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PARDUBICE - ejtman Martin 
Netolický a náměstkyně pro 
zdravotnictví Michaela Ma-
toušková videokonferenčně 
jednali se starosty obcí s rozší-
řenou působností o napl ová-
ní očkovací strategie kraje. 

K minulému čtvrtku bylo v regionu 
podáno 61,3 tisíc dávek v deseti očko-
vacích místech. V průběhu dubna by 
v návaznosti na snížené dodávky do 
ČR mělo do kraje dorazit 77 tisíc dá-
vek místo avizovaných 130 tisíc.
„V tuto chvíli očkujeme přibližně 
2200 osob denně, což však není způ-
sobeno kapacitou očkovacích center, 
ale množstvím dávek,“ uvedl hejt-
man Netolický, který starosty sezná-
mil také s procesem očkování u prak-
tických lékařů. „Opět jsme požádali 

Vakcín bude v dubnu méně, než se čekalo
APA ITA TÁVA  OČ OVA  ENTER O TAČ E

stát o jasné stanovisko, zda je možné 
praktickým lékařům dodávat i jiné 
vakcíny než Astra Zeneca. Dokud 
nebudeme mít černé na bílém, že je 
možné distribuovat i jiné vakcíny, a 
nedostaneme informaci, jak to bez-
pečně a v souladu s pravidly výrobce 
udělat, budeme do ordinací posílat 
všechny vakcíny Astra Zeneca,“ řekl.
Pardubický kraj má nyní pro-
očkováno téměř 19 tisíc osob ve 
věku nad 80 let, což představuje 
70 procent. Další se do systému 
hlásí průběžně. „V tuto chvíli je u 
praktických lékařů přes 4,5 tisí-
ce registrovaných ve věku nad 80 
let, kteří by však při přihlášení do 
centrálního systému získali ter-
mín v očkovacích místech de facto 
okamžitě, jelikož prioritizace dle 
věku pokračuje i nadále. Pokud je 

někomu 85 let a nyní se přihlásí k 
očkování, tak bude očkován dříve 
než ten, kdo se registroval 1. 3. a je 
mu 71 let,“ uvedl Netolický.
„Ke čtvrtečnímu ránu bylo v na-
šem kraji očkováno téměř pět tisíc 
pedagogických a nepedagogických 
pracovníků. V registračním systé-
mu se jich přihlásilo celkem 8 900. 
Mimo centrální systém jsme umož-
nili očkování přibližně 450 pracovní-
kům, kteří pečují o děti zdravotníků 
či pracovníků IZS,“ informovala Ma-
toušková. Pokračuje i očkování kri-
tické infrastruktury státu. 
V tomto týdnu bude pracovní skupi-
na pro očkování aktualizovat Strate-
gii očkování Pardubického kraje, ve 
které se původně avizované termíny 
otevírání dalších očkovacích míst po-
sunou do dalších měsíců.         (DoB) 

Lumír Sokol si nepřál kremaci v černém 
VE V  1 LET O E LA N ER RO N OVÁ LE EN A 

PARDUBICE - Do bigbíto-
vého nebe odešel minu-
lou středu guru místního 
undergroundu Lumír So-
kol. Zilvar, jak mu kama-
rádi přezdívali, podlehl v 

1 letech po dlouhém, ale 
marném boji rakovině. 

Bojoval s ní dlouho, na podzim už 
to vypadalo, že ozařování mělo 
úspěch, ale ta nemoc je zákeřná a 
vrátila se s ještě větší silou. 
I když jsme to tak trošku čekali, 
stejně to pro nás byl šok. Zilvar 
nám ale po manželce Andree 
vzkázal, abychom netruchlili. 
Tak tedy nebudeme. V myslích 
si ho budeme pamatovat jako 
vždy usměvavého, optimistické-
ho a energického dvojníka Joh-
na Lennona.  Coby přerostlou 
„máničku“, která svou hřívu ne-
shodila ani ve zralejších letech. 
Ostatně, i na kremaci (uskute ní 
se v pardubick m krematoriu ve 
středu . . v  hodin  pozn.
red.) si podle manželky Lumír 
přál, abychom nechodili v čer-
ném, ale v co nejveselejších 
barvách. Bude to tedy nejspíš hi-
ppies obřad, odpovídající stylu 
Lumírova života. 
Jeho otec podepsal Chartu 77, 

problémy začal Lumír mít už na 
základní škole kvůli dlouhým vla-
sům. Od mládí měl přístup k sami-
zdatové literatuře, kterou i tajně 
coby pracovník tiskárny kopíro-
val. Hned po vojně se plánovitě za-
pojil do undergroundové komuni-
ty scházející se v hospodě Tatran 
(U Zelené žáby) a U Kohoutků. Pak 
spolupořádal řadu akcí na Pardu-
bicku, Přeloučsku i Chrudimsku, 
což mu vyneslo několik výslechů u 
Státní bezpečnosti a po incidentu s 
Veřejnou bezpečností v roce 1987 
i podmínku. V polovině 80. let za-
ložil kapelu Oscar Band, když se 
odvážně postavil za mikrofon. Na 
jeho improvizace nejde zapome-
nout. Během listopadu 1989 stál u 

zrodu Občanského fóra v Pardu-
bicích a po sametové revoluci byl 
jedním ze zakladatelů Pardubic-
ké nezávislé agentury (PANAG), 
založil rockové Radio Panag, 
provozoval rockové kluby lutý 
pes a Ponorka. V roce 2017 získal 
Pamětní odznak jako účastník od-
boje a odporu proti komunismu. 
Byl to však hlavně kamarád, 
jenž pomohl řadě muzikantů 
ukázat jejich talent na akcích, 
které pořádal. Dá se považovat 
třeba za objevitele pardubické 
Vypsané fixy. Aktivně se zapojo-
val i do veřejného života. Znali 
jsme se už z devadesátek, vždy 
jsme probrali politiku a nene-
chali na nikom nitku suchou. 
Když jsem potřeboval pro své 
charitativní projekty Help Jam 
Fest zdarma prostory, nikdy ne-
řekl ne, a naopak nám se vším 
rád pomohl. Tak si ho taky bu-
deme pamatovat. Jeho práce 
mu byla koníčkem, i podle fa-
cebookových ohlasů ta zpráva 
zasáhla nejen muzikanty napříč 
republikou i mimo ni. Chce se 
napsat: „Bůh tomu tak chtěl. Ale 
stejně mohl ještě chvíli počkat. 
Lumčo, pozdravuj tam nahoře!“
                                Tvůj kamarád
         BO UMIL BOGAS  ROUB

PARDUBICKO - yl první arní 
den roku  kdy  sme potkali 
na cestě v lese aro ek na pomezí 
katastr  Pardubice a Srch tohoto 

Velikonoce zase 
trochu jinak

R BITV  – Zde í Základní kola a mateřská kola ve spolupráci s obcí a 
Dobrovolnick m centrem oalice nevládek Pardubicka uspořádala minul  
pondělí prospě nou akci. Před budovou koly přebírali or anizátoři drob-
n  dárky od ob an  a místních or anizací pro seniory a zdravotníky z D  

ybitví  kam byly v echny donesen  předměty a vzkazy následně předány. 
Akce vznikla ako nápad na ich prv á k  a e ich peda o  kdy  hledali 

zp sob  ak potě it ty  kter m podpora okolí pom e překonat náro n  si-
tuace  uvedla ředitelka koly Mark ta u erová.                                       (zr) 
                                                                              Foto: BEDŘIC  PRÁC ENSK  

R tev t  a  sr e

tvore ka. Zprvu sme si mysleli  e de o veverku. A  kdy  to mlá átko 
přiběhlo blí e  do lo nám  e takhle d věrně  sme něco podobn ho ni-
kdy neviděli. A e by mo ná nebylo od věci se zárove  poohl dnout  na 
kter  strom rychle vyl zt  a  se ob eví máma...
aro m e mít hodně podob  a letos se nám zkrátka z evilo takto. Pře-
eme vám  vá ení a milí tenáři  pří emně stráven  velikono ní svátky.        
 kdy  budou letos opět poněkud in  ne  sme zvyklí. Pří tí íslo na eho 

t deníku vy de v ter  . dubna.               (red) Foto: ROMAN MARČÁK

Likvidace kachen
VÁPNO – Na 2800 kachen z míst-
ního chovu museli minulý čtvrtek 
zlikvidovat hasiči z profesionál-
ních i dobrovolných jednotek pů-
sobících v regionu. U opeřenců se 
totiž prokázal virus ptačí chřipky. 
Obyvatelům obce ani okolí žádná 
rizika či zdravotní nebezpečí ne-
hrozí. Farma byla uzavřena a chov 
izolován. Virus ptačí chřipky není 
přenosný na člověka.                  (zr)  

P J pokračuje
PARDUBICE – Program 43. Pardu-
bického hudebního jara pokraču-
je dalším streamem z vystoupení 
Lobkowicz tria v Hudebním sále 
radnice. Trojice špičkových hráčů 
(Lukáš Klánský – klavír, Jan Mrá-
ček – housle a Ivan Vokáč – vio-
loncello) přednese skladby Josefa 
Suka, .A. Mozarta a Ludwiga van 
Beethovena. Ke zhlédnutí od stře-
dy 31.3. v 19 hodin.                      (zr)

PARDUBICE - Východočeské 
divadlo vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci ruší le-
tošní ročník GRAND Festivalu 
smíchu, který se po přesunutí 
z tradičního zimního termínu 
měl konat 11.–1 . května.

„Virus nám nedovolí přehlídku ko-

Pandemie zazdila  GRAND Festival smíchu
medií letos realizovat. Už teď by-
chom totiž museli podepsat smlou-
vu s Českou televizí, s kterou jsme již 
připravovali Galavečer smíchu. Na-
víc nám vybraná divadla nemohla 
garantovat účast v naplánovaných 
termínech. A organizovat v součas-
né chvíli doprovodný program by 
bylo vzhledem k všudypřítomné 

nejistotě zcela nemožné,“ vysvětlu-
je dramaturgyně GRAND Festivalu 
smíchu Jana Uherová.
Vstupné se vrací v místě zakoupení. 
Není nutné čekat až do opětovné-
ho otevření kanceláře předprodeje 
VČD. Diváci mohou zažádat o vráce-
ní peněz převodem na účet, podrob-
nosti na webu www.vcd.cz.     (RaS) 

PARDUBICE -  Zdobíte s dětmi 
velikonoční kraslice? A chtě-
li  byste se svými výtvory po-
chlubit? Vezměte je na zámek 
a zahrajte si navíc velikonoč-
ní šipkovanou, kterou připra-
vilo Východočeské muzeum. 
Mezi dvanácti úkoly se totiž 
nachází i  keř, na který může-
te svou kraslici zavěsit. 
„Slavení velikonoc bude le-
tos kvůli protikoronaviro-
vým opatřením opět do jisté 
míry netradiční. Při naší hře 
se dozvíte něco málo o veli-
konočních zvycích, dnech a 
symbolech a také se krásně 
protáhnete, fyzicky i myšlen-
kově,“ slibuje Lucie Podrouž-
ková, edukátorka muzea. 

