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PARDUBICE - Okresní soud mi-

nulé úterý nařídil ekologickým 
aktivistům a aktivistkám zaplatit 
finanční pokuty ve výši nižších 
desítek tisíc korun za škody, kte-

ré způsobili během protestu proti 
elektrárně Chvaletice v říjnu 2016. 
Aktivisté a aktivistky již dříve 
uhradili škody, které na chladicí 
věži způsobili. Rozhodnutí je za-

tím nepravomocné, všechny stra-

ny si ponechaly lhůtu na odvolání.
Soud zároveň překvalifikoval sku-

tek ze zločinu na přečin, protože 
podle něj protestující nezpůsobili 
poruchu obecně prospěšného zaří-
zení. „Dnes jsme zjistili, že předsta-

vitelé elektrárny se dlouhou dobu 
snažili u státního zástupce vyvolat 
dojem, že elektrárna musela být 
kvůli opravám a čištění chladicí 
věže, na které se protest konal, od-

stavena. Až nyní provozovatel elek-

trárny na přímý dotaz přiznal, že 
bloky 1 a 2 byly v plném provozu i 
v době oprav a čištění inkriminova-

né chladicí věže. Protest tak neměl 
na výrobu elektřiny a tepla žádný 
vliv. Budeme proto zkoumat, zda se 
zástupci elektrárny svými dřívější-
mi vyjádřeními nedopustili trest-
ného činu křivého obvinění,“ sdělil 
po jednání soudu tiskový mluvčí 
Greenpeace Lukáš Hrábek.         (zr)

Aktivisté odešli

od soudu s pokutou

Migranti hned ve třech kamionech

PARDUBICE – Přísné vládou naříze-

né restrikce vedou majitele mnoha 
obchodů k netradičním postupům. 
Co si mají počít ti, kteří nemohou pro-

vozovat vlastní e-shop? S chytrým 
a naprosto legálním řešením přišel 
kupříkladu jeden z obchodníků na 
třídě Míru. Pokud vás zaujme zboží 
za výlohou, zapíšete si jeho kód, ob-

jednáte si ho telefonicky a pak už jen 
po zaplacení vyzvednete u výdejního 
okénka. Ano, dlouhodobé uzavření 
malých obchodů vyvolává zoufalství 
živnostníků, ale jak je vidět, i tudy 
může vést cesta. Byť jde o postup pro-

vizorní a musí být zároveň jasné, co 
a jak dělat při případné reklamaci. 
             Foto: MARIE MERTELÍKOVÁ     

PARDUBICE - Rada města na 
svém jednání minulé pondělí 
jednomyslně schválila vítěze vý-

běrového řízení na rekonstrukci 
fotbalového stadionu v centru 
města. Vítězem se stala společ-

nost PORR, a.s. s nejnižší nabíd-

kovou cenou 313 616 000 korun 
(bez DPH) a dobou plnění 94 ka-

lendářních týdnů. 
„I vzhledem k tomu, že zastupi-
telstvo města stanovilo nejvýše 
přípustnou cenu rekonstrukce, 
soutěžilo se metodou „Design & 
Build“. Účastníci navrhli stavbu a 
tu pak vyčíslili,“ komentuje prů-

běh soutěže náměstek primátora 
Jan Nadrchal. 
Vítězný návrh bude podrobně 
představen zastupitelům na pra-

covním semináři na konci února. O 
přidělení finančních prostředků ví-
těznému projektu budou zastupite-

lé rozhodovat na jednání ve čtvrtek 
4. března 2021.                                (iko)

Soutěž na fotbalový
stadion má vítěze

PARDUBICE - Na matrice v 
krajském městě zapsali v 
loňském roce 1385 jmen. O 
171 méně než v roce před-
chozím. Mezi novorozenými 
chlapci bylo v roce 2020 nej-
více Adamů, kteří se „dotáh-
li“ na předloňského favorita 
Jana, mezi ženskými jmény 
kralovala, stejně jako v roce 
předchozím, Eliška.

„U chlapců se pomyslný žebříček 
nejoblíbenějších tří jmen již ně-

kolik let prakticky nemění. Kro-

mě Janů a Adamů v něm setrvá-

vá Jakub. U dívek si loni udrželo 
prvenství jméno Eliška (31 no-

vorozených dívek), až na desáté 

Adam se dotáhl na Jana, Eliška se drží 
PREFEROVANÝMI JMÉNY JSOU TAKÉ VIKTORIE, SOFIE A JAKUB 

místo se ale propadlo z druhého 
místa jméno Adéla a ubylo také 
Aniček. Naopak stoupla obliba 
jmen Viktorie (24 holčiček) a 22 
rodičů pojmenovalo dívku Sofie,“ 
řekla vedoucí oddělení matriky 
pardubického magistrátu Zdeňka 
Havlíčková.
Češi podle zkušeností matrikářek 
většinou vybírají jméno pro svého 
potomka z českého kalendáře. Po-

kud by ale chtěli dát rodiče svému 
dítěti neobvyklé jméno, mohou se 
rovněž obrátit na pracovnice ma-

triky, které jim povolí nahlédnout 
do knihy Miloslavy Knappové, od-

borné znalkyně v oblasti jmen, v 
níž jsou uvedena jména v jazyko-

vě ověřené oficiální podobě, která 

lze  zapsat do českých matrik.
„V případě, že hledané jméno 
není v této publikaci uvedeno, 
musí rodiče doložit znalecký po-

sudek. Tím se potom všechny ma-

triční úřady řídí,“ doplnila Zdeň-

ka Havlíčková s tím, že cizokrajná 
jména dávají dětem spíše cizinci.
V Pardubicích se tak loni narodilo 
31 Adamů a Janů, 29 Jakubů, 24 
Matyášů, 21 Matějů a Vojtěchů, 18 
Mikulášů a Filipů a 16 Lukášů. U 
děvčat po Elišce, Viktorii a Sofii 
následuje v oblíbenosti Anežka 
(20 novorozených dívek), přibylo 
také 18 Amálií, 16 dívek dosta-

lo jméno Natálie, stejně jméno 
Anna, 15 Nela a Ema a 13 Adéla.            
                                                (NaH)

PARDUBICKO – „Během 
čtyř dnů evidujeme tři zá-
chyty migrantů,“ sdělila 
minulý čtvrtek Eva Matu-
rová, tisková mluvčí Kraj-
ského ředitelství Policie 
České republiky.  

„V pondělí v odpoledních ho-

dinách přijalo naše operační 
středisko dvě po sobě jdoucí 

oznámení o lidech, kteří údajně 
vyskákali z kamionu a z místa 
utekli. Jedni měli být spatřeni 
na silnici I/14 poblíž České Tře-

bové, druzí v průmyslové zóně 
ve Starých Čívic u Pardubic. 
Kolegové z orlickoústecké hlíd-

kové služby s dalšími policisty 
pořádkové policie včetně pso-

vodů brzy vypátrali tři cizince 
v českotřebovské místní části 

Semanín, šest cizinců v obci 
Staré Čívice zadrželi policisté 
z pohotovostního a eskortního 
oddělení,“ informovala Matu-

rová. 
Další oznámení o osobách vy-

stupujících z nákladního vozi-
dla přišlo ve čtvrtek z Mikulo-

vic. „Na místě jsme zajistili pět 
osob,“ sdělila policejní mluvčí.                                                  
                                                (zr) 

HOLICE – V pondělí 25. 
ledna se uskutečnilo v 
kostele sv. Martina po-
slední rozloučení s pate-
rem Jiřím Mannlem, jenž 
zemřel o týden dříve ve 
věku nedožitých 100 let. 

V Holicích prožil nejvýznam-

nější období svého kněž-

ského života, působení ve 
zdejší farnosti římskokato-

lické církve zasvětil více než 
čtvrtstoletí.  Kromě duchovní 
činnosti se výrazně zaslou-

žil také o ochranu památek 
a kulturního dědictví.  Město 
mu proto udělilo čestné ob-

čanství.
V posledních letech pater 
Mannl pobýval na odpočinku 

Lidé z Holic se rozloučili
s čestným občanem města

ve Vysokém Mýtě. Na tamním  
hřbitově byly tělesné ostatky 
zesnulého uloženy do hrobu.          
    (zr) Foto: LUBOŠ JENÍČEK   

PARDUBICE – Všem čtenářům a 
příznivcům Týdeníku Pernštejn 
sdělujeme, že v minulých dnech 
byly zprovozněny naše nové webo-

vé stránky. Na adrese www.tyde-

nikpernstejn.cz naleznete denně 
aktualizované zpravodajství a dal-
ší příspěvky z regionu včetně těch, 
které se do tištěné verze našeho tý-

deníku nedostaly, nebo rozšířenou 
formu zpráv.                              (red)      

Aktuální zpravodajství
na našem novém webu

O krajském rozpočtu
PARDUBICE - S podobou krajské-

ho rozpočtu byli seznámeni zá-

stupci médií. Detailní informace 
přineseme v příštím vydání naše-

ho listu.                                          (zr)                                

JDE TO I TAKHLE

PARDUBICE – Slavnostní chvíle 
prožívaly ve čtvrtek 28. ledna tisíce 
dětí v celé republice. Byli mezi nimi 
i nejmladší žáci a žákyně ze Základ-

ní školy Bratranců Veverkových. Na 
převzetí prvního oficiálního hodno-

cení se nezapomíná, zvláště pokud 
se tak stane v dobách náročných 
pro celou společnost. Náš spolupra-

covník zachytil neopakovatelnou 
atmosféru ve třídě 1.C, kde se předá-

vání vysvědčení ujala paní učitelka 
Leona Abrahámová. Přejeme všem 
dětem, zvláště těm, které se musí učit 
distanční formou, aby se co nejdříve 
mohly vrátit k běžné výuce. A aby i ty 
nejmenší mohly již brzy začít odklá-

dat roušky.     Foto: LUBOŠ JENÍČEK         

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

PARDUBICE – Morální satisfak-

ce se dočkal po 33 letech signa-

tář Charty 77 Jiří Wonka. Okres-

ní soud vyhověl jeho návrhu 
rehabilitace za omezení osobní 
svobody v roce 1988, kdy byl po 
zásahu Státní bezpečnosti ná-

silně hospitalizován na psychi-
atrickém oddělení pardubické 
nemocnice. Více než tři desítky 
let se mu za tehdejší nezákonný 
postup nikdo neomluvil.      (zr)      

Chartista Wonka
je rehabilitován
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končena v květnu,“ řekl hejtman 
Netolický.
Nový pavilon psychiatrie výrazně 
zkvalitní péči o pacienty „Pavilon 
bude poskytovat jednu stanici s 
dvaceti lůžky v uzavřeném režimu 
a druhou se třiceti lůžky v otevře-
ném režimu. Součástí komplexu je 
rovněž stacionář pro 25 klientů a 

PARDUBICE - Jednou z největ-
ších krajských investic, které 
budou dokončeny v letošním 
roce, je nový pavilon psychi-
atrie, jenž bude otevřen v 
Pardubické nemocnici..

„Stavba za téměř 320 milionů ko-
run, která vyrostla vedle vodáren-
ské věže v Pardubické nemocnici, 
má několik měsíců před dokonče-
ním. Vedle centralizace akutních 
oborů a centrálního příjmu se v 
Pardubické nemocnici jedná o 
druhý největší projekt, na který 
jsme získali dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu v částce 220 milionů,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. 
„V tuto chvíli jsou hotové omítky, 
podlahy a pokračují práce na ob-
kladech a dlažbách, montuje se 
zábradlí a řeší dalších technické 
záležitosti. Pokud vše půjde podle 
plánu, tak by měla být stavba do-

Novou psychiatrii dokončí za pár měsíců
KAPACITA LŮŽEK SE DÍKY DOSTAVOVANÉMU PAVILONU ZVÝŠÍ

Kraje a města nemohou pod-
le státu podávat zdravotnické 
projekty do programu REACT. 
Poradíme si, říká hejtman Ne-
tolický. Rada Asociace krajů 
České republiky jednala minulé 
úterý o dalším postupu v rámci 
podávání projektových žádostí 
do nového evropského investič-
ního nástroje React EU. Z něj by 
mělo do České republiky přijít 27 
miliard korun, z toho 15 miliard 
do oblasti zdravotnictví. Na po-
čátku minulého týdne Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR sdělilo 
krajům, že žadatelem v případě 
zdravotnictví mohou být pouze 
poskytovatelé zdravotních slu-
žeb, tedy nemocnice a příspěvko-
vé organizace ve zdravotnictví.
„Se státem vedeme debaty o čer-
pání prostředků z Reactu EU de 
facto od léta loňského roku a ni-
kdy jsme neslyšeli, že by územní 
samosprávné celky nemohly být 
oprávněným žadatelem. Tato in-
formace k nám přišla na počátku 
týdne prostřednictvím krajského 
odboru rozvoje a následně byla 
potvrzena i ze strany Ministerstva 
pro místní rozvoj. Pro nás se jed-
ná o komplikaci, kterou řešíme s 
vedením nemocnic tak, aby žádost 
byla podána právě Nemocnicí 
Pardubického kraje a.s. či našimi 
příspěvkovými organizacemi v 
případě Nemocnice následné péče 
v Moravské Třebové,“ uvedl hejt-
man Martin Netolický, podle kte-
rého je struktura organizací ve 
zdravotnictví velmi rozdrobená. 
„V některých krajích jsou nemoc-
nice příspěvkovými organizace-
mi, jinde akciovými společnostmi 
bez vloženého, ale i s vloženým 
majetkem. Domluvili jsme se na 
společné pracovní skupině pro vy-
jednávání s MMR tak, aby se vše 
vyjasnilo co možná nejdříve,“ sdě-
lil hejtman.
Na základě priorit, které byly 
definované na přelomu roku, 
by mohl kraj získat 1,5 miliardy 
korun. „Prioritními projekty jsou 
pro nás centrální urgentní příjmy 
v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, 
dále pak stavba nemocnice v Mo-

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

velká ambulantní část. Kapacita 
lůžek se v porovnání s dnešní si-
tuací zdvojnásobí. Vítám tolik po-
třebné rozšíření stávajících oborů 
psychiatrie o specializace na děti 
a seniory, které nám citelně chy-
běly a přibude také dětská klinic-
ká psychologie,“ uvedla Michaela 
Matoušková.                               (DoB)

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

CHRUDIM - Druhý rok po sobě 
se může Pardubický kraj pyš-
nit tím, že některá z firem na 
jeho území byla oceněna titu-
lem Gentlemanská firma roku. 

