lip, které jsou součástí 
aleje, je podle posudku zdravá a 
perspektivní. V souvislosti s vý
stavbou terminálu bude třeba ale 
rozšířit i přístupové komunikace a 
lípy tomuto záměru vadí, a proto 
musí být odstraněny. Na popud ve
řejnosti jsme ještě jednou prověřili 
projekt stavby, ale lípy na místě, kde 

Město hledá způsob, jak zachránit stromy
rostou, skutečně zůstat nemohou. 
Přesto se rýsuje možnost, jak je za
chránit,“ řekl náměstek primátora 
Jan Nadrchal. Dodává, že ani jemu 
není lhostejné, že daní za rozvoj 
města má být ztráta zhruba dvacít
ky vzrostlých stromů. „Hledali jsme 
řešení a oslovili společnost, která 
tvrdí, že je schopna i takto vzrostlé 
stromy přesadit na jiné, vhodnější 
místo. Nyní jednáme o konkrétních 
podmínkách této akce. Může být fi
nančně náročná, ale je to investice 
do zeleně, do lepšího životního pro
středí, tedy do budoucnosti,“ uvedl 
Nadrchal. Některé z přesazovaných 
stromů by podle něj mohly najít 
nové stanoviště přímo v řešené lo
kalitě, jiné na vhodných pozemcích 
v rámci městského obvodu 5. V sou
časné době nejsou nová místa pro 

lípy vybrána, zatím ani není jasné, 
kolik stromů by se tímto způsobem 
mohlo podařit zachránit. „Po kon
zultaci s odborníky víme, že by mělo 
jít zejména o lípy rostoucí podél 
ulice, blíže k železniční trati. Jejich 
přesazení ale bude náročné, neboť 
pod nimi vedou některé inženýrské 
sítě,“ dodal.
Alej, která má být v rámci stavby z 
dendrologických, bezpečnostních 
a technických důvodů z části po
kácena, tvoří 30 stromů, převáž
ně lip. Podle posudku Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR je 
většina těchto stromů perspektiv
ní, osm by podle posudku mělo 
být odstraněno kvůli vážným po
škozením. Ani záchrana lip ale ne
zbaví investora povinnosti zajistit 
náhradní výsadbu.                   (NaH)

Minuta ticha
za oběti covidu-19

 V pondělí 22. března 
uplyne přesně rok od úmrtí 95leté
ho muže v pražské Nemocnici Na 
Bulovce. V ČR se jednalo o první 
prokázané úmrtí spojené s nákazou 
koronavirem. Od té doby podlehlo 
této nemoci či komplikacím s ní spo
jeným téměř 24 tisíc lidí, z toho přes 
800 v našem regionu. Pardubický 
kraj se připojí k iniciativě Minuta 
ticha za oběti pandemie vyvěšením 
černé vlajky na budově Krajského 
úřadu v pondělí 22. března. Samot
ná minuta ticha je plánována na 
pravé poledne dnešního dne. 
„Chtěl bych vyzvat všechny, aby v 
pravé poledne v pondělí 22. břez
na vyjádřili úctu obětem a všem 
jejich pozůstalým minutou ticha, 
vyvěšením černých vlajek či roze
zněním kostelních zvonů ve měs
tech a obcích,“ sdělil hejtman Mar


 Streamem slavnostního koncertu ke 180. výročí narození 
Antonína Dvořáka byl v neděli 14. března zahájen 43. ročník festivalu Par
dubické hudební jaro. V Sukově síni Domu hudby nakonec kvůli covidové 
karanténě místo původně ohlášeného sólisty Jana Mráčka vystoupil jeho 
kolega Jiří Vodička. Komorní filharmonii Pardubice řídil dirigent Jan Ta
lich. Koncert je i nadále pro všechny milovníky hudby přístupný na www.
pardubickehudebnijaro.cz.                                  (zr) Foto: MILOŠ KOLESÁR 

Místo Mráčka Vodička

PARDUBICE – Otázka, zda 
omítnout městskou dominan
tu, či ji ponechat ve stávající 
podobě s obnaženým zdivem, 
je rozhodnuta. Zelená brána 
bude částečně bílá. Postarali 
se o to zastupitelé města, již 
se nejtěsnější většinou hlasů 
přiklonili na svém jednání k 
variantě s omítkou.

Je to sice rozhodnutí důležité a v 
zastupitelstvu mu předcházela po
měrně emotivní diskuse, nicméně 
proces, jenž poznamená podobu 
památky a svým způsobem ji vrátí 
o více než sto let zpátky, neboť věž 
v minulosti určitou dobu omítku 
měla, je teprve na počátku. Velkou 
roli samozřejmě sehraje i finanční 
náročnost připravované akce.
„Oprava založená na obnově omí
tek se vzhledem k charakteru zdiva 
Zelené brány jeví jako nejkomplex
nější,“ nechal se již dříve slyšet pri
mátor Martin Charvát. Zvolenou 
metodu přitom doporučily i odbor
né posudky obsahující stanoviska 
vydaná odborem správních agend 
a odborem hlavního architekta Ma
gistrátu města Pardubic, odborných 
komisí či Koncepční návrh obnovy 

Zelená brána bude mít bílou omítku
ZASTUPITELÉ MĚSTA ROZHODLI O ZMĚNĚ VZHLEDU DOMINANTY

zděného pláště, který pro město 
zpracovala královehradecká Spo
lečnost pro rekonstrukce památek. 
„Jak vyplývá z provedených po
sudků, konzervační metoda je ne
vhodná nejen z hlediska náročnosti 
očištění povrchu kamene, ale i efek
tivnosti. Stavba by si sice zachovala 
současnou podobu a byla chráněna 
před povětrnostními vlivy, ale nevy
řešily by se tím teplotní rozdíly zdi
va, s čímž souvisí jeho degradace,“ 

dodává primátor Charvát s tím, že 
omítnutím zdiva by se Zelená brá
na navrátila ke své podobě, kterou 
měla do roku 1912.
Myšlenku o omítnutí Zelené brány 
podpořily také výsledky veřejné 
ankety, kterou radnice spustila v 
červenci 2019. Za dva měsíce, kdy 
měli obyvatelé možnost se k tomuto 
tématu vyjádřit, byla pro omítnutí 
většina ze zapojených respondentů.                 
         (zr) Foto: MĚSTO PARDUBICE

Repetitorium dějin Zelené brány pro pardubické patrioty
Na informaci o rozhodnutí omítnout Zelenou bránu zareagovala po jejím zveřejnění na našich webo
vých stránkách paní Eva Rubešová z Pardubic:
V příloze Vám zasílám pojednání o Zelené bráně, které mně kdysi zaslal kolega. Z jeho textu vyplývá, že 
Zelená brána byla tak nazývána již v roce 1547, předtím byl pro ni užíván název Pražská brána. V té době 
byla neomítnutá a zůstala tak až do roku1843, kdy při opravě byla omítnuta, tak zůstala až do roku 1912, 
kdy byla omítka opět odstraněna. Z toho vyplývá, že za dobu své půltisícileté existence byla omítnuta jen 
po dobu 69 let. Věřím, že údaje v přiloženém pojednání odpovídají skutečnosti, před lety, kdy probíhalo 
první hlasování občanů, zda bránu omítnout či ne (tehdy byla většina pro neomítnutí), jsem tuto otázku 
konzultovala s historikem Dr. Františkem Šebkem, a ten mně tyto skutečnosti potvrdil. Nejsem odborník, 
nechci zpochybnit rozhodnutí zastupitelstva, které má snahu naši Zelenou bránu zabezpečit proti její de
gradaci, ale když si představím, že by někdo omítnul obdobnou věž Staroměstské radnice v Praze, tak mně 
to připadá nemyslitelné.

Mluvte o problémech
  Dlouhý lockdown 
přináší řadě rodin psychické a so
ciální problémy v jejich každoden
ním životě. Proto krajská Porad
na pro rodinu opět nabízí pomoc 
svých krizových telefonních linek, 
které jsou v provozu každý den do
poledne od 8 do 12 hodin. 
Region Pardubice 603 273 948
Region Chrudim 601 344 852
Region Svitavy 606 051 590
Region Ústí nad Orlicí 733 522 278
„Rád bych doporučil lidem nedusit 
své pocity v sobě, ale mluvit o nich. 
Někdy je po ruce někdo blízký, dá 
se zavolat kamarádům, ale někdy 
je už dobré se poradit s odborní
kem. Proto tu jsme my, s naším ro
dinným a partnerským poraden
stvím. Zachováváme mlčenlivost, 
respektujeme anonymitu klienta a 
můžeme pomoci,“ říká ředitel po
radny Roman Miletín.             (zun) 

LÍPY SE OD VÁPENKY ZŘEJMĚ PŘESTĚHUJÍ NA VHODNĚJŠ MÍSTO
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přímo v daném spoji. Zároveň není 
nutné si s každým přestupem kupo
vat novou papírovou jízdenku. Ces
tujícím postačí pouze jedna jízdenka, 
která má na sobě vytištěný QR kód, 
který poslouží pro odbavení pro ce
lou trasu. V neposlední řadě si ces
tující nově budou moci přes e-shop 
dobít elektronickou peněženku nebo 
zakoupit vícedenní jízdenky.  
V Královéhradeckém kraji platí 
novinky v autobusové i drážní do

   

  
 
několik změn.

Nově je cestujícím umožněno platit 
bankovní kartou a díky QR kódům 
jim stačí pouze jedna přestupní pa
pírová jízdenka. 
Od 7. března je možné uhradit jed
notlivé jízdenky platební kartou 

V autobusech na Pardubicku o něco později 
IREDO PŘICHÁZÍ S QR KÓDY A MOŽNOSTÍ PLATIT KARTOU

Kotlíkové dotace pokračují. 
Pardubický kraj vypsal už 
pátou výzvu. V rámci projektu 
kotlíkových dotací financova
ných z Operačního programu 
Životní prostředí vyřizuje Par
dubický kraj další stovky žá
dostí. Šance na získání finanční 
podpory stále existují, příjem 
žádostí ale vrcholí.
Poskytovatelem podpory je Mi
nisterstvo životního prostředí.  
Pardubický kraj zajišťuje kom
pletní administraci projektů – 
od přijímání žádostí, přes jejich 
vyhodnocení až po konečné 
rozhodnutí. V současné době 
probíhá již 3. výzva Operační
ho programu životního prostře
dí a její realizace potrvá až do 
konce roku 2023. V souvislosti 
s tím Pardubický kraj vypsal už 
pátou výzvu, která bude ukon
čena k datu 31. 10. 2021. Počet 
žádostí ale roste velmi rychle.
   
schválený rozpočet vy výši 184,5 
milionů korun. Dosud jsme v 
této vlně přijali a zpracovali více 
než 2500 individuálních žádostí 
– z toho je jich 1 116 schváleno 
a 840 již proplaceno ve výši 92,5 
milionů korun. Při tomto tempu 
tak nemohu vyloučit možnost, 
že příjem žádostí bude ukončen 
dříve než na konci října,“ uvedl 
Ladislav Valtr, radní pro regio
nální rozvoj a evropské fondy.
Vyčerpáním prostředků ale 
šance občanů na získání dota
ce na výměnu starého kotle ne
končí. V programovém období 
2021–2027 budou kotlíkové do
tace s velkou pravděpodobnos
tí pokračovat. Nastavení jejich 
budoucí podoby stát ještě řeší. 
Pardubický kraj se navíc sou
běžně uchází o další finanční 
prostředky ve výši 70 milionů 
korun v rámci programu Nová 
zelená úsporám.
Zájemci o kotlíkové dotace na
jdou více informací na adrese 
www.pardubickykraj.cz/kotli
kove-dotace. 
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kola přijímacího řízení na 
střední školy, kam se nedě
lají talentové zkoušky, bylo 
možné podat do 1. března. V 
porovnání s předchozím ro
kem vzrostl počet přihlášek 
na střední školy zřizované 
Pardubickým krajem o 144, 
celkem uchazeči podali 9 890 
přihlášek. Největší nárůst 
zaznamenaly obory vzdělá
ní nástavbového studia, a to 
přes dvacet procent.
„Nárůst počtu přihlášek je 
očekávaný trend, který bude 
v nejbližších letech ještě po
kračovat. Z demografické
ho hlediska víme, že střední 
školství bude početně růst. 
Berme to však zatím jen jako 
statistický ukazatel, proto
že celková čísla nám mohou 
zkreslit ti, co podali jednu 
přihlášku oproti těm, co po
dali dvě. Konečná čísla tak 
dostanou definitivní podobu 
až po dokončeném přijíma
cím řízení,“ vysvětlil radní 
pro školství Pardubického 
kraje Josef Kozel. 
K největšímu poklesu přihlá
šek naopak došlo u nižšího 
středního odborného vzdělá
ní s výučním listem. Přesto
že mírně vzrostl počet žáků 
v pátých ročnících, znatelně 
klesl také počet přihlášek na 
osmiletá gymnázia. Tento 
pokles má souvislost s oba
vami rodičů, že děti z pátých 
tříd nejsou po distanční výu
ce řádně připraveny ke stu
diu na gymnáziu.
„Osobně nevnímám pokles 
přihlášek u osmiletých gym
názií negativně. Třeba nám 
tento výkyv naopak něco 
řekne o základním školství a 
kvalitách výuky na druhém 
stupni. Dopady distanční vý
uky a téměř roční paralyzo
vání školství budou hodně 
znát nejen v příštím školním 
roce. Už teď hledáme cesty, 
jak co nejvíce v Pardubickém 
kraji kompenzovat drastický 
výpadek ve vzdělávání. Pro
jekty nad rámec běžné výuky 
budou nutností,“ sdělil Josef 
Kozel.