Oz o te krasl ov  ke  na zá k
Velikonoční šipkovanou tvo-
ří 12 zastávek se zajímavými 
informacemi a úkoly. Cesta k 
nim je lemována barevnými 
fáborky. Na druhém rondelu 
pak čeká kraslicový keř. Hru 
je možné absolvovat v době 
otevření valů – v březnu ka-
ždý den od 10 do 16 hodin, v 
dubnu až do 18 hodin. 
                      (skp) Foto: VČM
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Pardubický kraj pomáhá sta-
rostům ve vyhledávání no-
vých dotačních příležitostí. V 
minulých dnech proběhl online 
seminář Pardubického kraje 
určený starostkám a starostům 
obcí a měst v rámci kraje. Zú-
častnění se seznámili s novými 
možnostmi dotací pro progra-
mové období 21+.
Na impuls radního pro regionál-
ní rozvoj Ladislava Valtra se k 
jednání připojilo hned několik 
desítek obcí z celého území Par-
dubického kraje. Specialisté z 
odboru rozvoje Krajského úřadu 
přehlednou formou seznámili 
zúčastněné obce s novými pří-
ležitostmi financování projektů 
obcí z evropských i národních 
dotačních programů. Součástí 
jednání bylo představení nových 
dotačních trendů typu digitální a 
zelené transformace a řady ne-
obvyklých fondů pro obnovu a 
oživení ekonomiky po pandemii. 
Pozornost byla věnována Mo-
dernizačnímu fondu pro ener-
getickou udržitelnost, ze kterého 
by obce mohly čerpat zdroje na-
příklad na modernizaci soustav 
veřejného osvětlení. Prezento-
vány byly také letošní dotační 
programy Pardubického kraje a 
nový krajský přístup k podpoře 
specifických regionů.
Zá em starost  o dota ní proble-

matiku mě opravdu velmi potě-
il.  in ormování zástupc  obcí  

mikrore ion  místních ak ních 
skupin i dal ích zá emc  chceme 
ur itě pokra ovat. romě mo -
nosti připo ení se k prezentacím 
od nás v ichni přihlá ení obdr eli 
kompletní podklady tak  v elek-
tronick  podobě. bce tak ma í 
nyní k dispozici v echny aktuál-
ně dostupn  in ormace  kter  im 

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

PARDUBICE - Město převádí 
jeden ze svých největších 
bro nfieldů, areál býva-
lé Tesly Kyjevská, novému 
majiteli. 

Firma Linkcity Czech Republic, se 
kterou v rámci setkání v minulém 
týdnu zástupci města slavnostně 
podepsali smlouvu o složení peněž-
ních prostředků, se tak může pustit 
do přestavby tohoto území na mo-
derní pardubickou čtvrť a vdech-
nout tak areálu nový život. 
„Město řeší budoucnost areálu 
Tesla Kyjevská již několik let, jsem 
proto velmi rád, že se nám spolu 
s firmou Linkcity Czech Republic 
podařilo dotáhnout projekt do této 
fáze. Věřím, že se developerovi po-
daří v areálu bývalé Tesly vytvořit 
místo, které bude pro lidi atraktiv-
ní a lákavé nejen z hlediska byd-
lení. Objekt Telegrafie bude navíc 
zachován a převeden do majetku 
Univerzity Pardubice,“ konstatuje 
primátor Martin Charvát.

Příklad pro další bro nfieldy

Nejen ve způsobu, jakým develo-
per pojal proměnu tohoto území, 
ale také v přípravě výběrového ří-
zení město vidí ideální řešení, jak k 
revitalizaci brownfieldů a hledání 
developerů do budoucna přistupo-
vat. „Cílem týmu, který připravoval 
výběrové řízení, bylo vypracovat 
ve spolupráci s externími porad-
ci takové podmínky zadávací do-
kumentace, které umožní městu 
Pardubice dosáhnout stanoveného 
cíle, tedy získat vhodného develo-
pera pro vybrané území. Věřím, 
že podobně se nám podaří vyřešit 
osud dalších brownfieldů na území 

Areál Tesly Kyjevská má nového majitele,
poblíž nemocnice vznikne nová čtvr

města, ať už se jedná o Masaryko-
va kasárna či areál Hůrka,“ dodává 
náměstek primátora Jan Nadrchal.

Trendy udržitelné výstavby 

Hledání cest, jak navrátit smysl 
nevyužitým městským brownfiel-
dům, patří k současným trendům 
udržitelné výstavby. Plány de-
velopera Linkcity v Pardubicích 
přibližuje Clément de Lageneste, 
generální ředitel společnosti: „Do-
mnívám se, že se jedná o ukázkový 
způsob spolupráce mezi develope-
rem a městem. Podpis smlouvy nás 
posouvá od příprav a plánování k 
realizaci, a tak budou moci obyva-
telé Pardubic již brzy zaznamenat 
první stavební změny v areálu. V 
následujících dnech začne jeho 
vyklízení a příprava pro výstavbu 

nových objektů, kterou zahájíme 
v červnu. V rámci projektu Čtvrť 
Nová Tesla vybudujeme novou 
rezidenční čtvrť s 250 byty, su-
permarketem a 10 řadovými 
domy citlivě navazujícími na 
okolní zástavbu. Součástí bude 
také náměstí s mobiliářem, dal-
ší komerční prostory a nový 
parkovací dům, který by měl 
ulevit dopravně vysoce expono-
vané lokalitě u Pardubické ne-
mocnice.“
Město za prodej tohoto území 
získá 36 076 638 korun, přičemž 
40 procent z této částky připad-
ne Pardubickému kraji, který se 
zavázal tyto finanční prostředky 
investovat do dopravní infra-
struktury v areálu Pardubické ne-
mocnice a jejího napojení na nad-
jezd Kyjevská.                                    (iko)

**********************
Dalších 4  obcí získá díky pod-
poře kraje dopravní automobi-
ly pro své dobrovolné hasiče. 
Podpora dobrovolných hasičů a 
modernizace jejich techniky po-
kračuje i v letošním roce. Krajští 
radní na své schůzi rozhodli o po-
skytnutí dotace v celkové částce 
14,1 milionu korun na pořízení 
47 dopravních automobilů zřizo-
vatelům jednotlivých sborů dob-
rovolných hasičů, tedy městům a 
obcím. Od roku 2016, kdy vznikl 
státní dotační titul, na který kraj 
přispívá, bylo pořízeno 214 auto-
mobilů. 

 rámci debat o přípravě kra sk -
ho rozpo tu panovala ednozna -
ná shoda  e nan ní prostředky 
na pořízení dopravních automo-
bil  pro obce  kter  zřizu í sbory 
dobrovoln ch hasi  nebudeme 
v leto ním roce krátit. Právě díky 
t to technice bylo mo n  v lo sk m 
roce or anizovat distribuci osob-
ních ochrann ch prostředk  i 
dezin ekce z na ich tří sklad  pří-
mo do měst a obcí.  leto ním roce 
se dobrovolní hasi i zapo ili do dis-
tribuce rou ek a respirátor  ur e-
n ch pro koly a kolská zařízení  
řekl hejtman Martin Netolický. 
Celkově sme od roku  kdy 

tento dota ní titul vznikl  podpořili 
nákup  dopravních automobi-
l  ástkou přesahu ící  milion  
korun.  posledních třech letech 
se podpora stabilizovala na ástce 

 milion  korun s podporou pro 
 měst a obcí. a d  spě n  ada-

tel získal z kra sk ho rozpo tu  
tisíc korun  doplnil Netolický.

pomohou se v t to problematice 
l pe zorientovat. ance na zís-
kání nan ních prostředk  do 

zemí na eho kra e se tak zv í  
uvedl Ladislav Valtr.

Ubytováno je v současné době 17 
lidí a na potřebu dalšího umístění 
osob musíme operativně reago-
vat,“ řekla vedoucí odboru sociál-
ních věcí pardubického magistrá-
tu Iva Bartošová. 

Základní povinnost radnice

„Ochrana životů a zdraví ostat-
ních obyvatel města je základní 
povinností radnice. Lidé, kteří 
nemají střechu nad hlavou a měli 
by být kvůli onemocnění v izo-
laci, nebo v karanténě, by se bez 
tohoto opatření pohybovali mezi 
zdravými jedinci a dál by nekon-
trolovaně šířili nákazu, která ČR v 

PARDUBICE - Karanténní lůž-
ka, které v covidovém obdo-
bí zřídila radnice pro bezdo-
movce, jsou v současné době 
permanentně obsazena. 

Město proto, v zájmu ochrany ži-
votů a zdraví obyvatel Pardubic, 
vytipovalo a postupně zařizuje 
další prostory pro dočasný pobyt 
lidí bez přístřeší, kterým krajská 
hygienická stanice nařídila ka-
ranténu, nebo domácí izolaci kvů-
li diagnostikovanému onemocně-
ní Covid 19. 
„Aktuálně máme obsazeno všech 
osm bytů, vyčleněných pro tyto 
potřeby, a zařizujeme další čtyři. 

I lidé bez přístřeší musí do karantény,
město pro ně zřizuje vhodné prostory 

této době sužuje,“ dodal primátor 
Martin Charvát.
Malometrážní byty, určené vždy 
pro ubytování dvou osob, jsou 
v Husově ulici, v domech, které 
Pardubice plánují zrekonstruo-
vat. Město je muselo vybavit zá-
kladními zařizovacími předměty 
jako jsou postele, stůl, židle, lůž-
koviny a plně také hradí veškeré 
náklady, včetně základní stravy a 
hygienických potřeb ubytovaných 
a ostrahy bezpečnostní agentu-
rou, která zajišťuje ubytovávání 
osob do jednotlivých bytů, a také 
dbá na to, aby jejich dočasní oby-
vatelé dodržovali podmínky ka-
rantény.                                           (NaH) 

Obchvat Kojic levněji
korun nižší s délkou realizace 
371 dní. Stavba, navazující na 
obchvat Chvaletic, bude spo-
lufinancována z Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu. Pardubický kraj zapla-
tí zhruba 15 procent z celkové 
částky.                                     (DoB)

PARDUBICE - Krajští radní po-
tvrdili výběr dodavatele na pře-
ložení silnice II 322 kolem Kojic, 
jehož předpokládaná hodnota 
před výběrovým řízením činila 
365 milionů korun včetně daně. 
Ze čtyř nabídek byla vyhodno-
cena ta s částkou o 85 milionů 

Čističky dětem a seniorům
víc mobilní, takže se dají přenášet 
dle potřeby a zároveň čistí vzduch 
i za přítomnosti lidí v místnosti. 
Tohoto daru si velmi vážím, je to 
další střípek do mozaiky ochrany 
dětí a klientů, ale i personálu,“ po-
dotýká náměstek primátora Jakub 
Rychtecký.
Tyto čtyři přístroje jsou přitom v 
tomto roce druhým darem v pořa-
dí, pět germicidních čističek vzdu-
chu s ÚV-C lampami na likvidaci 
virů a bakterií město převzalo již 
na konci února, a to od společnosti 
Ellbery. Tehdy byly tři čističky pře-
dány do tříd MŠ Brožíkova, zbylé 
dvě „hlídají“ vzduch v ZŠ npor. Eli-
áše, obě školy jsou totiž i v součas-
né době v provozu, jelikož je měs-
to vyčlenilo pro děti zdravotníků, 
sociálních pracovníků a dalších 
zaměstnanců z první linie.      (iko) 

PARDUBICE - Čtyři speciální 
čističky vzduchu, které do-
kážou likvidovat bakterie 
a viry. Takový dar obdržely 
dvě organizace zřízené měs-
tem při příležitosti Světové-
ho dne sociální práce od regi-
onální společnosti Multi CZ. 

Jednotlivé přístroje tak byly 
předány na místa, kde jsou nej-
více potřeba.
„Dvě germicidní čističky vzduchu 
pomohou v Domově pro senio-
ry na Dubině, další dva přístroje 
poslouží v nestátním zdravotnic-
kém zařízení Lentilka - Integrační 
školka a Rehabilitační centrum. 
Čističky se tedy využijí tam, kde 
je to nejvíce třeba, aby nedošlo k 
omezení provozu z důvodu náka-
zy koronavirem. Přístroje jsou na-

AR FIR Y LTI  V A OR ANI A  

Krychlič předstoupil před nebeskou bránu
E EL VÁ LAV L ÁNE  NEO Y LITELNÁ PO TAVA TA

PARDUBICE – Přes půl sto-
letí patřil neodmyslitelně 
k městu a stal se jednou z 
jeho proslulých postav, i 
když jen málokomu se po-
dařilo nahlédnout do jeho 
duše. Václav Kulhánek alias 
Krychlič zemřel v sobotu 
2 . března v pardubické ne-
mocnici. 

