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Pardubice jsou městem koní a po-
tvrzuje to i nabitý program dostihové-
ho závodiště. Jaký bude a co všechno 
Dostihový spolek a.s. pro své návštěv-
níky připravil, prozradil Martin Korba, 
místopředseda představenstva a  vý-
konný ředitel Dostihového spolku a.s.

Dostihová sezona každoročně začí-
ná tradičním termínem 8. května. Zá-
vodiště ale ožívá mnohem dříve…

Je to tak. Díky průběhu letošní zimy 
jsme brány závodiště otevřeli už v  lednu 
a po letech dostihový ovál hned několik týd-
nů využívali běžkaři. Sportovní sezona nám 
začala v březnu, kdy se konaly tzv. veřejné 
tréninky pro parkurové jezdce a na to hned 
navázaly závody Jarní všestrannosti. To je 
sport, kdy kůň a jezdec musí během tří dnů 
zvládnout tři různé jezdecké disciplíny – 
drezuru, parkur a terénní jízdu, která spočí-
vá v absolvování trati s umělými i přírodními 
překážkami. Letos jsme měli rekordní účast, 
přihlásilo se 280 soutěžících! Takové množ-
ství bychom ale nebyli schopni momentál-
ně zvládnout, nakonec startovalo 235 koní, 
což je i tak rekordní účast.

A pak už přišly na řadu dostihy?
Zahajovací dostihový mítink je už 

po mnoho let vypisován na 8. května. Letos 
bychom měli mít vzácnou návštěvu, a  to 
velvyslance Irské republiky, který by se měl 

stát patronem Irské lavice. Po něm každo-
ročně následuje dalších devět dostihových 
dnů a nejinak tomu bude i letos. Už v květ-
nu začíná čtyřdílný seriál kvali�kací na 127. 
Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, 
která odstartuje první říjnovou neděli, tedy 
7. října. Letos se vracíme i  k  Letnímu do-
stihovému dni, na němž by hlavním dosti-
hem měla být Cena Josefa Váni. Mítink se 
uskuteční uprostřed prázdnin. Je to reakce 
na  volání dostihových fanoušků, ale také 
majitelů a trenérů. Určitě to bude zajímavá 
alternativa prázdninového programu. 

Mluví se o tom, že by letošní Velká 
pardubická mohla být se zahraniční 
účastí. Bude tomu tak?

To teprve uvidíme, ale řekl bych, že vše je 
na dobré cestě. Už v závěru loňské sezony 
jsme navázali kontakty se zahraničními zá-
vodišti a majiteli zahraničních stájí. Na valné 
hromadě mezinárodního dostihového seriá-
lu Crystal Cup, kam patří i Velká pardubická, 
se nám podařilo prosadit podporu koním, 
kteří budou vyjíždět do zahraničí – ať už naši 
ven, nebo ze zahraničí k nám. V současnosti 
jednáme s irskými majiteli a už nyní máme 
přislíbeno, že k nám přivezou koně jménem 
Bless the Wings, který teď aktuálně doběhl 
druhý v irské Velké národní, takže si budeme 
držet palce. Rád bych ještě alespoň jednoho 
koně z Irska, máme přislíbenou účast koně 

švédského majitele a jednáme s trenéry koní 
z Francie. Je tu velký zájem i vedení města 
Pardubice o účast zahraničních koní ve 127. 
Velké pardubické s Českou pojišťovnou, kte-
rou budou podporovat.

Kdy budou uzavřeny přihlášky 
do 127. Velké pardubické s Českou po-
jišťovnou? 

Přihlašování je vícekolové. Uzávěrka 
přihlášek je 11. května, ale majitelé a trenéři 
pak mají možnost ještě dvou dodatečných 
přihlášek v zářijových termínech. Takže od-
hadovat, kdo bude na startu letošní Velké 
pardubické, je hodně předběžné. Roli hraje 
i to, kteří z přihlášených splní nutné kvali�-
kační podmínky, a také záleží na jejich aktu-
álním stavu před samotným dostihem. 

Jak vypadá kvali§kace na  Velkou 
pardubickou? 

Koně musí dokončit jeden ze čtyř kvali-
�kačních dostihů na pardubickém závodišti 
nebo obdobný dostih v zahraničí. Výjimku má 
jen vítěz předchozího ročníku, ten je do Velké 
pardubické kvali�kován automaticky. 

Kdy se kvali§kace konají? 
První startuje už 27. května, další jsou 

v červnu, v srpnu a v září. Zářijový mítink 
je už několik let zpátky zároveň oslavami 
Evropského dne koní. Jde o jednu z aktivit 
v  rámci sítě evropských „koňských“ měst. 
Pardubice budou v  příštím roce dokonce 
evropským hlavním městem koní. V  rámci 
Evropského dne koní na pardubickém závo-
dišti nejenže běháme dostih podporovaný 
sítí Euro Equus, ale společně s městem Par-
dubice připravujeme i doprovodný program 
zaměřený na propagaci tradice koní v part-
nerských městech.

Pojďme ještě připomenout další 
části letošního kalendáře akcí…

Určitě bych pozval na tři různá mistrov-
ství České republiky. To největší náš čeká 
v  červenci, kdy budeme hostit šampionát 
ve  všestrannosti neboli military. Vloni se 
u nás poprvé sešly všechny soutěžní katego-
rie v jeden čas a na jednom místě, a protože 
jsme se osvědčili, mistrovství se u nás zopa-
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kuje. Je nám ctí, že nad tímto mistrovstvím 
opět převezme záštitu ministr obrany pan 
Martin Stropnický. Dalším mistrovstvím ČR 
jsou závody spřežení, kdy své umění před-
vedou vozatajové s jednospřežími, dvojspře-
žími a také v královské disciplíně čtyřspřeží. 
A do třetice nás čekají mezinárodní závody, 
jejichž součástí bude i  mistrovství republiky 
v sedlových disciplínách ha«ingů, což je po-
pulární plemeno menších koní pocházejících 
z Tyrolska. Nesmím zapomenout ani na zá-
řijovou mezinárodní výstavu Koně v  akci, 
která každý rok nabízí rozmanitý program, 
v němž se představují koně všech plemen 
v  různých činnostech. Letošním tématem 
výstavy je „Svatba“, a pokud se nám náš zá-
měr podaří, uskuteční se u Taxisova příkopu 
opravdový svatební obřad.

Dále tu jsou parkurové závody, soutě-
že všestrannosti, spřežení či ve spolupráci 
s jízdním oddílem městské policie Huberto-
va jízda. Závodiště si také pronajímají další 
pořadatelé akcí, takže se můžeme těšit 
na různé kulturní či gastro festivaly, cyklo-
krosové závody, oblíbené běhy apod. 

Jaké akce chystáte v rámci dopro-
vodných programů?

Letos se chceme hodně zaměřit na pod-
poru charitativních projektů. Navázali jsme 
kontakty s nadací Lejly Abbasové či projek-
tem keňské nemocnice ITIBO, v němž je 
aktivní Aleš Bárta – dlouhá léta zdravotník 
na  našem závodišti. Spolupracujeme také 
s  handicapovanými atlety spolku Atleti-
ka bez bariér a v  létě se u nás uskuteční 
Sportiáda školy Svítání. Nabídku máme 
i pro školky a školy. Každý čtvrtek nabízíme 
programy pro děti s projížďkami na koních 
a  s  prohlídkou areálu i  policejních stájí. 
Ovšem připravili jsme i několik novinek pro 
diváky, a to nové fan zóny, modernější tech-
nologie, LED obrazovky atd. Rekonstruují se 
toalety na tribuně D, vzniká projekt na par-
koviště v  areálu a  hotov je také projekt 
na  nové kolbiště. Zmodernizujeme vnitřní 
televizní okruh a nově budeme mít i vlastní 
televizní studio s přenosem dostihů. 
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Pardubice slavnostně otevřely Chodník slávy před arénou

Pardubické sportovní osobnosti zvuč-
ných jmen se dočkaly ocenění na  ve-
řejném prostranství. Před pardubickou 
Tipsport arenou se koncem dubna otevřel 
Chodník slávy pardubického sportu. A dr-
žitelé sportovní „hvězdy slávy“ byly jeho 
otevření přítomny osobně! 

„Na  legendy sportu v  našem městě 
jsme opravdu pyšní a byla by škoda ne-
připomínat je trvaleji než symbolickým, 
„papírovým“ uvedením do  sportovní 
Síně slávy. Vybudování chodníku „hvězd“ 
v  prostoru před největším sportovním 
stánkem v Pardubicích, Tipsport arenou, 
považuji za  moderní, originální, přesto 

však důstojnou připomínku jejich úspě-
chů,“ uvedl pardubický primátor Martin 
Charvát.

Na  akci dorazily oceňované spor-
tovní legendy v  hojném počtu. Účast-
níci slavnostního odhalení hvězdného 
chodníku se tak mohli setkat s  Marti-
nem Doktorem, Dominikem Haškem, 
Vladimírem Martincem či Lídou Je-
línkovou, dorazili také Arnošt Křivka, 
Václav Machek či Zdeněk Uher. „Děkuji 
vám všem, kteří jste dorazili, že vám 
můžeme poděkovat osobně za vše, co 
jste udělali pro sport a Pardubice. Jste 
vzorem pro další generace a  věřím, 

že se chodník slávy stane navštěvo-
vaným cílem a  moderní připomínkou 
vašich skvělých úspěchů, vzory jsou 
potřeba,“ ocenil celoživotní práci spor-
tovců náměstek primátora pro sport 
Jakub Rychtecký. „I  když nejsme pou-
ze městem hokeje, ještě v neděli jsme 
s ohledem na vrcholící baráž trnuli, aby 
odhalení dlaždic se jmény hvězdných 
sportovců nemělo hořkou příchuť. Vše 
dobře dopadlo a  mě velmi těší, že se 
dnešní akce nese v  optimistickém du-
chu,“ dodal náměstek Rychtecký.

Na chodníku si obyvatelé i návštěv-
níci Pardubic přečtou medailonky 28 
osobností: svou hvězdu zde mají Jan 
Fibiger, Arnošt Křivka, Václav Vinař, Vla-
dimír Martinec, František Růžička, Hory-
mír Sekera, Zdeněk Zikán, Josef Doktor, 
Karel Srb, Radovan Brož, Milan Černický, 
Jaroslav Brož, Miroslav Martinů, Evžen 
Erban, Libuše Uhrová, Věra Hájková a Jiří 
Kovárník starší. Své dlaždice se samo-
zřejmě dočkají i vyhlášení Sportovci sto-
letí jako Dominik Hašek, Martin Doktor, 
Jan Kašpar, Věra Suchánková-Hamplová, 
Zdeněk Doležal, Václav Machek, Jaroslav 
Štork-Žofka, Ludmila Jelínková a  Miloš 
Svoboda. Každý rok bude prostor před 
arénou doplňován o  dlaždice se jmény 
nových laureátů Síně slávy pardubické-
ho sportu.

„Mít hvězdu na chodníku slávy je pro 
mě pochopitelně pocta, další ocenění 
mnoha let hokejové dřiny. Kéž jsou naše 
sportovní úspěchy motivací, že v  Par-
dubicích je na  koho navazovat. Budu 
moc rád, když se před arénou mladší 
generace zastaví a  třeba si uvědomí, 
že pro dosažení úspěchu je nutné něco 
udělat – a to platí ve sportu stejně jako 
ve vědě a  jakémkoliv jiném oboru,“ řekl 
jeden z oceněných, legenda (nejen) par-
dubického hokeje Vladimír Martinec.