PARDUBICE - Kaple Nejsvě
tější Trojice ve Svítkově čeká 
na obnovu. Torzo kapličky 
z konce 19. století, stojící na 
pozemku města, předají Par
dubice spolku Omnium, který 
   
stavbu zpět do života. 

Pokud by spolek svému závazku 
nedostál, zaplatí smluvní pokutu a 
vrátí nemovitost městu. Bezúplatný 
převod stavební parcely s rozpadají
cí se kaplí schválili zastupitelé města.
„Zapsaný spolek Omnium před ča
sem oslovil město s tím, že by kap
ličku rád zrekonstruoval. Tehdy ale 
předání bránily nevyjasněné vlast
nické vztahy. Ukázalo se, že poze
mek sice město před zhruba čtyři
ceti lety odkoupilo, ale kaple stále 
patří rodině původního majitele. 
Od dědiců jsme museli kapličku vy
koupit, abychom ji nyní mohli pře
dat spolku. Ten počítá s její staveb
ní obnovou do deseti let, je to také 
podmínka bezúplatného převodu,“ 
řekl primátor Martin Charvát s tím, 
že pokud spolek kapli do deseti let 
neobnoví, zaplatí městu smluvní 
pokutu ve výši 900 000 korun a po
zemek s kaplí se vrátí městu. 
Kaple Nejsvětější Trojice stála na 
západní straně Pardubic. Původ
ně dřevěná stavba byla postavena 

Kaple má šanci na obnovu. Spolek Omnium
ji opraví do deseti let, jinak zaplatí pokutu

jako součást lázní v roce 1797 na 
místech kde vyvěral léčivý pramen. 
Podle kaple se pro toto území vžil 
název U Trojice, který se používá 
dodnes. Kaple i lázně v roce 1860 
vyhořely. Na místě byla postavena 
zděná, pseudogotická kaple, postu
pem let ale zchátrala a dnes z ní 
zbývá pouhé torzo. 
Zapsaný spolek Omnium se věnuje 
právě projektům záchrany a ob
novy zničených, ohrožených nebo 

nevyužívaných památek, od drob
ných staveb, křížů, křížových cest 
až po velké sakrální i nesakrální 
památky v České republice. Na
příklad na Broumovsku se podílel 
na přípravě obnovy kostela Všech 
Svatých v Heřmánkovicích nebo 
na záchraně řady drobných sakrál
ních památek. Aktivity má také v 
Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém 
či Moravskoslezském kraji.   
        Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

   
tovního ruchu v době korona


tolického s ředitelem agentu
ry CzechTourism Janem Her
getem. 

„Současná situace je pro cestovní 
ruch více než nepříznivá. Věřím, že 
letní měsíce přinesou určitá uvol
nění, ale i nová pravidla. Pomoci 
by tomu mohly i technické inovace 
jako například, IATA travel pass, 
pokud by jej uznala většina států,“ 
uvedl Jan Herget, ředitel agentury 
CzechTourism, a dodal: „Cestovní 
ruch v Česku bude letos ale přede
vším o domácích turistech. Stěžejní 
platformou agentury CzechTourism 
na podporu domácího cestovního 

Až se zase rozjede běžná turistika…
CHTĚJÍ S CZECHTOURISMEM PREZENTOVAT MÉNĚ ZNÁMÁ MÍSTA

ruchu zůstává portál Kudy z nudy, 
ke kterému se podle vývoje epide
miologické situace přidá i marketin
gová kampaň Světové Česko. Sou
časně budeme spouštět i kampaně 
na sousedních trzích včetně Nizoze
mí a Maďarska, abychom přilákali 
zahraniční turisty hned, jak to situa
ce umožní,“ doplnil.
„I ředitel agentury CzechTourism 
věří, že letní měsíce přinesou určité 
uvolnění, a to například prostřed
nictvím takzvaného covid pass. 
Nelze však příliš očekávat masivní 
přísun zahraničních turistů, a pro
to je nutné se soustředit především 
na domácí turistiku a poznávání 
méně známých destinací. V případě 
zahraničních turistů hovoříme pře
devším o okolních státech či Maďar
sku,“ uvedl hejtman Netolický.

V tuto chvíli je nastavena velmi 
dobrá spolupráce mezi agenturou 
CzechTourism a Destinační společ
ností Východní Čechy. „CzechTou
rism centrálně domlouvá možný 
prostor a jednotlivé kraje si určují 
zaměření, které je v daný moment 
vhodné. Velmi dobrá spolupráce je 
s Českou televizí, kde jsme loni pre
zentovali například tvrz Bouda či 
Kladruby nad Labem. V letošním 
roce bude vysílán pořad s Evou 
Samkovou a Tomášem Krausem a 
budeme se podílet na přípravě dal
ších se zaměřením například na 
agroturistiku, lázeňství či tradice a 
řemesla,“ sdělil hejtman.
Ten se s Janem Hergetem domluvil 
také na jednání s vedením Letiště 
Praha a možné propagaci kraje v 
prostorách letiště.


              
vzrostl počet přihlášek na 
krajem zřizované střední 
školy. Přihlášky do prvního 

   Jak oznámil 
Dopravní podnik města Par
dubic, od pondělí 15. března 
došlo z provozních důvodů 
k dočasným mimořádným 
úpravám jízdních řádů na vy
braných linkách MHD.
Všechny níže uvedené změny 
platí v pracovní dny.
linka 1 –  nově provozována v 
celodenním intervalu 30 mi
nut, linka jezdí stále ve zkrá
cené trase 
 provoz dočasně po
zastaven 
    provozována v re
žimu letních prázdnin (inter
val ve špičce 15 minut)
    provozována v re
žimu letních prázdnin (inter
val ve špičce 15 minut, záro
veň s tím nejede spoj Staré 

Již týden platí v MHD
dočasné úpravy jízdních řádů

Hradiště,hostinec odj.  07:34)
   provozována v 
režimu letních prázdnin (in
terval ve špičce 15 minut)
linka 13 – provozována v re
žimu letních prázdnin (inter
val ve špičce 15 minut)
    provoz dočasně 
pozastaven 
Pro všechny linky platí,  že 
cestující naleznou odjezdové 
časy spojů pro pracovní dny 
ve žlutém sloupci.  Rozsah 
víkendové dopravy zůstává 
beze změny. 
Uvedené opatření bude v plat
nosti do odvolání (předpoklá
dá se, že v řádu jednotek týd
nů). Cestující se žádají,  aby 
sledovali aktuální informace 
na webových stránkách do
pravního podniku.            (zr) 

pravě, v Pardubickém kraji mohou 
cestující nový způsob odbavení vy
užít prozatím jen ve vlacích. U au
tobusových dopravců platí stávající 
způsoby odbavení. „V Pardubickém 
kraji se tyto novinky v autobusech 
objeví o něco později. Soutěž na 
nové dopravce již proběhla, ale ješ
tě musíme podepsat smlouvy,“ uve
dl náměstek hejtmana Pardubické
ho kraje pro oblast dopravy Michal 
Kortyš.                                          
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Vyšší dívčí 
Vladimír Martinec samozřejmě 
nemůže vědět, že si na něj vzpome
nu pokaždé, když projíždím autem 
pardubickou Sukovou třídou od 
křižovatky s ulicí U Stadionu ke 
světelnému křížení s Hradeckou. 
Před časem jsem totiž legendě čes
kého hokeje málem nedal přednost 
na přechodu pro chodce. V sou
mraku, když ještě nesvítily pouliční 
lampy, jsem zahlédl slavného muže 
vedoucího jízdní kolo takřka na 
poslední chvíli… Dovedete si před
stavit, co by následovalo, kdybych 
to byl býval tenkrát nedobrzdil? 
Nést nejen právní následky svého 
přečinu, ale žít s pocitem, že jsem 
ublížil jednomu z nejznámějších 
Pardubáků? To by bylo nejen na 
kriminál, ale i na následné odstě
hování se z východních Čech. Na
štěstí vše dobře dopadlo, hokejista 
a trenér se možná jen trochu lekl, 
pokud vůbec hrozící incident zare
gistroval. Pro mě však šlo o velké 
varování a z něj vyplynulo i pouče
ní: Dávej si tady vždycky pozor. 
Mám takových bodů v republice ví
cero, a nejde jen o mé osobní zkuše
nosti. Kousek před Volčí si pokaždé 
vybavím líčení M.K., jenž si to podle 
jeho slov spokojeně „hasil“ směrem 
od hradecké dálnice. Silnice byla 
posolená a vlhká, až na jediný úsek. 
Hned za horizontem, když vyjel 
mírné stoupáníčko před vesnicí, se 
náhle ocitl na sněhu a ledu. „Pěk
ně se mi to rozhoupalo, naštěstí v 

protisměru nikdo nejel,“ přiblížil mi 
nepříjemný zážitek, aniž tušil, že od 
té chvíle s ním mám Voleč a podob
ná místa, kde by mohlo hrozit stejné 
nebezpečí, spojená navždy. 
Na téže komunikaci si kdysi zarisko
val kolega P.B.. Chtěl předjet jakousi 
pomalu se vlekoucí avii mezi Lázně
mi Bohdaneč a Bukovkou. Rozhled 
měl a silnice se zdála volná. Ten v 
protisměru ale musel jet pekelně 
rychle, když se vynořil za mírnou 
zatáčkou. Nu, bylo to o fous – a já 
kolem rybníka a tamním lesem jez
dím s nepříjemným pocitem, jak 
se všechno může změnit mžikem 
sekundy. A pokaždé vidím přítele, 
jak si po dokončení řidičského ma
névru zhluboka oddechl.  
Zatáčka u Horních Ředic, to je vždyc
ky zase vzpomínka na R.F. z let 
hodně vzdálených. Jezdila tehdy tra
bantem a jednou se na cestě z Holic 
s dvoutaktem rozparádila tak, že vy
jela rovnou do pole, aniž snad před
tím točila volantem. Skoro to samé 
se kdysi dávno stalo slavné zpěvačce 
popmusic E.P. v nedalekém Komáro
vě mezi Rovní a Dašicemi. Samozřej
mě se mi tam v mysli automaticky 
vybaví některý z jejích hitů.       
Na dálnici do Ostravy kousek za 
Lipníkem nad Bečvou se nikdy ne
obejdu bez vzpomínky na náhle za 
jízdy vzplanuvšího Jaguára, spojnice 
Opavy a Šternberka pro mě zůstane 
navždy spojená s kamiony, které v 
noci padaly na rychle nachumeleném 

sněhu do příkopů jako kuželky. Že
lezniční přejezd ve Starých Jesenča
nech budu mít až do smrti spojen 
s žigulíkem, z něhož se po střetu s 
motorákem vysoukalo asi sedm lidí, 
kupodivu jen mírně otřesených. 
A tak bych mohl ještě dlouho po
kračovat. Všechny výše uvedené 
příhody naštěstí dopadly relativně 
dobře, rozhodně bez ztrát na živo
tech. Ty mnohem smutnější jsem 
se dnes raději rozhodl v přemítání 
potlačit. 
Život je o zkušenosti a při řízení 
to platí obzvláště. Jenže ne každý 
má štěstí.
Jel jsem nedávno v poklidu ulicí K 
Polabinám. Už na kruháku jsem 
zaregistroval omlácenou felicii, 
řítící se od sídliště Závodu Míru. 
Dojela mě na světlech u Areny a 
zařadila se do vedlejšího pruhu. 
Samozřejmě, za volantem vysmá
tej dvacetiletej kluk, možná i vy
smaženej, reproduktory na plný 
pecky. Gumy zahvízdaly, když 
hoch šlápl na plyn a za pekelného 
zvuku naplno vytočeného moto
ru se vydal do Sukovky. Jasně, na 
mém „Martincově“ přechodu pře
hlédl maminku s kočárkem. Krve 
by se ve mně nedořezal. Možná 
dodnes jsou tam stopy pneumatik, 
scházelo pár centimetrů. Poučí se 
někdy i tenhle hlup, než někomu 
ublíží? Pokud se tak ovšem již me
zitím k něčímu neštěstí nestalo…                    
                             ROMAN MARČÁK      