O svém věku, stejně jako o řadě 
jiných věcí, nerad hovořil, ale ne-
budeme asi daleko od pravdy, když 
uvedeme, že mu bylo kolem osm-
desáti. Dlouhá léta však vypadal 
stále stejně a jako by nestárnul…
Krychliče bylo lze spatřit na par-
dubickém nádraží, na bicyklu v 
ulicích města či na koncertech 
tanečních i dechových orchestrů. 
Vždy působil nesmírně elegantně. 
Měl svou rubriku v lokálním bul-

várním periodiku a dokonce heslo 
na ikipedii, v němž se uvádí:
„Václav Kulhánek, celým jménem 
Josef Václav Antonín Kulhánek, pře-
zdívaný Krychlič, je legendární po-
stava Pardubic, která je od 60. let 20. 
století typická výrazným líčením a 
nošením paruky nebo avantgardní 
úpravou vlastních vlasů, jež svým 
tvarem a tuhostí často připomínají 
hranol či krychli. Nejprve dva roky 
učil na základní škole a později 
pracoval ve společnosti Cheming v 
účtárně a na personálním odděle-

ní. Neskrývá svou homosexuální 
orientaci a podle vlastních slov je 
doktorem přírodních věd. ije ze 
starobního důchodu a bydlí v Ne-
mošicích, kde chová větší množ-
ství slepic. Krychlič se zjevuje v 
prakticky nezměněné podobě již 
od poloviny 60. let, v roce 2010 
mu údajně bylo 70 let.“
Musíme-li nyní informace zve-
řejněné ikipedií převést do 
minulého času, je nám to sa-
mozřejmě nesmírně líto. Václav 
Kulhánek byl totiž jaksi součástí 
našich životů, byť vždy žil na-
prosto nezávisle na druhých. A 
k městu Krychlič zkrátka a dob-
ře patřil, i když názory na jeho 
osobu a svým způsobem extra-
vagantní zjev mohly být různé. 
Jeho odchodem něco ztrácejí 
celé Pardubice.                       (red) 
                                 Foto: INTERNET
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V  v  
 ka d  kole se opisovalo a opi-

su e. A kdo tvrdí  e tak nikdy ne-
inil  opisu e mo ná dodnes. 

Samozře mě  e pouze ertu eme. 
Spí e si pro vyplnění plochy dne -
ní rubriky en usnad u eme prá-
ci. Příspěvek tenáře los .M. 
(ne de o správce y í dív í  ale o 
pouhou shodu iniciál) uveře něn  
minul  t den na námi oblíben m 
blo u Miroslava Macka nás v ak 
natolik zau al  e sme se rozhod-
li ho prakticky cel  opsat (respek-
tive okopírovat).  den  kdy do lo 
k tomuto na emu rozhodnutí  
sme toti  zárove  en velmi tě -

ce rozd chávali  ak e mo n  e 
nikdo  ale doslova nikdo  alespo  
pokud e nám známo  veře ně ne-
protestoval proti dal ímu  podle 
nás nezákonn mu  rozhodnutí 
vlády o nasazení příslu ník  Po-
licie  tentokrát při kontrolách 
lidí v karant ně. ak v bec m e 
hy iena předávat citlivá data o 
ob anech silov  slo ce  bzvlá -
tě esk  policii  z ní  unikne sebe-
men í p ouk i v klidn ch asech  

lověk pak uvítá te t  en  rezo-
nu e s eho pohledem.
          
Povinn  testování se od . dubna 
roz íří o rmy do deseti zaměst-
nanc  a ivnostníky  kteří se při 
práci setkáva í s třetími osobami. 

 pondělí to odsouhlasila vláda. 
Pokra ování v spě n m pro-
ektu plo n ho testování  nebo 

uzávěra pr myslu  sem ráda  e 
vláda zvolila první cestu  napsala 
na itter ka státní kasy Alena 
Schillerová (za A )...
A to si opravdu někdo myslí  e 
ráno při dou například malíři  
automechanici  pekaři  truhláři a 
dal í (kteří asto pracu í v mal ch 

rmách do  lidí) do práce a vzá-
emně si str í pe li do nosu  
a n. A co dál  do to bude kont-

rolovat  udou se testy obsahu ící 
biolo ick  materiál archivovat  
ak  kde  k m a po akou dobu  

Pokud nebudou  tak předpoklá-
dám  e ako d kaz bude sta it 
pouze doklad o nákupu příslu n -
ho mno ství test  kter  mohou 
následně putovat nepou it  přímo 
do ko e. ak e ne de o v sledky  ale 
mno ství prodan ch test  tedy o 
peníze  tázku komu to prospě-
e  si nepokládám  e to zbyte n .

Ale co na to např. takov  řad na 
ochranu osobních da  itel  
se nesmí áka ani dotknout  ne-
smí se mu podívat do vlas  zda 
nemá v i  kdy  se celou dobu ve 
vyu ování drbe na hlavě. e t měř 
zlo in zeptat se zaměstnankyně  
zda například není těhotná  a to i 
přes skute nost  e zákoník práce 
nařizu e zaměstnavateli upravit 
těhotn m enám (správně bych 
měl napsat osobám  ale v esku to 
e tě risknu) pracovi tě a poskyt-

nout im levy v souladu se záko-
nem. A co předpisy a pravidla pro 

odběr a nakládání s biolo ick mi 
materiály  y u  se dodr ovat ne-
musí  o u  dneska bude odebírat 
biolo ick  materiál ka d  ka d -
mu na vrátnici  de ak  opilec i 
e ák má právo odmítnout test na 

přítomnost omamn ch a psychot-
ropních látek  i kdy  e k tomu vy-
zván přímo Policii  ale slu n  
pracu ící lověk musí strpět  aby 
mu doslova kdokoliv prováděl od-
běr vzorku z nosohltanu  
Znamená to tedy  e právo na 
du evní a tělesnou inte ritu  ak 
i de nu e   a následu ící b-
ansk ho zákoníku  u  neplatí  

A co lánek  odst.  istiny práv 
a svobod (Povinnosti mohou b t 
ukládány toliko na základě zá-
kona a v eho mezích a en při 
zachování základních práv a 
svobod)  en u  tak  neplatí  A 
ustanovení l.  odst.  stavy 

 ( a d  ob an m e init  co 
není zákonem zakázáno  a nikdo 
nesmí b t nucen init  co zákon 
neukládá) bylo zru eno kdy  A 
k m  Pánem v erven m svetru 
nebo pánem  kter  zachra u e 
tisíce mrtv ch   poslední době 
mám probl m s někter mi po -
my. esná ím například slovo 
Pro ekt  proto e kde ak  blbec  

kter  neumí nic smyslupln ho 
udělat  tvoří pro ekt. A e tě vět í 
blbec se ho sna í realizovat en 
proto  aby se zavdě il
Dnes opisoval: ROMAN MARČÁK

PORADNA NRZP
Kdy se budou moci registro-
vat na očkování proti Covid 1  
mladší lidé s chronickým one-
mocněním

Od 24. 3. 2021 budou stanoveny 
kódy pro očkování lidí s chro-
nickým rizikovým postižením. 
Kód na přihlášení osoby s tako-
vým postižením poskytne jed-
notlivým pacientům: ambulant-
ní specialista specializovaného  
pracoviště, kde se chroničtí pa-
cienti léčí, praktický lékař,  kde 

jsou chroničtí pacienti registro-
váni ve zdravotnickém zařízení 
lůžkové péče, kde se chroničtí    
pacienti léčí. Na tomto odkaze 
lze nalézt další podrobnosti: 
https: pacientskeorganizace.
mzcr .cz index .php?pg ho -
me aid 108          
              JITKA KRATOC V LOVÁ

Pro zajištění hladkého průbě-
hu je však potřeba dokonalá 
součinnost několika lidí, nejen 
pacienta, ale i ošetřujících lé-
kařů a koordinátorů projektu. 
„Nejdůležitější je vyhodnotit 
zdravotní stav pacienta, to zna-
mená, zda je vhodný například 
v případě Hořovic pro převoz 
do našeho centra. Následně 
mu jsou pak provedena vstup-
ní vyšetření a navržen několi-
katýdenní plán ozařování. Lé-
čebný postup a další aktivity v 
podobě zajištění ubytování a 
dopravy jsou výsledkem práce 
týmu kolegů, “ doplňuje profe-
sor Karel Odrážka, vedoucí lé-
kař Komplexního onkologické-
ho centra Pardubického kraje.                                                                         
                                               (zr) 
                          Foto: MULTISCAN 

PARDUBICE - Společnost 
Multiscan s.r.o. ze zdravot-
nického holdingu AKESO, 
která je součástí Komple -
ního onkologického centra 
Pardubického kraje, nově 
nabízí pacientům podstu-
pujícím radioterapii mož-
nost bezplatné svozové 
dopravy z místa bydliště 
přímo do onkologického 
centra. 

Jedná se o pacienty z detašova-
ných pracovišť v Ústí nad Orlicí, 
Svitav a Chrudimi a spolupracu-
jícího pracoviště v Hořovicích.
Jde o zcela unikátní projekt, v 
rámci něhož je pacientům zajiš-
těna nejen doprava a další be-
nefity, ale v případě pacientů z 
Hořovic rovněž ubytování. 

O PLE N  ON OLO I  ENTR  PAR I O RA E AČALO VÁ ET PA IENTY NA RA IOTERAPII

Do Multiscanu s ubytováním v centru z několika míst v republice

Stanoviště pro sdílené koloběžky
už by neměla být pouze virtuální

PARDUBICE - Radnice hledá 
způsob, jak vylepšit pravidla, 
která si nastavila s provozo-
vatelem sdílených elektroko-
loběžek. 

V současné době se po městě pohy-
buje na 150 kusů tohoto dopravní-
ho prostředku, často se však stává, 
že lidé koloběžky zaparkují mimo 
virtuální stanoviště a odstaví je 
třeba na chodníku. Jako řešení se 
nabízejí „pevná“ stanoviště.
„Bohužel evidujeme desítky přípa-
dů, kdy jsou koloběžky odstavené 
mimo v aplikaci vyznačená parko-
vací místa. Ačkoli máme s provo-
zovatelem této služby, společností 
Bolt, podepsané memorandum s 
jasně stanovenými pravidly pro-
vozu, je evidentní, že tato pravidla 
budou muset být upravena, jelikož 
stávající systém virtuálních stano-
višť se nám neosvědčil,“ informu-
je náměstek primátora Petr Kvaš. 
Podle jeho slov se jako řešení na-
bízí zavedení „pevných“ parkova-
cích stání. „Místa, kde bude možné 
koloběžky zaparkovat, budou vi-
zuálně označena, aby bylo jasné, 
které místo je k odstavení elektro-
koloběžek určené. Stav, kdy jsou 

koloběžky odložené uprostřed 
chodníku či na trávě podél cyklo-
stezky, je nadále neudržitelný a je 
potřeba jej řešit,“ doplňuje náměs-
tek Kvaš.
V souvislosti s provozováním sdí-
lených elektrokoloběžek na úze-
mí Pardubic navíc vedení města 
oslovila další společnost, což by 
počet elektrokoloběžek v ulicích 
ještě navýšilo. „Stávající legislati-
va městu neumožňuje, aby systém 
tohoto typu podnikání regulovalo, 
můžeme si sice s danou firmou vy-
definovat nějaká pravidla upravu-
jící provoz této služby, jako tomu 

je v případě sdílených koloběžek 
od společnosti Bolt, ale už neovliv-
níme, kolik koloběžek se bude po 
městě pohybovat. Pokud by každá 
z firem, která má zájem v Pardu-
bicích sdílené koloběžky nabízet, 
dala do oběhu zhruba 150 kusů to-
hoto dopravního prostředku, moh-
li bychom zaparkované koloběžky 
potkávat téměř všude,“ dodává ná-
městek Kvaš, podle kterého bude 
město nyní jednat s jednotlivými 
firmami o tom, jaké podmínky by 
byly pro všechny zúčastněné stra-
ny optimální.                              (iko)                     
                                  Foto: INTERNET

„Jako první se zrodila myšlenka 
zajistit dopravu, která však není 
náhradou dopravní zdravotní 
služby, pro ozařované pacienty z 
našich detašovaných pracovišť. 