Na úspěch Isolitu-Bravo z Jablonné-
ho nad Orlicí navázala chrudimská 
společnost Era-Pack, která se zabývá 
výrobou obalových materiálů od po-
travin a nápojů přes výrobky pro sta-
vebnictví až po chemický průmysl.
„Pro náš kraj je druhý vítězný rok v 
řadě velmi dobrou vizitkou. Přede-
vším je to však ocenění pro samot-
nou společnost Era-Pack, jejíž jmé-
no nese mnohonásobný futsalový 
republikový šampion. Firma pod-
poruje také Chrudimskou nemoc-
nici, zaměstnává osoby se zdra-
votním postižením, ale podporuje 
také třídění obalů a jejich zpětné 
zpracování. To jsou všechno aktivi-
ty, které si zaslouží naši pozornost 
a následování,“ uvedl krajský rad-
ní pro regionální rozvoj a evropské 
fondy Ladislav Valtr.

Era-Pack získal titul 
Gentlemanská firma roku 2020

Ocenění Gentlemanská firma 
roku, které pořádá sdružení Czech-
TOP100 od roku 2014, zamířilo do 
našeho regionu již podruhé. „Isolit-
-Bravo, který získal ocenění za rok 
2019 je dlouhodobě aktivní v růz-
ných charitativních projektech od 
podpory jedinců až po organizace 
jako Člověk v tísni či UNICEF. Záro-
veň je dlouholetým podporovate-
lem a iniciátorem nadačního fondu 
S námi je tu lépe na podporu Orlic-
koústecké nemocnice,“ dodal Valtr.
Základním cílem projektu Gentle-
manská firma je přispět ke kultiva-
ci ekonomického, podnikatelského 
a společenského prostředí v ČR. 
Gentlemanská firma je oceněním 
pro firmy, které při svých úspěš-
ných ekonomických aktivitách ctí 
principy etiky, společenské odpo-
vědnosti, podpory rozvoje vědy a 
výzkumu, ekologie a dlouhodobé 
udržitelnosti podnikání i péče o 
vlastní zaměstnance podporou 
jejich kulturních, sportovních a 
vzdělávacích aktivit.                  (DoB)

PARDUBICE - Hejtman Par-
dubického kraje Martin 
Netolický a jeho 1. náměs-
tek pro oblast dopravy a 
dopravní obslužnosti Mi-
chal Kortyš jednali s novým 
generálním ředitelem a 
předsedou představenstva 
Českých drah Ivanem Bed-
nárikem. 

Tématem byla především pokra-
čující modernizace vozového 
parku v Pardubickém kraji. 
„Průběžná modernizace vozidel 
byla jedním z hlavních cílů při 
vyjednávání o nové desetileté 
smlouvě, která začala platit před 
rokem. V tuto chvíli víme, že Čes-
ké dráhy mají uzavřenou smlou-
vu na modernizace celkem 16 

Modernizace vozového parku Českých drah 
v regionu pokračuje zajímavými nabídkami 

Sjednoťte postupy při očková-
ní, vyzval kraj Ministerstvo 
zdravotnictví. 
Pardubický kraj očekával dle 
rozpisu v minulém týdnu dodáv-
ku tří plat vakcíny od společnos-
ti Pfizer, zároveň mělo v neděli 
dorazit prvních 600 dávek od 
společnosti Moderna. O dalším 
průběhu očkování jednala ve 
středu krajská očkovací skupina. 
Ta požádala Ministerstvo zdra-
votnictví o jednoznačné stano-
visko k očkování vakcínou Pfizer 
v ordinacích praktických lékařů. 
„Praktičtí lékaři se na nás obrací 
a chtějí vakcínou Pfizer očkovat 
ve svých ordinacích, jelikož k 
tomu bylo v některých krajích a 
městech přikročeno mimo cen-
tralizovaný přístup k očkování. 
Na videokonferenčním jednání 
jsme se jasně dotázali Minister-
stva zdravotnictví, které nám 
potvrdilo, že je přechod do de-
centralizované formy očkování 
prostřednictvím ordinací prak-
tických lékařů možný až s přícho-
dem vakcíny od společnosti Astra 
Zeneca. Jelikož však nejsme kom-

petentní ke stanovení metodiky 
nakládání s vakcínou, požádali 
jsme Ministerstvo zdravotnictví 
o zcela jasnou písemnou infor-
maci, která bude prezentována 
praktickým lékařům, městům a 
krajům, jelikož není možné, aby 
bylo s vakcínou nakládáno ji-
nak, než udává výrobce. Pokud 
budou jasně stanovená pravidla 
pro očkování praktickými lékaři 
v jejich ordinacích, jsme připra-
veni je následovat,“ řekl hejtman 
Martin Netolický.

nost na určitém rozcestí a letošní 
parlamentní volby hodně rozhod-
nou, kam se bude Česká republika 
v následující dekádě ubírat. Pokud 
chceme v České republice změnu 
k lepšímu, je nutné podpořit ji i ze 
strany politicky dosud neaktivních 
občanů. Proto jsem se rozhodl při-
jmout osobní zodpovědnost a za-
pojit se do projektu spojení tří stře-
dopravicových stran SPOLU, které 
jsou mi rozhodně nejbližší,“ říká 
Pavel Svoboda.
Ve sněmovně chce být hlasem svého 
regionu i živého umění. Na celostát-
ní úrovni by se chtěl věnovat dvěma 

PARDUBICE - Koalice SPOLU 
zná jméno lídra do podzim-
ních voleb do Poslanecké sně-
movny v Pardubickém kraji.

Nominaci za TOP 09 získal ředitel 
Komorní filharmonie Pardubice 
Pavel Svoboda. Tu ještě musí, jak in-
formoval krajský manažer TOP 09 
Ondřej Müller, potvrdit také výkon-
ný výbor strany. 
Ač nestraník, hodnotově má Pavel 
Svoboda ke středopravicové politi-
ce a TOP 09 velmi blízko. „Nabídku 
jsem pečlivě zvažoval s rodinou i 
přáteli. Vnímám, že je naše společ-

Koalici SPOLU povede v kraji Pavel Svoboda
klíčovým tématům: „Mými logický-
mi prioritami jsou kulturní politika 
a školství. Samozřejmostí je podpo-
ra našeho regionu od nejmenších 
vesnic až po větší města,“ uvádí 
Pavel Svoboda, který žije v Pardubi-
cích. „Jsme svědky toho, že kulturní 
sféra nemá v Poslanecké sněmov-
ně kompetentní zastoupení. Řada 
politiků ji veřejně označuje jako 
okrajovou složku naší společnosti. 
Jsem přesvědčen, že to není pravda. 
Vládní lhostejnost k živnostníkům 
i lidem na volné noze, která se na-
plno projevila během pandemie, je 
nepřijatelná,“ uzavírá.                  (zr)

vozů Bdmtee. Ty budou postupně 
nasazované v kraji od jara příští-
ho roku, a to především na kori-
doru z Kolína přes Pardubice do 
České Třebové,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. 
Vedle těchto vozidel nabízejí Čes-
ké dráhy kraji možnost nasazení 
desítky vozů řady RegioSpider. 
„Jedná se o nízkopodlažní vozy 
určené právě na regionální tra-
tě. České dráhy jich pořídily 22 a 
nám mohou poskytnout přibliž-
ně deset z nich. V tuto chvíli bu-
deme o možnosti jejich pořízení 
jednat. Cena za jeden vůz se po-

hybuje okolo 18 milionů korun 
s tím, že je nutné ještě připočíst 
náklady na úpravu vozidel na 
české podmínky,“ řekl náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy Mi-
chal Kortyš. 
Národní dopravce v rámci dese-
tileté smlouvy, ze které uplynul 
první rok, zajišťuje pro Pardubic-
ký kraj 4,75 milionu vlakových ki-
lometrů ročně. Jedná se o přibliž-
ně 80 procent celého území kraje 
s výjimkou dvou tratí 024 a 025 
v oblasti Letohradska a Králicka, 
kde působí soukromý dopravce 
LeoExpress.                                   (DoB)

ravské Třebové, základen Zdra-
votnické záchranné služby na 
Seči a ve Vysokém Mýtě či inves-
tice do zařízení sociálních služeb. 
Právě stavby v Ústí nad Orlicí a 
Moravské Třebové již běží a in-
vestorem je Pardubický kraj. Od 
začátku jsme byli informováni, že 
se dotace vztahuje i na projekty, 
které byly zahájeny od 1. února 
2020,“ řekl Netolický. 

Zástupci kraje a Českých drah při jednání

Nízkopodlážní vozy řady RegioSpider

smlouvy o bezúplatném převodu 
zatížena podmínkou, že na nich 
město vybuduje spojnici mezi uli-
cemi Pod Břízkami a Kyjevská, tedy 
mezi jižní a východní částí města. 
Od roku 2017, kdy byla smlouva 
uzavřena, ale Ředitelství silnic a 
dálnic urychlilo přípravy výstavby 
jihovýchodního obchvatu, který 
zajistí potřebnou dopravní obsluž-
nost a propojení obou částí města. 
Územní rozhodnutí už bylo v srpnu 
loňského roku vydáno a stavba 
propojky, která by protínala území 
Červeňáku, tak postrádá smysl. V 

PARDUBICE - Celá oblast bý-
valého vojenského cvičiště, 
tzv. Červeňáku, kterou Par-
dubice získaly v letech 2017 
a 2019 od státu, získá statut 
městské rekreační zóny. 

Umožní to dodatek ke smlouvě 
uzavřené mezi městem a Minister-
stvem obrany, který schválilo za-
stupitelstvo města. Dodatek „očistí“ 
část území od závazku města vy-
budovat na něm silniční propojku 
mezi Jesničánkami a Pardubičkami.
„Část pozemků je podle původní 

Červeňák bude městskou rekreační zónou
době, kdy jsme o ní uvažovali, byla 
stavba obchvatu v nedohlednu a 
propojka byla z pohledu města je-
dinou možností, jak zlepšit doprav-
ní dostupnost, například nemocni-
ce,“ řekl primátor Martin Charvát.
Území Červeňáku má rozlohu 
zhruba 19 hektarů a město jej 
nesmí komerčně využívat. V bu-
doucnu by si mělo, i podle přání 
obyvatel Pardubic, udržet přírodní 
charakter a zůstat volnou přírodou 
v těsné blízkosti centra sloužící k 
relaxaci, odpočinku i poučení oby-
vatel města.                                (NaH) 
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PARDUBICE – Už posedmé 
zve Východočeské muzeum 
na výstavu, která vznikla 
jen ve virtuální podobě. 
Jak napovídá její název, 
Telegrafia – babička Tesly 
tentokrát zavede návštěv-

níky do období první re-

publiky do jedné z továren, 
které jsou s Pardubicemi 
nedomyslitelně spjaté. Na 
stránce tinyurl.com/teleg-

rafia je výstava přístupná 
od minulého týdne.

„Telegrafia, pozdější Tesla, v 
uplynulém století dávala obživu 
mnoha obyvatelům Pardubic a 
okolí. V naší sbírce opatrujeme 
množství radiopřijímačů, tele-
fonů a dalších přístrojů, které 
byly vyrobené v továrně, která 
vznikla v Pardubičkách v sou-
sedství nemocnice rok po zrodu 
republiky. Její nejstarší histo-
rii dokumentují i fotografie v 
našem fotoarchivu,“ vysvětlil 
ředitel Východočeského muzea 
Tomáš Libánek.