Ano, na nemocenskou nárok máte, ale máte nárok pouze na nemo
censkou, nikoliv na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pro vysvětle
ní: Nastoupil jste na nemocenskou v tzv. ochranné lhůtě (sedm ka
lendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění). Máte tedy 
nárok od 15. dne pracovní neschopnosti na nemocenskou. Prvních 
14 dní pracovní neschopnosti po úrazu ale nebudete dostávat od za
městnavatele náhradu mzdy, protože v pracovním poměru již nejste 
- skončil k 31.8.                                                         JITKA KRATOCHVÍLOVÁ

K 31.8. mi skončil pracovní 
poměr, který byl uzavřen 
na dobu určitou právě do 
31.8. Než jsem mohl nastou
pit do nového zaměstnání, 
stal se mi úraz a byla mi vy
stavena pracovní neschop
nost, a to od 4.9. Mám ná
rok na nemocenskou?

Překážky budou upraveny,
dočká se i Taxisův příkop

PARDUBICE – Zimní pře
stávku na závodišti pořa
datel dostihů využil k údrž
bě a renovacím vybraných 
překážek. Největší změny 
ale Dostihový spolek tepr
ve chystá.

Představenstvo společnosti na 
základě výstupů z jednání ex
pertní skupiny a České asociace 
steeplechase rozhodlo o úpra
vách vybraných skoků, včetně 
Taxisova příkopu. 
Vývoj dostihů v posledních le
tech a událostí především po 
loňské Velké pardubické byl dů
vodem svolání expertní skupiny. 
Ta měla za úkol analyzovat prů
běh dostihů a navrhnout opat
ření, která povedou ke zvýšení 
bezpečnosti koní i jezdců na Par
dubickém závodišti. Variantami 
řešení byly i úpravy vybraných 
překážek, včetně legendárního 
Taxisu. Zásadními změnami pro
šel v roce 1994, kdy byl odvod
něn a částečně zasypán. 
„Expertní skupina se sešla opa
kovaně a problematiku bezpeč
nosti na Pardubickém závodišti 
řešila komplexně. Podklady a 
návrhy řešení postoupila k pro
jednání i Výboru České asociace 
steeplechase a Překážkové ko
misi. Všechny výstupy dostali k 
dispozici členové představen
stva společnosti Dostihový spo
lek, kteří na základě odborných 
doporučení rozhodli přistoupit 
k úpravám některých překážek. 
V první etapě to bude překážka 
č. 2, ve druhé pak překážka č. 4, 
tedy Taxisův příkop,“ uvedl ře
ditel Dostihového spolku Jaro

slav Müller. 
Překážka č. 2 svou vizuální po
dobou odpovídá Taxisovu příko
pu, jedná se o živý plot s příko
pem za ním. „Rozhodli jsme se 
změlčit příkop a odstranit do
skokovou hranu. Tu naznačíme 
vysypaným pásem pilin tak, jak 
to bývá u Taxisu. Příkop zvýraz
níme opticky, a to zeminou bez 
trávy. Překážka se tak typově 
stane menší „kopií“ Taxisova 
příkopu a koně budou mít příle
žitost během sezony tento skok 
natrénovat,“ doplnil Müller. 
V další fázi dojde k podobným 
úpravám také u Taxisu. Změl
čení příkopu vytvoří pozvolnou 
plochu bez doskokové hrany, k 
optickému zvýraznění příkopu 
přispěje opět hnědá zemina. 
Živý plot bude zešikmen. Dis
kutuje se také o tzv. odskokové 
bariéře – bílé kládě před živým 
plotem, která je umístěna u vět
šiny překážek na Pardubickém 
závodišti. V této otázce nepanu
je jednotný názor, experti se tak 
budou otázkou umístění či neu
místění bariéry ještě zabývat v 
průběhu sezony. 
„Věříme, že se nám společně 
s odborníky podařilo nalézt 
vhodnou variantu zvýšení bez
pečnosti koní a jezdců na Par
dubickém závodišti. Shodli jsme 
se s expertní skupinou, že její 
činnost bude pokračovat i nadá
le. Bude sledovat vývoj dostihů 
a dopad přijatých opatření, aby
chom je mohli průběžně vyhod
nocovat a případně činit další 
kroky,“ dodal ředitel Dostihové
ho spolku.                                 (zr) 
              Foto: TOMÁŠ KUBELKA

PARDUBICE – Další online se
tkání z cyklu Dějiny nábožen
ství, pořádaného Katedrou fi
losofie a religionistiky zdejší 
univerzity, se týká judaismu a 
antisemitismu. Koná se ve stře
du 24.3. od 17.30 hodin. Při
hlášky na lucie.valentinova@
upce.cz.                                (zr)  

Kolem judaismu
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 garáž v Pardubicích do 
250 000,- Kč. Telefon 777 827 946.



NA DEN ZEMĚ I PO CELÝ ROK NÁS PŘÍRODA POTŘEBUJE

    
   
volnické akce Ukliďme svět, 
kterou v Česku koordinuje 
Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP), je letos kvůli pande
mii posunut z března až na 
Den Země 22. dubna.

Dobrovolníci však mohou uklízet 
po celý rok. Počítají se i individuál-
ní a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří 
i nejrůznějšími aktivitami zaměře-
nými na poznávání přírody. Více 
na www.uklidmesvet.cz.

Lidé nezapomínají
Český svaz ochránců přírody k mi-
nulému týdnu eviduje v akci Ukliď-
me svět přes 100 jarních úklidů. A 
další stále přibývají. Ukazuje se 
tak, že navzdory složitou situaci, 
která nyní světu vládne, lidé neza-
pomínají na své životní prostředí. 
Do přírody se smí, což bohužel je 
vidět i na tom, že se plní odhoze-
nými odpadky. K jejich úklidu lze 
využít jakoukoli individuální vy-
cházku. Stačí si přibalit s sebou py-
tel, v němž posbíraný nepořádek 
z přírody odneseme. I drobný in-
dividuální úklid přírodě pomůže, 
a i takovým se můžete pochlubit 
na webu či na facebookové strán-
ce kampaně Ukliďme svět! Navíc, 
ochránci přírody počítají s tím, že 
postupem času bude možné orga-
nizovat i tradiční velké úklidy. 

Vybráno čtrnáct akcí 
Pro další tříletou dotační podporu 
Tahounů bylo pracovní skupinou 
složenou z nominantů všech po-
litických klubů, předsedů dotče-
ných komisí Rady města Pardubic 
a úřadu vybráno 14 akcí na základě 
předem zveřejněných hodnotících 
kritérií. Každý z hodnotitelů po-
suzoval projekt samostatně podle 
předložené žádosti a vlastní zku-
šenosti s projektem. Hodnotil se 
dlouhodobý vývoj projektu a jeho 
směřování do budoucna. „Klíčo-
vým kritériem byly například dlou-
hodobé zkušenosti se žadatelem, 
kam mimo jiné patří přiměřenost 
požadované výše dotace a účelnost 
využití s ohledem na rozsah pořá-
dané akce. Dalším kritériem byl 
marketingový efekt, tedy význam 
projektu pro podporu společenské-
ho dění ve městě, zejména pak zvý-
šení návštěvnosti Pardubic, zkrát-
ka známost dobrého jména akce 

PARDUBICE - Nejoblíbeněj
ší sportovní a kulturní akce 
ve městě, které se již šestým 
rokem prezentují pod hlavič
kou Pardubičtí tahouni, mají 
zajištěnou finanční podporu 
města až do roku 2023. Vý
znamné pardubické akce s 
mnohaletou historií jsou do
tované městem z vlastního 
programu podpory kvůli po
třebě poukázat na jejich dů
ležitost a výjimečnost a také 
potřebě dát najevo, že město 
má zájem podpořit jejich kon
tinuitu a tradici. Návrh rad
ních odhlasovali také městští 
zastupitelé.

Důležitý příslib podpory
„Bereme na sebe závazek, že 
všem akcím zařazeným mezi Par-
dubické tahouny zajistíme finanč-
ní podporu z rozpočtu města na 
tři roky s tím, že ročně mezi ně 
rozdělíme 5,63 milionu korun, 
celkem tedy 16,89 milionu korun. 
Tahouni tak mají do budoucna 
finanční jistotu při tvorbě rozpo-
čtů, čímž jim zajistíme alespoň 
v částečně míře stabilitu pro vy-
jednávání s dalšími partnery. V 
nelehké covidové době je příslib 
podpory společenského života o 
to důležitější,“ uvedl náměstek 
primátora Jakub Rychtecký.

v regionálním i celorepublikovém 
měřítku,“ uvedla vedoucí odboru 
kultury, sportu a cestovního ruchu 
Ivana Liedermanová.

Neuspěli tři žadatelé
Město mezi Tahouny letos rozdě-
lí 5,63 milionu korun. „Některé 
projekty, například Velká par-
dubická, Grand Festival smíchu 
či Sportovní park Pardubice, 
získaly tak dobré bodové hodno-
cení, že mají navrženou vyšší fi-
nanční podporu z Pardubických 
tahounů ve srovnání v předcho-
zím dotačním období,“ konkreti-
zoval Jakub Rychtecký. S žádostí 
patřit do rodiny Tahounů letos 
neuspěli tři žadatelé, kteří však 
mohou zažádat o dotaci z jiných 
dotačních titulů vypisovaných 
z rozpočtu města pro rok 2021, 
například z Programu podpory 
kultury. 

Propagují město Pardubice
Pardubičtí tahouni se na společ-
né platformě s jednotným logem i 
webovými stránkami prezentují od 
roku 2016.  Pořadatelé akcí schvá-
lených a podporovaných jako „Par-
dubičtí tahouni“ jsou povinni ak-
tivně a viditelně propagovat město 
Pardubice a spolupracovat na vzá-
jemné intenzivní a smysluplné pro-
vázanosti svých akcí.                  (atu) 

Pro 12. týden roku 2021
PARDUBICKÉ KULATINY

Před 600 lety: 22.3.1421 - (tehdy byla bílá sobota) se pokusili královéhra-
dečtí husité zmocnit již podruhé opatovického kláštera. Předtím se o to 
pokoušeli v prosinci předcházejícího roku. Ani tentokrát se jim nedařilo. 
Před 250 lety: 25.3.1771 - napadlo v Pardubicích a celém Polabí více než 
půl metru sněhu, který vydržel až do konce dubna. Zaseté obilí bylo zni-
čeno a podstatně se opozdily jarní práce. Nastal nedostatek potravin, kte-
ré valně podražily. Byl takový nedostatek obilí, že bylo nutno je za drahé 
peníze dovážet z Uher. Postaral se o to sám císař Josef II., který 10. října 
1771 navštívil Pardubice a na vlastní oči viděl tu bídu.
                             (Připravováno ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka)



Tajenka kris – krosu skrývá název stromového primáta.