Vybudování chodníku slávy proved-
ly Služby města Pardubic, a  to za  cel-
kem 760 tisíc korun. Investici hradilo 
město ze svého rozpočtu za  výrazné 
dotační podpory Pardubického kraje. 
Díky spolupráci s  Rozvojovým fondem 
Pardubic budou medailonky sportov-
ních osobností také v  pravidelných 
intervalech promítány na  velkoplošné 
obrazovce na aréně. Součástí chodníku 
slávy je také otočný stojan jako atrak-
ce pro kolemjdoucí, u nějž bude možné 
se vyfotit jako medailista. Na  stojanu 
budou představeni nejlepší sportovci 
Pardubicka v  daném roce s  jejich vý-
sledky a krátkým medailonkem. Na něm 
také najdou návštěvníci QR kód, ten je 
pomocí chytrých telefonů přesměru-
je na  web města, kde si budou moci 
o oceněných sportovcích přečíst více.

Ryanair stále míří na letiště v Pardubicích

Z města zmizí další bariéry

V  polovině dubna se na  některých 
webových serverech objevila informa-
ce, že společnost Ryanair ruší pláno-
vané lety z  letiště Pardubice. Jednalo 
se však o  nedorozumění. Jak EBA, a.s. 
ověřila přímo u společnosti Ryanair, lety 
z Pardubic se neruší!

Pardubice uvolní peníze na  projekty, 
jejichž cílem je odstranit ve městě bariéry 
a pomoci tak tělesně či jinak postiženým 
osobám. Z  Programu podpory bezbarié-
rovosti město vyčlení přes milion korun, 
který rozdělí mezi celkem čtyři subjekty 
– Pardubického partnera, Ty«oCentrum 
Pardubice, Českou abilympijskou asociaci 
a Východočeské muzeum v Pardubicích. 

Prostřednictvím Programu podpory 
bezbariérovosti se Pardubice snaží všem 

Obchodní a  marketingový manager 
společnosti Ryanair pro centrální a  vý-
chodní Evropu Denis Barabas k informa-
ci o  rušení letů z  Pardubic sdělil: „Toto 
tvrzení se nezakládá na pravdě. Ryanair 
nedávno ohlásil, že lety Pardubice – Lon-
dýn Stansted, operované třikrát týdně, 

bez omezení zpřístupňovat nejen veřejná 
prostranství. Například Pardubický partner 
plánuje vybudovat bezbariérový přístup 
k budově pošty Pardubice 5. Projekt vyjde 
na 450 000 korun, město jej podpoří část-
kou ve výši 405 000 korun. Služeb pošty 
pátého městského obvodu navíc využívají 
nejen obyvatelé Dukly a Višňovky, ale také 
klienti z  bezbariérového bytového domu 
Rokycanova ulice. Působí zde zároveň 
různé společnosti, jež zaměstnávají řadu 

začne provozovat již od  začátku září, 
a  to z  důvodu velkého zájmu a  vysoké 
poptávky ze strany českých klientů.“

Ředitelka společnost EBA, a.s. Hana 
Šmejkalová k tomu dodává: „Smlouva se 
společností Ryanair byla ze strany naší 
společnosti již podepsána. Nyní čeká-

tělesně či jinak postižených osob. S žádos-
tí o  dotaci byla stejně jako loni úspěšná 
také Česká abilympijská asociace, která 
na svůj projekt Poradenská a konzultační 
střediska bezbariérovosti od města získá 
�nanční podporu ve výši 250 000 korun, 
a  přes 50  000 korun město investuje 
do projektu Ty«oCentra Pardubice. Město 
prostřednictvím dotace pokryje také část 
nákladů na  projekt Východočeského mu-
zea Pardubice. To plánuje zrekonstruovat 

me na  podpis od  leteckého přepravce, 
vše by mělo být připraveno do  10. 5. 
2017, kdy pořádáme tiskovou konferenci 
s účastí zástupce Ryanairu, kde předsta-
víme spolupráci s tímto největším evrop-
ským leteckým dopravcem.“  

toalety a zvýšit tak komfort pro všechny 
své návštěvníky. Jednotlivé projekty posu-
zuje Komise pro bezbariérovost pardubic-
kého magistrátu. Jejím úkolem je zmapo-
vat stávající stav přístupnosti veřejných 
budov a  veřejného prostranství a  hledat 
cesty k  maximální bezbariérovosti. Pro-
gram existuje od roku 2014, dosud město 
podpořilo celkem 19 projektů, včetně těch 
výše zmíněných, částkou ve  výši zhruba 
4,5 milionu korun.

Eva Kadlecová, EBA, a.s.
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Podpory se dočkají nejen zaběhlé akce
Město uvolní peníze na podporu kultury 

a cestovního ruchu. Do zhruba stovky pro-
jektů vloží téměř 4,5 milionu korun, přičemž 
zhruba 3,5 milionu půjde do oblasti kultu-
ry a necelý milion pak poputuje do aktivit 
spojených s cestovním ruchem. Podpořeny 
budou například taneční soubory, muzea, 
různé jednorázové akce či takové projekty, 
které mají pomoci reprezentaci města.

„Letošní novinkou je, že jsme se kromě 
tradičních jednorázových a dlouhodobých 
akcí rozhodli prostřednictvím nového 
grantu podpořit budování infrastruktury 
a služeb v oblasti cestovního ruchu. Vylep-
šena tak bude návštěvnická infrastruktura 
v Natura parku, venkovní části zde budou 
doplněny o další vybavení a celkem sedm 
nových interaktivních prvků. Část peněz 
uvolníme na projekt SUP Pardubice, jehož 
cílem je vybudovat v  době letní sezony 
u parku Na Špici zázemí pro návštěvníky 
- půjčovnu paddleboardů s  úschovnými 
skříňkami, toaletami a  šatnami. V  rámci 
projektu vznikne také nafukovací vodní 
park s řadou atrakcí přímo na řece. Celko-
vé náklady projektu jsou 668 tisíc korun 
s  tím, že 150 tisíc tvoří dotace města. 

Budeme rádi, pokud provozovatel stihne 
tuto atrakci zajistit ještě letos, aby mohla 
fungovat v době konání Sportovního parku 
Pardubice,“ podotýká náměstek primátora 
zodpovědný za  sport, kulturu a  cestovní 
ruch Jakub Rychtecký.

Vodní park bude umístěn na vodní hla-
dině Chrudimky před lávkou. „Část prvků 
bude tvořit ‚překážkovou dráhu‘ a  část 
bude umístěna samostatně. Jak k  atrak-
cím, tak i  mezi nimi se budou nejen děti 
pohybovat na  paddleboardech. Myslíme 
však i  na  naše dospělé návštěvníky, pro 
něž chystáme hřiště na  vodní fotbal. 
I zde se hráči budou pohybovat na pad-
dlebordech,“ popisuje plány na následující 
sezonu za SUP Pardubice Lukáš Uncajtík. 
Město pardubickým paddleboardistům po-
mohlo již v jejich začátcích, kdy jim přispě-
lo na zakoupení prvních paddleboardů. Pro 
letošní letní sezonu si zde veřejnost může 
zapůjčit již přes 50 prken. 

Kromě vylepšení městských částí, tu-
ristického či cyklistického značení město 
investuje část peněz také do dětí. V ob-
lasti kultury se městu podařilo navýšit 
objem �nančních prostředků na celoroční 

činnosti dětských souborů a  mládeže. 
„V roce 2014 tato částka činila 500 korun 
na dítě, v roce 2016 se vyšplhala na 600 
korun za jednotlivce a v letošním roce činí 
až 800 korun na  jedno dítě,“ konstatuje 
Jakub Rychtecký.

Celkem bude podpořeno 110 projektů, 
z toho 13 spadá do oblasti cestovního ru-
chu a město je podpoří částkou 985 tisíc 
korun. Dotace na zbylých 97 projektů z ob-
lasti kultury, které byly vybrány v  rámci 
prvního dotačního kola Programu podpory 
kultury, činí přibližně 3,5 milionu korun. 
„Například Východočeské muzeum Par-
dubice dotační peníze investuje do svých 
pilířových akcí, jejichž základem je sedm 
výstav a speciální programy pro školy. Do-
tace byla schválena také v případě projek-
tu Vzdělávací a tvůrčí ateliér Východočes-
ké galerie Pardubice a 250 tisíc korun jsme 
uvolnili na  činnost amatérského Divadla 
Exil. Ve druhém dotačním kole programu je 
v městském rozpočtu rezervována částka 
2 miliony korun, která je určena na  pro-
jekty realizované v období od 1. července 
do  31. prosince letošního roku,“ uzavírá 
náměstek Rychtecký.

Rosická školka 
dostane novou 
kuchyni 
S  novou moderní kuchyní vstoupí 
do  příštího školního roku mateř-
ská škola v  Rosicích nad Labem. 
Rekonstrukce stávajícího stravo-
vacího provozu začne v  červnu, 
hotovo by mělo být před koncem 
prázdnin. Město Pardubice inves-
tuje do rekonstrukce zastaralé ku-
chyně svého předškolního zařízení 
zhruba pět milionů korun. Budova 
mateřské školy slouží svému účelu 
od  roku 1954, v posledních letech 
město postupně investuje do jejích 
oprav. Například v  roce 2008 byla 
budova zateplena, byla vyměněna 
okna i dveře a opravy se dočkala jak 
střecha, tak fasáda domu. Nyní je 
na řadě školní kuchyně, která již vy-
kazuje značné nedostatky zejména 
z  hlediska hygienických předpisů. 
Součástí rekonstrukce je také vý-
měna vzduchotechniky.
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Kaleidoskop dubnových událostí

Hokejové Dynamo zůstává v nejvyšší soutěži! Poslední barážové utkání v domácí hale přilákalo na stadion více než deset tisíc fanoušků, kteří se dočkali vytoužené výhry na Jihlavou 
4:2. Vítězství zajistilo Pardubicím kýžený bod a v extraligové soutěži tak zůstanou i příští rok. Hokejisté vyjádřili fanouškům svůj vděk za podporu v nelehké sezoně dlouhou děkovačkou.

Město už po jedenácté předalo ocenění svým nejlepším pedagogům, letos v prostorách 
VČD. Oceněni byli opět učitelé, pro něž je jejich práce posláním a jsou vzorem pro děti.

Záměr postavit a provozovat atletickou halu Dukla sportovní stvrdili svými podpisy pod me-
morandum primátor Martin Charvát a předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Služby města Pardubic slaví letos 20. výročí založení společnosti. Jednou z akcí, kterou 
v rámci oslav připravily, bylo symbolické vysázení 20 stromů. (na snímku žáci ZŠ Studánka) 

Do Pardubic zavítaly dvě dánské výstavy, které přiblížily pohled na kvalitu života Dánů - jakým 
způsobem mohou design města a dopravní plánování přispět k lepšímu životu jeho obyvatel.
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Na své si v parku přijdou všechny generace

Celkem 9 dní plných sportu, nové 
logo, nově ozdobená lávka přes Chru-
dimku. Co se ještě skrývá v  projektu 
Sportovní park Pardubice? Na minimálně 
15 stálých a několika variabilních stano-
vištích umístěných na souši i na řece se 
vystřídá nejméně 60 sportovních klubů 
a oddílů z Pardubic a okolí. Děti si tak vy-
zkouší nejrůznější aktivity, k nimž by se 
třeba jinak nedostaly, jejich rodiče si pak 
mohou užít řadu kulturních akcí, které 
program SPP doplní zejména o víkendu.

„Prostor u soutoku řek Labe a Chru-
dimky přímo vybízí k  pořádání podob-
ných akcí. Už loni se to ukázalo při 
konání Olympijského parku Pardubice. 
Rádi bychom zachovali kontinuitu to-
hoto úspěšného projektu, a proto jsme 
se rozhodli na něj navázat další podob-
nou akcí. Od 12. do 20. srpna tak bude 
park Na Špici patřit Sportovnímu parku 
Pardubice. Olympijský park rozzářil naše 
město a dal celé republice vědět, že Par-
dubice jsou městem sportu a  umějí to 
rozjet. Věřím, že tomu tak bude i  letos 
v parku sportovním,“ podotýká primátor 
města Martin Charvát.