Strategický podnik
Telegrafia, celým názvem správ-
ně „Telegrafia, československá 
továrna na telefony a telegrafy 
a.s.“ byla založena z podnětu 
tehdejšího Ministerstva pošt a 
telegrafů dne 18. října 1919. „Vý-
roba, zaměřená na vývoj a pro-

Vyšší dívčí 
Trapnost za trapností stíhá čes-

kou společnost. Ve vypjatých do-

bách se vyjevují charaktery, mé-

dia je nasvětlují, ale národ zatím 
mlčí. Nic překvapivého. V čele 
Všeobecné zdravotní pojišťovny 
zůstává předbíhač Kabátek, u 
sousedů v Hradci si ponechali v 
krajské radě předbíhače Finka. 
Na Titaniku nebo na frontě by se 
s takovými vyčůránky nepárali. 
Potkat je osobně, přinejmenším 
si před nimi veřejně odplivnu, 
jak se mi hnusí. Stejně tak před 
účastníky Bendova teplického 
narozeninového večírku. Pa-

palášské manýry jsou v téhle 
nešťastné zemi fakt nevykořeni-
telné. Co tam, proboha, hledal 
liberecký policejní ředitel? To je 
na celé aférce nejstrašnější, že se 
funkcionář silové složky, v minu-

losti dokonce její nejvyšší před-

stavitel, slézá s figurami, které 
už zase vystupují z bažin, v nichž 
jsme kdysi zabředli. Ten sever re-

publiky je asi opravdu prokletý. 
Nezapomínejme ale, čí kamarád 
je Benda, svého času vyměnivší 
dres sociální demokracie za po-

chybnou stranu jakési dělnické 
spravedlnosti. Hamáček sice v 
Teplicích nebyl, hrobařem kdy-

si regulérní a důležité levicové 
partaje je však se svou slabostí 
pro bendovské týpky dokonalým. 
Stejně jako milovník Marťanů a 
luxusu Paroubek, jenž v Bendo-

vě hotýlku podle svých slov jednal 
pracovně. Ach jo, jak dlouho ještě 
chtějí tyhle politické mrtvoly vydá-

vat svůj rozkladný smrdutý puch? 
A Šlégr či Hnilička? Vrána k vrá-

ně, chtělo by se říci a jen mávnout 
rukou, kdyby však jeden nerozho-

doval o České televizi a druhý o 
stamilionech mířících do sportu. 
Kam jsme se to dostali, proboha? 
Není čas zajet na Blaník? Ne kvůli 
covidu, ale právě kvůli vykukům 
užívajícím si moc u důležitých pře-

vodových pák společnosti. Ovlá-

dat toky finanční i informační, toť 
sen každé mafie. A zmíněný poli-
cajt Husák? To není jen na kázeň-

ské řízení a okamžitý vyhazov ze 
sboru bez nároku na tučnou rentu 
(představa bohužel nesplnitelná), 
ale možná i na dotaz směrem ke 
státnímu zástupci. Vždyť ten člo-

věk svou účastí na teplickém ve-

čírku porušil základní povinnost 
policajta – zasáhnout tam, kde je 
páchán přestupek nebo trestný 
čin. Lidsky by ještě šlo pochopit, 
že se mu nechtělo prásknout ká-

moše, z hlediska zákona a úřadu 
však jde o přešlap do nebe volají-
cí. Za prokurátorem s otázkou na 
Husáka měl vyslat šéf zpravodaj-
ství CNN Prima News reportéra, 
nikoli do Kozí Hory, aby se ptal na 
Hniličku Dominika Haška, který 
se, chudák, pochopitelně, nemohl 
vyjádřit jinak než prostřednictvím 
nicneříkajících plků. 

Rozlišujme podstatné a okrajové. 
Podívejme na exprezidenta Václa-

va Klause. Do dejvické restaurace 
si šel před pár týdny jen odskočit. 
Setrval sice v oné místnůstce ho-

dinu a čtvrt, ale věřme mu, kmeti 
mívají své potíže. Ještě že chudák 
nedopadl jako já u podobného 
okénka v jedné hospodě na kraji 
Jeseníků. Dostal jsem do krabičky 
oběd, s sebou i balené pivo a kávu 
v kelímku. Když jsem si po kon-

zumaci chtěl ulevit, ouha. Nápis 
naproti „okénku“ zněl nekompro-

misně (viz foto). A jelikož výdej 
jídel i nápojů jel naplno, vypadalo 
to na sněhu, zvláště kolem stro-

mů, v okolí podniku podle toho. 
Řeší vůbec PES zákaz toalet? A v 
jakém stupni? Je to služba, nebo 
ne? Musí být zavřená, či nikoli? A 
nenutí nás vlastně stát k páchání 
jiného přestupku, když se musíme 
vymočit (o uvolnění střev ani neu-

važuji) venku, na veřejnosti? Hor-

liví pardubičtí strážníci v minu-

losti něco takového rádi oceňovali 
milou nálepkou buzení veřejného 
pohoršení a sázeli za to pokuty…        
                             ROMAN MARČÁK            

PORADNA NRZP

Jsem držitelem průkazu 
ZTP/P, v autě mám parko-

vací kartu, mění se pro mě 
něco s příchodem elektro-

nické dálniční známky?                                                                 

Telegrafia, nepřehlédnutelná strategická firma

Ještě že jsem se alespoň sám nazval v minulé Vyšší dívčí blbem… Pozorným 
čtenářům neuniklo (a dali mi to oprávněně najevo), že neumím odečítat, neboť 
od roku 1992 do letoška neuběhlo devětatřicet let, jak jsem suverénně napsal, 
ale samozřejmě jaksi o deset let méně, tedy devětadvacet. Za chybu na úrovni 
druhé třídy základní školy si sypu popel na hlavu a nevymlouvám se, že jsem 
tenkrát chyběl, ani si nestěžuji na stres. Ale stalo se, zřejmě jde o příznak po-

čínající stařecké demence, a tak mi nezbývá než se upřímně omluvit a poděko-

vat za pečlivost, s níž nás mnozí z vás čtou.                            ROMAN MARČÁK 

dukci slaboproudých elektrických 
přístrojů, byla od počátku považo-
vána za strategicky důležitou pro 
zájem republiky, Telegrafia proto 
vznikla jako akciová společnost s 
většinovým státním podílem, fi-
nancovaným Živnostenskou ban-
kou,“ upozornil historik Zdeněk 
Horák, kurátor výstavy.

Válečná výroba
Historie Telegrafie odráží dějiny 
mladého československého státu. 
Dvacátá léta znamenala velký roz-

voj rozhlasového vysílání, a tedy 
i výroby krystalových radiopři-
jímačů. Vzestup ukončila hospo-
dářská krize ve 30. letech, kterou 
Telegrafia překonala. „Za německé 
okupace byla továrna podřízena 
válečnému průmyslu a vyráběla 
například součástky k radaro-
vým systémům. Práce na nových 
technologických novinkách pro 
okupanty vedla také k sabotážím 
výroby a spolupráci s odbojem,“ 
prozradil Zdeněk Horák. „Radio-
přijímač Liberator, tajně vyvíjený 

CHRUDIM – Rodný dům nej-
významnějšího místního ro-

dáka je první realizací, kde se 
město snaží aktivně přispět 
ke kultivaci reklamních ozna-

čení provozoven včetně výloh 
a výkladců. 

Může tak sloužit jako vzor, jak lze 
k rekonstrukcím podobných pamá-
tek přistupovat. Dům zároveň míří 
do klání o titul Památku roku.
Ve druhé polovině 20. století byl 
vzhled domu čp. 124, stejně jako 
většina dalších v Široké ulici, po-
škozen odstraněním původního 

výkladce, jenž byl nahrazen ne-
vzhlednými kovovými výlohami. 
Nyní však už kolemjdoucí po loň-
ské rekonstrukci míjejí znovuob-
novené dřevěné výkladce v duchu 

Kultivované výlohy v Chrudimi
PRVNÍ VLAŠTOVKOU JE RODNÝ DŮM JOSEFA RESSLA

historických konstrukcí.
„Moc mne těší, že se konečně po-
vedlo realizovat první rekonstrukci 
tohoto typu. Město k tomu vypsalo 
nový dotační program. Jeho smys-
lem je motivovat vlastníky k dobré 
péči, případně i k obnově, nemovi-
tostí v památkové zóně,“ říká sta-
rosta František Pilný. Zmiňovaný 
projekt byl městem podpořen mimo 
uvedený dotační program, do dal-
ších let však může být příkladem 
jeho vzorové realizace. „Majiteli 
rodného Resslova domu patří velké 
poděkování za to, že do toho s námi 
šel,“ dodává Pilný.                          (apr)

Držitel Průkazu ZTP nebo ZTP/P se nemusí nikde registrovat ani 
platit dálniční poplatky. Nadále je povinen mít Parkovací průkaz 
umístěn v autě na viditelném místě. Při případné dálniční kontrole 
se musí prokázat průkazem ZTP nebo ZTP/P.     ROMANA FRICOVÁ

PARDUBICE - Město čeká 
v nejbližších letech re-

konstrukce mostu kpt. 
Bartoše. 

Téměř 70 let starý ocelový 
most přes Labe sice zatím 
není v havarijním stavu, ale 
vykazuje provozní opotřebe-
ní.  V dobrém stavu není ani 
k mostu přiléhající lávka pro 

Rekonstrukce, nebo nový most?
chodce a cyklisty. Je zřejmé, že 
se město investici do této stav-
by nevyhne. Zatím není jas-
né, zda Pardubice most mezi 
hlavním nádražím a sídlištěm 
Polabiny zrekonstruují, nebo 
na místě nechají vybudovat 
nový. Víc by mělo město vědět 
na podzim letošního roku. Po-
drobněji na www.tydenikpern-
stejn.cz.                               (zr)

Píši o blbech a sám neumím počítat…

za druhé světové války, mož-
ná ještě někdo najde doma na 
půdě,“ dodává.

Fotografie zaměstnanců
 i jejich domků

Součástí výstavy jsou i historické 
fotografie – například tehdejší 
propagační tablo výrobků, po-
hled do nitra továrny, snímky 
zaměstnanců, ale třeba i dobová 
fotografie domků dělnické kolo-
nie Telegrafie, která v Pardubič-
kách stojí dodnes.
Po osvobození se strategický 
podnik ještě v závěru roku 1945 
stal součástí rozsáhlého národní-
ho podniku. Sepětí s Pardubice-
mi však přetrvalo i do budoucna 
a nový název Tesla se vžil do 
pardubického vědomí jako jeden 
z určujících fenoménů dějin 2. 
poloviny 20. století.                  (skp)

BABIČKA PARDUBICKÉ TESLY OŽILA NA WEBU VÝCHODOČESKÉHO MUZEA

Továrna firmy Telegrafia v Pardubicích, snímek pravděpodobně z roku     
1922.                                                                                                       Foto: VČM

Rozhlasový přijímač Telegrafia 
Liberator C 420.         Foto: VČM

PARDUBICE - Radnice v druhé vlně 
koronavirové pandemie opět spus-
tila speciální informační linku. Po-
moci má zejména seniorům, kteří 
potřebují poradit s postupem při re-
gistraci k očkování proti Covid-19. 
Pracovníci odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic jsou 
jim k dispozici denně na stejném 
telefonním čísle jako za první vlny, 
tedy na lince 466 859 859.
Speciální linka primárně slouží 
jako informační linka za účelem 
pomoci seniorům při online regis-
traci do očkovacího systému. Vola-
jícím poradí nejen s postupem při 
registraci, ale i s tím, kde je možné 
se registrovat, pokud nedisponují 
potřebnou technikou, či jaké údaje 
budou pro registraci potřebovat. 
Linka je přitom v provozu každý 
pracovní den, v pondělí a ve stře-
du od 8 do 17 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 15:30 hodin a v pá-
tek od 8 do 14:30 hodin. 
Poprvé radnice tuto informační 
linku spustila 17. března loňské-
ho roku. Za téměř dva měsíce, 
kdy byla tato služba v provozu, 
pracovníci odboru sociálních 
věcí přijali téměř 900 dotazů, 
přičemž mezi ty nejčastější pa-
třily otázky týkající se roušek a 
dezinfekčních prostředků. Řada 
volajících sháněla kontakty na 
lékaře, jiní řešili problémy spo-
jené s vyzvedáváním léků či za-
jišťováním obědů nebo běžných 
nákupů, často se jednalo o dotazy 
týkající se základních životních 
potřeb.                                                 (iko)

Speciální linka
pomáhá s registrací
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PÍSEMNÁ VÝPLŇKA

O CENU PRO VÝHERCE

Do výplňky zapište výrazy obdobně jako u kris – kros. Tajenka skrý-
vá název zpěvného ptáka z čeledi rákosníkovitých.

2. DO, ID, IR, KO. – 3. BOL, PSI, RPA, SOS. – 4. BORN, KIRA, METR, OSEK, 
OSMA, OVÁD, OVÁL, SELE, SENO, SOBI. – 5. BEDLA, JEHLA, KOKON, KO-
LÍN, NEVOD, NOSIČ, PERLA, SEDMA, SIRKA. – 6. ČÁSTKA, JESPÁK. – 7. 
NÁDENÍK, SEVERÁK.                                                                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., vrátnice 
Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mailem, 
adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání: VLNOŽIL. Pro výhru, 
kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: HANA MACHO-
VÁ, Pardubice. Výhru možno vyzvednout po předchozí telefonické do-
mluvě na č. 731 468 575 od úterý do 14 dnů od zveřejnění, pak výhra 
propadá.

KOUPÍM garáž v Pardubicích do 
250 000,- Kč. Telefon 777 827 946.
KOUPÍM funkční Videorekordér 
či přehrávač kazet VHS. Cenu re-
spektuji. Kontakt 604 718 084.

INZERCE

Studentky univerzity drží laťku vysoko:
uspěly v celostátní historické soutěži

PARDUBICE - Studentky Fa-
kulty filozofické Univerzity 
Pardubice výrazně uspěly v 
Celostátní studentské vědec-
ké konferenci Historie 2020.