3. ARA, LES, OKO. – 4. KALA, KOPA, TISK, VODA. – 5. AMATI, ASTAT, AT-
LAS, GULÁŠ, JETEL, KATAN, KOLEJ, KULAK, MADAM, MNATA, SATAN, 
TAŠKA, TULÁK, VÝNOS.                                                         Autor: JIŘÍ MOTL
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou 
na lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy T- String a.s., vrátni-
ce Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mai-
lem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání: 
Pro výhru, kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: 
ZDRAŽIL, Rosice. Výhru možno vyzvednout po předchozí telefonické 
domluvě na č. 731 468 575 od úterý do 14 dnů od zveřejnění, pak výhra 
propadá.

KRIS – KROS

CIBULOVÝ KOLÁČ
Na těsto: 250 g hladké mouky, 150 g másla, 1 vejce, 3 lžíce ledové 
vody, 1 špetka soli. K dokončení: 100 g pancetty, 4 cibule, 100 
gramů čedaru, 3 vejce, 250 ml 30% smetany ke šlehání, špetka 
soli, špetka mletého černého pepře, 1 lžička čerstvého tymiánu.

Do mísy prosejte mouku se solí a promíchejte. Přidejte vejce, studené 
máslo nakrájené na kostičky, dvě tři lžíce ledové vody a konečky prstů 
rychle vypracujte těsto (rychle proto, aby se máslo nezačalo rozpouštět). 
Jakmile se všechno spojí v soudržnou hmotu, vytvořte kouli, zabalte ji 
do fólie a nechte minimálně hodinu, ale klidně i den odpočívat v lednici.
Odpočinuté těsto vyválejte do kruhu, který bude asi o 5 cm větší než 
koláčová forma. Rozválené těsto přeneste do koláčové formy (nemusí-
te ji před tím vymazat). Těsto můžete navinout na váleček a rozvinout 
nad formou nebo ho do formy překlopit na papíru na pečení, který poté 
sloupnete. Prsty těsto upravte kolem okrajů a přebytečné kusy odřízně-
te. Dno hustě propíchejte vidličkou a odložte ještě na chvíli do lednice. 
Nakrájejte pancettu na kostičky a cibuli na půlměsíčky (použijte 4 střed-
ně velké nebo 3 opravdu velké kusy). Rozpalte větší pánev a nejdřív na-
sucho opečte pancettu dokřupava, potrvá to podle velikosti kostiček asi 
čtyři minuty. Opečenou vyjměte z pánve a nechte chvíli stranou. Podle 
toho, kolik tuku pancetta pustila, odeberte, případně dolijte olej tak, aby 
v pánvi byly asi čtyři lžíce. Přidejte všechnu cibuli, osolte a pomalu opé-
kejte asi 10 minut, až bude cibule zlatavá a okraje začnou karamelizovat. 
Odstavte a nechte zchladnout.
Předehřejte troubu na 180 stupňů a těsto nechte asi deset minut péct bez 
náplně. Mezitím si do mísy nastrouhejte sýr, přidejte vejce, smetanu, špet-
ku soli, pepř a tymián a promíchejte. Předpečené těsto vyjměte z trouby 
(když se někde vytvořila boulič-
ka, opatrně ji propíchněte ostrým 
nožem, těsto je v této chvíli ještě 
poměrně pružné). Do formy dejte 
opečenou cibuli, posypte kousky 
pancetty a všechno zalijte vaječnou 
směsí. Vraťte do trouby a pečte asi 
35–40 minut, až bude povrch ope-
čený podle vašich představ.
Nechte chvíli zchladnout, ostrým 
nožem krájejte na dílky a podá-
vejte.                                                                           (mjm)

RECEPT PRO ZPESTŘENÍ JÍDELNÍČKU

Ukliďme svět, ale třeba jen své okolí

TŘÍLETÉ FINANCOVÁNÍ NEJLEPŠÍCH AKCÍ DOSTALO ZELENOU

Významná dotace pro Pardubické tahouny

Přihlašujte se všichni
Ochránci přírody zároveň vy-
zývají, aby své úklidy na www.
uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, 
kteří materiální pomoc využít ne-
potřebují. „Získáme tak přehled 
o skutečných počtech proběhlých 
úklidů, což může motivovat i dal-
ší případné zájemce o tuto akci,“ 
říká k tomu Veronika Andrlová, 
koordinátorka kampaně z Českého 
svazu ochránců přírody.

Soutěž o zajímavé odměny
Uklízet v přírodě však lze už 
nyní. A aby taková vycházka 
spojená s uklízením byla ještě 
o něco zajímavější, připravuje 
ČSOP na každý měsíc tematickou 
soutěž, v níž se spojuje sbírání 
odpadků s pozorováním pří-
rody. Výherci každé soutěže se 
mohou těšit na zajímavé odmě-
ny. Také informace o aktuálních 
soutěžích najdete na webu www.
uklidmesvet.cz,“ doplňuje Vero-
nika Andrlová z ČSOP.

Tisíce dobrovolníků
Ukliďme svět je dobrovolnická 
úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky 
jako součást kampaně Clean Up 
the World. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé sklád-
ky a pohozené odpadky. Akci 
Ukliďme svět od roku 1993 or-
ganizuje Český svaz ochránců 

přírody. Do kampaně se kaž-
doročně zapojují tisíce dobro-
volníků. V letech 2017–2020 se 
kampaň konala společně s kam-
paní Ukliďme Česko. Od roku 
2021 pokračuje opět samostat-
ně. Smyslem kampaně Ukliď-
me svět není však jen samotné 
uklízení odpadků – účastníci 
zároveň posilují vztah k příro-
dě a prostředí ve svém okolí. 
                                (zr) Foto: ČSOP
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(Pokračování  dokumentu        


   
SLUŽNOST 

Naším cílem je vytvoření mo
derní infrastruktury všech 
typů dopravy s aplikací chyt
rého systému dopravní ob
služnosti.



• V oblasti silniční dopravy bu
deme aktivně usilovat o pokrok 
v realizaci tranzitní komunika
ce D35 v celé trase včetně dál
ničních přivaděčů, obchvatů 
měst a rekonstruovaných kraj
ských silnic.

• Při modernizacích a rekon
strukcích silnic ve vlastnictví 
Pardubického kraje chceme 
podporovat zavádění nových 
technologií zajišťujících pro
vozní úspory s maximálním vy
užitím finančních prostředků 
EU a státu.

• V oblasti ochrany silnic Pardu
bického kraje postupně vybudu
jeme místa pro vysokorychlost
ní vážení nákladních vozidel.

• Budeme prosazovat pokračo
vání přípravy výstavby dálnice 
D43 a realizaci obchvatů na sil
nicích I. tříd.

• V oblasti drážní dopravy ak
tivně podpoříme dostavbu a 
realizaci investičních akcí na 
hlavním železničním koridoru, 
kde se jedná především o želez
niční uzel Pardubice, železnič
ní uzel Česká Třebová a traťový 
úsek Ústí nad Orlicí – Choceň. 
Na ostatních tratích se jedná 
především o dokončení zdvou
kolejnění úseku tratě Pardubi
ce – Hradec Králové. 

• Pro zvýšení bezpečnosti dráž
ní dopravy na železničních pře
jezdech a zároveň pro zvýšení 
rychlosti na regionálních tra
tích budeme usilovat o realizaci 
modernizace zabezpečovacích 
systémů.

• V oblasti vodní dopravy chce
me i nadále podporovat splav
nění Labe do Pardubic, vybu
dování přístavu Pardubice a 
multimodálního logistického 
centra v Pardubicích.

• V oblasti letecké dopravy je 
naší prioritou hospodářsky a 
manažersky stabilizovat spo
lečnost East Bohemian Airport 
provozující letiště Pardubice. 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

• Budeme pokračovat v integra
ci krajské příměstské veřejné 
dopravy s integrovanými sys
témy městských hromadných 
doprav prioritně v krajských 
městech Pardubice a Hradec 
Králové. 

• Aktivně podpoříme procesy 
vedoucí ke zlepšení prováza
nosti jednotlivých druhů do
prav v úzké spolupráci s míst
ními samosprávami tak, aby 
systém dopravní obslužnosti v 
maximální možné míře vyho

voval přepravním potřebám ces
tujících.

• Pro zvýšení komfortu cestují
cích budeme prosazovat postupný 
rozvoj „bezešvé dopravy“, která 
umožní propojení jednotlivých 
druhů dopravy i vytvoření jed
notného způsobu odbavení ces
tujících se snadnou orientací při 
přestupech.

• V rámci zvýšení kvality ve
řejné dopravy chceme pokra
čovat v modernizaci odbavo
vacího systému, ve zlepšení 
informačního systému a v pod
poře výstavby a moderni
zace dopravních terminálů.                                                                                                                                       

• Budeme podporovat investice do 
nových a modernizovaných vlako
vých souprav.

• Vytvoříme pasport všech ko
munikací a „rodné listy“, aby byl 
přehled o jejich stavu ucelený a 
mohly se systematicky plánovat 
opravy a rekonstrukce. Zároveň 
bude pasport sloužit k informa
cím o přípustném zatížení dílčích 
komunikací pro povolování veške
rých objízdných tras. 

7. ŠKOLSTVÍ

Kvalitní vzdělávání musí být do
stupné pro všechny bez ohledu 
na to, z jaké části kraje a jakých 
majetkových poměrů budoucí 
uchazeči pocházejí. Budeme pro
sazovat rovný přístup ke vzdě
lání pro všechny žáky a zároveň 
dostatečně hustou síť středních 
škol na celém území kraje s ohle
dem na atraktivitu oborů a je
jich budoucí uplatnění na trhu 
práce. Pokračovat bude i nadále 
aktivní spolupráce se zaměstna
vateli a profesními sdruženími. 
Důraz vzájemné kooperace bude 
kladen i na komunikaci se zřizo
vateli ostatních škol a školských 
zařízení, zejména se samosprá
vami měst a obcí.

• Budeme pokračovat v systematic
kém zlepšování technického stavu 
budov škol a školských zařízení 
včetně zvyšování vybavenosti škol 
se zapojením finančních prostřed
ků z evropských fondů a vlastních 
zdrojů. 

• Chceme i nadále udržet síť střed
ních škol a gymnázií v nezměně
né podobě. Budeme klást důraz 
na rozvoj jejich výuky – velkou 
výzvou je podpora nových forem 
vyučování včetně dostatečné a 
kvalitní technické vybavenosti 
škol, pedagogů i žáků a jejich při
pravenosti na distanční formu 
vzdělávání.

• Budeme klást důraz na nabídku 
oborové skladby krajských škol, 
která musí reagovat na požadavky 
trhu práce a demografický vývoj, 
který předpokládá v nejbližších le
tech postupný nárůst žáků. 

• Podpoříme všechny aspekty zvy
šující kvalitu vzdělávání ve specia
lizovaných, technických a přírodo
vědných oborech, ať již podporou 
vzdělávání odborných pedagogů, 
vybaveností učeben a zázemí škol 
či aktivní spoluprací se zaměstna
vateli v daných oborech formou 
prvků duálního vzdělávání s vyu
žitím spolupráce s Hospodářskou 
komorou, Agrární komorou, Sva
zem průmyslu a dopravy a dalších 
profesních organizací.

• Budeme i nadále rozvíjet ka
riérní poradenství ve školách 
Pardubického kraje, podpoříme 
systematickou propagaci škol a 
školských zařízení prostřednic
tvím burzy škol včetně nových 
formátů s využitím moderních 
IT technologií s cílem vytvořit 
maximální zájem žáků základ
ních škol o studium v Pardubic
kém kraji. 

• Prostřednictvím studijních stipen
dií podpoříme vzdělávání v oborech 
žádaných na trhu práce. Prověříme 
možnost vzniku stipendijního fon
du kraje, coby nástroje umožňující
ho financování studijní podpory.

• Budeme pokračovat v podpoře 
projektů celoživotního vzdělávání 
v kraji, a to jak pro potřeby obča
nů, tak i samotných pedagogic
kých pracovníků. 

• Budeme podporovat studentské 
soutěže, olympiády a další aktivi
ty podporující práci s talentova
nými a nadanými žáky (AMAVET, 
TECHNOhrátky, ZDRAVOhrátky, 
SKILL atd.). 