Uvědomovali jsme si, že ne pro 
všechny je pravidelné dojíždění 
na ozařování jednoduché, proto 
bylo naším cílem zvýšení komfor-
tu pacienta a zároveň i efektivity 

plánování. Poté jsme si přibrali i 
onkologické pacienty sesterské 
nemocnice v Hořovicích a nabíd-
ky nyní využívají i pacienti z Fa-
kultní nemocnice v Olomouci, kde 
v současné chvíli probíhá obnova 
přístrojového vybavení,“ uvádí 
výkonná ředitelka AKESO holdin-
gu Martina Kulštejnová. 
Kromě bezplatných cest převo-
zovým vozem nebo vlaky Čes-
kých drah a ubytování v centru 
Pardubic nabízí Multiscan na-
příklad MHD kartu nebo mož-
nost zapůjčení knih od Krajské 
knihovny Pardubice. Jakmile to 
dovolí epidemiologická situace, 
jsou pro pacienty, kteří budou v 
Pardubicích trávit kvůli léčbě i 
několik týdnů, přichystány i vol-
né vstupenky po pardubických 
pamětihodnostech a za zábavou. 

 

O E EL FOTO RAF  P LI I TA A VY AVATEL
Pavel Šmíd (1952-2021)

PARDUBICE – Ve věku 69 let 
zemřel ve středu 24. března fo-
tograf, publicista a vydavatel 
Pavel Šmíd.
Narodil se 25. ledna 1952 v Par-
dubicích. Po absolvování Střední 
všeobecně vzdělávací školy začal 
studovat Pedagogickou fakultu 
v Hradci Králové, odkud byl ov-
šem z politických důvodů těsně 
před státnicemi vyloučen. Až do 
prosince 1989 vykonával různé 
dělnické a technické profese a te-
prve v roce 1990 mu bylo umož-
něno přerušená studia dokončit. 
V období tzv. sametové revoluce 
působil v pardubickém Občan-
ském fóru. V letech 1993–2009 byl 
vydavatelem a šéfredaktorem re-
vue České republiky elcome 
to the Heart of Europe. Pracoval 

též jako freelancer a příležitost-
ný kurátor v Galerii města Par-
dubic. Své snímky vystavoval 
kromě zemí Evropy například 
v USA a Japonsku. V posledních 
letech žil v České Rybné.
„Fotografování bylo jeho celo-
životní vášní. Jeho černobílé 
snímky z cest po světě odkazu-
jící se na klasický fotografický 
humanismus pocházejí nejen z 
atraktivních lokalit, ale zároveň 
umí navodit zcela autentickou 
atmosféru a kouzlo okamžiku,“ 
charakterizoval tvorbu zesnulé-
ho při příležitosti jeho výstavy 
na pardubickém zámku doku-
ment Východočeského muzea.
Poslední rozloučení se uskuteč-
ní v úzkém rodinném kruhu. 
                     (zr) Foto: INTERNET
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O CENU PRO VÝHERCE

Do výplňky zapište výrazy obdobně jako u kris – krosu. Tajenka skrývá 
název tropické aromatické rostliny.

2. AK, LI, ON, SS. – 3. KOL, LAK, LON, TEČ. - 4. ALAN, ER R, KETA, KOKA, 
LEČO, NEMO, OLAV, OR Č, POLO, SKOK. – 5. KATAN, KOKOS, KOLOS, 
KOREK, KULAN, MAMON, PATOS, SAMET, TIKOT. – 6. MALOST, SKO-
KAN. – 7. KORUNKA, OSL ČEK.                                                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: SIAMANG. Pro vý-
hru, kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: Jaroslava  
SOTONOVÁ, Chvaletice. Výhru možno vyzvednout po předchozí tele-
fonické 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
BAREVN  SALÁT Z PEČEN C  BRAMBOR 

S ŘEDKVIČKAMI A OLIVAMI
500 g menších brambor, 5 
nakládaných okurek, 1 sva-
zek ředkviček, 1 cibule, 1 
jarní cibulka, 6-8 zelených 
oliv, 1,5 PL olivového oleje, 
š áva z citronu, sůl, pepř, 
kopr čerstvý nebo sušený.

Brambory i se slupkou omyjeme a 
vaříme v osolené vodě cca 15 mi-
nut. Slijeme a rozložíme na plech. 
Pokud máme větší brambory, po-
krájíme je na větší kolečka nebo 
půlky. Pečeme cca 10 minut na 
180-190 C.
Okurky, ředkvičky a jarní cibulku 
nakrájíme na kolečka. Olivy pro-
pláchneme vodou. Cibuli pokrá-
jíme na proužky. Zchladlé bram-
bory promícháme se zeleninou 
a olivami, pokapeme olivovým 

níku vyhledat slovíčka ze zada-
ného odstavce, naučit se jim a 
text zapsat česky. Protože latina 
se učila pět hodin týdně, šlo o 
důkladnou výuku verbální lo-
giky, o pěstování té schopnosti, 
kterou nyní postrádáme.
Metodou nápravy by dnes mohlo 
být rozšíření výuky cizího jazy-
ka, která je většinou zaměřena 
na jeho živé užívání. Navrhuji 
přidat do osnov hodiny, jež by 
byly věnovány překladům do 
češtiny. 
LIBU E AVL ČKOVÁ, Pardu-
bice
P.S.  Latina – má láska!
Mohla bych Vás zasypat příkla-
dy, jak veřejnost i elity zacházejí 
s přejatými výrazy. Malý pří-
klad: když in-stalovat znamená 
u-místit, co znamená „nainsta-
lovat“? Když ex-trahovat značí 

Vážený pane Marčáku,
sdílím Vaši nevůli i Vaši bolest, 
které jsou vyvolávány neúctou k 
naší mateřštině a lajdáckým pří-
stupem k ní. (č.10 15)
Jako pamětnice (maturita z lati-
ny roku 1951) Vás chci upozor-
nit na metodu nápravy, která se 
nabízí kromě četby snad i dnes. 
Po poválečné školské reformě se 
stále zdůrazňovala nutnost ma-
tematické logiky a úplně byla 
opomenuta logika verbální  trvá 
to bohužel dodnes, i když také 
pro techniku je nutností umět se 
vyjádřit jednoznačně!    
Gymnaziální latina věnovala 
první dva roky gramatice. Pro-
tože struktura latiny a slovan-
ských jazyků je obdobná, tré-
novala se tím vlastně detailně 
mluvnice česká. Čtyři další roky 
patřily umění překladu. Ve slov-

vy-táhnout, proč říkat „vyex-
trahovat“? Přejatá slovesa jsou 
totiž tzv. obouvidová a přidávat 
dokonavou předponu je hřích, a 
navíc směšný hřích. 

Pane redaktore,
čeština dělala lidem potíže 
vždycky. Zkuste si v pardubic-
kém okresním archivu vypůjčit 
z fondu obce Dolní Roveň zá-
pis ze schůze obecního výboru 
10.11.1902. 
„Volné návrhi!
byl iněn návrh p. u erovo by se 
po ádal p. dr al . poslanec říz-
sky a zemsky by nařizkym sněmu 
podal návrh by byla postí enym 
pohromou ivelní poskytnuta 
podpora se ednohlasně při imá.
                  JIŘ  AVEL, Pardubice   

P SMENNÁ V PL KA

Pro  13. týden roku 2021
PARDUBICKÉ KULATINY

Před 30 lety: 2 .3.1 1 - koupilo 
hotel Grand od Restaurací a jíde-
len město Pardubice.  
Před 0 lety: 30.3.1 31 - vyhořelo 
Městské divadlo v Pardubicích. Při 
požáru shořela bohužel i hlavní 
malovaná opona, výtvarné dílo 
malíře Františka Urbana. 
Před 0 lety: 1.4.1 51 – byla v podni-
ku Tesla Pardubice zahájena  sériová 
výroba nového televizoru Kamelie. 
Zakrátko ale byla výroba předána na 
Slovensko do Tesly Orava.
Před 140 lety: 2.4.1 1 - se usnes-

RE EPT PRO PE T EN  ELN Č

O LA Y NA VY  VČ  E  E A VALA PR N N  ČE TINY

Dva pohledy do minulosti, každý z nich jiný

la rada města Pardubic, že uvolní 
celé druhé poschodí radniční bu-
dovy pro muzejní sbírky nově 
vzniklého městského muzea. 
Před 0 lety: 4.4.1 1 – Byla po 
rekonstrukci předána do užívání 
technologie pardubických Auto-
matických mlýnů. Po rekonstrukci 
je mlýn nejmodernější v republice. 
Měl i skleněné spádové potrubí a 
pneumatickou dopravu materiálu 
i výrobků.  
             (Připravováno ve spolupráci             
            s lubem přátel Pardubicka)

 

olejem a šťávou z citronu. Podle 
chuti osolíme, opepříme a posy-
peme koprem.                       (mjm)
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(Pokračování dokumentu        
z minulého vydání)

9. ZDRAVOTNICTVÍ 

le  e za t n  kval tn  
z ravotn  p e pro o an  
v el  Par k  kra-

 rovno rn . Na  sna-
o  e nastaven  kra sk o 

z ravotn k o s st  
tak  a  l sprave l v  o -

orn  a r le ost pn  ve 
v e  áste  re on . a-

ová e stáva  spektr  
ak tn   násle n  p e ve 
z ravotn k  za zen  
ve vlastn tv  kra e  s e o 

a etkovo  ast  a to v et-
n  v so e spe al zovan  
pra ov .

AKUTN  L KOVÁ P ČE

• Provedeme aktualizaci kon-
cepce zdravotnictví Pardubic-
kého kraje, která bude zahr-
novat spolupráci jak akutní 
lůžkové péče Nemocnice Par-
dubického kraje, a. s., tak ná-
sledné péče v námi zřizova-
ných organizacích. Koncepce 
se zaměří na provázání eko-
nomické, investiční a perso-
nální oblasti při prohloubení 
kvality poskytovaných služeb. 

 Udržíme vysoce speciali-
zovaná pracoviště pro léčbu 
vybraných chorob, ke kterým 
jsme získali akreditaci, a na-
dále je budeme rozvíjet tak, 
aby péče o pacienty byla zajiš-
těna rovnoměrně a kvalitně v 
celém kraji, a to při zachování 
současného rozsahu akutní 
péče. Při rozvoji spektra zdra-
votních služeb budeme dbát o 
to, aby i nadále vznikala velmi 
odborná pracoviště poskytují-
cí specializované výkony.

 Dokončíme a zprovozníme 
Centrální urgentní příjem v 
Orlickoústecké nemocnici a 
zahájíme výstavbu Centrální-
ho urgentního příjmu v Par-
dubické nemocnici. 

• Sjednotíme krajský infor-
mační systém a zajistíme 
elektronizaci zdravotní do-
kumentace v návaznosti na 
digitalizaci zdravotnictví za 
předepsaných bezpečnostních 
opatření s cílem zamezit ky-
bernetickým útokům a zneu-
žití systému.

 Klademe důraz na certifi-
kaci a akreditaci nemocnic v 
oblasti kvality. Budeme pra-
videlně aktualizovat program 
Přátelské nemocnice, dokon-
číme jeho započaté projekty 

a nastavíme nové. Budeme klást 
důraz na uplatňování proškole-
ných dovedností v každodenním 
přístupu k pacientům, především 
se to týká stanovených hodnot, 
mise a vize akciové společnos-
ti a používání etického kodexu. 
Dokončíme probíhající progra-
my Přátelské nemocnice a usku-
tečníme další aktivity pro rozvoj 
nabytých dovedností zdravotnic-
kého personálu při komunikaci s 
pacienty a jejich rodinami.

• Budeme rozvíjet programy ne-
mocnice přátelské k pacientům i 
uvnitř mezi zaměstnanci navzá-
jem. 

VAKCINACE

 Kraj zřídí a zajistí chod očkova-
cích center do té doby, než stát 
decentralizuje očkování a zajistí 
vakcinaci prostřednictvím ambu-
lantního sektoru.

NÁSLEDNÁ P ČE

 Následnou péči budeme struk-
turovat a rozvíjet v návaznosti 
na akutní péči  v souladu s očeká-
vaným demografickým vývojem 
a společenskými trendy v této 
oblasti. 

 S následnou péčí propojíme 
ambulantní složky a jednodenní 
péči v chirurgických oborech při 
spolupráci s nemocnicemi akutní 
lůžkové péče. 

 Dokončíme a zprovozníme no-
vou Nemocnici následné péče v 
Moravské Třebové včetně výjez-
dové základny zdravotnické zá-
chranné služby.