Veronika Hřebíková a Zdeňka Ho-
ráčková (obě na snímku) se svými 
studiemi získaly 2. a dělené 5. - 7. 
místo mezi nejlépe hodnocenými 
pracemi. Jejich příspěvky se bu-
dou navíc publikovat v odborném 
časopise. 
„Držíme laťku hodně vysoko, což 
je pro Univerzitu Pardubice a ze-
jména pak pro Ústav historických 
věd vynikající zpráva. Pardubičtí 
historikové jsou opět právem pyš-
ní, neboť v nastoleném trendu po-
kračuje i další generace studentů. 
Z účastníků této soutěže se pravi-
delně rekrutují naši doktorandi 
a tato zkušenost jim pomáhá na-
startovat jejich vědeckou kariéru,“ 
říká Jiří Kubeš, děkan Fakulty filo-
zofické Univerzity Pardubice. 
Porota kvůli pandemické situaci 
hodnotila audio či videoprezenta-
ce příspěvků. Posuzovala předlo-
žené práce z pohledu originality 
volby a metodického pojetí téma-
tu, využití archivních pramenů, 
jejich kritické zhodnocení a výběr 
literatury. Odborníci hodnotili i 
stylistickou a jazykovou úroveň 
zpracovaného textu. 
Hned dvě ceny získala Veronika 

Hřebíková. Porota jí za příspěvek 
„Císařský vyslanec Josef Klement 
z Kounic na cestě po jižním Švéd-
sku a východním pobřeží Dánska 
v létě roku 1776“ udělila druhé 
místo. Její odbornou práci vedl 
děkan Jiří Kubeš, který se specia-
lizuje na dějiny raného novověku 
a zejména na dějiny habsburských 
panovníků a jejich dvorů. Veroni-
ka Hřebíková si zároveň odnesla 
zvláštní ocenění jako autorka dru-
hé nejlepší práce v soutěži o Cenu 
Josefa Šusty za rok 2020. 
Mezi deseti nejlépe hodnocenými 
pracemi, na 5. - 7. místě, skončila 
také studie „Kardinál Ditrichštejn 
a jeho vztahy k římské kurii ve 
světle dopisů tří papežských nun-
ciů (1621-1634)“ studentky Zdeň-
ky Horáčkové. Autorka svou práci 

konzultovala s Pavlem Markem z 
Ústavu historických věd Fakulty 
filozofické Univerzity Pardubice, 
který se zabývá dějinami raného 
novověku a dějinami Španělska. 
Celostátní studentská vědecká 
konference Historie se koná ka-
ždý rok už od počátku 90. let mi-
nulého století. Každé historické 
pracoviště na ni má právo vyslat 
maximálně dva příspěvky. Vyso-
koškoláci, kteří mohou studovat 
na Univerzitě Pardubice historii 
od roku 2001, se pravidelně do-
stávají do první desítky. Soutěž 
vyhráli před třemi lety, o rok poz-
ději získali Cenu Josefa Šusty. V 
roce 1997 tuto soutěž vyhrál také 
současný děkan Fakulty filozofic-
ké Jiří Kubeš.                           (MaM)            
   Foto: UNIVERZITA PARDUBICE

PARDUBICE - Část hereckého 
souboru Východočeského divadla 
se pustila do příprav další novin-
ky - tentokrát to bude inscenace 
komedie Normální debil 2. Jde o 
pokračování retrokomedie z pera 
Roberta Bellana, jenž bude svůj 
text, stejně jako v případě první-
ho dílu, také inscenovat. O datu-
mu premiéry na Malé scéně ve 
dvoře (původně 20.2.) rozhodne 
koronavirus…                          (RaS)

Herci zkoušejí
Normálního debila 2

RECEPT PRO ZPESTŘENÍ JÍDELNÍČKU
BANÁNOVÝ KOLÁČ 

3 banány, 200 ml javorového 
sirupu, 150 ml slunečnicového 
oleje, 1 vejce, 300 g pšeničné 
mouky, 1 lžička jedlé sody, 1 lží-
ce kakaa.

Oloupané banány důkladně roz-
mačkáme, postupně přimícháme 
javorový sirup, olej a celé vejce. 
Po lžících vmícháme mouku smí-
chanou s jedlou sodou a s kakaem. 
Těsto rozetřeme na menší plech 
vyložený papírem na pečení a upe-
čeme. Vychladlý koláč libovolně 
ozdobíme.

Pro 5. týden roku 2021

PARDUBICKÉ KULATINY

Před 80 lety: 3.2.1941 – byla na 
Skřivánku zřízena pobočka par-
dubické městské knihovny.                                                                                 
            (Připravováno ve spolupráci 
            s Klubem přátel Pardubicka)

PARDUBICE - „Parádní ná-
pad“, tak tahle slova sama o 
sobě budí v člověku energii, 
radost, očekávání, krásné 
představy... 

Poděl se o svůj parádní nápad, po-
kud se tě týká podnikání a zapoj 
se do stejnojmenné soutěže Parád-
ní nápad. Na nejúspěšnější čekají 
hodnotné ceny.
O co běží?
V loňském roce se spojily dvě or-
ganizace P-PINK a PowerHUB, 
aby společně uspořádaly soutěž 
pro studenty, podnikatele, vědce a 
všechny kreativní lidi.
Pro koho je soutěž určena?
Je lhostejné, zda jste právě na za-
čátku u „semínka“ nápadu, ane-
bo už vám rostlinka pod rukama 
klíčí, či již dokonce máte rostlinu 
v květu a přemýšlíte dál, jak ji ješ-
tě nasvítit, aby lépe prospívala. V 
naší společnosti existují studenti, 
kteří už mají myšlenku a přemíta-
jí, jak začít. Existují tu podnikatelé, 
kteří už fungují a chtějí nabrat ob-
rátky. A jsou tu i ti, kterým se daří 
excelentně. Soutěž je určena pro 
vás pro všechny, ať jste v jakémko-
li stádiu růstu. Všichni máte stejné 
šance získat některou z „parád-

ních“ cen. Výhru v podobě men-
toringu v hodnotě 300 000 Kč, 30 
tisíc Kč v hotovosti, nebo účast na 
veletrhu start-upů v Tel Avivu.
Dokdy a jak se přihlásit?
Letos máte možnost do 28.2.2021 
přihlásit svůj projekt, na kterém 
právě pracujete. Registrace na 
www.paradninapad.cz 
A co bude dál?
V dubnu představíte svůj Parád-
ní nápad odborné komisi. Možná 
vyhrajete a možná nevyhrajete. 
Každopádně získáte. Ptáte se, co? 
Naučíte se lépe prezentovat své 
nápady a myšlenky, seznámíte se 
s novými lidmi, získáte kontakty a 
zkušenosti a další pozitiva si jistě 
najdete každý sám.
Jsme tu pro vás, i když nechcete 
zrovna soutěžit. 
Je tu pro Vás Pardubický podni-
katelský inkubátor, P-PINK. Pra-
cujeme pro území celého kraje. 
Posláním P-PINK je spoluprá-
ce s podnikateli, kteří potřebují 
pomoc, dále podporujeme i ty 
úspěšné, kteří chtějí něco vylep-
šit. A vyhledáváme nové talen-
ty ze středních a vysokých škol. 
Sledujte naše stránky p-pink.cz                                    
a FB P-PINK. 
                             HANA ŠTĚPÁNOVÁ

Někdy máš nápad 
a někdy PARÁDNÍ NÁPAD

LITOMYŠL - Příznivci klasické 
hudby vědí, že obvykle v lednu 
představoval Národní festival Sme-
tanova Litomyšl program nadchá-
zejícího ročníku. Letos tomu bude 
jinak. Kompletní program 63. roč-
níku se lidé dozvědí koncem břez-
na. Předprodej pak má být zahájen 
v polovině dubna.
„Program máme kompletně při-
pravený, otázkou však je, zda jej 
budeme moci celý realizovat,“ říká 
umělecký ředitel festivalu Vojtěch 
Stříteský. Důvodem obav je ne-
polevující onemocnění covid-19, 
pořadatelé ale zůstávají optimisty. 
„Zatím chystáme program festivalu 
v plném rozsahu a případně jej bu-
deme operativně upravovat podle 
podmínek,“ sděluje Stříteský. Právě 
proto je zveřejnění programu 63. 
ročníku Smetanovy Litomyšle od-
loženo. Předprodej vstupenek by 
pak měl začít 14. dubna. 
Smetanova Litomyšl se má konat 
od 10. června do 6. července a v na-
bídce by měla mít 44 pořadů.    (zr)

PARDUBICE - Chodíte na vý-
lety, běháte, jezdíte na kole 
nebo třeba běžkujete? A 
chtěli byste svoje kilometry 
věnovat na konto dobré věci?

Pak se do 15. února aktivně za-
pojte do podpory projektu Cen-
tra Kosatec / České abilympijské 
asociace „Rozvoj provozu stravo-
vání“ (konkrétně se jedná o zís-
kání částky 70 tisíc korun), a to 
prostřednictvím mobilní aplikace 
EPP od Skupiny ČEZ „Pomáhej po-
hybem“.
Podrobnosti nejen o zmíněném 
projektu včetně informace, jak da-
leko je ještě pomyslný cíl, ale také 
o způsobu stažení potřebné apli-
kace (liší se podle typu operační-
ho systému příslušného chytrého 
mobilu) zveřejňuje webová adre-
sa pomahejpohybem.cz.
Kolektiv Centra Kosatec předem 
velmi děkuje všem za „darování“ 
jejich energie na činnost, která 
v konečném důsledku výrazně 

Každá cesta má nějaký cíl…
aneb Kosatec pro dobrou věc 

Smetanova Litomyšl:
program v březnu

přispěje k dalšímu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením v 
této neziskovce.                         (mk)
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KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PARDUBICE MÁ NOVÉHO VELITELE ROTY AKTIVNÍ ZÁLOHY

Npor. Vratislav Šembera: Chci výcvik zatraktivnit,
aby byl fyzicky i psychicky více náročný 

Nový velitel pěší roty aktivní zálohy nadporučík Vratislav Šembera

Vojáci pěší roty aktivní zálohy při cvičení ochrany objektu důležitého pro 
obranu státu Nácvik ošetřování postřeleného kolegy

PARDUBICE - Novým veli-
telem pěší roty Aktivní zá-
lohy Krajského vojenského 
velitelství se stal nadporu-
čík Vratislav Šembera. Je 
ředitelem Letohradského 
soukromého gymnázia. V 
aktivní záloze slouží od 
roku 2018. Během cvičení 
si dobrovolně prošel zá-
kladními funkcemi, bral 
to jako výbornou zkuše-
nost. Říká, že v aktivní zá-
loze jsou vlastenci, kterým 
není lhostejná obrana na-
šeho státu. Jeho syn je vo-
jákem z povolání na letec-
ké základně v Čáslavi.

Pane nadporučíku, jak se cítí-
te ve funkci velitele pěší roty 
aktivní zálohy, kterou jste 
převzal ke dni 1. října 2020?
Velitelem pěší roty Aktivní zá-
lohy Krajského vojenského ve-
litelství Pardubice jsem se stal 
teprve nedávno. Armáda České 
republiky bohužel z důvodu 
pandemie koronaviru zrušila 
plánovaná vojenská cvičení, a 
tudíž jsem ještě neměl příleži-
tost potkat se v tomto období 
se svou jednotkou. Samozřejmě 
spoustu vojáků a vojákyň naší 
roty znám z předchozího půso-
bení v aktivní záloze.
Jak vnímáte roli aktivní zá-
lohy v rámci profesionální 
AČR?
Pro mě je tato role zcela zásad-
ní. Aktivní záloha je plnohod-
notná součást AČR a vnímám ji 
jako prostředníka mezi vojen-
ským a civilním prostředím.
Jak už se všeobecně ví, jsou dva 
druhy aktivní zálohy – pěší roty 
při Krajských vojenských veli-
telstvích a jednotky, které jsou 
integrovány do struktur útvarů 
AČR. Naším hlavním úkolem 
je chránit objekty důležité pro 
obranu státu ve svěřeném teri-
toriu. Takovým objektem může 
být například zdroj pitné vody, 
elektrárna, státní instituce a po-
dobně. Připravujeme se také na 
řešení různých krizových situa-
cí, kdy je potřeba doplnit stáva-
jící kapacity AČR.
Považuji za přínosné, že zá-
jemci z řad civilního obyvatel-
stva mohou díky aktivní zálo-
ze poznat vojenské prostředí 
a nemusí přitom opustit svoji 
civilní profesi. Lidé, kteří za 
sebou nemají základní vojen-
skou službu, tak mají příležitost 
vyzkoušet si v praxi činnosti 
spojené s vojenskou tématikou. 
Domnívám se, že i pro armádu 
je to skvělá forma propagace 
na veřejnosti. Z mých zkuše-

ností vím, že do Aktivní zálohy se 
hlásí převážně ženy a muži, kte-
rým není lhostejná obrana našeho 
státu a berou to jako vlasteneckou 
povinnost. Dá se říci, že služba v 
aktivní záloze je takový jejich ko-
níček.
Jaká je vaše civilní profese a jak 
se vám daří skloubit civilní povo-
lání se službou v aktivní záloze?
Jsem kantor – k tomu i ředitel Le-
tohradského soukromého gymná-
zia. Na nedostatek práce si tedy 
nemohu stěžovat. Jeden z důvodů, 
proč jsem do aktivní zálohy vstou-
pil, bylo přijít na jiné myšlenky a 
možnost seberealizace v tom, co 
mě baví a zajímá. Když jsem na 
cvičení Aktivní zálohy, změní se 
mi styl života a pomůže mi to na-
čerpat energii pro svoji činnost 
v civilním sektoru. Jako ředitel 
navíc mohu delegovat část svých 
pravomocí na kolegy, kteří mě za-
stoupí v době mé nepřítomnosti. Je 
to tedy pro mě snazší, než kdybych 
byl řadovým pedagogem.
Proč jste se rozhodl vstoupit do 
aktivní zálohy a v kterém roce 
to bylo?
O vstup do aktivní zálohy jsem se 
pokoušel už někdy v roce 2010. 
Vzhledem k tehdejší situaci jsem 
to nedotáhl dokonce a znovu jsem 
žádal o vstup až v roce 2018. Mám 
rád tuhle zem a myslím si, že ze-
jména každý muž by měl pro svoji 
vlast něco udělat. Obrana vlasti mi 
není lhostejná a je mi potěšením 
obětovat svůj čas, energii a kom-
fort pro pomoc ostatním.
Mým přáním bylo vyzkoušet si, jak 
to funguje v demokratické armá-
dě. Proto také v době, kdy jsem pů-
sobil jako velitel čety logistického 
zabezpečení pěší roty aktivní zálo-
hy, jsem si v průběhu cvičení dob-
rovolně prošel základními funk-
cemi. Bral jsem to jako výbornou 
zkušenost a současně zdokonalení 
mé vojenské připravenosti.