• Budeme i nadále podporovat 
investice do projektů, které reali
zací příznivě ovlivní provozní ná
klady krajských škol a školských 
zařízení, abychom maximalizo
vali úsporná opatření.

• Školy a školská zařízení zřizo
vaná krajem podpoříme i v pro
jektech nadstavbové atraktivity 
vzdělávání (důstojné a kvalitně 
vybavené domovy mládeže, are
ály škol, venkovní hřiště včetně 
prvků vhodných pro volnočasové 
aktivity žáků, kvalitní tělocvičny 
a školní sportovní infrastruktura).

• Budeme pokračovat v započaté 
transformaci dětských domovů s 
cílem postupného zajištění dosta
tečného počtu zcela samostatných 
domácností v běžné zástavbě.

• Standardem pro všechny školy a 
školská zařízení bez ohledu na zři
zovatele bude snadno dostupná, 
kvalitní, odborná a metodická po
moc zajišťovaná prostřednictvím 
pracovníků krajského úřadu, spe
ciálních seminářů, metodických 
materiálů, včetně zapojení moder
ních technologií a vzniku nových 
funkcionalit Školského portálu 
Pardubického kraje.

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Sociální systém a služby zací
líme především na podporu ro
din, transformaci pobytových 
služeb a péči o ohrožené děti. 
Současně budeme i nadále pod
porovat neziskový sektor, dob
rovolnictví a rozvoj společenské 
odpovědnosti.

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 


• Síť sociálních služeb bude konci
pována dle potřeb obyvatel kraje k 
zajištění potřebné kvality poskyto
vaných služeb.

• Při zajištění sociálních služeb 
bude naším cílem, aby jejich uži
vatelé mohli žít ve svém přiroze
ném domácím prostředí. Díky síti 
služeb (terénní, ambulantní a od
lehčovací) zajistíme podporu rodi
nám pečujícím o své blízké.

• Nadále budeme podporovat do
movy pro seniory a domovy se 
zvláštním režimem a zároveň usi
lovat o zlepšování kvality posky
tované péče s ohledem na územní 
proporcionalitu.

• Osobám se zdravotním postiže
ním budeme vytvářet podmínky 
pro jejich plnohodnotný život, ze
jména v oblasti bydlení, vzdělává
ní, získávání kompetencí, pracov
ního uplatnění a náplně volného 
času. V rámci realizace tohoto cíle 
budeme pokračovat v transforma
ci pobytových sociálních služeb.

• Budeme podporovat odlehčovací 
služby pro děti, seniory a osoby se 
zdravotním postižením.

• Zajistíme podporu sociálních slu
žeb s důrazem na stabilitu a pro
vázanost sítě služeb na území ce
lého kraje a budeme pokračovat 
ve víceletém financování sociál
ních služeb.

• Prostředky z evropských fondů 
použijeme na investice do komu
nitní péče a na financování vyšší 
kvality péče osobám se zdravot
ním postižením, duševním one
mocněním a seniorům, stejně tak i 
na služby sociální prevence.

• Sociální podnikání budeme i 
nadále podporovat jako nástroj 
pro zaměstnávání osob znevý
hodněných na trhu práce a pro 
zvyšování společenské odpověd
nosti firem.

PODPORA RODINY A NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE

• Postupně a systematicky budeme 
naplňovat Koncepci rodinné poli
tiky Pardubického kraje.

• Vytvoříme dotační program „KRAJ 
PRO RODINY“ s cílem systémové 
podpory prorodinné politiky kraje.

• Zaměříme se na podporu služeb 
pro seniory a osob pečujících o 
osoby s hendikepem.

• Budeme podporovat prorodinné 
aktivity neziskových organizací a 
činnosti mateřských center.

• Ve spolupráci s dalšími kraji bu
deme realizovat projekt Rodinné 
pasy a Senior pasy.

• Budeme podporovat aktivity pro 
vytváření dobrých mezigenerač
ních vztahů.

• Transformační plány dětských 
domovů a center budeme postup
ně naplňovat tak, aby se stávající 
zařízení změnila na komunitní a 
využila svého potenciálu k posí
lení sítě potřebných terénních a 
ambulantních služeb na podporu 
ohrožených rodin a dětí.

• Podpoříme rozvoj pěstounské 
péče a také rozvoj služeb pro pěs

touny a pro rodiny.

• Budeme podporovat mezi
resortní spolupráci v oblasti 
školství, zdravotnictví a sociál
ní péče především v oblastech 
vzdělávání, inkluze a náhradní 
rodinné péče.

PREVENCE

• Budeme podporovat orga
nizace, které působí v oblasti 
protidrogové prevence, pre
vence kriminality a rizikového 
chování.

• Podporou bezplatného pora
denství, poskytovaného občan
skými poradnami a dalšími or
ganizacemi, budeme usilovat o 
snížení počtu zadlužených rodin 
i jednotlivců.

• Ve spolupráci s obcemi bude
me dále rozšiřovat dostupnost 
poradenství a podpůrných slu
žeb pro osoby ohrožené sociál
ním vyloučením s ohledem na 
územní potřeby.

• Podpoříme osvětové a vzdě
lávací akce pro seniory s cí
lem jejich osobního rozvoje a 
ochrany před protiprávními 
praktikami. 

NEZISKOVÝ SEKTOR

• Budeme rozvíjet a aktivně 
naplňovat dohodu o spolu
práci mezi Pardubickým kra
jem, Krajskou hospodářskou 
komorou a Koalicí nevládek 
Pardubicka.

• Velkou pozornost budeme vě
novat i nadále podpoře a roz
voji dobrovolnictví.

• Budeme pokračovat v realiza
ci dotační podpory pro nezis
kové organizace.

• V neziskovém sektoru se bu
deme podílet na vzdělávání.

• Budeme pokračovat v pod
poře rozvoje fundraisingu v 
neziskovém sektoru, který při
nese nové finanční zdroje a na
váže komunikaci a spolupráci s 
firemním sektorem.

• Ve spolupráci s firemním sek
torem budeme pokračovat ve 
spoluúčasti na Burze filantro
pie, jakožto jedinečného inova
tivního nástroje k podpoře pro
spěšných projektů neziskových 
organizací.

• Podpoříme činnost infor
mačního, poradenského a 
vzdělávacího servisu pro ne
ziskové organizace v Pardu
bickém kraji.

(Pokračování dokumentu                              
                          v příštím vydání)
Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ
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vém závodě sezony se mladí 
cyklisté pardubického pro
fesionálního týmu Topforex 
ATT Investments neztratili.

V Istrian Spring Trophy byl vidět 
hlavně nejmladší člen týmu Ka
rel Camrda, který se stal druhým 
nejlepším Čechem, když si v cel
kovém pořadí dojel pro 21. mís
to. Tříetapový závod kategorie 
UCI byl zahájen prologem, který 
byl pouhý kilometr dlouhý. Ná
sledná etapa, dlouhá 168 kilome
trů, kterou ovlivnil vytrvalý déšť, 

Pardubické stáji Chorvatsko sedí, blýskl se Karel Camrda
byla poznamenána mnoha pády. 
„Celý den masakr. V posledním 
pádu minimálně 50 lidí. Z našeho 
týmu tam byli tři kluci, naštěstí si 
odnesli jen odřeniny,“ řekl k této 
etapě sportovní ředitel týmu Petr 
Kaltofen. Druhá etapa měřila 165 
kilometrů včetně téměř 4kilome
trového závěrečného stoupání. 
Po 120 kilometrech se utrhla sku
pina 40 závodníků, mezi kterými 
byl i Karel Camrda. Ten si v cílo
vém stoupání dojel pro 17. místo. 
„Naštěstí jsme se vyhnuli pádům. 
Zhruba 40 km před cílem přišel 
těžký kopec, tam jsme vsadili na 
Karla Camrdu jako nejlepšího vr
chaře z týmu. Kluci mu pomohli 
dostat se do první skupiny. V cí
lovém stoupání trošku z mladic

je teprve 19 let, jsme s umístěním 
spokojeni,“ řekl Petr Kaltofen. Ná
sledný den celých 143 kilometrů 
závěrečné třetí etapy propršelo. V 

ké nerozvážnosti, zhruba 1,5 km 
před cílem, nastoupil a tyhle síly 
mu potom chyběly v samém závě
ru. Ale i s ohledem na to, že mu 

cíli měli nakonec Petr Fiala a Ka
rel Camrda na vítěze etapy ztrátu 
21 vteřin. Camrda se nicméně stal 
druhým nejlepším Čechem. „Před 
závodem jsem avizoval, že umís
tění v TOP 20 je pro nás solidním 
výsledkem. Potěšilo nás, že si 
pro něj v závodě dojel benjamí
nek Karel Camrda, věřím, že ho 
tento výsledek nakopne. Již teď 
je bohatší o nové zkušenosti, 
které jistě zúročí v průběhu se
zony,“ shrnul závody Petr Kalto
fen. Dalším závodem, který jezd
ci pardubické stáje absolvují, je 
GP Slovenian Istria ve Slovinsku, 
následovat bude přesun do Řec
ka, kde je v plánu start v mítin
cích Rhodes Grand Prix a Tour of 
Rhodes.                                    

PO STOPÁCH VÍTĚZŮ ZLATÉ PŘILBY – JAN LUCÁK

PARDUBICE – V dalším 
díle „Po stopách vítězů 
Zlaté přilby“ vzpomíná 
pardubický motocyklo
vý nadšenec Jiří Šmída 
p l o c h o d rá ž n í k a  J a n a 
Lucáka: 

Rodák ze Strýčkovic se vyučil 
automechanikem pro firmu 
„Bratrů Šulců“ v Praze. Tato 
firma dovážela anglické mo
tocykly značky BSA. Když bylo 
Lucákovi dvacet let, koupil si 
starý stroj BSA 750 ccm a ab
solvoval na něm několik zá
vodů a soutěží a v roce 1931 
vyhrál „Táborskou soutěž“. 
Později jezdil na staré Velo
cette silnice i plochou dráhu. 
K motocyklu měl dva rámy a 
motor tak podle potřeby pře
hazoval. Výborných výsledků 
dosahoval Lucák především 
na plochých drahách - v roce 
1933 obsadil třetí místo v zá
vodě juniorů při Memoriálu 
J.K.Lobkowicze v Pardubicích. 
V roce 1934, ve svých dvaadva
ceti letech, se pak stal továr
ním jezdcem u Ogaru, továrny 
na motocykly ve Strašnicích v 

startoval Jan Lucák na motocyklo
vém speciálu „Walter“ 350 ccm a 
obsadil celkové sedmé místo. Vy
lučovací jízdu ve skupině do 600 
ccm při závodě 11. Zlaté přilby 
zajel Lucák za 7 minut a 48 vteřin. 
Na druhém místě dojel Holanďan 
Van Dijk na JAPu a třetí byl Fritz 
Diertl z Rakouska rovněž na JAPu. 
Lucákův výkon odpovídal prů
měrné rychlosti 129,5 km/hod., což 
bylo doslova pekelné tempo. Ještě 
nikdy nikdo tak rychle na pardu
bické dráze nejel. Traťový rekord 
126 km v hodině držel do té doby 
Herman Gunzenhauser. Tento čas 
zajel při 7. Zlaté přilbě v roce 1935 
na stroji Jawa 600. Dvanáctý roč
ník pardubické Zlaté přilby v roce 
1951 pak již Jan Lucák na stroji JAP 