PALIATIVN  P ČE

 Rozšíříme terénní paliativní 
péči, díky které budou moci být 
těžce nemocní se svými blízký-
mi. Vytvoříme fungující systém, 
který nabídne pomoc pečujícím 
rodinným příslušníkům jak v ob-
lasti zdravotní, sociální, psycho-
logické a spirituální.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁC RANNÁ 
SLU BA

 Udržíme celkovou vysokou 
úroveň Zdravotnické záchranné 
služby Pardubického kraje a dále 
budeme zlepšovat její materiální 
a technickou základnu. Dokončí-
me a zprovozníme novou výjez-
dovou základnu v Seči.

 Zavedeme novou službu tzv. 
first respondera, který bude akti-
vován prostřednictvím speciální 
mobilní aplikace v případě život 
ohrožujících stavů, především 

náhlé zástavy krevního oběhu. 

• Drobnými technickými úprava-
mi vybraných sportovních areálů 
vytipovaných obcí a měst zajistí-
me vhodná místa pro přistávání 
letecké záchranné služby s ná-
vazností na další složky integro-
vaného záchranného systému. 
Zvýšíme dostupnost a rychlost 
přednemocniční péče lidem ve 
vzdálenějších místech Pardubic-
kého kraje.

 Podpoříme zřízení více veřej-
ných míst vybavených defibrilá-
torem. 

PODPORA ZAM STNANC  
A ZAM STNANOSTI

 Posílíme nabídky pro nově do-
studované lékaře a lékařky, aby 
měli motivaci pracovat v Pardu-
bickém kraji.

• Prohloubíme spolupráci s Uni-
verzitou Pardubice, Fakultou 
zdravotnických studií, při zajiš-
ťování potřebné praxe studentů 
prostřednictvím mentoringu a 
stínování, čímž rozvineme vý-
znam zdravotnických profesí 
a jejich perspektivu a vysokou 
uplatnitelnost na trhu práce. 

 Připravíme a uvedeme do živo-
ta program pro možnost obnove-
ní fyzických i psychických sil od-
borného personálu, který pečuje 
o občany ve zdravotnických za-
řízeních zřizovaných Pardubic-
kým krajem.

 Pobídkovým systémem pomů-
žeme řešit nedostatek praktic-
kých či dětských lékařů v kraji, 
případně dalších chybějících od-
borností.

D TSKÁ CENTRA

 Budeme pokračovat v trans-
formaci dětských center s cílem 
zajistit komplexní podporu rodi-
nám s dětmi s těžkým zdravot-
ním postižením s důrazem na 
využití potenciálu center v rámci 
lepší dostupnosti terénních, am-
bulantních, zdravotních a sociál-
ních služeb.

PREVENCE

 Budeme se soustředit na pre-
venci a předcházení civilizačních 
chorob a informovanost obyva-
telstva o dostupných zdravotních 
službách v Pardubickém kraji.
 V oblasti krizového řízení ne-

mocnic budeme průběžně aktua-
lizovat protiepidemická opatření 
a strategie pro možné biologické 
hrozby. 

10. REGIONÁLN  ROZVOJ 
A EVROPSK  FOND  

le  e v vá en  a r teln  
rozvo  Par k o kra e. V -
razn  ak ente  e sn o-
ván  so áln  a ekono k  
roz l  ez  e notl v  k-
rore on  kra e v etn  p ra-
n n  o last  s Polske . Ve spo-
l prá  s st  o e  svazk  
o  stn  ak n  sk p -
na  a al  relevantn  
akt r  v re on  e e po -
porovat pr n p partnerstv .

 Podpoříme rozvoj problémo-
vých a jinak specifických regionů 
v Pardubickém kraji územně cí-
lenými nástroji. Budeme usilovat 
o rozvoj celého území regionu s 
citlivým respektem k jeho rozma-
nitosti a potenciálu. 

• Rozvineme nový webový portál 
„Parádní kraj“ jako hlavní zdroj 
informací o problematice inova-
cí a regionálního rozvoje včetně 
dotačních příležitostí pro obce, 
firmy i další subjekty v Pardubic-
kém kraji. Značku „Parádní kraj“ 
posílíme.

• Budeme aktualizovat rozvojové 
dokumenty kraje a prosazovat 
zájmy Pardubického kraje při ak-
tualizacích dokumentů Strategie 
regionálního rozvoje ČR a Politi-
ky územního rozvoje ČR. 

 Výrazně pokročíme v přípravě 
a realizaci důležitých infrastruk-
turních a liniových projektů na 

území kraje. Rozpracované 
projekty z programového ob-
dobí 2014–2020 dokončíme, 
zaktualizujeme portfolio in-
vestičních projektů kraje a dle 
priorit kraje, finančních mož-
ností a harmonogramu výzev 
programového období 2021+ 
spustíme realizace projektů.

 Na evropské a národní úrov-
ni se budeme aktivně podílet 
na přípravě a naplňování pro-
gramového období EU 2021+, 
kde uplatníme projekty z růz-
ných oblastí v kompetenci 
kraje. Prioritou tohoto období 
je v součinnosti s krajskými 
organizacemi také maximální 
využití dalších příležitostí fi-
nancování strategických pro-
jektů v rámci programů pro 
obnovu a oživení hospodář-
ství v souvislosti s pandemií 
covid-19. 

• V rámci spolupráce s ostatní-
mi kraji a partnerskými regi-
ony v zahraničí se zaměříme 
na řešení obdobných problé-
mů, předávání myšlenek a 
příkladů dobré praxe.

 Chceme, aby růst ekonomi-
ky kraje byl založen v maxi-
mální možné míře na inova-
cích. Proto vytvoříme v kraji 
vhodné prostředí pro rozvoj 
inovací včetně přípravy no-
vých nástrojů pro podporu 
inovací. Místní inovační fir-
my podpoříme nejen přímo, 
ale také formou podpory 
vzájemné spolupráce pod-
nikatelských subjektů a vý-
zkumných organizací při 
inovacích a vědeckovýzkum-
ných projektech.

• V rámci vybraných kraj-
ských infrastrukturních pro-
jektů vytvoříme podmínky 
pro rychlejší výstavbu optic-
kých sítí a tím dostupnost vy-
sokorychlostního internetu 
ve všech částech kraje.

          (Dokončení dokumentu                              
                          v příštím vydání)
Foto: BEDŘIC  PRÁC ENSK
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ROZHOVOR TÝDENÍKU PERNŠTEJN S HERCEM JANEM ANTONÍNEM DUCHOSLAVEM

PARDUBICE - V osmdesá-
tých letech minulého sto-
letí Jana Antonína Ducho-
slava herecky proslavily 
zejména role floutků ve 
filmech Sněženky a Ma-
chři, Láska z Pasáže či v 
seriálu Třetí patro. Jeho 
život v tu dobu tak trochu 
kopíroval jeho filmové či 
televizní role. 

Studoval gymnázium, ale ne-
dokončil ho. Během vojenské 
služby byl odsouzen za šikanu 
na deset měsíců nepodmíně-
ně, z trestu si však po následné 
amnestii tehdejšího prezidenta 
Husáka odseděl jen necelé tři 
týdny. Po své prvotní, leč krát-
ké, herecké kariéře se živil jako 
rekvizitář, posunovač, podnika-
tel s dámskými ramenními vy-
cpávkami, produkční, instruk-
tor lyžování či osvětlovač. K 
filmování se pak vrátil zhruba 
po dvaceti letech. Diváci ho mo-
hou od roku 2004 celkem pravi-
delně vídat v nějakém novém 
filmu či seriálu. Pochopitelně 
ale za ty roky zestárl a změnil 
vizáž, provokativní patka mu 
už do očí nepadá, vytratil se i 
pohrdavý a vzdorovitý výraz, a 
tak z rolí hejsků a rebelů přešel 
celkem logicky na charakter-
nější role. V současné době je 
možné ho vídat například v se-
riálu Slunečná, kde ztvárnil po-
licistu. Jeho nejslavnější rolí ov-
šem zřejmě už navždy zůstane 
Viky Cabadaj ve „Sněženkách“, 
přestože on sám v jednom roz-
hovoru zmínil, že svůj nejlepší 
herecký výkon předvedl v te-
levizním seriálu Třetí patro. 
Nejen o filmování se populární 
herec a moderátor, který je v 
přízni se spisovatelem Aloisem 
Jiráskem, nedávno rozpovídal 
pro náš Týdeník: 
Křestní jména máte Jan An-

Ano, v mládí jsem lyžoval i závod-
ně, ale na světový pohár to nikdy 
nebylo...
Jak často stojíte na lyžích nyní a 
kam nejraději jezdíte  (pochopi-
teln  v o  nor ál
Lyžuji, jak to jde. Částečně je to 
i moje práce. Dělám pro české 
zastoupení Rossignol Groupe. 
Mám rád tři údolí - italské Val di 
Fiemme, rakouský Nassfeld a u 
nás Dolní Moravu.
Máte rád i jiné sporty  Popřípa-
dě nějaký oblíbený klub, které-
mu fandíte  
Těch sportů, co mám rád, je spous-
ta. Fandím ale spíš jednotlivým 
sportovcům.
A co kondiční sporty: běh, kolo, 
posilovna...  Udržujete se nějak
Jasně, bez toho by to nešlo.
Vaše dost populární (by  zápor-
ná) role byla i Miky Kadlec v se-
riálu Třetí patro. Byl jste i v reál-
ném životě takový spíš grázlík
Vždy jsem byl náchylný padat do 
problémů…
Vaše tehdejší patka, výraz vzdo-
ru a arogantní chování byly na-
prosto přesvědčivé. V minulém 
režimu jste měl ve filmech více-
méně charakterizovat floutka a 
odstrašující případ. Opak však 
byl možná pravdou a spousta 
tehdejší mládeže chtěla být jako 
vy. Vnímal jste to
Ano, vnímal. Podle častých reakcí 
mého okolí.

tonín. Jak to vůbec vzniklo a na 
které z nich slyšíte raději, a kte-
rým vás vaši příbuzní, známí a 
přátelé oslovují nejčastěji  
Jedná se o rodinnou tradici. Prvo-
rozený syn v pokolení je Antonín, 
v dalším Jan. Tradici ale přerušil 
dědeček, který byl Maximilián. 
Můj otec je Jan, ale měl být Anto-
nín, takže na mne vycházel znova 
Jan. Matce se však víc líbil Anto-
nín, a tak vznikl kompromis... Od 
malička mne většinou oslovují An-
toníne, ale na Honzu slyším také.
Měl jste odmala touhu stát se 
hercem
Ne. Chtěl jsem být pilot.
Kdy a v jakém filmu jste odstar-
toval hereckou kariéru
V sedmnácti letech ve Sněženkách.
Považujete, stejně jako většina 
diváků, za vaši stěžejní roli Vik-
tora Cabadaje ve Sněženkách
Ne, ale určitě je nejznámější.
Jak po letech vůbec vzpomínáte 
na toto natáčení  A co vám dalo 
nebo naopak vzalo
Vzpomínám na to docela rád. Dalo 
mi to mé dnešní povolání, ale vza-
lo část soukromí.
Jak jste se k tomuto filmu dostal  
Přes casting.
Byl jste se někdy v poslední době 
podívat na nědém vrchu v Peci 
pod Sněžkou, kde stále stojí cha-
ta Smetánka  Jak moc se to tam 
od dob natáčení změnilo
Byl jsem tam asi před rokem. Pro 
mne se to ale tolik nezměnilo. 
Smetánka je stále k poznání.
Vašimi hlavními par áky ve zmí-
něném filmu byli Suchánek a 
Kopta. Udržujete s nimi nějaké 
vztahy i nyní. Stýkáte se
Minimálně. Víme o sobě, občas se i 
vidíme, ale každou středu spolu na 
pivo nechodíme…
Ve filmu jste byl evidentně dob-
rým lyžařem
Lyžování se věnuji od dvou let.
Lyžoval jste vrcholově  Popřípa-
dě, jakých spěchů jste dosáhl