Jak vnímá vaše blízké okolí pů-
sobení v rámci aktivní zálohy a 
skutečnost, že jste se vypracoval 
na pozici velitele pěší roty aktiv-
ní zálohy?
Moje rodina je na můj styl života 
zvyklá. Doma i v zaměstnání moje 
rozhodnutí o vstupu do aktivní zá-
lohy plně respektovali. Dokonce 
mám syna, který je voják z povo-
lání a slouží na letecké základně v 
Čáslavi.
Řekněte nám něco více o vaší jed-
notce? Jak jste personálně napl-
něni, kolik máte žen v jednotce a 
na jakých pozicích slouží?
Pěší rota Aktivní zálohy Krajské-
ho vojenského velitelství Pardu-
bice má téměř 100 vojáků. V rotě 
je zařazeno sedm žen. Tyto ženy 
zastávají funkce pancéřovník, 
střelec, skladník a zdravotník. Do 
budoucna bych rád navrhl jednu 
vojákyni na pozici velitelky čety 
logistického zabezpečení, která po 

Praktická ukázka činnosti vojáků aktivní zálohy při nastřelení kolony

mém jmenování do funkce velitele 
roty nemá velení.
Vzhledem k vašemu působení v 
pěší rotě aktivní zálohy, je podle 
vás délka výcviku pěší roty do-
stačující (bez ohledu na součas-
nou epidemiologickou situaci)? 
Chtěl byste něco změnit?
Vojenských cvičení aktivní zálohy 
není nikdy dost a z mého pohledu 
by mohla být i delší. V ideálním 
případě je 2 až 3krát za rok čtr-
náctidenní cvičení a pro velitel-
ský sbor je navíc týdenní příprava 
před každým cvičením.
Vojáci aktivní zálohy očekávají 
kvalitní a intenzivní výcvik. Mojí 
snahou tak bude ho zatraktivnit 
a současně připravit tak, aby byl 
fyzicky i psychicky více náročný. 
Věřím, že úroveň výcviku se zlep-
ší i díky tomu, že bude centrálně 
řízen Velitelstvím teritoria. Před-
pokládám, že se tím sníží rozdíly v 
úrovni výcviku mezi jednotlivými 
rotami.
S přihlédnutím k epidemiologic-

kým opatřením začala být cvi-
čení aktivní zálohy realizována 
formou e-learningu. Vy sám jste 
se také zúčastnil pilotního pro-
jektu cvičení touto formou. Jak 
takové cvičení hodnotíte?
Za této epidemiologické situace to 
byla bohužel jediná možnost. Ten-
to způsob získávání znalostí by 
ovšem mohl být v budoucnu vhod-
ným doplňkem klasických cvičení. 
Je to jedna z variant, jak zvládnout 
teorii, na kterou není při běžném 
výcviku ve výcvikovém prosto-
ru tolik času. Jednou z forem by 
mohlo být i domácí samostudium 
zakončené zkouškou. Koronavirus 
nás v tomto ohledu naučil novou 
výbornou věc, která nám sice v 
tomto roce musela suplovat i vo-
jenská cvičení v terénu, ale věřím, 
že v příštích letech se stane trva-
lou součástí teoretické přípravy na 
vojenská cvičení.
Nasazení příslušníků aktivní zá-

lohy například v boji proti 
pandemii COVID-19 nelze do 
budoucna vyloučit. Všechny 
úkoly doposud zastávali pro-
fesionální vojáci. Jste připra-
veni na nasazení v případě, 
kdy kapacity profesionální 
armády již nebudou stačit?
Jak již jsem uváděl, vojáci pěší 
roty jsou cvičeni pro operační 
nasazení v krizových situa-
cích, a jsem proto přesvědčen, 
že by při nasazení v boji s pan-
demií koronaviru obstáli se ctí. 
Od vojáků z mé jednotky mám 
reakce, že jsou na případné 
nasazení připraveni a mají 
chuť pomáhat. Ostatně sami 
na nic nečekali a snažili se po-
máhat, jak jen to bylo možné, 
například tím, že šili roušky 
pro hasiče, domovy důchodců 
nebo nemocnice.
V roce 2021 vás čeká kromě 
cvičení Hradba také jedna 
velká událost, a to předání 
čestného názvu „Praporeční-
ka Karla Bezdíčka“ pěší rotě 
Aktivní zálohy KVV Pardubi-
ce. Jak se na tuto významnou 
akci těšíte?
Těšíme se moc. Jestli něco k 
armádě neodmyslitelně pa-
tří, tak je to vztah k tradicím. 
Parafrázoval bych to citátem: 
„Armádě, která si neváží hr-
dinů, hrozí, že žádné nebude 
mít, až je bude potřebovat“. 
Věřím, že se do doby předání 
čestného názvu pěší rotě epi-
demiologická situace v České 
republice výrazně zlepší a 
tento akt proběhne důstojně 
a se všemi poctami. Budu rád, 
pokud se této akce zúčastní i 
nejvyšší představitelé ozbroje-
ných sil.    TEREZA KEMBICKÁ
            Foto: ARCHIV AUTORKY 

 ●●
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MOTOCYKLOVÝ A AUTOMOBILOVÝ ZÁVODNÍK Z ŘEČAN NAD LABEM ABSOLVOVAL JIŽ SVOJI PÁTOU DAKARSKOU RALLYE

ŘEČANY N.L/DŽIDDA – Pět-

krát startoval na slavné Da-

karské rallye. Z té poslední 
se do Řečan nad Labem, 
kde bydlí, vrátil Ondřej 
Klymčiw teprve před pár 
dny. Se svým spolujezdcem 
Petrem Vlčkem dovezli do 
cíle nevyzpytatelného zá-

vodu v Saúdské Arábii iko-

nickou Škodu 130 LR. 

Závodit jim umožnila kategorie 
Dakar Classic, která měla letos 
premiéru a v níž mohla starto-
vat historická vozidla. Postave-
ný speciál vyšel zhruba na dva 
a půl milionu korun a nezadaly 
by si s ním ani stroje zvučněj-
ších značek. Mimo jiné bylo 
auto postavené tak, aby se brz-
dy nemusely odvzdušňovat. Jen 
namátkou - jedna hadice stojí 
deset tisíc a ve vozidle jich bylo 
deset. V této unikátní škodovce 
je dále chladič na převodovku, 
chladič na jiný olej, dva radi-
átory na vodu… Po závěrečné 
dvanácté etapě projela Škoda 
130LR s posádkou Klymčiw, Vl-
ček cílem celkově devatenáctá 
ze 24 posádek. Jak již bylo zmí-
něno u Ondřeje Klymčiwa šlo již 
o jeho pátý Dakar. Předešlých 
čtyř se účastnil coby jezdec na 
motocyklu. Dvě ošklivé havárie 
v letech 2016 a 2018 ho však ze 
sedla motorky dostaly definitiv-
ně dolů, aby se na začátku letoš-
ního roku postavil na start slav-
né rallye premiérově v kokpitu 
auta – Škody 130 LR. Řečanský 
závodník, který na Dakaru dojel 
nejlépe v roce 2017 (11. místo), 
poskytl v minulých dnech naše-
mu týdeníku rozhovor:   
Pocházíte z Řečan nad Labem 
- máte na tuto vísku ještě něja-

ké vazby? 
Ano, v Řečanech stále bydlím. 
A jsem na to hrdý! Mám to tam 
velmi rád.  Je to moje rodná ves-
nice, žiji tam a doufám, že ještě 
dlouho žít budu. Dokonce jsem 
nedávno v televizním pořadu 
Události, komentáře poprosil 
režii, aby neříkali, že jsem z vý-

ve vysoké nadmořské výšce, aby-
chom měli krvinky. Bylo to velmi 
náročné, ale dělalo to Dakar Daka-
rem a ta Jižní Amerika byla prostě 
úžasná. Co se ale týče bivaků, nebo-
-li ubytování po jednotlivých eta-
pách, tak to mají zase mnohem lépe 
zmáknuté v Saúdské Arábii. Všech-
no je krásně zválcované, takže tam 
v tom areálu vůbec nezapadne 
auto. Každý den je po etapě posta-
ven bivak ve stejném složení, jako 
byl minule, takže každý ví, kde má 
své místo, kde koho najdete, kde je 
WC, kde jídlo... No a bezpečnost? 
Vůbec jsem neměl žádný problém, 
vše bylo v pohodě. Všiml jsem si do-
konce, že kolem depa byly rozmís-
těny mobilní raketové systémy, asi 
kvůli Jemenu. Vojáci, co nás měli 
chránit, sice nebyli na první pohled 
vidět, ale jsou téměř všude okolo. 
Jel jste na letošní Dakar s něja-

kým výsledkovým cílem?
Jasně, jsem závodník, takže ten cíl 
jsem měl. Sice jsme nejprve nevě-
děli, jak se to jede, protože to ne-
bylo v pravidlech a kvůli Covidu 
nebyl ani brífink. Vysvětlili nám 
to až po třetím dnu. Dost dlouho 
jsme se pak drželi na pátém místě, 
dokonce jsme 8. ledna vyhráli šes-
tou etapu. Potom ale začaly drob-
né problémy: ten terén je obtížný 
i pro speciální závodní auto, natož 
škodu 130LR, takže některé věci 
začaly pomalu odcházet, prostě 
únava materiálu. Svůj cíl jsme si 
ale splnili a věřím, že i očekávání 
partnerů, fanoušků a rodiny, že 

chodních Čech, ale aby přímo řekli, 
že jsem z Řečan nad Labem.
Absolvoval jste letošní Dakar se 
„starou“ škodovkou - jak k tomu-

to nápadu vůbec došlo?
Tuhle kategorii Classic jsem nosil 
v hlavě již od jara, kdy byla pro 
Dakar vyhlášena. Hrozně se mi to 
líbilo, protože mám vztah k his-
torickým věcem. V tu dobu jsem 
nějak v rádiu slyšel, že je 125 let 
výročí značky Škoda, takže to byla 
taková rychlá akce a ten nápad už 
mě nepustil.
Jaký největší problém vás na le-

tošním Dakaru potkal?
Problém v samotném závodu ani 
tak nebyl, spíš to byly ty předo-
djezdové stresy, kdy bylo kvůli Co-
vidu dost obtížné sehnat peníze a 
pak také ta následná bezpečnostní 
a hygienická opaření. Za každého 
pozitivně testovaného jsem musel 
být schopen sehnat náhradníka. 
Bylo to tedy celé před samotným 
odjezdem poměrně náročné. Sa-
motná Dakar pak byla, troufám si 
říct, v porovnání s těmi příprava-
mi, brnkačka.
Jaký je rozdíl absolvovat tento 
závod na motocyklu a v auto-

mobilu?
Ten nejzásadnější rozdíl je jasný. 
Je v tom, že na motorce je člověk 
pořád sám, kdežto v autě jsme byli 
dva. Rozdíl je i v tom, že nám ne-
byla zima, spíše teplo a hlavně ve 
dvou je to větší zábava. Naše ško-
dovka byla navíc upravena jako 
vysoce bezpečná, postavená podle 
nejpřísnějších bezpečnostních no-
rem. V autě je například samoha-
sící systém a spousty dalších věcí 
jako v novodobých závodních vo-
zech. Takže oproti motorce určitě 
větší bezpečnost. 
Jak byste srovnal všechny „Daka-