Program Sportovního parku Pardubi-
ce je cílen především na děti a příměst-
ské tábory, pořadatelé hodlají oslovit 
také mateřské a  základní školy. „Chce-

me zapojit děti z  pardubických mateř-
ských a  základních škol, které budou 
mít od  června možnost si hrací kartu 
zakoupit za  zvýhodněnou cenu. Stejně 
jako vloni z  rozpočtu města navíc pod-
poříme i  tábory při sportovním parku 
Pardubice. Naším cílem je ukázat nejen 
dětem, že sport je skvělý způsob, jak trá-
vit volný čas. Nabídka bude i letos velmi 
pestrá, z  důvodu velkého zájmu klubů 
rozšiřujeme stanoviště také  na  par-
dubický zámek, nové atrakce se snad 
objeví i  na  vodě,“ konstatuje náměstek 
primátora zodpovědný za  sport Jakub 
Rychtecký.

V rámci loňského Olympijského parku 
Pardubice si děti mohly kromě sportov-
ních zážitků odnést diplomy a  medaile, 
které obdržely za určitý počet splněných 
stanovišť. Ocenění budou moci získat 
i  na  letošním SPP. Za  splnění připrave-
ných stanovišť čeká na malé i velké spor-
tovce diplom, pro velké nadšence budou 
připraveny i  medaile za  bonusová sta-
noviště. Ty získají všichni, kteří obejdou 
stanoviště nejen v  parku Na  Špici, ale 
také ta, která se budou nacházet v pro-
středí zámku. Zde rovněž bude celý Spor-
tovní park Pardubice slavnostně zahájen, 
a to v pátek večer 11. srpna vystoupením 
skupiny Sabrage.

Každodenní program parku bude 
startovat v 9 hodin. Ranní ptáčata však 
mohou přijít dříve. „Součástí SPP bude 
také ranní rozcvička v podobě programu 
Vstávejte s parkem, s nímž se návštěv-
níci budou moci probouzet již od  7:30 
hodin. Nebude to však jen o  nějakém 
protažení, ráno budou na  programu 
různé formy cvičení, například kruhový 
a  funkční trénink, port de bras, tabata 
nebo bosu. Samotná stanoviště se bu-
dou uzavírat v 18 hodin, následovat však 
bude část Usínejme s parkem. Ta se bude 
konat každý večer od 19 hodin a určena 
bude zejména rodičům s  dětmi,“ uvádí 
Andrea Pavlíková z  Kulturního centra 
Pardubice, které letošní SPP pořádá.

Návštěvníci nepřijdou ani o exhibice, 
autogramiády z řad zástupců zúčastně-
ných klubů, streetbalový turnaj pro veřej-
nost, americký fotbal, basketbal, karate, 
judo, capoeiru, baseball či pro Pardubice 
tradiční inline bruslení. Na pardubickém 
zámku budou pro změnu připravena mi-
nimálně dvě pevná stanoviště. Chybět 
nebudou ani  stanoviště netradičních, 
nových a  moderních sportů. Součástí 
parku tak bude Segway arena nebo Ji-
past park s atlety.

Řada aktivit bude zaměřena také 
na seniory formou doplnění prvků na ně-
kterých stanovištích. „Na  vybraných 
stanovištích bude pro seniory připravena 
alternativa se sníženou náročností, ať si 
léto v  Pardubicích mohou užít opravdu 
všichni, od  dětí po  babičky a  dědečky. 
I  letos bychom navíc chtěli propojit 
sport s prezentací poskytovatelů sociál-
ních služeb v našem městě. Veletrh so-
ciálních služeb se bude konat ve středu 
16. srpna v prostorách zámku,“ popisuje 
plánované aktivity manažer projektu Pa-
vel Stara.

Pokud vás zajímá kulturní program, 
těšit se můžete na již známé akce. O kul-
turu budou posíleny zejména víkendy, 

nejen řemesla vám na pardubickém zám-
ku představí Festival chutí, vůní a řeme-
sel, chybět nebude akce Služeb města 
Pardubic Zažij město a  do  Ameriky vás 
přenese festival Friends Fest. O  dalším 
víkendu, 19. a 20. srpna, budou následo-
vat folkový festival Pernštejnská fortuna 
a III. kvali�kace na Velkou pardubickou. 
V sobotu 19. srpna se však bude také bě-
hat, takže pokud vám tento sport není 
cizí, nezapomeňte se zúčastnit Foxconn 
day.

Celkové náklady na  pořádání této 
akce by se měly pohybovat kolem 3,5 
až 4 milionů korun s tím, že z Programu 
podpory sportu město na akci vyčlenilo 
1,5 milionu korun. „Od partnerů předpo-
kládáme příjmy ve výši 1,5 milionu korun, 
příjmy z  hracích karet pak odhadujeme 
na  150 tisíc korun. Celkový rozpočet 
v  tuto chvíli činí 3,65 milionu korun,“ 
uvádí k nákladům parku náměstek Rych-
tecký. Na pořádání akce se bude �nanč-
ně podílet také Pardubický kraj, který je 
hlavním partnerem projektu. „Krajské 
zastupitelstvo schválilo podporu tomuto 
projektu ve výši půl milionu korun. Věří-
me, že Sportovní park Pardubice přiláká 
po  velkém úspěchu olympijského parku 
do  Pardubic návštěvníky ze všech kou-
tů našeho regionu. Doufáme, že znovu 
vzroste mezi dětmi zájem o sport, ať už 
je to kterýkoliv,“ uvedl hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický.

Na  pořádání příměstských táborů 
město uvolní z Programu podpory volné-
ho času 150 tisíc korun. Ty jsou určeny 
pořadatelům příměstských táborů, které 
si do parku přijdou aspoň na dva dny za-
sportovat.

Informace týkající se parku budou 
v  příštích týdnech aktuálně vkládány 
na  web www.pardubice.eu/sportovni-
park, novinky pak najdete především 
na  facebookovém pro�lu www.face-
book.com/SportovniParkPardubice. 

Běžci z partnerských měst v půlmaratonu nepropadli
Letošnímu vinařskému půlmaratonu 

kralovali Keňané, na více než 21kilometrové 
trati se ale neztratili ani běžci, kteří přijeli 
do Pardubic z partnerských měst. Senzač-
ní výkon v půlmaratonu předvedla Patrícia 
Puklová z Vysokých Tater. S časem 1:24:04 
skončila sedmá ve  své kategorii a  99. 

v absolutním pořadí z téměř 1 500 běžců. 
Z  mužských reprezentantů partnerských 
měst se v  půlmaratonu nejlépe umístil 
Mikael Ostergren ze švédské Skelleftey. 
S  časem 1:38:28 skončil ve  své kategorii 
79. V absolutním pořadí byl 301. Do první 
stovky závodníků se „vešel“ také Benni Fink 

ze Selbu, který se ale vydal na trať závodu 
na deset kilometrů a skončil osmdesátý.

Půlmaraton se léta nese v duchu me-
zinárodní spolupráce. I  letos tato tradiční 
akce svedla na start jak profesionální běžce, 
tak rekreační sportovce a atlety z partner-
ských měst. Na pozvání města do Pardubic 

přijelo 20 atletů z míst, která s Pardubicemi 
pojí vzájemné partnerství. Nejpočetnější 
byla tradičně výprava z  belgického Ware-
gemu, který zastupovalo osm atletů. Dal-
ší čtyři běžci přijeli ze švédského města 
Skelleftea, tři z  polského Bełchatowa, tři 
z Vysokých Tater a dva z německého Selbu. 
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Pardubický vinařský půlmaraton 2017 rozhýbal celé město

Folklorní festival odstartuje Pernštýnskou nocí

Za  ideálního běžeckého, i  když větr-
ného počasí se v  ulicích Pardubic usku-
tečnil v  sobotu 15. dubna další ročník 
Pardubického vinařského půlmaratonu. 
Organizátoři akce, vinař Oldřich Bujnoch 
a sportovní klub KPA Pardubice, připravili 
na celý den bohatý sportovní, ale i spole-
čenský program, jehož centrem bylo pře-
devším Smetanovo náměstí a  starobylé 
Pernštýnské náměstí. Po  slavnostním 
zahájení celé akce u  Východočeského 
divadla se uskutečnil masový Lidový běh 
Vaňka Vaňhy ulicí Sukovou a třídou Míru 
pro širokou sportovní veřejnost, přede-
vším však pro kolektivy základních škol, 
mateřských škol a  rodičů dětí. Přestože 
se tento běh konal v době velikonočních 

Folklorní festival Pardubice – Hra-
dec Králové odstartuje již tradičně všem 
známou Pernštýnskou nocí. V  pátek 2. 6. 
od 19:30 hodin bude město Pardubice žít 
folklorem. Na  Pernštýnské noci se každo-
ročně potkávají folklorní soubory nejen čes-
ké, ale i zahraniční. Staré město si podmaní 
ukázkami tanců a  zpěvem. Ze dvou podií 
na  Pernštýnském náměstí (u  Evropského 
spolkového domu a u radnice) a z atria rad-
nice v tento večer čiší veselí. A stejně tak 
je tomu i pod scénami. Staročeský jarmark 
plný tradičních řemesel láká k  návštěvě 
Pernštýnské noci místní i  přespolní. Také 
šikovní lidoví výrobci se s pestrou nabídkou 
svých produktů v  tento den do  Pardubic 
velmi rádi vracejí. „Pernštýnská noc je sou-
částí Pardubic už mnoho let. Potkávají se tu 
přátelé a známí, baví se u živých a energií 
nabitých folklorních vystoupení, dají si spolu 

prázdnin, zúčastnilo se jej více než 1 400 
běžců všech věkových kategorií. Každý 
z  účastníků běhu obdržel v  cíli závodu 
pamětní medaili a  nejpočetnější školní 
kolektivy byly odměněny za účast �nanč-
ními dary.

Opravdu závodit se začalo, když 
na start na Smetanově náměstí nastou-
pili účastníci Pohárového závodu handbi-
ke sportovců, a to již na půlmaratonské 
trati. Skvělého výsledku dosáhl vítěz 
tohoto závodu Václav Antal, který trať 
(21,1 km) ujel za  pouhých 35:48 minut. 
Bezprostředně po  hadbike závodu se 
na  start postavili závodníci koloběžek 
a i ti, v počtu 97 mužů a žen, absolvovali 
svůj závod na trati půlmaratonu. 

něco dobrého na zub nebo třeba „po kalíš-
ku“ lahodné medoviny. Je to večer pohody 
a dobré nálady,“ popisuje atmosféru Pern-
štýnské noci Andrea Pavlíková, pověřená 
řízením Kulturního centra Pardubice. 

Nejen folklorem živa je Pernštýnská 
noc! Před Galerií města Pardubic bude znít 
pro změnu muzika folková. Hudební skupi-
na Isara se pohybuje na pomezí folku, rocku 
a world music. Kapela Strunovrat hraje ze-
jména romantický folk. Obě vystoupí na Pří-
hrádku v rámci Pernštýnské noci. Zámek již 
tradičně ovládne historický program.

Před půlnocí se rozezní Zelená brána. 
Poslední tóny večera uzavřou Pernštýnskou 
noc, nikoliv však celý folklorní festival. Ten 
se na sobotu přesune do Hradce Králové, 
aby se v neděli vrátil do Pardubic a udělal 
za letošním ročníkem tečku, a to od 14 ho-
din tradičním Rozmlouváním na zámku.