Od kolika do kolika let jste si 
vaši charakteristickou patku 
pěstoval  Musel jste ji udržovat 
nějak speciálně
Jak dlouho jsem ji nosil, to už přes-
ně nevím. V roli Cabadaje jsem ji 
měl ale poměrně čerstvou, ostříha-
la mě tak přítelkyně asi tři měsíce 
před castingem.
Zastavovali vás tehdy lidé na uli-
ci a chtěli se fotit s Cabadajem  
Tenkrát ještě naštěstí nebyly mobi-
ly a foťák u sebe nikdo neměl...
V 0. letech jste měl našlápnuto 
k poměrně slušné herecké karié-
ře. Proč to v tu dobu nakonec tak 

plně nevyšlo  
Nijak jsem po tom netoužil.
Co jste dělal za školu  Jaké máte 
vzdělání
Chodil jsem na gympl a u toho taky 
zůstalo.
Pak jste měl malér na vojně... 
Můžete to nějak popsat
Ne. Nevím jak.
Pro některé tehdejší teenagery 
jste byl vzorem možná už jen 
tím, že jste měl tehdy ve filmech 
oblečení nebo boty, po kterých 
prahly tisíce tehdejších mládež-
níků. Téměř vždy jste měl na no-
hách adidasky, což bylo tenkrát 
velice nedostatkové zboží. Byly 
vaše nebo jste je dostal speciál-
ně jen na natáčení
Jé, tak to si ani neuvědomuji. Boty 
byly každopádně moje. Myslím, 
že jsem měl jedny nebo dvoje adi-

dasky v průběhu asi patnácti let. 
Jinak jsem běžně nosil obuv stej-
nou, jako moji vrstevníci.
Nemohu se nezeptat na váš 
příbuzenský vztah ke spisova-
teli Aloisi Jiráskovi  Zejména 
ve škole jste s tím asi musel 
docela slušně bodovat... 
Byl to můj pradědeček. ádnou 
výhodu či nevýhodu jsem ale ve 
škole neměl. Když nepočítám, že 
jsem občas nějaký ten referát o 
Jiráskovi schytal.
Jaké pradědečkovy knížky jste 
přečetl
Pár, stejně jako moji vrstevníci. 
Byla to povinná četba.
Jak a kde momentálně trávíte 
koronavirovou  výluku

Trošku pracovně, trošku samos-
tudiem a trošku na horách.
Můžete prozradit vaše nejbliž-
ší profesní plány  Co momen-
tálně točíte či zkoušíte  
Chystám se prodávat elastické 
nádrže (nádrž, kterou lze rozlo-
žit a zase složit. Dá se používat 
na vodu, minerální oleje, naftu 
i močovinu) a pokud se změní 
situace, tak se vrátím k divadlu.
Jsme pardubický týdeník, a 
tak se nemohu nezeptat na váš 
případný vztah k Pardubicím  
Jsem tam relativně často, mám 
tam přátele a hlavně přes Par-
dubice jezdím na Vysočinu k 
Hlinsku, kde jsem vyrůstal.
                                         JAN AFÁŘ

Patka i drzý směv jsou pryč, přesto bude Cabadajem na věky

an Antonín Duchoslav dnes. erná patka ho u  nezdobí...                                                  Foto: INTERNET 

an Anton n oslav
ere  a o erátor se naro l v Praze 1. kv tna 1 . P esto-

e la e o v zá  p e r ena sp e záporn  rol  para-
o n  kv l  n  vz zoval velk  zá e   te e  teena e-

r  ze na pak  v at. e o ere ká kar ra za ala a  v 
se ná t  lete  a napoprv  la vel  krátká  skon la  
za t  rok  a   ov e  o t  va et let poz  zase 
zrestartoval. an Anton n oslav se o ev l o n  ve 
fil e   ser ále : n enk  a a  Láska z Pasá e  T e-
t  patro  Non Pl s ltras  Ra á  n enk  a a  po  
lete  L á  ako  o le  Váno n  ka e ák  oktor 

art n  Rapl  r nálka An l  Or na e v R ov  za ra-
  v neposle n  a  t e a l ne ná... V Telev zn  nov -

ná  e en as p so l ako n  nspektor  k  nav t vo-
val l a ská st e ska a n or oval o e  kval t . Práv  
l ován  e e o velk  kon ke .

 Zře mě ne slavně í Duchoslavova role  iky Cabada . a snímku 
s áclavem optou ve Sně enkách .                       Foto: INTERNET

 an Antonín Duchoslav (vpravo) s iřím an ma erem v televizním seriálu řetí patro. loutek Miky a
dlec pr  byla Duchoslavova ne l pe ztvárněná postava. Alespo  podle samotn ho herce. Foto: INTERNET
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Ani hvězdy Dynama Camara se Zohornou nezabránily prohře v po-
sledním utkání...                                                          Foto: MILAN KŘIČEK

Symbolická poslední třetina: Dynamo padlo 0:4
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

PARDUBICE – Dynamo má po 
sezoně, kterou ukončilo po čty-
řech zápasech ve čtvrtfinále. 
Úspěch či neúspěch? Buhvíjaká 
tragédie to rozhodně není, zvlášť 
v kontextu s loňským koncem 
sezony, kdy šlo doslova a do pís-
mene o padáka. Teď šlo totiž „jen“ 
o postup do semifinále či ještě o 
level výš. Stejný názor má i útoč-
ník Tomáš Zohorna, který si je sice 
vědom že tým měl zřejmě na víc, 
ovšem vidí v něm potenciál do 
budoucna: „Samozřejmě mě vý-
sledek mrzí, protože si myslím, že 
tým měl na semifinále, ale skončili 
jsme ve čtvrtfinále. I tak si ale my-
slím, že tým byl dobře poskládaný. 
Jsem rád, že tady máme hodně 
mladých kluků, kteří, když budou 
makat, dotáhnou to opravdu hod-
ně daleko, mají velký potenciál. 
Jde to dobrým směrem. Teď jsme 
ale skončili, je potřeba si odpoči-
nout a připravovat se na příští rok. 
Myslím si, že tým, ač již se mnou 
nebo beze mne, bude ještě o dost 
silnější a věřím v to, že příští rok 
se dostaneme dál,“ popsal celkový 
dojem z celé sezony dvojnásobný 
mistr extraligy s Pardubicemi. Po 
návratu z KHL se bývalý kapitán 
Chabarovsku v průběhu sezony 
připojil k týmu a pomohl k vzestu-
pu Dynama. V sedmnácti zápasech 
základní čísti zaznamenal 15 bodů. 
Dalších 7 (2+5) pak přidal v osmi 
utkáních play-off.                       (saf)                   

Příští sezonu budeme 
silnější, míní Zohorna

PARDUBICE – Čtvrtfinálová 
série mezi Dynamem a Mla-
dou Boleslaví je minulostí. 
Pardubičtí hokejisté v ní ne-
dokázali ani jednou zvítězit, 
a tak v letošním ročníku nej-
vyšší soutěže končí. 

Poslední utkání sehrály Pardubi-
ce v úterý na svém ledě a neza-
čaly vůbec špatně. Po Camarově 
gólu šly dokonce do tříbranko-
vého vedení. Tragická poslední 
třetina, která skončila 0:4, však 
vzala domácím poslední naděje 
na udržení se v soutěži. Stejným 
výsledkem pak totiž skončila i 
celá série... 
Čtvrtfinále 3. zápas: Dynamo 
Pardubice – BK Mladá Bole-
slav 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Branky a 
nahrávky: 14:29 Camara (Kolář, 
Kosticyn), 23:41 Kosticyn (Zo-
horna, Vála) - 2:26 Jääskeläinen 
(Claireaux, Cienciala), 19:00 Kota-
la (Zbořil, Šťastný), 29:27 Šťastný 
(Ševc), Kotala. Rozhodčí: Pešina, 
Pražák – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 
6:5 navíc Camara (PCE) 10 minut 
nesportovní chování.  Využití: 
0:2. Střely na branku: 44:24 (8:12, 
20:7, 16:5). Vhazování: 39:28. Stav 
série: 0:3. PARDUBICE: Klouček 
– Vála, Nakládal, Mikuš, Ďaloga, 
Kolář, Hrádek, Bučko – Kousal, 
Roman, Tybor – Kosticyn, Zohor-
na, Camara – Paulovič, Poulíček, 
Blümel – Horký, Pochobradský, 
Kusý. Čtvrtfinálová série play-off 
se za stavu 2:0 na zápasy ve pro-
spěch Mladé Boleslavi v pondě-
lí přesunula do Pardubic. Ani v 
tomto utkání se ovšem Dynamo 
v pozměněné sestavě nijak výraz-
ně nevymanilo z výkonů prvních 
dvou klání. Jediným pozitivem 

bylo konečně prolomení střelecké 
smůly, ovšem ani dva vstřelené 
góly do Růžičkovy klece nakonec 
k výhře stejně nevedly. Klouček v 
brance Pardubic opět zachytal spo-
lehlivě a vyřešil spoustu ošemet-
ných situací, leč třikrát inkasoval 
a to jeho procentuální úspěšnost 
nakonec srazilo na ne úplně licho-
tivých 86,9%. Alfou a omegou byly 
opět přesilovky. A jelikož hosté zase 
bravurně využili dvě ze šesti a Dy-
namo již tradičně žádnou, nebyl 
konečný výsledek nijak překvapi-
vý… Dynamu se nedala upřít sna-
ha, Bruslaře dokonce téměř dvoj-
násobně přestřílelo, když jen Kolář 
s Nakládalem si každý připsal osm 
střel na bránu. Opět o sobě dal vě-
dět i Anthony Camara, který nejpr-
ve vyrovnal a ukončil tak Růžičko-
vu neprůstřelnost, aby se na konci 
zápasu, zcela frustrován, nechal 
vyloučit nejen za oplácení, ale ná-
sledně i za nesportovní chování. 
Nicméně nově složený útok Kosti-
cyn – Zohorna – Camara nejenže 
zařídil obě branky, ale všichni tři se 
po tomto utkání srovnali se sedmi 

body v čele kanadského bodování 
celého play-off. „Od druhé třetiny 
jsme byli daleko lepším týmem, 
dostávali jsme Boleslav pod tlak, 
hráli jsme víceméně u nich ve tře-
tině a oni hrozili akorát z nějakých 
brejků. Bohužel se nám nepodařilo 
převahu a náš tlak do brány přeta-
vit v góly, zase jsme měli problémy 
s tím, abychom překonali Růžičku,“ 
řekl k utkání pardubický kouč Ri-
chard Král. 
Čtvrtfinále 4. zápas: Dynamo 
Pardubice – BK Mladá Boleslav 
3:5 (2:0, 1:1, 0:4). Branky a nahráv-
ky: 6:51 Poulíček (Blümel), 7:36 
Tybor (Kousal), 20:47 Camara (Kos-
ticyn, Mikuš) - 21:40 Jääskeläinen 
(Bernad, Cienciala), 46:16 P. Kousal, 
47:34 Šidlík (Šťastný), 50:58 Kota-
la (Ševc), 59:50 Stránský (Strnad). 
Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, 
Hlavatý.  Vyloučení: 4:4. Využití: 
0:1. Střely na branku: 28:25.  Vha-
zování: 23:36. Konečný stav série 
0:4. PARDUBICE: Klouček (Baru-
lin) – Vála, Nakládal, Mikuš, Bučko, 
Kolář, Hrádek, Chabada – Kousal, 
Roman, Tybor – Kosticyn, Zohor-

Beksa byla v karanténě, ale zná už 
termíny svých odložených zápasů

na, Camara – Kusý, Poulíček, 
Blümel – Horký, Paulovič, Rohlík. 
S pomyslným nožem na krku na-
stupovali v úterý pardubičtí ho-
kejisté ke čtvrtému utkání čtvrt-
finále. Začátek se sice nesl v již 
tradičních kolejích, kdy Dynamo 
odehrálo dvě vyloučení během 
úvodních sedmi minut, aby pak 
ale bojovné odhodlání udržet se 
v sérii podpořilo dvěma branka-
mi! Nevídanou událost pak ještě 
ve druhé třetině přiživil snajpr 
Camara, který zvýšil již na 3:0. 
To ale bylo ze strany Pardubic, 
bohužel, vše. Poměrně lacinými 
góly se totiž hosté opět dostali 
do hry a pomalu začali diktovat 
tempo. Dynamo začalo tahat za 
kratší konec, u všeho byli jeho 
hráči spíše až druzí, každou 
střelu na branku vysílali se zby-
tečným, minimálně vteřinovým, 
zpožděním. Chyby v obraně a 
neproměnění ani těch největ-
ších tutovek pak zapříčinily to, 
že Boleslav až moc symbolicky 
vyhrála závěrečnou třetinu 0:4 
– tedy stejným výsledkem, jako 
ovládla celé čtvrtfinále. „Z naší 
strany to bylo určitě nejlepší 
utkání v celé sérii. Dvě třetiny 
byly velice kvalitní, vytvořili 
jsme si šance, dostali jsme Bole-
slav pod tlak. Bohužel se nám už 
nepodařilo dát čtvrtý gól, který 
by byl definitivní. Třetí třetina – 
jedna chyba na modré čáře, pak 
nám tam jeden střílený kotouč 
od modré čáry skončil v bráně. 
Nebylo nám to asi souzené, na 
závěr jsme měli další dvě tutové 
šance, které jsme neproměni-
li. Zase se projevilo, že jsme se 
strašně nadřeli na góly a laciné 
jsme dostávali,“ nechal se po 
utkání slyšet trenér Pardubic 
Richard Král. Pro ortodoxní par-
dubické fanoušky je potěšitelné 
alespoň to, že rovněž hradecký 
rival ukončil svoji čtvrtfinálo-
vou pouť s Libercem již po čty-
řech kláních…                                   (saf)

PARDUBICE – Přestože byli 
basketbalisté BK JIP Pardu-
bice až do konce minulého 
týdne v karanténě, vědí již 
v jakých termínech odehra-
jí svá zbývající (odložená) 
utkání v nadstavbové části 
Kooperativa NBL. 