ry“, které se v minulosti ve světě 
jely, co se týče organizace, záze-

mí, podnebí, bezpečí, trasy…?
Najezdil jsem spoustu závodů v 
Maroku, ale africký Dakar jsem 
nikdy nejel, takže můžu porovnat 
jen Arábii a Jižní Ameriku. Za sebe 
můžu prohlásit, že Jižní Ameriku 
nemůže nikdy nic překonat! Ta po-
hostinnost těch lidí, ta upřímnost, 
upřímné pohledy… I když jste úpl-
ně poslední ve startovním poli, tak 
jste pro ně bůh, váží si vás, mají 
vás rádi. Dále úžasné jídlo, krásné 
ženy, dobré víno... Ta Jižní Amerika 
je pro mě prostě NUMBER ONE! A 
co se týká obtížnosti samotného zá-
vodu, tak i ten přejezd And měl svo-
je kouzlo: I když jsme byli v mno-
hatisícové výšce nebo stoupali do 
pěti tisíc metrů nad mořem, museli 
jsme se připravit fyzicky. Pobývat v 
kyslíkovém hypoxickém stanu, kde 
jsme museli být měsíc, měsíc a půl 

jsme to auto nakonec opravdu do-
vezli do cíle. Teprve teď jsme se ale 
paradoxně dostali na jakousi star-
tovní čáru, že už víme, které věci 
změnit či poupravit a příští rok do 
toho půjdeme po hlavě.
Jak vás při závodu podporuje ro-

dina, jak často jste byl se svými 
blízkými v kontaktu?
Bez rodiny by tohle nešlo dělat. Jen 
ta dlouhodobá příprava je náročná. 
Navíc člověk je pořád pryč. V autě 
jsme pak ale měli interkom (systém 
k dorozumívání), takže jsme mohli 
telefonovat a nic vás přitom neru-
ší. Denně jsem volal dětem, mámě, 
tátovi, každý den jsem s nimi byl v 
kontaktu.
Spřádáte již plány na další roč-

ník? A víte, v jaké kategorii byste 
se chtěl účastnit?
Určitě chceme příští rok zase star-
tovat a zase se stejnou škodovkou. 
Já jsem to vyhlásil jako tříletý pro-
jekt a jak jsem již v úvodu zmínil, 
uděláme i pár drobných změn ku 
prospěchu věci. Prioritní je, aby-
chom Dakar opět jeli s autem se 
škodováckým motorem.
Na vašich minulých Dakarech, 
které jste absolvoval na motor-

ce, jste se dvakrát vážně zranil, 
věřil jste a doufal, že si ještě za-

závodíte?
V roce 2016 jsem měl nehodu, kdy 
jsem si poranil pánev. Ale věřil 
jsem nebo spíš věděl, že se příští 
rok na start zase postavím. V roce 
2018 jsem pak měl ale nehodu 
podstatně horší – rozdrtil jsem si 

čtyři obratle, měl jsem spoustu 
dalších vážných zranění, strá-
vil dlouhou dobu v umělém 
spánku a prodělal hodně ope-
rací. Po prvním otevření očí 
jsem pak už hned věděl, že si 
na motorku už nesednu. Pár-
krát jsem si pak samozřejmě 
sedl, je to fajn, ale já už prostě 
to riziko v závodu nechci pod-
stoupit. Navíc jsem teď rád, že 
jsem si to v autě mohl užít zase 
jinak, dokonce možná ještě víc, 
než na motorce. 
Jste sportovec pocházející z 
Pardubicka. Zajímáte se jako 
fanoušek či divák o pardu-

bické sporty, fandíte hokejis-

tům, basketbalistům, fotba-

listům...?
Sport mě zajímá, sport se mi 
líbí. A jsem od Pardubic, takže 
mě pochopitelně zajímá hokej, 
zápasy sleduji, občas zajdu 
(tedy v době normálu), ale per-
manentku nemám. Navíc jsem 
rád, že se do Dynama z Ruska 
vrátil můj kamarád Kuba Na-
kládal, se kterým jsme v létě 
absolvovali letní přípravu, jez-
dili jsme na kole, běhali. Tímto 
bych ho chtěl pozdravit a slibu-
ji, že na ten oběd, co ho stále 
zvu a stále to odkládám, určitě 
jednou dojde. Hokej mám tedy 
rád, ale samozřejmě regist-
ruji i prvoligové fotbalisty. Je 
skvělé, že se klukům povedlo 
dotáhnout to do první ligy. Fan-
dím pochopitelně i Bekse, ale 
já mám rád více méně každý 
sport – atletiku, cyklistiku, co-
koliv. Mám dva syny ve věku 
pěti a sedmi let, které ke spor-
tu rovněž vedu. Chci, aby měli 
nějaké povinnosti a nějakého 
koníčka. Sport je krásná záliba.
Jaké sporty jste vy sám za 
mlada (či za mala) provo-

zoval?
Asi jako každý kluk, kór na 
vesnici, jsem od mala kopal 
do balonu, takže jsem nej-
prve hrál fotbal, na střední 
škole jsem pak dělal atletiku. 
S opravdovým sportem jsem 
ale začal až na „stará kole-
na“, kdy jsem se v pětadvace-
ti začal naplno věnovat mo-
torkám a od toho se odvíjely 
doplňkové sporty – kolo, běh. 
Takže paradoxně za mala 
jsem toho nedělal tolik, jako 
až následně v souvislosti s 
motosportem. Tím chci taky 
říct všem, že na sport není 
nikdy pozdě a začít se s ním 
dá v každém věku. Sport je 
super, je to odreagování, člo-
věk se cítí parádně.                                 
                                  JAN ŠAFÁŘ

Ondřej Klymčiw: „Dakar“ v Jižní Americe nemůže nic překonat

Ondřej Klymčiw v lednu absolvoval již svou pátou dakarskou rallye.                          Foto: ARCHIV O. K.            

Někdejší Rallye Paříž-Dakar, nyní jen Dakarská rallye či 
zkráceně pouze Dakar je každoroční závod kamionů, off-
-road vozidel a motocyklů. Účastní se ho jak závodníci z 
řad profesionálů, tak i amatéři, kteří běžně tvoří vysoké 
procento zúčastněných. I když oficiální název zní Rallye, 
jedná se spíš o vytrvalostní závod v terénu, kde se více pou-
žívají upravené terénní speciály než klasické soutěžní vozy 
používané v závodech rallye. Většina měřených úseků vede 
těžkým terénem. Převážně se jezdí písečnými dunami, blá-
tem, travnatými pláněmi, pouští či skalními úseky. Délka 
etap se pohybuje od několika desítek do stovek kilometrů 
denně. Dakarská rallye se v minulosti jezdila v Evropě, Af-
rice, od roku 2009 v Jižní Americe a nyní má už za sebou 
dva ročníky v Saúdské Arábii. Slavné kamiony se od roku 
1979, kdy se rallye jela poprvé, objevily mimo jiné napří-
klad i v Paříži, Dakaru, Tunisu, Kapském Městě, Káhiře, 
Granadě, Barceloně, Lisabonu, Buenos Aires, Limě, San-
tiagu de Chile či v neposlední řadě nyní třeba v Džiddě. 

ONDŘEJ KLYMČIW (* 1985)

Pětinásobný účastník Da-
karské rallye: 2015 (moto-
cykl 20. místo); 2016 (mo-
tocykl, po pádu odstoupil 
v 9. etapě); 2017 (motocykl 
11. místo); 2018 (motocykl, 
těžká nehoda, odstoupil ve 
třetí etapě); 2021 (auto – 
19. místo z 24 posádek). 

„Historickou“ Škodu 130 LR dovezla dvojice Ondřej Klymčiw - Petr 
Vlček až do cíle letošního Dakaru.                            Foto: ARCHIV O.K. 
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PARDUBICE – Očekávané se 
stalo skutkem. Poté, co ho-

kejový útočník Tomáš Zo-

horna ohlásil v minulém 
týdnu z rodinných důvodů 
konec své mise v Chabarov-

sku, dalo se očekávat, že 
jeho další kroky povedou 
domů, tedy do Pardubic. 

Dynamo, navíc s Dědkem v zádech, 
bylo jasnou volbou, která vyústila 
v sobotní stvrzení kontraktu. Byť 
prozatím jen do konce aktuálního 

Dědkův majstrštyk. Dynamo posílil Zohorna
ročníku. „Návrat Tomáše je pro 
nás obrovským posílením před 
závěrem sezony. Jeho rozhodnu-
tí vrátit se do Čech nám přihrálo 
možnost získat pro náš tým veli-
ce zkušeného reprezentanta, kte-
rý při svém působení v zahraničí 
vyzrál v komplexního hokejistu. 
V české extralize působí jen velmi 
málo podobných hokejistů. Díky 
jeho angažování mohou být naše 
ambice ještě vyšší,“ řekl k návra-
tu důrazného útočníka sportovní 
ředitel Dynama Pardubice Dušan 

Patrik Poulíček (uprostřed) byl ve čtvrtečním utkání proti Liberci jedi-
ným úspěšným střelcem domácích.                            Foto: MILAN KŘIČEK

Tygři kousli jen dvakrát. Ale stačilo toTygři kousli jen dvakrát. Ale stačilo to
TIPSPORT EXTRALIGA LEDNÍHO HOKEJE

PLZEŇ – Ještě bez největší mo-

mentální posily – Tomáše Zo-

horny, sehrálo včera Dynamo 
na plzeňském ledě ze své stra-

ny bezbrankovou partii.

V brance nastoupil ruský mistr svě-
ta Barulin a z třiadvaceti střel třikrát 
inkasoval. Pardubice naopak ani je-
den ze svých sedmadvaceti pokusů 
nedostaly za záda Frodla. Za TOHO 
Frodla, o němž se spekulovalo, že by 
mohl posílit právě Pardubice...
41. kolo: Škoda Plzeň – Dynamo 
Pardubice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Branky 
a nahrávky: 01:17 Eberle, 35:48 Rob 
(Přikryl, Stříteský), 57:44 Kvasnička 
(Gulaš, Kodýtek). Rozhodčí: Horák, 
Pražák – Pešek, Malý. Vyloučení: 1:4, 
navíc Camara 10 minut osobní trest. 
Využití: 1:0. Střely na branku: 23:27 
(11:11, 8:10, 4:6). Vhazování: 19:23. 
PARDUBICE: Barulin – Kolář, Naklá-
dal, Mikuš, Zdráhal, Ďaloga, Bučko, 
Vála – Paulovič, Poulíček, Blümel 
– Camara, Roman, Tybor – R. Kou-
sal, Rohlík, Kosticyn – Kusý, Matýs, 
Horký. Gólově zápas rozhodla ne-
přesná přihrávka Mikuše, kterou po 
následné nechytatelné bombě pře-

V Plzni bez gólu. Dynamo včera 
prohrálo potřetí za sebou

1. Sparta Praha 39 24 2 5  8  147:86   81
2. Třinec 38 22 4 5  7  137:99   79
3. Plzeň 39 19 4 6 10 123:96   71
4. Ml. Boleslav 38 18 5 6  9  123:91   70
5. Liberec 38 18 5 4 11 111:86   68
6. Mountfield 38 18 4 3 13 107:90   65
7. Pardubice 38 15 5 3 15   99:107 58
8. Karlovy Vary 38 15 5 2 16 107:122 57
9. Kometa Brno 38 12 5 4 17 100:109 50
10. Litvínov 38 11 7 3 17   92:106 50
11. Vítkovice 38 11 4 6 17   86:107 47
12. Olomouc 38 11 3 4 20   74:111 43
13. Zlín 38  9  3 3 23   80:121 36
14. Č. Budějovice 38  4  4 6 24   95:150 26

PARDUBICE – Ve čtvrtek při-
vítali pardubičtí hokejisté 
na svém ledě Bílé Tygry z 
Liberce. Dynamo šlo sice do 
vedení, leč hosté nejprve se-

dmnáct vteřin před první si-
rénou srovnali, aby pak pět 
minut před koncem utkání 
vstřelili vítěznou branku. 
Pardubice tak prohrály o 
gól i druhý domácí zápas po 
sobě…

40. kolo: Dynamo Pardubice – 
Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:1, 0:0, 
0:1). Branky a nahrávky: 12:18 
Poulíček (Mikuš, Kousal) – 19:43 
Birner (Bulíř), 54:44 Vitásek (Bu-
líř, Vlach). Rozhodčí: Lacina, Mic-
ka – Brejcha, Gerát.  Vyloučení:  
1:2, navíc Nakládal (PCE) osobní 
trest do konce utkání.  Využití: 
1:0. Střely na branku: 25:30 (9:13, 
7:10, 9:7). Vhazování: 23:26.  PAR-
DUBICE: Klouček – Kolář, Naklá-
dal, Mikuš, Bučko, Ďaloga, Vála, 
Zdráhal – Tybor, Roman, Camara 

– Kusý, Kousal, Kosticyn – Paulo-
vič, Poulíček, Blümel – Horký, Ro-
hlík, Matýs. 
Možná trochu překvapivě se v 
brance Dynama neobjevil Baru-
lin, ale Klouček. Ten pak solidním 
výkonem, kdy zlikvidoval 28 střel 
Tygrů, držel domácí ve hře o body 
až do posledních chvil utkání. 
„Čekalo se, kdo překlopí zápas na 
svou stranu. Šance byly vidět na 
obou stranách, bohužel pět minut 