Praze. V roce 1936 koupila továrna 
Ogar dva speciály na ploché dráhy 
značky JAP a ve stejném roce pak 
přicházejí z Pardubic Hugo Rosák 
a Karel Rykr, které vyslal Franti
šek Hladěna. Mladých závodníků 
se ujímá právě zkušený závodník 
Jan Lucák. V roce 1936 se stal Lu
cák prvním vítězem závodu 300 
zatáček v Hořicích na motocyklu 
Ogar ve třídě do 250 ccm. O rok 
později vítězí pod vedením Jana 
Lucáka v mezinárodním závodě 7. 
ročníku Memoriálu J.K.Lobkowic
ze Hugo Rosák a poráží Hermanna 
Gunsenhausera, dvojnásobného 
vítěze Zlaté přilby Československa, 
který dojel na druhém místě. V té
mže roce uspořádala Jugoslávie v 
Zagrebu závod na ploché dráze „O 
slovanský pohár“. Československé 
družstvo zde zvítězilo v této sesta
vě: František Juhan na Jawě 350 
ccm, Jan Lucák na Velocette 350 
ccm a Josef Kysilka na Nortonu 
500 ccm. V roce 1937 se Jan Lucák 
zúčastnil rychlostního silničního 
závodu automobilů a motocyklů s 
názvem Bohdanečský okruh za ří
zení zakladatele závodu a ředitele 
Léčebných Lázní Bohdaneč, Fran
tiška Podlešáka, aktivního člena 
klubu Zlatá přilba. Trať dlouhá 15 
km vedla přes Horku, Doubravice, 
Hrádek, Myslivnu a zase zpět do 
Lázní Bohdanče a Lucák zde star
toval ve třídě silničních motocyklů 
do 500 ccm na Velocette s monto
vaným plochodrážním motorem 
JAP 500 ccm. Závod se jel na dva 
okruhy, tedy na celkovou délku 
třiceti kilometrů. Lucák trať zajel 
průměrnou rychlostí 116 km v ho
dině a stal se tak absolutním vítě
zem závodu. V roce 1938 si připsal 
další triumf – když v Jihlavě ovládl 
závod o Křišťálovou přilbu.
Po válce, v roce 1947, při jubilejní 
10. Zlaté přilbě Československa, 

500 ovládl sám! Druhý dojel Hans 
Zierk z Německa a třetí místo bral 
Antonín Švarc (tehdejší majitel 
mlýna v Rohovládově Bělé). Vítěz
ný motocykl JAP a trofej 12. Zlaté 
přilba Československa je v depozi
táři pardubického muzea. 
V roce 1948 startoval Lucák se 
stejným motocyklem, na kterém 
později vyhrál i Zlatou přilbu, ve 
švýcarském Curychu na travnaté 
dráze. Suverénně vyhrál všech
ny rozjížďky, ale ve finále kvůli 
poruše nedojel… Nicméně se stal 
morálním vítězem. A právě zde 
pak dostal přezdívku „Nevěsta 
větru“. Po sezoně 1950 vyhlásil 
Svaz závodníků ČSR pořadí nejlep
ších jezdců: 1. Lucák, 2. Rosák, 3. 
Stanislav, 4. Špinka, 5. Havelka, 6. 
Kysilka, 7. Janský. Dravý a riskant
ní styl jízdy Jana Lucáka byl po 
celou dobu jeho kariéry důkazem 
jezdeckého umění. Navzdory jeho 

odvážnému stylu jízdy utrpěl za 
svoji dlouhou jezdeckou kariéru 
pouze jediné zranění - zlome
ninu klíční kosti. V letech 1949 
a 1955 se umístil na třetím a v 
roce 1954 na druhém místě žeb
říčku o titul mistra ČSR. 
Po obnovení Zlaté přilby v roce 
1961 se Jan Lucák vrátil už jako 
trenér. Mezi jeho svěřence pat
řili například Antonín Kasper, 
Libor Dušánek, Luboš Tomíček 
a mnoho dalších, kterým doká
zal předat nepřeberné množ
ství svých zkušeností získaných 
právě na této pardubické dráze. 
Stal se tak zasloužilým trenérem 
jezdců na ploché dráze. V břez
nu roku 1997 by pozván Jarosla
vem Juhanem na II. Memoriál 
Franty Juhana v Pardubicích.  
Bohužel Jan Lucák mezitím ze
mřel. Bylo mu 85 let...                                 
                                           JIŘÍ ŠMÍDA

Nejdřív stanovil rychlostní rekord „Přilby“, pak ji sám i ovládl
JAN LUCÁK

Československý moto
cyklový a plochodrážní 
závodník se narodil 20. 
července 1912 ve Strýčko
vicích u Domažlic a zemřel 
v Praze 10. března 1997. 
V roce 1951 ovládl v Par
dubicích tradiční závod o 
Zlatou přilbu. V roce 2012 
byla Janu Lucákovi v jeho 
rodných Strýčkovicích od
halena pamětní deska. 

 Plochodrážník ze Strýčkovic ovládl pardubickou Zlatou přilbu v roce 1951.                  Foto: INTERNET

Vítěz 12. ročníku Zlaté přilby Jan Lucák má v rodných Strýčkovicích pamětní desku.         Foto: INTERNET

Jan Lucák vyhrál dvanáctý ročník Zlaté přilby.          Foto: INTERNET
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jsou dalším týmem, který během 


kruhového tréninku, kdy interval 
zatížení byl 25 sekund a interval od
počinku 15 sekund,“ uvedl kondiční 
trenér Martin Skřivánek. „Jednalo 
se o kardio cvičení zaměřená i na 
basketbalový pohyb, přičemž hráči 
absolvovali celkem 20 cviků. Někte
ří ale ještě doléčují svá zranění, a tak 
pracují v odlišném režimu,“ upřes
nil Martin Skřivánek. A jak se bude 
basketbalová soutěž vyvíjet dál? 
„Asociace ligových klubů rozhodla 
o dalším pokračování Kooperativa 
NBL. Cílem je nejprve dohrát kom
pletní nadstavbovou část, a to nej
později do 17. dubna. Podle následné 
situace se pak bude jednat o formátu 
případného play-off,“ uvedl generál
ní manažer BK JIP Pardubice Martin 
Marek.                    (

nadstavby vy
řadila ze hry 
koronavirová 
nákaza. Ve
dení soutěže 
ve čtvrtek od

ložilo tři jejich zápasy. Týká se to 
utkání v Brně (mělo se hrát v sobotu 
20. března), s BC Geosan Kolín (pů
vodní termín 24. března) a v Praze 
(původní termín 27. března). Dů
vodem odložení uvedených duelů 
je výskyt britské mutace COVID-19, 
kvůli němuž je celý tým od začátku 
minulého týdne v karanténě. Ani v 
ní ale hráči nezahálejí. Ve čtvrtek 
dopoledne proběhl společný online 
trénink: „Pracovali jsme v režimu 

Dynamo od dvou porážek nezachránily ani kouzla brankáře Kloučka, kte
rý zejména v prvním utkání držel své spoluhráče ve hře až do úplného 
konce.                                                                                     

Žádná sláva. Hokejisté Dynama zatím nestačí… 
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

   
čtvrtfinálové série proti 
Mladé Boleslavi mají za se
bou pardubičtí hokejisté. Ve 
čtvrtek a pátek nastoupilo 
Dynamo na ledě Bruslařů, 
ovšem dovézt do Pardubic 
kýženou jednu výhru se jim 
nepodařilo. 

V úvodním utkání Králův tým 
padl po výsledkově vyrovnaném 
klání, aby i druhý mač pro sebe 
získali domácí. Do odvet v enteria 
aréně jdou navíc hokejisté s vel
kým D na prsou s tím, že se jim za
tím ani jednou nepodařilo překo
nat mladoboleslavského gólmana 
Růžičku… Třetí vzájemný zápas 
série startuje dnes v 19 hodin, zít
ra pak o dvě hodiny dříve.
Čtvrtfinále 1. zápas:  
    
bice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Branky a 
nahrávky: 34:31 Zbořil (Kotala, 
Ševc), 59:38 Ševc.  Rozhodčí:  Ho
dek, Horák – Frodl, Komárek. Vy
loučení: 5:7. Využití: 1:0. V osla
bení:  1:0. Střely na branku: 46:27 
(18:8, 18:7, 10:12). Vhazování:  
31:30. Stav série: 1:0. PARDUBICE: 
Klouček – Vála, Nakládal, Mikuš, 
Ďaloga, Kolář, Hrádek, Bučko – 
Paulovič, Poulíček, Blümel – Kou
sal, Zohorna, Camara – Horký, 
Roman, Rohlík – Pochobradský, 
Kratochvil, Kosticyn.  První utkání 
čtvrtfinálové série hrané na ledě 
Bruslařů odstartovalo ve čtvrtek. 
Ze souboje gólmanů, který zápas 
charakterizoval, vyšel nakonec 
vítězně ten domácí, přestože par
dubický Klouček ve své bráně do
slova čaroval. Své spoluhráče dr
žel ve hře až do posledních vteřin, 
připsal si 44 úspěšných zákroků, 

ovšem ani jeho famózní procentu
ální úspěšnost (97,8 %) nakonec k 
výhře nevedla… Z pardubických 
hráčů si nejaktivněji počínal Zo
horna, který na domácí branku 
vystřelil čtyřikrát. Ovšem ani on a 
ani žádný z jeho spoluhráčů puk za 
Růžičkova záda nedostali. Mladá 
Boleslav se tak ujala vedení v sérii. 
„Až na posledních deset minut byla 
Boleslav lepším týmem a zaslouže
ně vyhrála. Nám chyběla lehkost 
a dostali jsme se do hry v podsta
tě až kolem padesáté minuty, to je 
málo. Na konci jsme měli ještě pře
silovku, ale nepovedlo se nám tam 
vyhrát buly a to je v přesilovce zá
klad. Dneska měla prostě Boleslav 
lepší pohyb,“ okomentoval úvodní 
duel trenér Pardubic Richard Král.
Čtvrtfinále 2. zápas:  

(1:0, 1:0, 3:0). Branky a nahrávky: 
10:31 Kotala, 39:42 Šťastný (Plá
něk), 42:01 Ciencala (Claireaux), 
49:08 Kotala (Jääskeläinen, Ševc), 
52:20 Claireaux (Ciencala, Bernad). 
Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Ge
bauer, Hlavatý.  Vyloučení: 5:8. Vy

užití: 3:0. Střely na branku: 33:23. 
Vhazování: 31:40. Stav série 2:0. 
PARDUBICE: Klouček – Mikuš, Buč
ko, Vála, Nakládal, Kolář, Hrádek, 
Jelínek – Kousal, Zohorna, Camara 
– Paulovič, Poulíček, Blümel – Hor
ký, Roman, Tybor – Kusý, Pochob
radský, Kosticyn.
Všechno špatně. Asi tak by se dal 
stručně charakterizovat druhý 
čtvrtfinálový zápas ve Škoener
go Aréně z pozice Pardubic. Ani 
tentokrát Dynamo na ledě Mladé 
Boleslavi nevstřelilo gól (respek
tive ano, ale po trenérské výzvě 
byl odvolán pro vysokou hůl Kos
ticyna), navíc si jich nechalo pět 
nasypat… Gólová neplodnost však 
nijak zvlášť nepřekvapila, neboť 
červenobílí si vlastně žádné velké 
šance ani nevytvořili. Všechny svo
je přesilovky navíc prošustrovali 
a výjimkou nebyla ani ta pěti pro
ti třem. Domácí naopak skórovali 
hned ze tří početních výhod, z toho 
dvakrát v závěrečné třetině. A nic 
na tom neměnilo ani to, že někte
ré pardubické hráče už v tu dobu 
zápas nebavil… Za nejsvětlejší oka

mžik tak lze považovat snad jen 
bitku Poulíčka se Ševcem, ve kte
ré pardubický centr dostal bole
slavského kapitána na lopatky. 
Odčinit výsledky i výkony bude 
mít Dynamo možnost v pondě
lí a v úterý, kdy se série stěhuje 
do pardubické enteria arény. „V 
první třetině jsme ustáli ta osla
bení těsně za sebou, odehráli 
jsme je dobře. Druhá třetina byla 
z naší strany asi nejlepší, co jsme 
tady odehráli. Měli jsme víc ze 
hry, bohužel jsme ale nepromě
nili přesilovku pět na tři, a to 
byl asi klíčový okamžik zápasu. 
Udělali jsme pak zbytečný faul, 
dostali jsme na konci druhé tře
tiny na 2:0. Tím jsme asi dostali 
Bolku trochu na koně a ve třetí 
třetině nám tam už napadalo 
víceméně všechno,“ nechal se 
po utkání slyšet kouč Dynama 
Richard Král. Příčiny proher na
stínil i útočník Tomáš Zohorna: 
„Hráli jsme přesilovku pět na 
tři, ale nedali jsme gól. Kdyby 
ano, bylo by to hned o něčem 
jiném. Navíc jsme hráli hod
ně v rozích kluziště, kde nám 
soupeř bral puky. Potřebujeme 
se s nimi daleko více dostávat 
před branku. To rozhodovalo,“ 
popsal příčiny úvodních dvou 
čtvrtfinálových porážek centr 
první formace. Jako další klíčo
vý faktor vidí přesilové hry na 
jedné či druhé straně. Zatímco 
Pardubice nevyužily za první 
dva zápasy deset přesilových 
her, Mladá Boleslav z patnácti 
pokusů skórovala v početní vý
hodě hned čtyřikrát. Navíc při
dala i jednu branku při vlast
ním oslabení. „Sehráli to lépe, 
než my. Góly z přesilových her 
rozhodovaly první dva zápasy 
a budou rozhodovat i celou sé
rii,“ myslí si Zohorna. 
Další čtvrtfinálové série: Li
berec – Mountfield 2:0 na zápa
Třinec – Kometa 2:0Sparta 
– Olomouc 2:0.                  