Skutečným běžeckým závodem se pak 
stala KIEKERT desítka na  trati jednoho 
půlmaratonského kola. Tohoto závodu se 
zúčastnilo 429 závodníků a  soutěžilo se 
jak v jednotlivcích, tak v soutěži družstev. 
Vítězem tohoto závodu se stal pardubický 
atletický odchovanec a současný nejlepší 
český chodec a  reprezentant ČR Lukáš 
Gdula v čase 35:24 minut a ostatní sou-
peře nechal daleko za  sebou. V  soutěži 
družstev pak zvítězilo družstvo garantu  
závodu Kiekert.

Vyvrcholením celého sportovního dne 
pak byl samotný Pardubický vinařský 
půlmaraton. Již po  sedmé za  sebou se 
běžel současně i  jako mistrovství  České 
republiky mužů a žen. Aby se mistrovský 
závod běžel v  jednom městě nepřetržitě 
tolikrát za sebou, je v historii této atletické 
disciplíny ojedinělá záležitost. Celkově se 
na  start tohoto závodu postavilo 1 187 
běžců a běžkyň z 21 států z celého světa  
včetně favoritů - běžců a běžkyň z Keni. Ti 
pak společně absolvovali ve  dvou kolech 
půlmaratonskou trať v  přilehlých ulicích 
několika městských obvodů a  centrem 
města Pardubic s cílem na Pernštýnském 
náměstí. Podle očekávání se absolutními 
vítězi závodu stali běžci a běžkyně z Keni, 
kteří obsadili vždy 3 první místa ve svých 
kategoriích. V  mužské kategorii za  dosti 
silného větru dosáhl vítěz Hillary Kymaiyo 
času 01:03:39 hodin a  v  kategorii žen 

Pohádkové království 
Den naplněný programem pro děti a tra-

dičními řemesly, tak bude vypadat sobota 
20. května od  10 do  17 hodin na  zámku 
v Pardubicích. V pohádkách si na pódiu za-
skotačí neposlušná kůzlátka, čerti nebo tře-
ba vodníci. Nádvořím budou znít veselé po-
hádkové písničky. Úsměv na tváři vykouzlí 
i veselí chůdaři, kteří se zapojí do celého dění 
a jejichž vysoké postavy nikdo nepřehlédne. 
Nejen s ukázkami své práce, ale i s tvořivý-
mi dílnami budou připraveni doboví výrobci. 
Návštěvníkům usednou na  ruce dravci. 
Královská rodina dorazí na zámek v kočáře 
taženém koňmi kolem 14 hodiny. Kočár pak 
bude k dispozici všem příchozím, stejně tak 
jako poníci, kteří svezou děti v zámeckém 
parkánu. Na  nádvoří bude o  poznání více 
tradičních řemesel i dobových prodejců než 
v předchozím roce.

Stellah Barsosio času 01:12.39 hodin. Ví-
tězi českého mistrovství republiky se stali 
v mužích Vít Pavlišta v čase 01:07:31 hodin 
a v ženách nestárnoucí Petra Kamínková 
v čase 01:18:00 hodin. Obdiv a poděková-
ní ale patří všem, kteří se postavili na start 
a doběhli do cíle.

Na  Pernštýnské náměstí, které bylo 
centrem veškerého dění a  cílem všech 
závodů, tak v  tento den dojelo nebo do-
běhlo do  cíle celkově přes 3 100 spor-
tovců, jak vrcholových a výkonnostních, 
tak i příležitostných. Na  své si zde přišli 
i diváci, pro které bylo připraveno bohaté 
občerstvení i  kulturní program. Setkat 
se tu mohli i  s  pozvanými bývalými vr-
cholovými sportovci. Přestože se závod 
konal v době delšího velikonočního volna, 
v určitých částech Pardubic se na závody 
sešlo značné množství diváků, především 
pak na třídě Míru a na náměstí Republiky. 
Samotné Pernštýnské náměstí pak doslo-
va návštěvností praskalo ve švech.

Pořadatelům, dobrovolníkům a dalším 
pomocníkům se podařilo uskutečnit veli-
ce zdařilou sportovní i společenskou akci, 
která patří mezi ty, jež jsou pro krajské 
město Pardubice ozdobou a  propagací. 
Proto vás již dnes zveme na další ročník 
Pardubického vinařského půlmaratonu, 
který se koná v příštím roce  - těšíme se 
na vás v sobotu 14. dubna 2018. 

Míla Kalinová, spolupořadatel

Nový ředitel 
Českého rozhlasu
Ředitelem ČRo Pardubice a Hradec 
Králové je od 1. března Jiří Kánský. 
„Výrazné programové změny ne-
plánuji. Osobně se ale těším na pří-
mé přenosy. Živé vysílání je kořením 
každé rozhlasové stanice. Chystá-
me nedělní podvečerní pořad o kro-
nikách Pardubického kraje, o  za-
niklých i  současných pivovarech 
a  významných osobnostech,“ říká 
nový ředitel pardubického studia. 
Jiří Kánský působil v privátním Rá-
diu Metuje jako moderátor a ředitel 
programu, následně pracoval jako 
editor ČRo Regina. Do  roku 2013 
působil jako ředitel regionální sta-
nice ČRo Hradec Králové, později 
zastával pozici analytika programu. 
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Bonifanti se vrátili z úspěšného turné v Japonsku

CreArt propojil umělce 13 evropských měst

65 let trolejbusové dopravy v Pardubicích

Poslední dubnové úterý se s  velkými 
ovacemi a vítáním vrátil na pardubické vla-
kové nádraží Chlapecký sbor BONIFANTES 
z koncertního turné po  Japonsku. Pardu-

Projekt CreArt, který v uplynulých pěti 
letech „propojil“ třináct evropských měst, 
končí. Jeho cílem bylo podpořit kreativitu 
a umělecké aktivity obyvatel zúčastněných 
měst a  být prostředníkem při navazování 
vztahů mezi umělci různých zemí i subjektů 
na umělecké aktivity přímo napojených, ať 
jsou to galerie, či jiné kulturní instituce. Cre-
Art tak položil základ pro další spolupráci.

Za pět let najezdili organizátoři projektu, 
který byl spolu�nancován EU, více než 28 
tisíc kilometrů mezi zúčastněnými měs-
ty a  zprostředkovali řadě talentovaných 
umělců kontakt s tvorbou jejich kolegů, ale 
také s odbornou i laickou veřejností. Právě 

Brány dopravního podniku se pro veřej-
nost otevřou  u příležitosti 65. výročí tro-
lejbusové dopravy v Pardubicích 13. května.

Od 9 hodin dopoledne budou moci zá-
jemci nahlédnout do technického zázemí 
vozovny, projít výstavu pardubických i hos-

bičtí kluci pod taktovkou Jana Míška tak 
v hlavním městě Japonska absolvovali své 
první japonské koncertní turné, kde se stali 
součástí o�ciální prezentace České re-

publiky. BONIFANTES pro koncertní turné 
v Japonsku vybral a připravil 24 nejlepších 
pěvců, kteří absolvovali vystoupení na vel-
vyslanectví České republiky, na jedné z to-
kijských radnic či v  koncertní hale Tobu 
Friend Hall a  dalších místech. Naprosto 
nečekaným zážitkem bylo setkání s  gu-
vernérkou čtyřicetimilionové metropole 
Tokio paní Yuriko Koike, která byla vybrána 
magazínem TIME mezi 100 nevlivnějších 
osobností světa. Za přítomnosti celostát-
ních televizních kanálů BONIFANTES paní 
guvernérce zazpívali českou píseň Ó lásko. 

Japonské publikum je velmi přátelské 
a  česká hudba je mu blízká. Pardubičtí 
pěvci sklízeli úspěch zejména za provede-
ní hudby českých autorů, vedle Dvořáka 
a Smetany sklidil bouřlivý potlesk Jan Jirá-
sek za svou skladbu Credo, Agnus Dei z Mi-
ssa propria. Kuriozitou koncertů byla česká 
lidová píseň Ej lúčka zpívaná v japonštině. 

v těchto kontaktech, v příležitosti vyces-
tovat a vystavovat či tvořit ve zcela od-
lišném prostředí spočívá jeden z hlavních 
přínosů tohoto projektu - v poznávání od-
lišné kultury, jiného myšlení.

Celkové náklady na pětiletý mezinárod-
ní projekt přesahují tři miliony EUR. Polovina 
nákladů je hrazena z prostředků EU, druhou 
polovinu hradí členská města. Pardubice 
investovaly z vlastního rozpočtu do rozvoje 
kreativity svých obyvatel za pět let zhruba 
2,4 miliony korun. Pardubice byly jediným 
městem ČR, které se do unikátního projektu 
zapojilo. Vedle Pardubic se v CreArt angažo-
valo dalších 12 evropských měst.

tujících vozů MHD nebo si zajet na exkurzi 
na  loď Arnošt z Pardubic, kterou dopravní 
podnik rovněž provozuje. Součástí celého 
dne budou vyhlídkové jízdy po městě a při-
lehlém okolí historickými vozy. Poprvé bude 
také představen zrekonstruovaný trolejbus 
Škoda 8Tr.

Tento typ trolejbusu, který na  linkách 
MHD jezdil v letech 1957 – 1972, dnes znají 
spíše už jen pamětníci. Nejen oni, ale zcela 
jistě i mladší fanouškové městské dopravy 
ocení možnost projet se pardubickými uli-
cemi právě tímto trolejbusem.

Kristýna Vojáčková, BONIFANTES

Již po prvním odzpívaném koncertu 
bylo jasné, že se pardubičtí kluci sta-
nou miláčky publika. BONIFANTES po-
dávali při koncertech perfektní výkony, 
za  které byli pravidelně odměňováni 
dlouhotrvajícím aplausem, vyvolává-
ním slůvka bravo a žádáním přídavku. 
Vedle dychtivých proseb o  společné 
focení a  podpisy dostali chlapci také 
spoustu srdečných pozvání k návratu 
do této země.

Během turné měli Bonifanti možnost 
poznat Japonsko ve všech jeho podobách, 
od  čajových rituálů či samurajského vy-
stoupení po  dechberoucí pohled na  cen-
trální Tokio, Duhový most nebo tokijskou 
Sochu svobody. Ještě nyní v  chlapcích 
rezonuje velké množství poznatků a zku-
šeností, které si ze země vycházejícího 
slunce přivezli. 

Rozšiřte řady 
pardubických 
strážníků 
Městská policie Pardubice vypisuje 
výběrové řízení na pozici Strážník. 

Požadujeme: bezúhonnost, spo-
lehlivost, minimální věk 21 let, 
zdravotní způsobilost, střední 
vzdělání s maturitní zkouškou. Na-
bízíme: zajímavou práci v mladém 
kolektivu, 25 dní placené dovolené, 
příspěvek na stravování, příspěvek 
na penzijní nebo životní pojištění, 
ozdravný program, 4 dny hraze-
ného volna při zdravotní indispo-
zici, příspěvek na očkování, získání 
zbrojního průkazu aj.

Pokud jste již dnes rozhodnuti 
o  podání přihlášky, vyplněný do-
tazník a  čestná prohlášení (na-
leznete na  webových stránkách 
městské policie) spolu s ručně psa-
ným životopisem doručte na  ad-
resu: Městská policie Pardubice, 
Pernerova 443, 530 02 Pardubice. 
V případě zájmu se vám ozve náš 
personalista. 

Více na  internetových  stránkách 
www.mppardubice.cz. 

Muzejní noc hned 
na pěti místech! 

Přijďte na  13. ročník Pardubic-
ké muzejní noci, která se koná 19. 
května od 17 do 23 hodin - vybrané 
objekty, jejich výstavy a bohatý pro-
gram budou celou noc zdarma! 