Salfický. Třiatřicetiletý rodák z 
Havlíčkova Brodu se do Pardubic 
vrací po šesti sezonách v KHL, kte-
ré všechny strávil na ruském Dál-
ném východě. V týmu Amuru, kde 
byl kapitánem, nasbíral celkově 
ve 313 utkáních základní části 164 
bodů (64+100). Nejstarší z bratrské 
trojice Zohornů má ve své sbírce 
dva české tituly s Dynamem (2010, 
2012), je stabilním reprezentan-
tem, přičemž si zahrál na třech MS 
a v roce 2018 také na OH v Jižní 
Koreji.                                          (saf)

tavil Eberle ve vítězný gól... „Bylo to 
vyrovnané utkání, začátek zápasu 
měli lepší domácí, na konci třetiny 
jsme poměr sil vyrovnali. Ve druhé 
dvacetiminutovce jsme měli dobrý 
vstup do třetiny, bohužel nás pak 
přibrzdila vyloučení, Plzeň se dosta-
la na koně. Většinu třetí části jsme 
hráli v soupeřově pásmu, bohužel 
ale v posledních zápasech nedává-
me góly. Situace řešíme nevhodně, 
místo střely nahráváme a obráce-
ně. Musíme zlepšit zakončení, což 
vychází z tréninku,“ řekl k utkání 
trenér Pardubic Richard Král.
Další výsledky 41. kola: Kometa 
– Litvínov 3:4, České Budějovice – 
Mladá Boleslav 2:6, Liberec – Olo-
mouc 1:2, Třinec – Karlovy Vary 
6:3, Vítkovice – Mountfield 3:4, Zlín 
– Sparta 2:4. Příště: Pardubice – Olo-
mouc (ÚT 18).                                  (saf)    

před koncem jsme zbytečně za-
táhli kotouč do vlastní třetiny, 
kde jsme o něj přišli a Liberec, 
ačkoli přečíslený, nám dal gól do 
prázdné branky. Špatně jsme si 
rozebrali jejich hráče, tohle by 
se nám stávat nemělo. V přesilo-
vé hře v závěru jsme pak téměř 
nevystřelili na branku, volili 
jsme složité nahrávky,“ řekl k 
utkání trenér Dynama Richard 
Král.“                                         (saf)

PARDUBICE – Primátor Mar-

tin Charvát sice už několik 
měsíců nezastupuje klub 
z pozice města jako majo-

ritního vlastníka, nicméně 
pardubické rodinné stříbro 
sleduje i nadále. 

Nedávno se pro klubové stránky 
vyjádřil, jak vidí Dynamo pod no-
vým majitelem: „Obrat k lepším 
výkonům a výsledkům je zřej-
mý.“ 
Jak nyní, s odstupem více jak 
půl roku, hodnotíte cestu k do-

hodě o prodeji majoritního po-

dílu akcií v hokejovém klubu 
Petru Dědkovi?
Jakýkoliv sportovní klub potře-
buje cítit stabilní zázemí a to, aby 
v jeho čele stál manažer, který 
umí přinést finance a který se-
staví tým odborníků, kteří klub 
budou tlačit stále výš. A to pan 
Dědek přesně splňuje.
Zcela jistě extraligu sledujete. 
Jak hodnotíte výkony Dynama 
pod vedením nového trenér-

ského týmu?

Obrat k lepším výkonům a vý-
sledkům je zřejmý. Nejvíce mě 
ale těší to – a doufám, že to není 
jenom můj pocit – že je vidět, že 
se mužstvu vrátila radost ze hry, 
že hrají s maximálním nasaze-
ním. Prostě to má drive.
Co podle vás znamená hokejo-

vý klub pro město Pardubice?
Zcela jistě tradici, úspěchy i 
množství osobností, které klu-
bem za dobu jeho existence 
prošly. Ať už jako hráči, trenéři, 
nebo členové realizačního týmu.
Nedávno jsme vstoupili do 
roku 2021. Je něco, co byste 
hokejistům, ať už těm z A-tý-

mu nebo z mládeže, do nového 
roku popřál?
Především zdraví. A v kontextu 
coronavirové pandemie to není 
jen fráze. Přeji také pověstné 
štěstí. A-týmu přeji také návrat 
fanoušků do hal, protože bez je-
jich fandění a emocí to není ten 
pravý hokej. Fanouškům pak 
přeji, aby se „jejich“ Dynamo 
vrátilo na špici extraligy, kam 
patří!                      (hcdynamo, saf)

Primátor: Dynamu se vrátila radost ze hry

1. Nymburk 21 20  1  2092:1600 95.2
2. Opava 20 16  4  1777:1582 80.0
3. Kolín 21 14  7  1852:1734 66.7
4. Brno 20 12  8  1646:1580 60.0
5. USK Praha 20 11  9  1629:1628 55.0
6. Pardubice 21 10 11 1695:1736 47.6
7. Svitavy 21  9  12 1720:1770 42.9
8. Ústí n/Labem 21  8  13 1737:1787 38.1
9. Kr. sokoli 21  8  13 1711:1836 38.1
10. Děčín 21  8  13 1677:1831 38.1
11. Ostrava 21  5  16 1615:1894 23.8
12. Olomoucko 20  3  17 1623:1796 15.0

ČESKÁ TŘEBOVÁ/PARDU -

BICE – Necelý rok vydržel 
ve funkci hlavního trenéra 
českotřebovských Kohoutů 
Pavel Rohlík. 

Někdejší šéf Dynama, který v jed-
nu chvíli zastával funkce předse-
dy představenstva, generálního 
manažera a hlavního trenéra, se 
z týmu hrající krajskou soutěž 
vytratil již v loňském roce. A stej-
ně jako předtím v Pardubicích, to 
bylo bez fanfár. „V neděli 11. říj-
na, asi půl hodiny po výhře nad 
Chrudimí, mi Pavel Rohlík ještě 
na zimním stadionu oznámil, že 
v našem klubu nebude dál tréno-
vat. Žádný konkrétní důvod tohoto 
rozhodnutí nezmínil. Navrhl jsem, 
že se můžeme sejít a v klidu všech-
no probrat. Neozval se, naopak po 
týdnu písemně požádal o ukonče-
ní spolupráce ke dni 11. 10. 2020,“ 
vysvětlil na svých stránkách před-

Někdejší šéf pardubického hokeje 
Pavel Rohlík dal vale Kohoutům

seda a manažer českotřebovského 
klubu Vladimír Vaněk. Celá věc je 
o to zarážející, že Rohlík tak učinil 
po čtyřech vyhraných zápasech... 
Konkrétnější pak byl havajský 

Ironman v následném mailu šéfo-
vi klubu, kde psal, že jako hlavní 
trenér nesl plnou zodpovědnost za 
výsledky týmu, které však nemohl 
z důvodu nerespektování jím na-
stavené koncepce rozvoje týmu 
v posledních týdnech dále plně 
zaručit. „Jedna věc je jasná. Pavel 
Rohlík je kvalitní trenér, který má 
hokej rád a rozumí mu. Jestli má 
někde rezervy, tak v komunikaci. 
Opakovaně jsem ho žádal, aby s 
hráči, především s těmi nejzkuše-
nějšími, komunikoval z očí do očí, 
nikoliv prostřednictvím esemesek 
nebo aplikací v mobilním tele-
fonu,“ řekl dále Vladimír Vaněk. 
Mužstvo Kohoutů následně pře-
vzal Martin Šejba. 
Pavel Rohlík je držitelem hokejové 
trenérské licence A, kterou získal 
studiem na fakultě tělesné výcho-
vy a sportu UK v Praze. Odpovída-
jící vzdělání má i jako atletický a 
kondiční trenér.                          (saf)

PARDUBICE – Beksa včera večer 
na své palubovce na Dašické při-
vítala královéhradecké Sokoly a 
utkání definitivně zlomila ve svůj 
prospěch až v závěrečných vteři-
nách. Dohromady více než polo-
vinu bodů Pardubic zaznamenali 
Dunas s Vyoralem.  
BK JIP Pardubice – Královští 
sokoli 85:79 (19:8, 26:13, 17:27, 
23:21). Body Pardubic: Dunans 
22, Vyoral 22, Potoček 11, Heřman 
10, Švrdlík 8, Slanina 5, Svoboda 
5, Tkadlec 2. Nejvíc bodů Hradce: 
Lošonský 15. PARDUBICE: Du-
nans, Tkadlec, Vyoral, Slanina, 
Švrdlík, Škranc, Potoček, Heřman, 
Výcha, Svoboda, (Kalný).        (saf)

Nervy včera v derby. 
Režie: Dunans, Vyoral

 Změny v NBL: Vrchol soutěže nejpozději koncem května
A v této návaznosti pak, jak jsme již 
v minulém vydání krátce zmínili, 
Asociace ligových klubů (ALK) NBL 
rozhodla, že pro blížící se nadstav-
bovou část ligy basketbalistů budou 
obě skupiny čítat šest týmů a nikoli 
8 v horním oddělení a 4 ve spodním, 
jak stanovil původní rozpis. Ušetří 
se tak čtyři hrací termíny. Nadstavba 
bude zahájena po únorovém repre-
zentačním bloku, přičemž kluby bez 
reprezentantů by si některé zápasy 
mohly předehrát už během okna 

evropské kvalifikace. „K rozhodnutí 
o snížení počtu zápasů došlo i proto, 
že už v prosinci Výbor České basket-
balové federace rozhodl, že se nebu-
de hrát baráž o nejvyšší soutěž a z 
NBL se nebude sestupovat. Věříme 
také, že v tomto upraveném formá-
tu už bychom měli být schopní ligu 
dokončit,“ uvedl předseda ALK NBL 
Tomáš Kotrč. Po nadstavbě bude 
následovat předkolo play-off pro 
týmy ze 7. až 10. místa, kde se opro-
ti původnímu rozpisu (série na dvě 

vítězná utkání) bude hrát jen na dva 
zápasy, a rozhodovat tak bude cel-
kové skóre. I touto redukcí se získá 
další termín zejména pro play-off. 
Vyřazovací série pak už zůstávají v 
původním znění. Ve čtvrtfinále a se-
mifinále se tak bude hrát na 4 výhry, 
finále na tři a série o bronz bude na 
dvě vítězství. Liga by měla skončit 
nejpozději poslední květnový týden. 
I proto, aby pak měla reprezentace 
dostatečný čas na přípravu na olym-
pijskou kvalifikaci.               (nbl, saf)

HORNÍ POČERNICE – Pokud chtě-
li druholigoví fotbalisté Chrudimi 
ovládnout letošní Zimní ligu, mu-
seli v posledním utkání proti Ústí 
nad Labem vyhrát. Po středeční 
remíze 2:2 jim však patří „jen“ (o 
jediný gól ve skóre) druhé místo 
za vítěznou Trnavou. Třetí skon-
čil Trenčín. Perličkou je, že prize 
money byly tentokrát věnovány 
na covidové testy všech dvanácti 
zúčastněných týmů.                 (saf)

Zimní Tipsport liga: 
Chrudim skončila druhá

PARDUBICE - Kooperativa 
NBL přistoupila k dílčímu 
zeštíhlení svého zbývajícího 
programu, aby dala v nejisté 
době dostatečný prostor pře-

devším hlavní fázi soutěže, 
jíž je play-off. 
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PARDUBICE - Dlouholetý 
fotbalista a velký příznivec 
pardubického fotbalu Jaro-
mír Plocek (na snímku) se 
ve středu 3. února dožívá vý-
znamného jubilea - 75 let. 

S fotbalem začínal v Chocni, voj-
nu si odkroutil v Jičíně, sezonu 
působil v Trutnově a nejlepší 
fotbalová léta si prožil v Hradci 
Králové (22 - 28 let). Zde se setkal 
s uznávaným trenérem Otou He-
melem. Po hradeckém angažmá 
pak jeho cesta vedla do Pardubic, 
kde oblékal dres VCHZ a kde pů-
sobil trenér Milan Kollár (bývalý 
obránce Sparty Praha). V pardu-
bickém kádru se po svém přícho-
du potkal s řadou velmi dobrých 
hráčů - gólmany Mrázkem a Va-
lentou, s obránci Málkem, Proro-
kem, Semenďákém. L. Procház-
kou, se záložníky Lužou, Škrhou, 
mladíčkem Karlem Jarolímem, s 
útočníky Novotným, Obajdinem, 
Žádným, Prudičem, Veverkou a 
s mnoha dalšími borci. Kariéru 

Jaromír Plocek oslaví životní jubileum

FORTUNA:LIGA

 Jen vynikající zákrok příbramského gólmana Ondřeje Kočího zabránil skóro-
vat pardubickému kapitánovi Martinu Tomlovi...             Foto: MILAN KŘIČEK

Tříbodový zisk zajistil příbramský vlastenec

1. Slavia Praha 17 15 2  0  51:8   47
2. Jablonec 17 11 2  4  33:19 35
3. Sparta Praha 17 11 2  4  33:19 35
4. Slovácko 17  9  4  4  30:17 31
5. Plzeň 17  8  3  6  32:21 27
6. Ostrava 17  7  5  5  21:15 26
7. Liberec 16  7  4  5  24:17 25
8. Olomouc 16  6  7  3  25:19 25
9. Č. Budějovice 17  6  7  4  23:23 25
10. Pardubice 17  7  4  6  16:19 25
11. Karviná 17  5  6  6  17:25 21
12. Bohemians 17  5  4  8  19:22 19
13. Zlín 16  5  3  8  18:24 18
14. Teplice 17  5  2 10 18:37 17
15. Brno 17  3  4 10 15:31 13
16. Ml. Boleslav 16  2  4 10 17:30 10
17. Příbram 17  2  4 11 12:33 10
18. Opava 17  1  5 11 11:36   8

P A R D U B I C E 
-  Florbalový 
oddíl HAGA 
Pardubice se 
rozhodl vytvo-
řit naučné stez-
ky propojené s 

Nová soutěž: Poznej Pardubice jinak a v pohybu!
PRAHA –  Je zvláštní procházet se před utkáním a o přestávce 
na stadionu, kde nesmějí být přítomni diváci. Na jednoho doléhá 
trocha zmaru, ne že ne. Fotbalová člověčina, lidé v dresech či 
šálách, pivo, limo, klobásy, to vše schází. Na druhou stranu máš 
prostor a čas na věci, jichž by sis jindy nemusel všimnout. A na-
saješ historickou patinu, která ze stadionu Bohemky vyzařuje. 
Ano, Ďolíček působí v těchto zimních dnech ještě omšeleji než 
obvykle, ale má své neopakovatelné kouzlo, jež jiné fotbalové 
stánky jaksi postrádají. Ďolíček zkrátka zůstává klasikou v nej-
lepším slova smyslu. Na stěnách třeba objevíš vzkazy věrných 
příznivců Antonínu Panenkovi z loňského roku, kdy ho sklátil, 
ale naštěstí nakonec nepřemohl, zákeřný covid. I jiná sdělení 
fanoušků vršovického klubu mají svoji hodnotu, snad proto je 
nikdo nemaže. Jak rád bych jednou něco podobného psal přímo z 
Pardubic!                                                                                  (ro)         

PRAHA - Sedmnáctého sou-
peře dokázali v sobotu Par-
dubičtí udolat jediným gó-
lem zápasu. V 72. minutě po 
brilantním centru Čelůstky 
usměrnil míč hlavou do sítě 
gólmana Kočího příbramský 
Kvída, který přišel do hry 
od druhé půle, když nahra-
dil zraněného Soldáta. 