Ve skupině A1 Pardubice dosud 
odehrály čtyři zápasy: v Nymb-
urku, s Brnem, v Kolíně a s USK 
Praha. Zbývajících šest duelů bylo 
odloženo, neboť v několika týmech 
- včetně Beksy - byl zaznamenán 
výskyt COVID-19. „Na základě do-
hody s ostatními kluby už jsou 
známy nové termíny. První zápas 
po karanténě odehrajeme ve stře-
du 31. března v Praze, načež doma 
nejprve vyzveme Opavu (sobota 3. 

dubna) a poté Kolín (čtvrtek 8. dub-
na). Následovat budou dva zápasy 
na soupeřových palubovkách - v 
Brně (neděle 11. dubna) a v Opavě 
(středa 14. dubna). Nadstavbovou 
část uzavřeme domácím duelem s 
Nymburkem (sobota 17. dubna),“ 
uvádí webové stránky pardubické-
ho klubu.            (bkpardubice, saf)

Akcionářské změny v Bekse: Nejvíc má Stara, čtvrtinu vlastní město
PARDUBICE - Basketbalo-
vý klub BK Pardubice, a. s. 
nedávno oznámil změny v 

a k c i o n á ř -
ské struk -
tuře společ-
nosti. 

Dlouholetí ak-
cionáři Miro-
slav Havlíček 

a Jan Kašpar, kteří svůj odchod 
avizovali s několikaměsíčním 
předstihem, nabídli své podíly v 
nominální hodnotě zbývajícím 
akcionářům, přičemž svého před-
kupního práva využili Pavel Stara, 
Martin Marek a Statutární město 
Pardubice. Zbývajícím akcioná-
řem je BK Pardubice, z. s., který 

se ovšem nepodílí na naplňování 
rozpočtu společnosti, nýbrž „jen“ 
primárně zajišťuje sportovní a 
výchovný proces. „Jak Miroslav 
Havlíček, tak Jan Kašpar v minu-
lých letech v nemalé míře přispěli 
k ekonomické a obchodní stabili-
tě klubu a jsou nedílnou součástí 
úspěchů celé organizace v tomto 
období,“ uvedl předseda předsta-
venstva BK Pardubice Pavel Sta-
ra. Oba dnes již bývalí akcionáři 
učinili toto zásadní rozhodnutí s 
ohledem na své vlastní společnos-
ti, jimž se chtějí v současné složité 
době primárně věnovat, a proto 
dávají prostor novým potenciál-
ním investorům. „Je třeba zmínit, 
že Miroslav Havlíček i Jan Kašpar 
zůstávají i nadále velkými fanouš-

ky a partnery klubu. Za mě i za 
ostatní akcionáře jim patří oprav-

du velké poděkování nejen za 
množství vynaložených prostřed-

ků, ale i za veškerou energii a po-
moc při profesionalizaci naší orga-
nizace,“ oceňuje Pavel Stara jejich 
dlouholetý významný přínos. „I 
díky pánům Havlíčkovi a Kašparo-
vi byla naše společnost dlouhodo-
bě akcionářsky stabilní, což mělo 
pozitivní návaznost například i na 
stabilizaci managementu a dalších 
pozic v klubu,” dodal Stara. Jak již 
bylo zmíněno, předkupního práva 
využili tři stávající akcionáři: Pavel 
Stara, Martin Marek a Statutární 
město Pardubice. A jak tedy vypa-
dá současný stav akciového podílu 
ve společnosti BK Pardubice?  Pa-
vel Stara (vlastní 35%), Statutární 
město Pardubice (25%), BK Pardu-
bice (25%), Martin Marek (15%). 
                                 (bkpardubice, saf)

Dohromady padesát procent akcií klubu vlastní Pavel Stara (vlevo) a 
Martin Marek.                                                                      Foto: INTERNET

PARDUBICE – Jak jsme již infor-
movali v minulém vydání, do-
slova ze dne na den skončila 
nejvyšší florbalová soutěž. 

Superliga byla utnuta v době po ukon-
čení základní části, kdy před sebou 
měly týmy boje play-off či play-down. 
Vyřazovací zápasy o sestup čekaly i 
na pardubické Sokoly. Jediným pozi-
tivem je pro Pardubice snad jen to, že 
jim tento zásah vyšší moci (stejně jako 
loni) zajistil příslušnost k elitě i pro 
nadcházející sezonu. Ukončení soutě-
že rozhodnutím výkonného výboru 
Českého florbalu okomentoval trenér 
A-týmu Martin Zozulák: „V první řadě 
nás mrzí, že celé florbalové hnutí mu-
selo odepsat v podstatě celou sezonu a 

Zozulák: Byli jsme připraveni 
dokázat, že do Superligy patříme

všichni florbalisti (mimo těch superli-
gových) už několik měsíců nemohou 
trávit čas u svého oblíbeného sportu. 
Nicméně rozhodnutí, které Český flor-
bal udělal, je bohužel logické a nic jiné-
ho se asi očekávat nedalo. My jsme na 
jednu stranu rádi, že budeme nejvyš-
ší soutěž hrát i příští rok. Na druhou 
stranu jsme se podruhé zachránili 
„administrativně“ a ne na hřišti, což 
samozřejmě není sportovně správně. 
Rozhodně jsme letos byli připraveni v 
play-down dokázat, že skutečně do Su-
perligy patříme a chtěli jsme tak potvr-
dit zlepšené výkony oproti předchozí 
sezoně,“ nechal se slyšet generální 
manažer klubu Sokoli Pardubice a zá-
roveň hlavní trenér „A“ týmu Martin 
Zozulák.                                                  (saf)

SLOVENSKO – V rámci jubilejního 
40. ročníku Dudinské padesátky se 
v minulých dnech konalo mistrov-
ství ČR v chůzi na 50 kilometrů. Již 
tradičním zástupcem atletického 
oddílu Hvězdy Pardubice byl na 
těchto chodeckých závodech i ve-
lezkušený Lukáš Gdula. „Ten se i 
přes probíhající pandemii dokázal 
na český šampionát velmi dobře 
připravit, vždyť čas 3:56:06 h je 
jeho druhý nejlepší výkon v ka-
riéře. I tak se ale musel spokojit s 
druhou příčkou a po šesti zlatých 
v minulých letech bral tentokrát 
„jen“ stříbrnou medaili, když ne-
stačil na vítězného Víta Hlaváče z 
Kladna, který došel v čase 3:52:54 
h,“ řekla našemu Týdeníku místo-
předsedkyně spolku Hvězda Par-
dubice Jana Kárníková.            (saf)

Atlet Lukáš Gdula 
stříbrný na MČR

TÁBOR – Po koronavirové „pauze“ 
se včera do hry vrátili fotbalisté 
Chrudimi a v rámci 14. kola druhé 
nejvyšší soutěže se představili v Tá-
boře. Jednogólové manko dotáhli 
na konečnou remízu čtvrt hodiny 
před koncem a stále si tak drží pá-
tou příčku ve FNL.
14. kolo: FC MAS Táborsko – MFK 
Chrudim 1:1 (0:0). Branky: 59. Al-
meida z penalty – 76. Dostálek. CHRU-
DIM: Mrázek – Drahoš, Řezníček (55. 
T. Dostálek), Vencl, D. Hašek – Kesner 
(55. Kang-hjon), Sokol, Verner, Čáp 
(55. Hlavsa) – Mužík, Rybička.     (saf)

Fotbalisté Chrudimi 
se vrátili do hry
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Pardubick  asistent tren ra iří re í pro ívá během prvoli ov ch zápas  rozporupln  chvilky. spěchy t mu asto kvi-
tu e potleskem  ale s t mem pro ívá i hork  chvíle a eho pokyny se rozl ha í v prostředí stadion .    Foto: RADEK KLIER

První liga finišuje, Pardubice v sobotu na anou

IVANICE – rající sekretář 
fotbalového Sokola ivani-

Buriánek jde do voleb s elánem a názorem mladší generace 
utkání třetí ligy a nižších soutěží
Dokud nepřijde oficiální rozhodnu-
tí o ukončení letošního ročníku, tak 
s dohráním alespoň části zápasů 
musíme počítat. Bohužel po takto 
dlouhé pauze bez zápasu a společ-
ného tréninku každý tým potřebu-
je minimálně tři týdny normálního 
režimu, aby byl schopný se rozum-
ným způsobem připravit na mis-
trovská utkání. Z tohoto důvodu 
se mi rozehrání letošní sezony zdá 
spíš jako utopie.
Pokud by se neodehrálo přes 50 
procent zápasů v dané soutěži, 
tak by se soutěžní ročník musel 
anulovat už druhý rok po sobě... 
Pokud k anulováni opravdu dojde, 
tak od konce listopadu 2019 do čer-
vence 2021, čili během 20 měsíců, 
bude náš tým mít v ČFL odehráno 
pouze osm mistrovských utkání. To 
je pro neprofesionální fotbalisty a 
fotbal jako takový katastrofa. Všich-
ni doufáme, že příští ročník ČFL se 
odehraje celý bez přerušení a TJ So-

PARDUBICE -  Neš astná 
prohra v Opavě 0:1, vylou-

kvalifikační sérii zakončí česká re-
prezentace ve alesu...
Do centra pozornosti se pak opět 
dostane ligová soutěž. Pardubic-
kým trenérům chybí gólman Bo-
háč, který si v utkání s Opavou 
poranil koleno a dlouhodobě bude 
mimo hru. Nahradil ho Jiří Letá-
ček. Kvůli zranění kolena chybí 
Michal Petráň a ještě dva zápasy 
bude trenérům scházet Brazilec 
Carlos Cadu. Celou fotbalovou 
veřejnost zaujal nedávný zápas 
Pardubic s Mladou Boleslaví. Krej-
čího svěřenci se brzy ujali vedení 
Tischlerem, Boleslavští ale v polo-
čase vyslali do hry čtyři nové hrá-
če, v závěru utkání ještě pátého 
Skaláka a utkání zremizovali. Pád 
Malinského v pokutovém území 
arbitra na hřišti nepřesvědčil, ale 
videorozhodčí nechal situaci pro-
zkoumat a zpětně se zahrávala pe-
nalta. Tu proměnil Ladra. Domácí 