Východočeské muzeum zahájí 
akci prohlídkou výstavy Tak jsme žili 
ve 20. století, která mapuje promě-
ny životního stylu v letech 1918 až 
1989. K výstavě se váže i přehlídka 
automobilových veteránů na  ná-
dvoří, chybět nebudou restaurátor-
ské dílny pro děti nebo pozorování 
hvězd z věže zámku. Východočeská 
galerie připravila skvělé workshopy 
a programy, jejichž koncepce vychá-
zí z  rozmanitého zpracování foto-
gra�e, inspirací se stane fotogra�c-
ká výstava Luďka Vojtěchovského. 
Návštěvníci si vyzkouší práci s  ca-
merou obscurou a vyvolávání černo-
bílých fotogra�í, objeví tajemství fo-
togramů a light artu. Galerie města 
Pardubic na Příhrádku zve na dětské 
divadlo Malý Mikuláš podle knihy 
Mikulášovy patálie a Saxofon a zpěv 
v rytmu swingu v podání KKK Jazz 
tria. Krematorium své brány otevře 
od 18 do 21:30 hodin, v Museu MHD 
a  železnice Rosice návštěvníky če-
kají zahradní železnice, parní stroj 
aj. Více na vcm.cz nebo www.vcg.cz.
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Průřez historií letectví - Pardubice čeká další Aviatická pouť

Květen v Pardubicích ve zkratce

Sdružení Aviatické pouti

Již po  sedmadvacáté se rozburácejí 
nad pardubickým letištěm motory léta-
jících skvostů  z  domova i  ze zahrani-
čí. Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara má 
své stálé místo v  kalendářích nejenom 
všech příznivců letectví a  aviatiky, ale 
patří dnes již mezi největší akce konané 
v  Pardubicích a  největší letecké show 
v  ČR. Do  Pardubic přijíždějí po  řadu let 
i návštěvníci ze zahraničí. Takový průřez 
historií letectví a  aviatiky se kromě an-
glického Duxfordu jen tak nevidí. Každý 
rok přinášíme našim divákům vždy něja-
ké novinky. Těmi letošními je bezesporu 
akrobatická skupina BREITLING JET 
TEAM a  Lockheed Super Constellation. 
Připomeneme si také ženy v  kokpitu. 
Po  celou dobu konání Aviatické pouti 

Ukrajina - od Majdanu k válce
V pondělí 15. května 2017 se uskuteční 

od 18 hodin v Divadle 29 přednáška, která 
chce očima odborníků i  přímých účastníků 
přiblížit situaci na východní Ukrajině. Téma, 
které se netýká jen Ukrajiny a jejích obyva-
tel. I v Pardubicích žijí lidé, do jejichž osudů 
nebo osudů jejich blízkých válka na východní 
Ukrajině zasáhla. K tématu budou diskutovat 
Radko Mokryk z Ústavu východoevropských 
studií Filoso�cké fakulty Univerzity Karlovy 
a  Pavel Trousil z  organizace Člověk v  tísni. 
Přednášku realizují členové pracovní skupi-
ny „Cizinci, národností a  etnické menšiny“ 

bude návštěvníkům k  dispozici legio-
vlak a  řada dalších zajímavostí v  rámci 
letového i  pozemního programu. Teď si 
už jenom můžeme přát modrou oblohu 
bez mráčků a přízeň vás, diváků. Veškeré 
informace o programu, dopravě atd. na-
jdete tradičně na www.aviatickapout.cz 
a facebooku - aviatická pouť. Letu zdar 
na 27. Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara 
ve dnech 3. a 4. června v Pardubicích. 

Vždy den před konáním Aviatické 
pouti uctíváme památku nositele tohoto 
jedinečného leteckého víkendu v Pardu-
bicích. V pátek 2. června,  kromě květin 
u pomníku na náměstí Dukelských hrdinů, 
položíme květiny k soše Ing. Jana Kašpa-
ra na tř. Míru v Pardubicích. 

Jako předposlední premiéru stávající 
sezony uvede Východočeské divadlo hru 
německého dramatika Martina Sperra 
Lovecké scény z Dolního Bavorska, kte-
rou s pardubickým souborem zkouší re-
žisér Filip Nuckolls. Inscenaci s Petrem 
Borovcem v  hlavní roli zhlédnou první 
diváci v sobotu 13. května v Městském 
divadle.

Titul pro pardubické divadlo objevil 
jeho bývalý dramaturg Zdeněk Janál 
na  festivalu v  Nitře, kde s  ním v  roce 
2011 hostovalo budapešťské národní 
divadlo v  režii svého šéfa Róberta Al-
földiho. „Byl to obrovsky silný divadelní 
zážitek. Hru jsem si potom našel, přečetl 
a zjistil jsem, že ji u nás inscenoval zatím 
jen Petr Kracik v roce 1991 v Divadle pod 

Palmovkou. Od  té doby mi je záhadou, 
proč tak geniálně napsaná a  velmi he-
recká hra, kde má celý soubor výborné 
herecké příležitosti, se u  nás už jindy 
nehrála,“ říká Zdeněk Janál. 

Ústředním tématem je princip out-
siderství, princip jinakosti. Hra nahlíží 
na  vesnici, kde se jinakostí vyznačuje 
hned několik postav, které se snaží asi-
milovat do  společnosti, být přijímáni 
jako normální. „Jako většinová spo-
lečnost často cítíme mnoho strachu 
a potřebu takové lidi od  sebe odehnat, 
vyštípat je pryč, abychom se s nimi také 
‚nenamočili‘. Takže je pro nás velmi dů-
ležité, co se říká, co se povídá, a  to je 
mnohdy podstatnější než realita. O tom 
hra pojednává. Její děj se odehrává krát-

ce po druhé světové válce v roce 1949, 
tedy v období změn společensko-politic-
kých poměrů, ale zjišťujeme, že i když se 
svět mění, lidé zůstávají pořád stejní,“ 
uvádí Zdeněk Janál. 

Hra vznikla v  60. letech minulého 
století a  v  Německu platila za  poměrně 
skandální, přestože Sperr neměl potře-
bu šokovat, pouze chtěl přimět diváka 
ke  spoluuvažování o  daném problému, 
který ve své hře dramaticky rozvíjí. „Ani 
mým cílem není šokovat. Když jsem někdy 
v  minulosti vytvořil skandální inscenaci, 
ještě ani hodinu před premiérou jsem ne-
tušil, že bude skandální! Překvapuje mě, 
že ještě dnes může někoho šokovat tře-
ba muzikál Klec bláznů. Myslel jsem si, že 
téma homosexuality, které je podstatnou 

Východočeské divadlo chystá hru o xenofobii v nás
součástí naší hry, je už dnes vyřešené 
i na té poslední české vesnici a že jsme 
schopni se na toto téma s nadhledem po-
dívat. My jako inscenátoři homosexualitu 
nepropagujeme, ale ani se jí nestraníme, 
ani ji nezavrhujeme. Nehlásáme přeci 
v divadle argumenty jako z politické tribu-
ny. Ale skrze životní situace a argumenty 
vybízíme k  úvahám, jak řešit jinakost. 
A  jinakost není jen o homosexualitě, ale 
třeba o  barvě pleti, o  kulturní jinakosti, 
o jinakosti řeči apod. Lovecké scény jsou 
o jinakosti a jejím přijímání, o solidárnos-
ti s  touto jinakostí, není jen o  tom, jak 
v poválečném roce 1949 chtěli v německé 
vesnici ‚vyštípat‘ homosexuála,“ tvrdí re-
žisér Filip Nuckolls.

Radek Smetana, mluvčí divadla

Seniorcentrum 
10. 5. 14.00 Hudební odpoledne se 
Zuzanou Grohovou   

14. 5. 14.00 Taneční odpolední čaje 
v KD Hronovická

17. 5. 14.00 Videoprojekce J. Nová-
ka: „Egypt, Sinajský poloostrov“ 

19. 5. 14.00 Posezení s harmonikou

31. 5.  14.00 Cyklus literárních před-
nášek „Studánky“: Fráňa Šrámek 
– básník rudého květu a stříbrného 
větru, přednáší Jana Bartůňková

komunitního plánování sociálních a  souvi-
sejících služeb v  Pardubicích. Akce probíhá 
v rámci programu Multikulturního týdne. 

Zajímavé dny otevřených dvěří, po-
znamenejte si do kalendářů 

Víte, jak pozná, kolik je hodin, člověk, 
který nevidí? Tušíte, že to asi nějak jde, ale 
neumíte si to představit? Tak právě Vám je 
určeno pozvání Ty�oCentra Pardubice, o.
p.s., poskytovatele sociálních služeb pro lidi 
se zrakovým postižením, na den otevřených 
dveří s názvem „Čas aneb jak kompenzační 
pomůcky pomáhají“, který se koná v úterý 

16. května od 10 do 17 hodin na nábřeží  Zá-
vodu míru 1961. 

Společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. vás 
zve na den otevřených dveří služeb Nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež Free 
klub. Návštěvníci se budou moci dozvědět 
podrobnější informace o  tom, jak sociální 
služba funguje, prohlédnout si prostory 
a vyzkoušet aktivity, které klub nabízí. Celý 
den budou dveře Free klubu otevřeny pro 
děti i dospělé, kteří se o službu zajímají, chtě-
jí si popovídat s pracovníky a zažít něco no-
vého. Akce se koná v úterý 30. května od 9 
do 17 hodin, Jungmannova 2550. 
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Dynamo se udrželo. Pardubice jsou nadále extraligové
Nejtěžší sezonu mají za sebou pardu-

bičtí hokejisté. Svou příslušnost k tuzem-
ské elitě museli obhajovat v náročné bará-
ži, až v jejím posledním kole se de�nitivně 
zachránili. Výrazně jim pomohli tradičně 
nejlepší fanoušci, kteří dokázali v  baráži 
dvakrát vyprodat Tipsport arenu.

„Sezona byla ohromně těžká. Jsem rád, 
že jsem v tom nebyl sám – základem byli 
naši fanoušci. Chtěl bych všem poděkovat 
za  podporu. Dynamo FANS se sjednotili 
a v baráži byli možná i rozhodující energií, 
která hnala hráče a management do toho, 
že záchrana má smysl. Jsem rád, že se to 
podařilo, už kvůli nim,“ řekl primátor města 
Martin Charvát, který byl z tak emotivního 
závěru hokejové sezony dojatý. „Tolik po-
zitivní energie jsem snad nikdy jindy neza-
žil. Jednoznačně se potvrdilo, že Pardubice 

Zajímavá dramaturgie, sopranistka 
Christina Johnston a violoncellista Eduard 
Šístek jako hosté, křest nového CD, ale 
i  představení hudebního projektu „Češi 
ve  Vídni“ – přesně takový bude program 
květnových abonentních koncertů Komor-
ní �lharmonie Pardubice, které se konají 
ve  dnech 15. - 17. května vždy od  19.30 
hodin v Domě hudby. Posluchači uslyší dílo 

Vyšší podpora, než jaká je v  Integro-
vaném regionálním operačním programu 
(IROP), se v tomto programovacím obdo-
bí (2014–2020) již nedá očekávat. Proto 
je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co 
uvažují o  zateplování či pořízení foto-
voltaických kolektorů, případně o  změně 
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní roz-
voj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, 
zrychluje administraci a zároveň hledá dal-
ší možnosti jak pomoci žadatelům získat 
potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 
30 – 40 % z celkových výdajů projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále 
zjednodušuje proces předložení žádostí 
o podporu energeticky úsporných opatření 
pro bytové domy se čtyřmi a více bytový-
mi jednotkami a urychluje jejich adminis-
traci. Díky přijatým opatřením je aktuálně 
třeba předložit méně dokladů a pro vlast-
níky bytových domů je nyní také výrazně 

jsou městem hokeje. I proto město, potaž-
mo i já osobně, dělalo maximum pro udrže-
ní klubu v extralize. Jedním z těch kroků byl 
i nákup akcií HC, protože tak město získalo 
jistotu, že se extraliga z Pardubic neodstě-
huje,“ dodal primátor Charvát. 