 Jak jsme již informo
vali v minulém vydání, i kontrolní 
vzorek pardubického hokejisty Jana 
Mandáta vyšel pozitivně. Discipli
nární komise extraligy mu následně 
na tomto základě udělila dvouletý 
nepodmíněný trest zastavení čin
nosti. „Výskyt zakázané látky (ko
kain) byl zaznamenán antidopingo
vou kontrolou provedenou dne 13. 
prosince 2020 po skončení utkání 
Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Par
dubice a potvrzen kontrolní analý
zou vzorku B provedenou dne 29. 
ledna 2021. Užitím zakázané látky 
došlo k porušení antidopingových 
pravidel s tím, že nebylo prokázáno, 
že by hráč látku užil s cílem dosáh
nout vyššího sportovního výkonu. 
Disciplinární komise ELH proto 
potrestala Jana Mandáta nepod
míněným zastavením činnosti na 
dva roky, do 12. ledna 2023 včetně,“ 
uvedla disciplinární komise ELH. 
Mandátův dosavadní chlebodár
ce, klub HC Dynamo Pardubice, s 
ním s okamžitou platností rozvázal 
smlouvu. „Jan Mandát svým jedná
ním poškodil klub, spoluhráče, čes
ký hokej a nejvíc sebe. Už jsme avi
zovali, že proti těmto prohřeškům 
budeme nekompromisní a budeme 
je tvrdě trestat,“ uvedl člen předsta
venstva HC Dynamo Pardubice Du
šan Salfický. Zklamání neskrýval ani 
majitel klubu Petr Dědek: „Navzdo
ry opatřením, která jsme zavedli, s 
vědomím hrozby tvrdého trestu, je 
to pro mě nepochopitelný faul. Po
važuji to za obrovské Mandátovo 
selhání. Facka pro všechny, kteří 
se snažíme klub posouvat a měnit 
k lepšímu. Neomluvitelná chyba a 
zklamání. Minulost. Konec.“ Kam 
povedou další Mandátovy kroky je 
zatím nejasné, jisté je jedině to, že 
si minimálně dva roky ani neškrtne 
v soutěžích řízených Mezinárodní 
hokejovou federací (IIHF). A zemí, 
které hokejově pod IIHF spadají, je 
75! Teoreticky by ale někdejší re
prezentant, který jen před pár mě
síci podepsal s Dynamem novou 
tříletou smlouvu, mohl zamířit do 
zámořských soutěží, které se řídí 
vlastními pravidly podle NHL.

Dědek bouchl do stolu:
„Neomluvitelná chyba,“ 
řekl a Mandáta vyhodil

PARDUBICE - Slavia pojišťov
na, ryze česká pojišťovna, 
bude pokračovat v podpoře 
Velké pardubické, nejstarší
ho a nejtěžšího dostihu kon
tinentální Evropy, jako její 
titulární partner i v následu
jících letech.

Zástupci obou stran se dohod
li na pokračování spolupráce až 
do roku 2023 s jednoroční opcí. 
„Velká pardubická je obrovskou 

Slavia pojišťovna podpoří Velkou pardubickou i v dalších letech
českou legendou a významnou 
společenskou i sportovní událos
tí. Stejně jako Slavia pojišťovna 
je symbolem českého dědictví, a 
proto je nám ctí, že i po další roky 
tyto dostihy ponesou naše jméno. 
Partnerství jsem uzavřeli na ob
dobí 2021–2023 s možností opce 
do roku 2024,“ potvrdil dohodu 
generální ředitel Slavia pojišťovny 
Karel Waisser. V letošním roce by 
měla sezona odstartovat v sobotu 
8. května Zahajovacím dostihovým 
dnem, po kterém budou následo
vat čtyři kvalifikace. Hlavní dostih 
Velká pardubická má pak stano
vený termín na 10. října 2021. „V 
této skutečně nelehké době je pro 
nás velmi důležité, že náš silný 
partner s námi zůstává i nadále,“ 
uvedl předseda představenstva 
Dostihového spolku a.s. Petr Kvaš. 

Titulárním partnerem Velké par
dubické je Slavia pojišťovna již od 
poloviny roku 2019. V roce 2020 
se kvůli koronavirové pandemii 
jel 130. ročník bez diváků, i přes
to však Slavia pojišťovna zůstala 
silným partnerem a své aktivity 
dále rozšířila. Tradičně se podílí 
například i na programu výstavy 
Koně v akci, která se koná druhý 
zářijový týden. „Již více než 150 
let Slavia pojišťovna pojišťuje čes
ké domácnosti, živnostníky, firmy 
a podniky, a to je obrovský záva
zek. Podporou Velké pardubické se 
propojily dvě ryze české a tradiční 
značky a tato spolupráce odráží 
naši úctu k českým tradicím a jako 
příspěvek nejen k překonání těž
kého období, ale i k jejich dalšímu 
rozvoji do budoucna,“ doplnil Ka
rel Waisser.                        (kan, saf)

  Přestože již ve svých 
statistikách jedno utkání v dresu 
Bostonu má, šlo loni „jen“ o utká
ní play-off. Premiéra Daniela Vla
daře v bojích o Stanley Cup navíc 
nedopadla nijak dobře - ve třetím 
zápase druhého kola Východní 
konference vystřídal Jaroslava Ha
láka, ale rozjetí hráči Tampy Bay 
mu za necelou půlhodinku nasá
zeli tři góly z 15 střel... Skutečnou 
premiéru v základní sezoně NHL, 
navíc hned od začátku, si tak bran
kář, který na konci loňského roku 
pomohl svými famózními výkony 
nastartovat pardubické Dynamo, 
prožil až minulý týden. Jednička 
Bostonu Tuukka Rask byl kvůli zra
nění mimo hru a Halák si připsal 
čtyři starty po sobě. Trenéři Bruins 

Expardubický gólman Vladař 
zazářil ve své premiéře v NHL

tedy rozhodli, že slovenská stáli
ce bude odpočívat a do branky se 
tak minulé úterý v Pittsburghu po
stavil až ten třetí v řadě – Vladař. 
A zazářil! Proti Penguins vychytal 
nejtěsnější vítězství 1:2, když zlik
vidoval i všech pět střel Crosbyho… 
Ve svém oficiálně prvním startu 
v NHL tak 23letý brankář dohro
mady pochytal 34 puků při skvělé 
úspěšnosti zákroků 97,1%! Vladař 
v prosinci zářil i v dresu Pardu
bic. Během své šestizápasové mise 
vychytal Dynamu čtyři vítězství, 
zaznamenal průměr obdržené 
branky 1,29 na utkání a úspěšnost 
zákroků 95,58 procent. V utkání 
na ledě brněnské Komety navíc 
vychytal svoji premiérovou nulu v 
české nejvyšší soutěži!             


  
František Panchártek
V pátek brzy nad ránem 
navždy odešla jedna z legend pardu
bického hokeje. Ve věku nedožitých 75 
let, které by oslavil nadcházející sobotu, 
zemřel člen týmu Tesly - mistrů Česko
slovenska z roku 1973 a stříbrný medai
lista z MS 1971 ve Švýcarsku, František 
Panchártek. Rodák z Pardubic zahájil 
ligovou kariéru jako šestnáctiletý a bě
hem ní nenavlékal v elitní tuzemské 
soutěži jiný dres, než pardubický, vyjma 
vojny v jihlavské Dukle. Za Teslu sehrál 
František Panchártek starší 631 utkání, 
přičemž 28 také za národní tým. V dre
su ČSSR vstřelil dva góly. Kromě titulu s 
Pardubicemi slavil v roce 1967 i s Jihla
vou. Čest jeho památce.                           (saf)



22.  BŘEZNA 2021   

 Pro předsedu klu
bového představenstva fotbalis
tů FK Pardubice Vladimíra Pit
tera to byla úleva, když nedávné 
hlasování zastupitelstva stvrdilo 
pokračování rekonstrukce Letní
ho stadionu. O svých pocitech se 
pak šéf klubu rozpovídal pro klu
bový web:
Jaké jste měl po úspěšném zase
dání zastupitelstva pocity?
Moje dojmy byly rozporuplné, 
protože jednání opět přineslo 
spoustu překvapujících sdělení 
od některých politických stran, 
ale nejvíc samozřejmě převládá 
radost. Bral jsem to jako stvrzu
jící proces, který by nás neměl 
zastavit v cestě za vytouženou 
revitalizací Letního stadionu.
Jak budou vypadat další kroky?
Prakticky hned začínáme praco

Tlačí nás sice čas, ale zvládneme to, 
říká šéf FK Pardubice Vladimír Pitter

vat, protože čas nás tlačí a samo
zřejmě je veřejně známé, že LFA 
a FAČR má jasně dané termíny v 
rámci Licenčního řádu. Je potře
ba neotálet, jsem rád, že vedení 
radnice si toto uvědomuje a spo
lečně se do toho vrhneme. A vě
řím, že se vše časově zvládne.
Vnímal jste, že i vedení LFA se 
zajímalo o výsledek jednání za
stupitelstva?
Vít Zavřel s představiteli LFA na 
toto téma komunikuje, navíc je 
celý proces také hodně mediali
zovaný. Zavřel dával vedení LFA 
aktuální informace, uklidnil je a 
věřím, že se tímto uklidnila i celá 
fotbalová veřejnost a konečně 
skončí spekulace, jestli Pardubi
ce nepůjdou administrativním 
zásahem z ligy pryč. 
   (FKPARDUBICE, saf)

1. Slavia Praha 24 20 4  0  70:15 64
2. Sparta Praha 22 15 3  4  47:24 48
3. Jablonec 23 14 3  6  40:27 45
4. Slovácko 22 13 4  5  43:22 43
5. Liberec 24 12 6  6  37:22 42
6. Plzeň 22 11 4  7  39:26 37
7. Ostrava 24  9  6  9  33:25 33
8. Olomouc 23  8  9  6  30:25 33
9. Pardubice 23  9  5  9  23:31 32
10. Č. Budějovice 24  7 10 7  26:31 31
11. Bohemians 24  7  8  9  26:28 29
12. Zlín 23  8  5 10 24:29 29
13. Karviná 24  6  8 10 25:37 26
14. Teplice 24  6  5 13 25:46 23
15. Ml. Boleslav 24  4  8 12 29:42 20
16. Brno 24  3  7 14 19:39 16
17. Opava 24  3  6 15 15:47 15
18. Příbram 24  2 7  15 17:52 13



Rychlý gól pardubického týmu ještě za stálého sněžení oslavuje střelec 
Emil Tischler a záložník Dominik Kostka.                    Foto: RADEK KLIER

Pohledný souboj skončil remízou

PRAHA - Prvoligový nováček 
se v průběhu utkání dvakrát 
dostal do vedení, ale svěřenci 
trenéra Karla Jarolíma vždy 
skóre srovnali.