Šťastná trefa byla satisfakcí za 
neproměněnou penaltu Hlava-
tého (tyč) a střelu téhož hráče 
z hranice velkého vápna, která 
také skončila na tyči příbramské 
branky.
17. kolo: FK Pardubice - 1. FK 
Příbram 1:0 (0:0). Branka: 72. 
vlastní (Kvída). ŽK: 2:3 (Hlavatý, 
Kostka – Laňka, trenér Horváth, 
Rezek (na příbramské lavičce). 
Rozhodčí: Julínek - Horák, Hu-
rycg – video: Marek. PARDUBI-
CE: Boháč - Surzyn, Čihák, Toml, 
Čelůstka - Cadu (90. Sláma), Kost-
ka, Hlavatý, Tischler, Ewerton 
(61. Huf) - Černý  (73. Pfeifer). 
Trenéři: Jaroslav Novotný, Jiří 
Krejčí. PŘÍBRAM: Kočí - Soldát 
(46. Kvída), Tregler, Vilotič - Laň-
ka, Hájek (69. Januška), Pilík (89. 
Cmiljanovič), Nový (81. Antwi), 
Svoboda (89. Dočekal) - Zorvan, 
Voltr. Trenér Pavel Horváth.
V pardubické sestavě dlouhodo-
bě chybí kapitán Jeřábek, mimo 
hru byl v sobotu i vykartovaný 
Šejvl a také Solil. V minulosti 

oblékal příbramský dres par-
dubický Boháč, který předev-
čírem odchytal svůj 50. ligový 
zápas. V úvodu utkání získali 
domácí převahu, jen krok před 
příbramskou brankou chyběl 
k míči Čihákovi a Černému, po 
rohu měl blízko ke gólu i Toml 
a ze střední vzdálenosti se pre-
zentoval Čelůstka. Ve 26. minutě 
příbramský Soldát nešťastně za-
sáhl ve vápně nohy Kostky a byla 
z toho penalta. Tu však Hlavatý 
poslal jen do levé tyče, kterou 
nastřelil i o čtvrt hodiny později. 
Hosté měli největší příležitost z 
kopačky Nového. V dalším prů-
běhu hry pardubickému týmu 
chyběla finální přihrávka na gól. 
Zdálo se, že Příbram urve ve Vr-
šovicích kýžený bod. Rozhodnutí 
však padlo v 72. minutě, když se 

parádní centr Čelůstky odrazil 
od hlavy Kvídy za záda gólma-
na Kočího. Pardubický celek se 
tak uklidnil a s přehledem utká-
ní dovedl k tříbodovému zisku. 
„První poločas ovlivnila nepro-
měněná penalta, jinak bychom 
se uklidnili dřív. Nakonec nám 
pomohl ve druhé půli vlastní 
gól soupeře, ale nutno dodat, že 
to bylo po akci, kdy jsme k tomu 
Příbram donutili,“ sdělil pardu-
bický trenér Jaroslav Novotný. 
Zklamání neskrýval příbramský 
kouč Pavel Horváth: „Prohrá-
li jsme zaslouženě. Předchozí 
zápasy jsme zvládli herně lépe. 
Byli jsme všude pozdě, domácí 
měli převahu i díky odraženým 
míčům. Nakonec jsme prohráli 
smolným gólem, byla tam chyba 
v komunikaci...“                    (zrm)

Prvoligové 
ohlédnutí

PARDUBICE - Sezonu zahájili 
pardubičtí fotbalisté v Jablonci, 
kde prohráli těsně 0:1. Ve dru-
hém kole ve svém azylu ve Vršo-
vicích porazili Teplice 2:1, když 
se o góly rozdělili Tischler a Sur-
zyn. Zápas se Slavií pardubický 
tým remizoval 1:1, když ve-
doucí gól zaznamenal Tischler. 
Následný zápas v Ostravě par-
dubický tým zkolaboval, nic se 
nedařilo a Baník vyhrál 3:0. Do 
Vršovic poté přijel Liberec a 
Pardubičtí dosáhli nejvýrazněj-
ší vítězství - 3:0 (Toml, Pfeifer 
a Hlavatý z penalty). Slovácko 
- Pardubice 0:1, gól v nastavení 
zaznamenal Surzyn. Pardubice - 
Opava 1:0 (Tischler). Jednalo se 
o třetí výhru po sobě. Do Mladé 
Boleslavi pak odjeli Pardubičtí 
výrazně oslabeni - Středočeši vy-
hráli 4:1. Pozitivní v tomto zápa-
se byl první prvoligový gól Hufa, 
po této trefě pak přišly další… 
Pardubice - Olomouc 1:1, v 95. 
minutě zachránil remízu Huf. 
Bohemians - Pardubice 1:1. Na 
vedoucí gól Necida gólově od-
pověděl Huf. Pardubice - Brno 
2:1. Slepené góly Tischlera a 
Hufa už hosté dohnat nedokáza-
li. Sparta Praha - Pardubice 2:0, 
výborný výkon se nepromítl do 
celkového skóre, stínem zápa-
su byl   neuznaný gól Surzyna. 
Pardubice - Zlín 0:0, zlatý bod. 
Karviná - Pardubice 0:2, Petráň 
a Huf. Fantastický výkon gólma-
na Boháče. Pardubice - Č. Budě-
jovice 0:2, první domácí prohra. 
Plzeň - Pardubice 2:0. Hosté od 
30. minuty bez vyloučeného Šej-
vla. Dva góly zkoumány VAR. 
Pardubice - Příbram 1:0, roz-
hodl vlastenec příbramského 
Kvídy.                                         (zrm)

PARDUBICE - Po-
lovina FORTUNA:-
L I G Y  s e z o n y 
2020/2021 je ode-
hrána  a od února 
tak začne v elitní 

O evropské poháry, 
ale i o záchranu

soutěži (stále bez diváků) pořád-
ně  přituhovat.

Dohrávky (středa 27. 1.): Ostrava 
- Liberec 1:0, Bohemians - Opava 0:0, 
Zlín - Slavia Praha 2:6.
Výsledky 17. kola (29. - 31. 1.): Ml. 
Boleslav - Olomouc odloženo (út 2. 
2. 15.00), Teplice - Karviná 2:2, Par-
dubice - Příbram 1:0, Slovácko - Č. 
Budějovice 0:0, Sparta Praha - Bohe-
mians 0:1, Opava - Brno 0:2, Liberec 
- Zlín odloženo (hosté v karanténě), 
Ostrava - Plzeň 0:2, Slavia Praha - 
Jablonec 3:0.
Program 18. kola (5. - 7. 2.): Č. Budějo-
vice - Ostrava (PÁ 18), Zlín - Ml. Boleslav 
odloženo, Karviná - Opava (SO 16), Bo-
hemians - Brno (SO 16), Plzeň - Liberec 
(SO 18:30), Teplice - Pardubice (NE 14), 
Jablonec - Liberec (NE 14), Příbram - 
Slavia (NE 16), Olomouc - Sparta (NE 
18.30).                                                      (zrm)   

v A týmu VCHZ ukončil v osmat-
řiceti letech a stal se hrajícím 
trenérem divizního B týmu. Poté 
působil několik sezon v Řečanech 
nad Labem, v Dolanech a nakonec 
ve Starém Hradišti B a to už mu 
bylo neuvěřitelných 68 let! Nyní 
s uspokojením sleduje působení 
FK Pardubice v nejvyšší fotbalo-
vé soutěži. „Pardubický celek si 

vede nad očekávání a to přesto, že 
nemá domácí prostředí a diváky v 
zádech. Kádr týmu není výrazně 
posilován, přesto působení v pr-
voligové soutěži zvládá. Mrzí mě, 
že přestavba stadionu se neustále 
odkládá, jsou tendence nedodržet 
požadavky na vybavení stadionu 
a pohodlí pro diváky,“ sděluje roz-
laděně Plocek.                             (zrm)

významnými budovami města. 

„Jedná se o naučné stezky spoje-
né s architekturou Pardubic, kdy 
na každém z míst lze zjistit mimo 
jiné informace ke složení tajenky. 
Zároveň s tím bude fungovat sou-
těž do konce dubna 2021. Aktivita 
je určena pro širokou veřejnost a 
zapojit se tak může každý,“ přiblížil 

manažer oddílu HAGA Pardubice 
Jan Brychta. V době zapovězené-
ho sportování a téměř uzavřených 
škol si každý může vyzkoušet vol-
nočasovou aktivitu zaměřenou na 
pohyb a poznávání architektury 
historické i současné. První stezka 
už je aktivní, zbylé budou následo-
vat v nejbližších týdnech. Navíc, 
jak již bylo zmíněno, se lze zapojit i 
do soutěže, která bude probíhat do 
konce měsíce dubna. V pondělí 18. 
ledna byla zveřejněna první část 
-  Poznávací stezka Karla Řepy. V 
následujících týdnech pak budou 
publikovány další dvě stezky, které 
zájemce zavedou nejen do rušného 

centra Pardubic, ale i jeho okrajů či 
do klidné přírodní části kolem řek 
Labe a Chrudimky. Z jednotlivých 
zastávek stezky pak návštěvníci 
zjistí, kromě jiného, právě i infor-
mace k vytvoření textu tajenky. „Cí-
lem je pohyb a poznávání Pardubic 
s jejich významnou architekturou 
a rovněž vítané oživení či zpestře-
ní sportovního života v době pan-
demie. Tři vylosovaní soutěžící se 
správnou tajenkou budou navíc 
oceněni, a to vždy na konci každé-
ho měsíce. Soutěž bude probíhat do 
30. dubna. Více informací lze na-
lézt na webu www.hagapardubice.
cz,“ dodal Jan Brychta.        (zr, saf)

Zemřel Jozef Vengloš
PARDUBICE – Mi-
nulé úterý zastih-
la fotbalový svět 
smutná zpráva. 
Ve věku 84 let ze-
mřela slovenská 
a československá 

legenda Jozef Vengloš. Bývalý 
fotbalista hrál kromě bratislav-
ského Slovanu nejvyšší soutěž 
v sezoně 1959/60 také za Duklu 
Pardubice, která hrála svá utká-
ní na Letním stadionu. Na spor-
tovišti, které tehdy zdobil cyk-
listický ovál, bojoval po boku 
tehdejších hvězd Zikána, Šonky, 
Hojsíka, Jarábka…           (rk, saf)

PARDUBICE 
– Florbalis-
té Pardubic 
jsou po „ko-

Porazili Otrokovice, 
prohráli v Ostravě

Z ĎOLÍČKU

Historická patina a věrnost klubu

ronavirové“ pauze zpět. 

Nejprve v sobotu přivítali doma 
poslední Otrokovice, které bez 
větších problémů přehráli, aby 
včera jen těsně podlehli Ostravě. 
V neúplné tabulce nejvyšší tuzem-
ské florbalové ligy patří Sokolům 
dvanáctá příčka mezi čtrnácti 
účastníky Livesport Superligy.
Sokoli Pardubice – Hu-Fa 
Panthers Otrokovice 7:2 (5:2, 
1:0, 1:0). Branky Pardubic: 
Teichman a Šmíd 2, Savický, 
Oubrecht, Smola. Třemi asisten-
cemi se v utkání blýskl Přemek 
Pakosta.
FBC ČPP Ostrava – Sokoli Par-
dubice 5:4 (2:1, 0:0, 3:3). Branky 
Pardubic: Teichman 2, Šmíd, Velc. 
Přestože Sokoli na hřišti favorita 
prohrávali už 5:2, dokázali zápas 
ještě zdramatizovat. Příště: Par-
dubice – Vinohrady (ST 20).    (saf)