Majoritu v Dynamu převzalo v polovině 
ledna statutární město Pardubice. Gene-
rálním manažerem klubu se stal Dušan 
Sal�cký. Sestavil manažerský tým, který 
dokázal dovést pardubický klub k záchra-
ně.

„Dušan Sal�cký je vrchol pyramidy, 
který vše zastřešuje. Ve  své manažerské 
funkci se musí opřít o  kvalitní lidi. Pavel 
Marek je osobnost, dvě hodiny jsme všech-
no řešili křížem krážem a je vidět, jakým je 
buldokem. Chce to zlomit, posunout do-
předu. Když bude pilířem pro Dušana, bude 

Konstantina Boyarského, který byl v  roce 
2010 oceněn jako nejlepší současný skla-
datel klasické hudby ve Velké Británii. Jeho 
Suita pro violoncello, soprán a orchestr byla 
premiérově provedena pardubickou �lhar-
monií na jaře 2015 v Betlémské kapli v Pra-
ze a následně také v estonském Tallinnu při 
koncertním turné. Nyní se jejího provedení 
dočkáme také v Pardubicích! Zazní rovněž 

jednodušší vybrat dodavatele prací. Také 
se podařilo výrazně zkrátit proces hod-
nocení žádosti, vysvětluje náměstek pro 
řízení sekce evropských programů Zdeněk 
Semorád. 

Podporováno je jak zateplení obvodo-
vých stěn nebo výměna oken a dveří, tak 
i  pořízení nového zdroje vytápění nebo 
fotovoltaických kolektorů. V  létě 2016 
se podařilo dojednat vyšší míru podpory 
pro žadatele (aktuálně je poskytována 
podpora ve  výši 30 a  40 % z  celkových 
způsobilých výdajů podle míry dosaže-
ných úspor) a  tedy zateplit bytový dům 
je v  současné výzvě ještě výhodnější. 
Zároveň je možné říci, že podpora je vý-
hodná pro všechny typy bytových domů: 
evidujeme žádosti o  podporu na  malé 
bytové domy o 4 bytech (přibližně pětina 
žádostí je podána na bytové domy o veli-
kosti do 10 bytových jednotek), ale také 

to jen dobře. Je zkušeným manažerem, 
může vyjednávat na  svazu, odkud jsme 
vymizeli z  vrcholných orgánů. Je třeba 
se tam vrátit a mít slovo. Nejde neumět 
nahoře říci, že se nám něco nelíbí. To nám 
také trochu pomohlo. To je úloha i pro mě 
a  Dušana – být navenek tím generálním 
manažerem, který je silnou tváří Dynama, 
a Dušan na to má,“ řekl Martin Charvát.

Ihned po  skončení sezony začaly pří-
pravy na tu další s  jediným cílem: aby se 
neopakoval uplynulý ročník. „Zaplaťpán-
bůh za  to, že mohu pracovat pro extra-
ligový klub! Chtěl bych všem poděkovat 
za pomoc, nemohu zapomenout na naše 
partnery, kteří baráž také prožívali. Chce-
me Dynamo zvedat z  popela, abychom 
na  něj mohli zase pyšní. Je to o  tvrdé 
práci, budou mraky telefonátů, vyjed-

drobné skladby Antonína Dvořáka – Adagio 
pro violoncello op. 68 známé pod názvem 
Klid lesa a Rondo pro violoncello a orchestr 
g moll op. 94. Dále dvě symfonie - Sinfonie 
in D op. 4 č. 4 Franze Ignáce Becka a Sym-
fonie g moll, jež se řadí mezi vrcholná díla 
Leopolda Koželuha - významného sklada-
tele, který se sice narodil na území českých 
zemí, ale věhlasu dosáhl až ve Vídni. Právě 

na velké panelové domy. Také zastoupení 
panelových a cihlových bytových domů je 
přibližně rovnocenné, dodává náměstek 
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání 
žádostí se zatím jeví vlastníci bytových 
domů v  Moravskoslezském kraji, odkud 
byly zatím podány žádosti o  podporu 
v  celkovém objemu 210 mil. Kč (téměř 
1/5 podpory všech administrovaných žá-
dostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně 
žádostí o podporu je z Pardubického kraje 
a  z  Vysočiny. Mezi nejčastější žadate-
le patří společenství vlastníků jednotek 
(60 % předložených žádostí) a obce (27 % 
předložených žádostí).

K  polovině dubna bylo zaregistrová-
no v obou výzvách více jak 500 žádostí 
o celkovém objemu dotačního požadavku 
na více jak miliardu korun a aktuálně jsou 
vyplaceny první projekty, např. v  Morav-
skoslezském, Libereckém nebo Jihočes-

návání s agenty a  licitování s nimi. Jsem 
připravený a  těším se na  to. Proto jsem 
do toho šel,“ řekl generální manažer Dušan 
Sal�cký.

„Za cíl si kladu o  něco bojovat. Jsme 
schopni se rvát o předkolo, přichází změna, 
kdy si nebudeme klást medailové cíle. Já si 
přeji hrát takový hokej, který naplní halu, 
a lidé nás poženou i v tom, co děláme. Že 
s námi vydrží dva tři roky, než poskládáme 
a  doplníme mužstvo tak, abychom opět 
hráli o nejvyšší příčky. Teď slibuji koncepč-
ní práci, v  příští sezoně chci nakouknout 
do předkola play oÈ,“ doplnil.

Předprodej permanentních vstupenek 
bude zahájen v průběhu května. Aktuální 
informace se fanoušci dozví na webových 
stránkách www.hcdynamo.cz a sociálních 
sítích Dynama.

provedení Koželuhovy Symfonie g moll 
bude prvním krokem při představení no-
vého projektu dirigenta Marka Štilce „Češi 
ve Vídni“, na kterém se pardubická �lharmo-
nie podílí. Jeho součástí je natočení několika 
CD, z nichž první, zaznamenávající výhradně 
Koželuhovo dílo, Koželuha, bude pokřtěno 
při koncertu ve středu 17. května. 

kém kraji. Dalších přibližně 300 projektů 
je v různých fázích realizace. Většina pro-
jektů je podána na zateplení obvodových 
konstrukcí a  výměnu oken. Podmínky 37. 
výzvy ale umožňují (při splnění podmínek) 
podpořit zateplení bytových domů, jejichž 
vlastníci již částečné zateplení nebo výmě-
nu oken provedli. Výhodné podmínky pro 
získání podpory se vztahují k bytovým do-
mům, které jsou kulturní památkou nebo 
se nacházejí v  památkové zóně či v  pa-
mátkové rezervaci a z důvodů památkové 
ochrany nemohou splnit stejná technická 
kritéria jako ostatní bytové domy. 

Příjem žádostí o  podporu v  aktuální 
výzvě potrvá do 30. 11. 2017. Informace 
o získání podpory je možné získat na  re-
gionálních pracovištích Centra pro regi-
onální rozvoj ČR. Regionální pracoviště 
sídlí ve všech krajských městech. Kontakty 
jsou zveřejněny na adrese www.crr.cz. 

Velmi výhodné podmínky dotací na zateplení bytových domů

Hudební projekt „Češi ve Vídni“ & křest nového CD 

Andrea Žeravíková, KFP



Strana 11

Radniční zpravodaj 5 | 2017

Pardubice se těší na hokejbalový šampionát

Letošní mistrovství světa v  hokej-
bale se bude konat od  1. do  10. června 
v pardubické Tipsport areně. Češi jej touží 
vyhrát a navázat na  své dva dosavadní 
triumfy z Litoměřic v  roce 1998 a Plzně 
o jedenáct let později. Fanoušci se mohou 
těšit dohromady na devadesátku utkání. 
Akce se koná pod záštitou primátora 
statutárního města Pardubice Martina 
Charváta a hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického.

Návštěvníci se rozhodně nebudou 
nudit. Na  každého čeká desetidenní ho-
kejbalový maraton. Do  Pardubic přijede 
25 týmů z celého světa a těšit se můžete 
na  obhájce titulu ze Slovenska, Kanadu, 
Finsko, USA, Indii, Švýcarsko, Rakousko 
a  nebudou chybět ani  exotické státy 
jako jsou Bermudy a Kajmanské ostrovy. 
„Na  světovém šampionátu se představí 
i ženy. Naše reprezentantky budou chtít 
navázat na svůj skvělý výkon z poslední-
ho mistrovství světa v Zugu, kde skončily 
na druhém místě,“ uvedl Martin Komárek, 

Josef Krečmer, ředitel festivalu

Radek Mašík, člen org. výboru

předseda Českomoravského svazu hokej-
balu, který je pořadatelem turnaje.

Na  mistrovství světa se připravují 
i  oba české výběry mužů i  žen. Trenér 
mužů Drahomír Kadlec chce připravit 
na  šampionát ten nejlepší tým, který 
bude bojovat o kov nejcennější. V  jeho 
širším výběru jsou i hráči HBC Autosklo-
-H.A.K. Pardubice Jan Bílý, Lukáš Vlasák, 
Pavel Kubeš, Luděk Kosina, Ondřej Bře-
zina, Petr Filip a  David Stárek. Všechna 
česká utkání bude přenášet ČT sport 
a očekávají se tisícové návštěvy. Přijďte 
podpořit českou reprezentaci!

„Čeká vás 10 dní vrcholového ho-
kejbalu, ale i  zábavy pro celou rodinu, 
koncerty a  doprovodné akce, nudit se 
určitě nebudete,“ zve David Kantor, člen 
organizačního výboru. V  tomto termínu 
se v Pardubicích kromě mistrovství světa 
koná řada velkých akcí, se kterými úzce 
spolupracujeme, jako jsou Aviatická pouť, 
Pernštýnská noc, Dětský super den, Zrca-
dlo umění nebo Den Pardubického kraje.

Mistrovství světa nabídne řadu 
doprovodných akcí. Pardubice budou 
v průběhu desetidenního šampionátu žít 
nejen hokejbalem. Na parkovišti u arény 
vyroste velká fanzóna s dvěma mobilní-
mi hřišti, kde budou denně turnaje pro 
děti a  mládež, turnaje pro školy, řada 
dětských atrakcí včetně hokejbalové 
střelnice, zábavný program, prezentace 
města, kraje a  připravované Olympiády 
dětí a mládeže, Playstation game zóna 
a  také odpolední a  večerní kulturní 
program. Malí fanoušci se mohou těšit 
na  klauna Ronalda, Madagaskar posta-
vičky a  samozřejmě maskota Bendyho, 
tedy postavičku inspirovanou hokejba-
lovým míčkem. Jeho jméno vybrali fa-
noušci na facebooku. Vstup do fanzóny, 
kde bude zajištěno bohaté občerstvení 
a fanshop mistrovství, je zdarma. Účast 
přislíbily i  známé osobnosti, především 
hokejisté, kteří si také často hokejbal re-
kreačně zahrají – Dušan Sal�cký, Milan 
Hnilička, Richard Král, Petr Průcha, Jaro-
slav Kudrna a další.