Za stavu 2:2 oba soupeři mohli 
vstřelit vítězný gól, ale nakonec 
duel skončil nerozhodně a Mladá 
Boleslav se tak k pardubickému 
týmu v tabulce nepřiblížila.
FK Pardubice - FK Mla
dá Boleslav 2:2 (1:0). Branky: 5. 
Tischler, 73. Čelůstka - 54. Ladra z 
penalty, 80. Takács. ŽK: 2:1 (Solil, 
Kostka - Šimek). Rozhodčí: Hocek - 
Šimáček, Ratajová - Adam (video). 
Počet střel na branku: 15:9, mezi 
tyče 6:3. Rohy: 7:7. PARDUBICE: Le
táček - Surzyn, Čihák, Toml, Čelůst
ka - Solil, Hlavatý - Tischler, Kostka 
(90 +1 Jeřábek), Pfeifer (83. Sláma) 
- Huf (71. Černý). Trenéři: Jaroslav 
Novotný a Jiří Krejčí. ML. BOLE
SLAV: Šeda - Douděra (46. Řezník), 
Šimek, Takács, Preisler - Jirásek (46. 
Matějovský), Dancák - Malínský, D. 
Mašek (46. Ladra), Zmrhal (71. Ska
lák - Škoda (46. Jiří Klíma). Trenér: 
Karel Jarolím.
Již v 5. minutě využil pardubický 
Tischler nepřesné vhazování Dou
děry do středu pole, míč si rychle 
zpracoval a skvělou technickou 
střelou nastřelil břevno, tyč a síť - 
1:0. Pardubičtí dobře kombinovali 
a agilní Čelůstka posílal do vápna 
soupeře jeden centr za druhým. 
Také pardubická obrana, která 

se snažila přecházet do rychlých 
protiútoků, ovšem čelila nájezdům 
soupeře. Většině mladoboleslav
ských akcí však chyběla důrazná 
koncovka. Hosté se přesto dostali 
do velké šance Maškem, doráž
ku Zmrhala ale spolehlivě vyřešil 
gólman Letáček. Na druhé straně 
měla Boleslav štěstí po závaru před 
Šedou, Huf ani Toml ale míč do 
branky nedotlačili. Po změně stran 
mladoboleslavský tým významně 
posílil. O poločase poslal trenér Ja
rolím do hry hned čtyři nové hrá
če (Matějovský, Řezník, J. Klíma a 
Ladra), v průběhu druhé půle pak 
navíc ještě přišel za Zmrhala Ska
lák. Pardubičtí střídali jen tři hráče 
až v závěrečné fázi zápasu (Černý, 
Sláma, Jeřábek). Hosté se snažili 
držet míč a udržovat tempo hry. V 
52. minutě unikající Malínský vnik
nul do vápna před Letáčkem, stíhal 
ho Solil a kostrbatý souboj o míč 
skončil pádem Malínského. Sudí 
Hocek na tuto situaci nereagoval, 

ale na popud videorozhodčího šel 
posoudit situaci u obrazovky a do
datečně ukázal na značku pokuto
vého kopu. Ladra penaltu bezpeč
ně proměnil a pardubický tým se 
téměř čtvrt hodiny z této situace 
vzpamatovával. Jenže pak dvakrát 
pálil na Šedu pardubický Hlavatý, 
který v poli dobře četl hru a posbí
ral řadu odražených balónů. V 73. 
minutě po pěkné akci zacentroval 
míč do vápna Surzyn, Kostka míč 
vtipně patou posunul na nabíhají
cího Čelůstku a ten parádní střelou 
prostřelil Šedu - 2:1. Byla to jeho 
premiérová prvoligová trefa. Ov
šem již o chvíli později bylo zase 
vyrovnáno. V 80. minutě po roho
vém kopu Matějovského hlavou 
skóroval Takács - 2:2. Dvakrát pak 
byl v šanci boleslavský Klíma, nej
prve jeho exportní střelu výtečně 
vyrazil Letáček, aby druhou gó
lovku tělem čistě zmařil atakující 
Kostka. Byl to zajímavý a vzrušují
cí zápas…                                  (zrm)




 - V páteční prvoligové 
předehrávce sehráli pardubičtí 
fotbalisté pěkný a svojí úrovní 
nadstandardní zápas s posílenou 
Mladou Boleslaví. Tomáš Ladra 
- MB: „Na penaltu jsem si věřil. I 
když jsme v závěru utkání ještě 
mohli vyhrát, domácí byli dvakrát 
ve vedení, a tak musíme být spo
kojeni. Umístění soupeře v tabulce 
je milým překvapením,“ uvedl bý
valý hráč Pardubic. Svůj pátý pr
voligový gól zaznamenal pardu
bický Emil Tischler: „Pro diváky 
to byl zajímavý a zábavný zápas, 
ujali jsme se vedení již v úvodu po 
chybě soupeře, měl jsem prostor si 
míč připravit ke střele. Mířil jsem 
na zadní tyč. Nakonec z toho bylo 
břevno, tyč a vedoucí gól zápasu.“ 
Jaroslav Novotný, pardubický 
trenér: „Byl to fyzicky náročný zá
pas, ale zvládli jsme ho fantasticky. 
Soupeř je velmi silný, má široký 
kádr, a když poslal trenér Jarolím 
do druhé půle čtyři nové hráče a 
v průběhu zápasu ještě zkušené
ho Skaláka, měli jsme obavy, zda 
utkání dokážeme odběhat. Kluci 
to dokázali a ještě přidali i fotba
lovou kvalitu. Měli jsme dobrý 
pohyb, za stavu 1:0 jsme mohli 
vedení ještě navýšit. Spolehlivě 
zachytal Letáček, v závěru skvě
lým zákrokem zmařil střeleckou 
příležitost Klímovi.“ Mladobole
slavský kouč Karel Jarolím byl 
rozčarován chybou Douděry a ne
důrazem Praislera ve druhé půli: 
„Surzyn centroval míč a Kostka ho 
posunul na Čelůstku, který zazna
menal výstavní gól. Přitom ve dru
hé půli jsme byli směrem dopředu 
říznější a nebezpečnější.“ Tomáš 
Čelůstka, obránce FK Pce: „Byl 
to můj první prvoligový gól, mám 
z něj radost, škoda, že nakonec ne
byl vítězný.“                                    (zrm)

Slavia již vyhlíží Arsenal,
Cadu má stop na tři duely

 Pražská Sla
via po domácí bezbrankové remí
ze s Glasgow Rangers dokázala ve 
Skotsku vyhrát 2:0. Frustrovaný 
celek skotské ligy si se sešívanými 
nevěděl rady a sáhnul i na bruta
litu v osobních soubojích (a nejen 
na hřišti). Příštím soupeřem Slavie 
bude Arsenal 8. dubna v Londýně 
a odveta v Praze 15. dubna. V nad
cházejícím víkendu je reprezen
tační pauza.
Výsledky 24. kola: Pardubice - 
Mladá Boleslav 2:2, Příbram - Brno 
1:1, Karviná - Olomouc 0:1, Jablo
nec- Liberec 2:1, Slovácko - Ost
rava 2:1, Teplice - Bohemians 1:1, 
České Budějovice - Sparta Praha 
0:0, Slavia Praha - Opava 4:0. Plzeň 
- Zlín odloženo.
Stopku na jeden zápas má par
dubický Solil, za vyloučení v 
Opavě bude stát ve třech utká
ních Brazilec Cadu. Příště: Olo
mouc - Pardubice (SO 3. dubna 
ve 14 hodin).                          (zrm)

Jaroslav Petrouš veze z Tuniska bronz i nový český rekord!
T U N I S K O 
- Před pár 
dny odletěl 
český re
prezentant 
J a r o s l a v 

Petrouš   člen 
spolku Atletika Bez Bariér 
Pardubice, na 2. kolo Svě
tového poháru do severní 
Afriky.

Přihlášen byl na jeho nejsilnější 
disciplínu hod diskem, hod oště
pem a také vrh koulí. I přes vel
kou nepřízeň počasí, silný vítr a 
téměř trvalý déšť, se v Tunisku 
sešla velmi silná konkurence 
atletů z celého světa. Jako první 

absolvoval hendikepova
ný pardubický sportovec 
hod diskem. „Jarda před
vedl skvělý výkon 44,11 
m, na centimetr stejný 
výsledek jako před třemi 
týdny v Emirátech, a zís
kal bronzovou medaili,“ 
řekla našemu Týdeníku 
předsedkyně oddílu Eva 
Hrdinová. Hned následu
jící den byl na řadě oštěp. 
„Do závodu Jarda nešel s 
velkým očekáváním, ale o 
to překvapivější byl výsle
dek: desáté místo a hlavně 
jeho nový osobní rekord 
28,75 m, který je zároveň i 
novým českým milníkem. 

Jarda totiž posu
nul svůj vlastní 
český rekord z 
roku 2017 o více 
než metr,“ upřes
nila Eva Hrdino
vá. Poslední dis
ciplína tuniského 
„3boje“ v podobě 
vrhu koulí čekala 
na Petrouše třetí 
závodní den. V 
silné konkuren
ci opět předve
dl skvělý výkon, 
když za výsledek 
11,13 metru bral 
páté místo.    
                  (eh, saf )              

LIBEREC – V dohrávaném 8. kole 
nejvyšší soutěže fotbalistek nestačily 
v sobotu pardubické hráčky na Libe
rec a nadále jim tak v tabulce 1. ligy 
patří poslední příčka…FC Slovan 
Liberec – FK Pardubice 2:1 (0:1). 
Branka Pardubic: Novotná z penalty. 
V příštím utkání čeká na Strahově 
na pardubické fotbalistky suverénní 
pražská Sparta (SO 15).                 (saf)

Fotbalistky prohrály

Florbal končí. Sokoli tak zůstanou v Superlize
 Výkonný výbor Čes
kého florbalu v minulém týdnu 
rozhodl o ukončení všech amatér
ských soutěží v této sezoně. Pro 
klub SOKOLI Pardubice to zname
ná, že nejvyšší florbalová soutěž 
Livesport Superliga se bude hrát 
v Pardubicích i v té nadcházející, 

SMUTNÁ ZPRÁVA
Odešel „prezident“ chvojeneckého fotbalu
CHVOJENEC – V pondělí 15. 
března 2021 zemřel dlouholetý 
fotbalový „prezident“ TJ So
kol Chvojenec z.s. pan Luděk 
Kotfald. Od mládí byl aktivním 
členem Sokola, hrál fotbal, no
hejbal, hokej, jezdil na kole a  
postupně se jako člen výboru 
věnoval řízení chodu TJ. Největ
ším jeho koníčkem byl ale fot
balový areál s celým zázemím. 
Jeho náhlý odchod, v pouhých 
57 letech, zasáhl všechny jeho 

kamarádky a kamarády z obce 
Chvojenec a přilehlého okolí. K 
poděkování za celoživotní práci 
se kromě výboru a všech fotba
listů připojuje také Obec Chvo
jenec. Jeho stavby - kaplička a  
fotbalové kabiny, zůstanou sou
částí obce po mnoho dalších let. 
Poslední rozloučení s Luďkem 
Kotfaldem se uskuteční v úterý 
23. 3. 2021 v Městském krema
toriu v Pardubicích. Čest jeho 
památce.                                  (zr)

tedy 2021/22. „A“ tým se letos po 
základní části Superligy umístil na 
11. místě a čekaly ho boje o udrže
ní v play-down. Vzhledem k oka
mžitému ukončení soutěže se ale 
hrát už nebude, a tak Pardubice i 
pro příští ročník zůstanou v elitní 
soutěži.                                         (saf)

STARÉ HRADIŠTĚ -  V návaz
nosti na vládní opatření, kte
rá umožňují i v této nedobré 
době konání valných hromad 
okresních fotbalových svazů 
(OFS), rozhodl pověřený před
seda OFS Pardubice Drahoslav 
Drábek o svolání Volební valné 
hromady. Ta by se měla usku
tečnit v sobotu 10. dubna od 
půl desáté dopoledne v novém 
Obecním domě ve Starém Hra
dišti. Také v tomto případě je 
nutné dbát hygienických opat
ření: povinnost mít respirátor, 
dodržovat dvoumetrové roze
stupy mezi účastníky a hlavně 
je nutné mít negativní test na 
Covid (stačí antigenní). Při pre
zenci musí být ukázán proto
kol či potvrzení o negativním 
výsledku, ne starší tří dnů (72 
hodin) od odběru.           (lo, saf)

Šéf okresního fotbalu 
svolává na duben 

Volební valnou hromadu