šli ale následně znovu do vedení. 
Parádní trefou se prezentoval Če-
lůstka - 2:1. Po rohu Matějovského 
dal ale skóre definitivní podobu 
Takács - 2:2.
V příštím kole zajíždí Pardubičtí 
do Olomouce. Do zápasu se neza-
pojí Cadu (stop ještě na 2 zápasy), 
Solil (stop na jeden zápas za 4 K), 
pro zranění budou chybět Boháč a 
Petráň. V Olomouci si musí hned 
čtyři pardubičtí hráči dát pozor 
na udělení případné čtvrté žluté 
karty a tím stopky v dalším duelu s 
Bohemians (Černý, Čelůstka, Čihák 
a Hlavatý).
Program FK Pce - 25. kolo: Sig-
ma Olomouc - FK Pardubice (SO 3. 
dubna ve 14 hodin), 2 . kolo: FK 
Pardubice - Bohemians 1905 (P  
9. dubna v 18.15). Dohrávka 22. 
kola: FK Pardubice - FC Slovácko 
(ÚT 13. dubna ve 14.30 hodin). 
                                                     (zrm)

spěšnost g lmanů,
produktivita střelců

PRA A - Mezi gólmany vlád-
ne Slávista Ondřej Kolář, 
střelcům vévodí jeho spolu-
hráč Jan Kuchta, jehož kořeny 
sahají na východ Čech (MFK 
Pardubice). Desítka nej -
spěšnějších g lmanů 1. ligy 
po 24 odehraných kolech: 1. 
Ondřej Kolář (Slavia Praha) 
23 zápasů, 2070 minut, 12krát 
bez inkasovaného gólu  2. Sta-
nislav Dostál (Zlín) 23 zápasů, 
2024 minut, 8krát s vychyta-
nou nulou  3. Aleš Mandous 
(Olomouc) 22 zápasů, 1980 
minut, 8krát bez inkasova-
ného gólu  4. Patrik Le Giang 
(Bohemians) 20 zápasů, 1800 
minut, 8krát bez  gólu  5. Flo-
rián Nita (Sparta Praha) 15 
zápasů, 1350 minut, 8krát bez  
gólu  6. Jan Laštůvka (Ostrava) 
23 zápasů, 2070 minut, 7x bez 
gólu  7. Marek Boháč (Pardu-
bice) 22 zápasů, 1918 minut, 
7x bez gólu… Nejlepší střelci 
první ligy: 12 g lů - Jan Ku-
chta (Slavia Praha) 18 startů  
11 - Lukáš Juliš (Sparta Praha) 
19 startů  11 - Abdallah Sima 
(Slavia Praha) 18 startů  10 - 
Nicolae Stanciu (Slavia Praha) 
23 startů  9 - Michael Rabušic 
(Liberec) 23 startů  9 - Jean 
- David Beauguel (Plzeň) 20 
startů  8 - Jakub Mareš (Tepli-
ce), 23 startů  8 - Jan Kliment 
(Slovácko) 21 startů  8 - Dyjan 
Carlos De Azevedo (Ostrava) 
18 startů)  8 - Ivan Schranz 
(Jablonec) 20 startů  8 - Tomáš 
Poznar (Zlín) 20 startů  7 - Da-
vid Moberg Karlsson (Spar-
ta Praha) 14 startů  7 - David 
Huf (Pardubice) 19 startů  …5 
- Emil Tischler (Pardubice) 20 
startů…                                (zrm)

PRA A - Šestadvacetiletý záložník 
české reprezentace Tomáš Souček 
( est Ham United) se stal Fotbalistou 
roku. 1. Tomáš Souček ( est Ham
Slavia Praha) 873 bodů, 2. Vladimír 
Coufal (Slavia Praha est Ham) 348 
b., 3. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 
244 b., 4. Patrik Schick (Lipsko Lever-
kusen) 226 b., 5. Alex Král (Spartak 
Moskva) 142 b., 6. Tomáš Vaclík (FC 
Sevilla) 118 b., 7. Jakub Jankto (Sam-
pdoria Janov) 88 b., 8. Adam Hložek 
(Sparta Praha) 82 b., 9. Ondřej Kolář 
(Slavia Praha) 81 b. 10. Petr Ševčík 
(Slavia Praha) 15 b. Trenér roku: Jin-
dřich Trpišovský (Slavia Praha). Ta-
lent roku: David Zima (Slavia Praha). 
Fotbalistka roku: Kateřina Svitková 
(Slavia Praha est Ham). Sí  slávy: 
Václav Mašek (Sparta Praha  Dukla 
Praha - účastník MS  1962 - stříbro pro 
Československo).                                (zrm)

Anketu Fotbalista roku
ovládl Tomáš Souček

PRA A – V sobotu se pardubické 
fotbalistky představily v rámci 12. 
kola nejvyšší soutěže žen na hřišti 
jednoznačného lídra tabulky Spar-
ty. Ta dosud neprohrála ani jediné 
utkání a nejinak tomu bylo i nyní… 
Sparta je tak stále první, Pardubice 
poslední. AC Sparta Praha – FK 
Pardubice :1 (3:0). Branka Pardu-
bic: Růžičková.                                (saf)

Na Spartu neměly Do VV kandiduje také trenér pardubického béčka Kamil Řezníček
PARDUBICE – Trenér B-týmu 
FK Pardubice, hrající třetí 
nejvyšší fotbalovou soutěž, 
Kamil Řezníček, už asi ani 
nechce, aby se ČFL rozběhla: 

„Soutěž bych již asi nehrotil, pro-
tože za mne by to již v tuto chvíli 
bylo neregulérní, neboť jednotlivá 
mužstva neměla stejné podmínky 
a možnosti se v rámci nouzového 
stavu připravovat,“ řekl muž, kte-
rý kandiduje do Výkonného výbo-
ru OFS Pardubice. Kmil Řezníček 
se pro náš Týdeník rozpovídal 
nejen o pardubickém B-týmu, ale 
i o své kandidatuře po boku René 

ivného:
Můžete prozradit, jak vypadala 

zimní příprava prvoligové re-
zervy  
O zimní přípravě, v tom klasickém 
slova smyslu,  se nedalo mluvit, 
neboť jsme museli vycházet z vlád-
ních nařízení, která regulovala 
sportovní přípravu. Tréninkovou 
činnost jsme směřovali k možné-
mu restartu ČFL, ke které mělo 
dojít, dle původních vizí FAČR, 
počátkem března, později byl sta-
noven další termín na konec břez-
na, což rovněž nedopadlo. V rámci 
možností jsme se snažili hráče při-
pravit hlavně po kondiční a silové 
stránce, ale ta nejdůležitější herní 
praxe nám bohužel chybí.
Váš celek je složen převážně z 
mladých hráčů, které při mis-

trovských klání dopl ují nevytí-
žení hráči A-týmu. Ten sice hra-
je první ligu, ale zmínění hráči 
prakticky od října zápasy nehra-
jí. Jak je tento fakt ovlivní v jejich 
fotbalovém vývoji a kariéře

ádný trénink utkání a herní pra-
xi ničím nenahradí. Část kádru se 
připravuje v rámci přípravy A-tý-
mu a druhá část vykonává tré-
ninkovou činnost v rámci B-týmu. 
Doufám, že se s tím všichni vyrov-
nají a tato situace je může pouze 
mírně přibrzdit, ale doufám, že to 
jejich kariéry nějakým zásadním 
způsobem neovlivní, i když to není 
úplně ideální.
Není žádným tajemstvím, že 
znovu kandidujete do výkonné-

ho výboru OFS Pardubice. S ja-
kými cíli a vizí usilujete o pokra-
čování v okresním svazu
Byl jsem osloven kandidátem na 
předsedu OFS René ivným, který 
ocenil naši více než 11letou práci 
v komisi mládeže na OFS Pardubi-
ce, abych vstoupil do jeho týmu a 
budu tedy kandidovat ve volbách 
do výkonného výboru. Chtěl bych 
pokračovat v rozvoji mládežnické 
kopané, aby fotbal přinášel dětem 
i dospělým radost. Chci vytvá-
řet podmínky pro fotbalový růst 
mládeže na okrese, zlepšení ko-
munikace mezi kluby, vzájemnou 
výměnu zkušeností trenérů a zlep-
šení celkové kultury fotbalového 
prostředí.                                (lo, saf)

®

č e n ý  C a d u , 
zraněný g l- 
m a n  B o h á č 
či  povedený 
remízový zá-
pas s Mladou 
Boleslaví, kte-

rý byl sportovními e perty 
označen jako nejatraktivněj-
ší duel kola – tak by se daly 
shrnout události v pardubic-
kém týmu nedávné doby. 

Nyní probíhá dvoutýdenní repre-
zentační přestávka, v níž česká 
reprezentace vstoupila do kvali-
fikačních bojů pro účast na MS v 
Kataru. V polském Lublinu nejdří-
ve Češi porazili Estonsko 6:2, další 
duel pak sehráli v sobotu doma se 
špičkovou Belgií a remíza 1:1 je v 
tabulce velmi povzbudivá. Zítra 

ce se pro 
náš Týde-
n í k  r o z -
p o v í d a l 
n e j e n  o 
své kandi-
datuře na 
místo ve 
Výkonném 

výboru okresního fotbalové-
ho svazu (OFS) Pardubice:

Jak vypadala zimní příprava i-
vanic, zahájili jste ji vůbec  
Zimní přípravu jsme zahájili „před-
vánočním blokem“ loni od 8. do 22. 
prosince. Stačili jsme však odehrát 
pouze jedno přípravné utkání. Z 
důvodu vládních nařízení pak od 
27. 12. trénujeme pouze individuál-
ně podle tréninkových plánů.
Jsme na konci března a stále se ne-
hraje... Počítáte ještě, že by se na 
jaře mohla rozběhnout mistrovská 

Také AK čeká na zahájení sezony

 Nejslabší střelecká produktivita: 
Opava 15 branek, Příbram 17, Brno 
19, Pardubice 23, Zlín 24, Teplice a 
Karviná po 25, České Budějovice a Bo-
hemians po 26…
 Nejvíce obdržených branek: Pří-

bram 52, Opava 47, Teplice 46, Mladá 
Boleslav 42, Brno 39, Karviná 37.
 Nejvíce remízových utkání: České 

Budějovice 10x, Olomouc 9x, Bohemi-
ans a Karviná 8x, Brno a Příbram 7x.
 Program 25. kola (2. - 4. dubna): 

Bohemians - Jablonec (P  18), Olo-
mouc - Pardubice (SO 14), Opava - Slo-
vácko (SO 16), Liberec - Ostrava (SO 
16), Sparta Praha - Teplice (SO 18.30), 
Mladá Boleslav - Příbram (NE 14), 
Zlín - Karviná (NE 14), Plzeň - Č. Bu-
dějovice, (NE 16) Brno - Slavia Praha 
(NE 18.30).                                                        (zrm)

KRÁTCE

PARDUBICE – a zahá ení plnohodnotn ho tr ninku eká tak  kol-
ní atletick  klub ( A ) koly s roz ířenou v ukou tělesn  v chovy 
se zaměřením na atletiku na ene ově náměstí. oto ra í se vracíme 
k M  actva  kter ho se astnili i reprezentanti A u Pardubice  
zleva adek Chudomel  Dominik u era  stříbrn  áchym Sádovsk  
tren r Pavel Studni ka  lára o těchová  mistryně  Ane ka Sá-
dovská a Ale andra olárovi ová.                                               (eh, saf)

kol ivanice má v plánu v této sou-
těži pokračovat i nadále a pokusit se 
hrát v horních patrech tabulky.
Blíží se okresní i krajské valné 
hromady v našem regionu. Vy 
osobně jste novým kandidátem 
do výkonného výboru OFS Par-
dubice. S jakými cíli a vizí usilu-
jete o funkci v okresním svazu
Jelikož v ivanicích vykonávám 
funkci sekretáře a náš klub je v po-
sledních letech kritikem poměrů 
v českém fotbale, tak nechci, aby 
z naší (mé) strany zůstalo pouze u 
slov, ale došlo i na činy. Proto jsem 
velice rád přijal nabídku připojit 
se k týmu René ivného a rozhodl 
se zabojovat o místo ve výkonném 
výboru OFS Pardubice. Do voleb 
jdu s ambicí přinést elán, názor a 
pohled zástupce mladší generace 
a stále aktivního hráče. Rád bych 
se s lidmi okolo pana ivného, 
kteří mají s fotbalem dobré úmy-
sly, pokusil ještě vylepšit fungová-
ní OFS.                                  (lo, saf)