Hymna, jejímž autorem je Vypsaná 
�Xa, zazní poprvé v  den slavnostního 
zahájení mistrovství světa – ve  čtvrtek 
1. června 2017 v 17.00 hodin, na něj na-
váže první utkání české reprezentace. 
Pardubická kapela vystoupí ve  fanzóně 
v sobotu 3. června 2017, �nálovým dnem 
10. června vás o  týden později provede 
známý moderátor Pavel Cejnar. Každý 
den se můžete těšit na koncerty a večer-
ní diskotéku pod otevřeným nebem.

Přijďte podpořit české reprezentanty! 
Informace nejdete na  stránkách  

www.pardubice2017.com a  facebooku 
www.facebook.com/pardubice2017.

Britské centrum 
ožilo světem 
Harryho Pottera 
Britské centrum u příležitosti 20 
let od vydání první knihy ze slav-
né série J. K. Rowlingové vyhlásilo 
výtvarnou soutěž s názvem „Svět 
Harryho Pottera“, která vyvolala 
velký zájem. Sešlo se celkem 201 
soutěžních výtvorů a do soutěže 
se zapojilo také sedm základních 
a středních škol nejen z Pardubic, 
ale třeba z  Heřmanova Městce 
či Hrochova Týnce. Všechny byly 
odměněny speciální a  stylovou 
cenou – sadou vybarvovacích 
plakátů Harry Potter. Odborná 
porota vedená výtvarnicí Nikolou 
Březinovou děkuje všem soutě-
žícím za  krásné výtvory, kterými 
se do  soutěže „Svět Harryho 
Pottera“ zapojili. Gratuluje také 
vítězům: 1. místo – Alžběta Dole-
žalová (13 let), 2. místo – Barbora 
Žampachová (8 let), 3. místo – 
Ester Matoušková (8 let), zvláštní 
uznání poroty – Tereza Hájková 
(15 let). 

Slavnosti perníku 
Již šestnáctý ročník Slavností 
perníku se s  podporou města 
Pardubice uskuteční v  tradič-
ním termínu 8. května od  deseti 
do  osmnácti hodin na  pardubic-
kém zámku. Kromě nabídky per-
níkářů čekají na  rodiny s  dětmi 
pohádková představení, vyzkou-
šení si zdobení perníčků, malová-
ní obrázků perníkové chaloupky 
za  sladkou odměnu i  kurzy Baby 
Jagy v  sedání na  lopatu a  let 
na  koštěti - za  to si děti budou 
moci uloupnout perníček z  per-
níkové chaloupky. K  vidění bude 
kejklířská dílna pro děti, zájemci si 
budou moci vyzkoušet historické 
tance, potěšit oko standardními 
a  latinskoamerickými tanci i  šer-
mířským vystoupením. V  pravé 
poledne se bude tradičně soutěžit 
o nejrychlejšího jedlíka perníku – 
v kategorii dětí i dospělých a vrací 
se i volba Královny perníku.

39. ročník Pardubického hudebního jara §nišuje
Pardubické hudební jaro přináší 

do  Pardubic i  okolí klenoty současné 
produkce klasické hudby. V  letošním 
roce byl program opravdu nabitý a další 
koncerty na diváky čekají také v květnu. 

Například se ještě můžete těšit 
na  slavného jazzového trumpetistu 
Laca Decziho. Ten se svou kapelou Ce-
lula New York vystoupí v Kongresovém 
centru v paláci Atrium v Pardubicích 7. 5. 
od 18:00 hodin. Tento trumpetista, skla-
datel a kapelník, původem ze Slovenska, 

dnes žije a působí v USA, kde je frontma-
nem kapely Celula New York. Vystupoval 
s řadou význačných jazzových muzikan-
tů, takže máte-li zájem o kvalitní jazzo-
vou hudbu, na  tomto koncertě určitě 
nemůžete chybět.

Do Kolína (9. 5.) a do Vysokého Mýta 
(11. 5.) zase můžete vyrazit na  Recitál 
Dagmar Peckové. Svátek klasické hudby 
v Pardubicích uzavře Slavnostní závěreč-
ný koncert vynikající české sopranistky 
Evy Urbanové s Filharmonií Hradec Králo-

vé pod taktovkou Davida Švece, a to v ne-
děli 14. 5. 2017 od 19:00 hodin v Sukově 
síni Domu hudby v  Pardubicích. Na  pro-
gramu budou díla a významné árie z oper 
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Le-
oše Janáčka, Giuseppe Verdiho, Giacoma 
Pucciniho nebo Pietra Mascagniho.  

Festival Pardubické hudební jaro 
vrcholí, více o  programu na  webových 
stránkách festivalu www.pardubickehu-
debnijaro.cz
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do  31.12. Proti proudu času - Pardubicko 
v  pravěku a  raném středověku, VČM, Arche-
ologická expozice

do  2.6. Program pro školy: Vojmír Vokolek, 
VČG

6.5. 21:00 Baba Vanga, Automatické mlýny, 
koncert 

do  30.6. Program pro školy: Jedno místo 
prázdné, VČG

do 18.6. Výstava: Luděk Vojtěchovský - Čer-
nobílé světy, VČG

7.5. Turnaj kadetů, Krtkova aréna, softbal

do  30.6. Program pro školy: Kouzlo krajiny, 
VČG

do 30.9. Dinosauři, Mázhaus, výstava 7.5. 10:00-16:00 Dětský den s  atletikou, 
Městský atletický stadion

do 30.6. Program pro školy: Na skok do rene-
sance, VČG

do 16.6. Program pro školy: Luděk Vojtěchov-
ský - Černobílé světy, VČG 

7.5. 10:00-19:30 Ondřej Ježek - Federsel: Au-
tomatické mlýny jako hudební nástroj, Auto-
matické mlýny

do  30.6. Program pro školy: Nekonečný pří-
běh, VČG, 

do 31.5. 100 let sdružení českých umělců gra-
�ků Hollar, Univerzita Pardubice, výstava

7.5. 14:00-17:00 Odpoledne se zvířátky, Natu-
ra park - centrum ekologické výchovy

do  30.6. Program pro školy: Tajemství foto-
gra�e, VČG

do 9.5. Šedesát odstínů barev, Krajská knihov-
na, výstava

7.5. 14:00-16:00 Workshop - Korálkové stro-
mečky, Grandiózní kulturáček

do 31.12. Jedno místo prázdné - České umění 
2. poloviny 20. století, VČG, výstava

do 18.6. Jiří David - Zase kopíruji hladiny řek, 
Galerie města Pardubic, výstava

7.5. 18:00 PHJ 2017 - Jazzový koncert, Atrium 
Palác 

do 31.12. Svítání v sadu, Krajinomalba ze sbí-
rek VČG v Pardubicích, VČG, výstava

5.5. - 8.5. Menu Laboratory, Automatické 
mlýny

7.5. 21:00 Sunday after party, Hobe music 
hall, koncert 

do 30.6. Program pro školy: O Jonášovi a vel-
rybě, VČG

do 24.9. Tak jsme žili ve 20. století, VČM, vý-
stava

8.5. Velká cena Pardubic a český pohár vozíč-
kářů, Městský atletický stadion

do  30.6. Program pro školy: Tisknu, tiskneš, 
tiskneme, VČG  6. – 14. května 8.5. 10:00-18:00 Slavnosti perníku, VČM

do 31.8. Zvětšeno, VČM, výstava 6.5. Turnaj Coachballu, Krtkova aréna 8.5. 13:00-18:00 Zahajovací dostihový den, 
Agrofert park 

do  14.5. Magie ženy mezi krásou skla, VČM, 
výstava

6.5. 10:00 Osmi milimetry, Automatické mlý-
ny, �lmové promítání

8.5. 18:30 Bratříček Karel, CineStar Pardubice, 
�lmové promítání

do 10.9. Táhni,... ale vrať se!, VČM, výstava 6.5. 16:00 Radek Píďa Bartoš, Grandiózní kul-
turáček, koncert 

9.5. 13.6. Obrazy - Jaroslav Koreček, Krajská 
knihovna, výstava

do 4.6. Výstava: Architektura Pardubic - Prior 
Pardubice, VČG

6.5. 18:00 Y. Reza - Třikrát život, VČD, divadel-
ní představení

9.5. 10:00 Rogier van der Weyden, VČG, vý-
stava

do 4.6. Výstava: Vojmír Vokolek - Mizející po-
selství, VČG 

6.5. 19:00 - 22:30 Folkování v Grandu vol. 4, 
Grandiózní kulturáček, koncert 

9.5. 17:00 Hezky česky, Dům hudby, přednáš-
ka

do 12.5. Vojmír Vokolek - Noc a den, NOV art 
space, výstava

6.5. 19:00 Kuřačky a spasitelky, Divadlo Exil, 
divadelní představení

9.5. 17:00 Historické prózy Jaroslava Dury-
cha, Dům hudby, přednáška

do  17.5. Re«exe - dvě tváře Bulharska - in-
dustriální země vs. panenská příroda, Natura 
park, výstava

6.5. 19:30 De Potentia Dei, Automatické mlý-
ny, �lmové promítání

9.5. 17:00 Rogier van der Weyden, VČG, před-
náška

do 4.6. Svět kostiček, VČM, výstava 6.5. 20:00 The RockSet v Hobéčku, Hobe mu-
sic hall, koncert 

9.5. 18:00 Vernisáž Jaroslav Koreček: Obrazy, 
Krajská knihovna 

divadelní představení

festivaly, slavnosti

�lm, promítání 

koncerty

tanec, plesy

výstavy, přednášky

akce pro děti

sport, aktivní vyžití

ostatní



Strana 13

Radniční zpravodaj 5 | 2017Kam v Pardubicích |

více na www.ipardubice.cz – telefon 466 768 390

9.5. 19:00 Konec masopustu, VČD, divadelní 
představení

12.5.-13.5. Studentský Majáles v Pardubicích, 
Univerzita Pardubice, tradiční majáles nejen 
pro studenty

14.5. 7:00-21:00 Beta dance 2017, ABC klub, 
tanec

9.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby

12.5.-31.12. Čarokraj - Fotogra�e Tomáše Ku-
belka, Open Air Galerie Parkán - zámek

14.5. 10:00, 14:00 a 18:00 Daršany - osvicují-
cí sezení s mystikem Keesjan van der Klooste-
rem, Dům techniky Pardubice

9.5. 19:00 Rozmarný duch, Divadlo Exil, diva-
delní představení

12.5. 10:00 M. Sperr - Lovecké scény z Dolní-
ho Bavorska, VČD, divadelní představení

14.5. 14:00 Taneční odpolední čaje - Akcent 
Chrudim, KD Hronovická 

9.5. 19:30-21:00 Kostel otevřen, Kostel sv. 
Bartoloměje

12.5. 14:00 a  18:00 Daršany - osvicující se-
zení s mystikem Keesjan van der Kloosterem, 
Dům techniky Pardubice

14.5. 15:00 Cesta za pohádkou, Tyršovy sady, 
akce pro děti

10.5. 09:00-12:00 Korálkování - tvořivé ba-
bičky, VČG

12.5. 18:00 Večer slovanských jazyků, Reálka 
Pardubice - Sál Jana Kašpara, přednáška

14.5. 15:00 a  17:00 Pohádky o  mašinkách, 
VČD Malá scéna, divadelní představení

10.5. 15:30 Akční malba, VČG, workshop 12.5. 19:00 B. Spewack - S. Spewack - C. Por-
ter - Kiss me, Kate, VČD, divadelní představení

14.5. 19:00 M. Sperr - Lovecké scény z Dolní-
ho Bavorska, VČD, divadelní představení

10.5. 17:00 Ukázka odchytu a  kroužkování 
tažných ptáků, Kunětická - sraz u zdymadla 

12.5. 20:00 HM..., Divadlo 29, koncert 14.5. 19:00 Slavnostní závěrečný koncert fes-
tivalu PHJ 2017, Dům hudby

10.5. 18:00 Koncert ZUŠ v kapli Tří králů, VČM 12.5. 20:00 Hard mok, Doli Klub, koncert 14.5. 19:00 Zakázané uvolnění, Divadlo Exil, 
divadelní představení

10.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Radnice - Hudební sál

12.5. 20:00 Lord of the Dance - Dangerous 
Games, Tipsport arena, taneční představení  15. – 21. května 

10.5. 19:00 Y. Reza - Třikrát život, VČD, diva-
delní představení

12.5. 20:00 Mutanti hledají východisko, Po-
norka, koncert 

15.5. 8:30 a 10:30 Pohádky o mašinkách, VČD 
Malá scéna, divadelní představení

10.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

12.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

15.5. 17:00 Dr. Pekařová: Partnerství, KD Du-
bina, přednáška

11.5. 15:00-18:00 Animační dílna k  výstavě 
Svět kostiček, VČM

12.5. 21:00 Pardubický Majáles - after party, 
Hobe music hall

15.5. 17:00 Nájemníci, VČD, divadelní před-
stavení

11.5. 16:00 Vernisáž výstavy Čarokraj - Foto-
gra�e Tomáše Kubelky, VČM 

13.5. 9:00-12:00 11. Hradubický běh, Podě-
bradská (Pardubice) 

15.5. 18:30 Spravedlnost pro mou dceru, Ci-
neStar Pardubice, �lmové promítání

11.5. 16:30-18:30 Zuzana Grohová a Bohumil 
Říha, prostor centrálního parku Dubina, kon-
cert 

13.5. 10:00-17:00 5. celostátní výstava exo-
tických ježků, DK Dukla

15.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Radnice - Hudební sál 

11.5. 17:30 Děti dětem, Husův sbor - kostel, 
koncert 

13.5. 10:00, 14:00 a 18:00 Daršany - osvicují-
cí sezení s mystikem Keesjan van der Klooste-
rem, Dům techniky Pardubice

16.5. 17:00 Babylon v  lavicích - Freedom to 
Mary, Divadlo 29, �lmové promítání

11.5. 18:00 Daršany - osvicující sezení s mys-
tikem Keesjan van der Kloosterem, Dům tech-
niky Pardubice

13.5. 15:00-18:00 Vesmírná loď, VČG, akce 
pro děti

16.5. 18:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby

11.5. 18:00 Tak trochu sváteční shakespea-
rovská pošta, Dům hudby, divadelní předsta-
vení

13.5. 18:30 Jazz Police, První republika café - 
bar, koncert 

16.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Radnice - Hudební sál

11.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Radnice - Hudební sál 

13.5. 19:00 M. Sperr - Lovecké scény z Dolní-
ho Bavorska, VČD, divadelní představení

16.5. 19:00 Psychco - hostuje Divadlo Tří, Di-
vadlo Exil, divadelní představení

11.5. 19:00 Kráska a  zvíře, VČD, divadelní 
představení

13.5. 19:00 P.P.S., Divadlo Exil, divadelní před-
stavení

16.5. 19:00 Zimní pohádka, VČD, divadelní 
představení

11.5. 19:00 Trdlo a  Michal Braxatorius, Doli 
Klub, koncert 

13.5. 21:00 Pardubický Majáles - after party, 
Hobe music hall, koncert 

16.5. 19:30-21:00 Kostel otevřen, Kostel sv. 
Bartoloměje

11.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

13.5. 21:00 Tokátko a friends vol. 7 with Han-
nah Vee & Melvin Coxx, Bokofka music & bar, 
koncert 

17.5. 16:00-17:30 Umění tisku - výtvarná dílna 
pro děti, VČM, akce pro děti

12.5.-17.5. Multikulturní týden, Divadlo 29, 
ZUŠ Polabiny

14.5. 18.5. Světový týden respektu k porodu, 
Natura park - centrum ekologické výchovy 

17.5. 18:00 Cyklus krátkých mexických �lmů 
2. díl, Centrum na podporu integrace cizinců 
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17.5. 18:00 Trabantem napříč Afrikou, KD Hro-
novická, přednáška

17.5. 19:00 Alexandrovci - European Tour 
2017, Tipsport arena, koncert 

17.5. 19:00 Domov můj, Divadlo Exil, divadelní 
představení

17.5. 19:00 Meziměsto křest CD, Doli Klub, 
koncert 

17.5. 19:00 Orfeus Pardubice - Májové zpívání 
a  setkání s  přáteli, Dům techniky Pardubice, 
koncert 
17.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

17.5. 20:00 Tara Fuki, Divadlo 29, koncert 

18.5. 17:00 Alma - pohled rádiovým oknem 
do vesmíru, Galerie Univerzity Pardubice

18.5. 18:00 Hudební hospoda, Doli Klub, kon-
cert 

18.5. 18:00 Večer klasického baletu, VČD, ta-
nec

18.5. 19:00 Improshow s  Paleťáky, Divadlo 
Exil, divadelní představení

18.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby

18.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

19.5. 20.5. Národní abilympiáda a  Kreativ 
2017, Tipsport arena 

19.5. do 23:00 Pardubická muzejní noc, Kre-
matorium

19.5. do 23:00 Pardubická muzejní noc, Gale-
rie města Pardubic 

19.5. 10:00-23:00 Pardubická muzejní noc, 
VČG - Pernštýnské náměstí i zámek 

19.5. 17:00-23:00 Muzejní noc 2017 Rosice, 
Museum Rosice

19.5. 17:00-23:00 Pardubická muzejní noc, 
VČM, Prohlídka výstav a  expozic v  nočním 
čase

19.5. 18:00 Veselá trojka Pavla Kršky, DK Duk-
la, koncert 

19.5. 19:00 Hudební vystoupení Konzervatoře 
Pardubice, VČG 

19.5. 20:00 Divadlo Na tahu - René Levínský: 
Skif, Divadlo 29, divadelní představení

19.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

19.5. 20:00 Whitesnake Revival, Ponorka, 
koncert 

19.5. 20:20 Sisa - used to be a sofa /CZ/, Ga-
lerie Felix, koncert 

19.5. 21:00 DNB Rave - Volume plus Zombie 
Cats, Žlutý pes, koncert 

19.5. 21:00 NFiX & Candice, Hobe music hall, 
koncert 

20.5. 31.5. The International Festival Jazz 
Dance Open 2017, VČD, tanec

20.5. 9:00-17:00 Úspěšná komunikace 
ve vztazích, Art & Therapy School, přednáška

20.5. 9:00-14:00 Škola fotografování: Přiro-
zené světlo, Art & Therapy School

20.5. 10:00 Hejblata, VČD, divadelní předsta-
vení

20.5. 10:00-17:00 Pohádkové království, 
VČM, akce pro děti

20.5. 13:00 a 15:00 Pasos Pardubice vs. Le-
denice, Krtkova aréna, softbal

20.5. 17:00 Pohádkoland 2017 - Šmoulové 
jsou zpět, KD Hronovická, akce pro děti

20.5. 18:00 M. Sperr - Lovecké scény z Dolní-
ho Bavorska, VČD, divadelní představení

20.5. 18:30-22:00 Campine Avenue, První re-
publika café - bar, koncert 

20.5. 20:00 Phil Rudd (bubeník AC/dC) & His 
band, Žlutý pes, koncert 

21.5. Malý turnaj v  terénním golfu, Natura 
park - centrum ekologické výchovy

21.5. 11:00 a 13:00 Pasos Pardubice vs. Sezi-
movo Ústí, Krtkova aréna, softbal

21.5. 15:00 O Šípkové Růžence, VČD, divadelní 
představení

21.5. 19:00 Jarní koncert JK Bandu, KD Hro-
novická

 22. – 28. května 
22.5. 8:30, 10:30 a 17:00 O Šípkové Růžence, 
VČD, divadelní představení

22.5. 18:30 Šíleně šťastná, CineStar Pardubi-
ce, �lmové promítání

22.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby

23.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby

23.5. 19:00 Lháři, VČD, divadelní představení

23.5. 19:30-21:00 Kostel otevřen, Kostel sv. 
Bartoloměje

23.5. 20:00 Mabiisi, Divadlo 29, koncert 

24.5. 9:00-12:00 Korálkování - tvořivé babič-
ky, VČG 

24.5. 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Vojmír Vokolek - Mizející poselství, VČG

24.5. 17:00-19:00 Literární dílny tvůrčího psa-
ní, Krajská knihovna

24.5. 17:30 Kráska a  zvíře, VČD, divadelní 
představení

24.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby

24.5. 19:00 Nechte zpívat Mišíka, Divadlo 29, 
�lmové promítání

24.5. 19:00 Ryba ve čtyřech, Divadlo Exil, di-
vadelní představení

24.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

25.5. 9:30 Slavnostní vyhlášení výsledků: 
O pardubický pramínek, Dům hudby

25.5. 16:30-18:30 Duo Kvíčala, KD Dubina, 
koncert 

25.5. 19:00 A. a  V. Mrštíkové - Rok na  vsi, 
VČD, divadelní představení

25.5. 19:00 Folk Stones a Nadobro, Doli Klub, 
koncert 

25.5. 19:00 Koncert Barocco sempre giovane, 
VČM

25.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Komorní 
absolventský koncert, Dům hudby 

25.5. 19:00-22:00 Lucie Bílá - Turné Hana, 
Ideon, koncert 

25.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

26.5. 18:00 Tři sestry, Pardubický pivovar, 
koncert 
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26.5. 19:00 Pět sester v akci, Divadlo Exil, di-
vadelní představení

26.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

26.5. 20:00 Stresor, Ponorka, koncert 

26.5. 21:00 Mácháč Club Tour, Hobe music 
hall, koncert 

27.5. 6:30-11:30 Celostátní výměnná schůzka 
�latelistů, DK Dukla

27.5. 9:00 Timedance cup ČR 2017, KD Hro-
novická, tanec

27.5. 13:00-16:00 I. kvali�kace na 127. Velkou 
pardubickou s Českou pojišťovnou + Pony ga-
mes, Agrofert park, dostihy

27.5. 14:00 Komentovaná procházka arbore-
tem na Dukle, Pardubice, Sraz před KD Dukla

27.5. 18:30-22:00 Chanson Trio Coucou, První 
republika café - bar, koncert 

27.5. 19:00 The International Festival Jazz 
Dance Open 2017 - Galavečer, VČD, tanec

27.5. 20:00 Hard rock dzem, Doli Klub, koncert 

28.5. 13:00-18:00 Krásný dětský den aneb 
Zámkohraní, VČM

28. a  29.5. The International Festival Jazz 
Dance Open 2017, VČD, tanec

 29. května – 4. června
29.5. 16:30 Dětský den v areálu TJ Sokol Par-
dubice, Sportovní areál Na Olšinkách

29.5. 17:30 Čtyřlístek!, VČD, divadelní před-
stavení

29.5. 18:30 Neznámá dívka, CineStar Pardubi-
ce, �lmové promítání

29.5. 19:00 Vím, že víš, že vím..., KD Hronovic-
ká, divadelní představení

30.5. 9:00-17:00 Den otevřených dveří - 
NZDM Free klub, SKP-CENTRUM, o.p.s.

30.5. 19:00 M. Sperr - Lovecké scény z Dolní-
ho Bavorska, VČD, divadelní představení

30.5. 19:30-21:00 Kostel otevřen, Kostel sv. 
Bartoloměje

30.5. 20:00 Olga Sergeyeva & Boris Tereshkin 
zpívají jazz, Divadlo Exil, koncert 

31.5. 16:30 Beseda nad dílem Vojmíra Vokolka, 
VČG

31.5. 18:00 Jazz band Jindřicha Pavlíka, VČM, 
koncert 

31.5. 18:00 Kráska a  zvíře, VČD, divadelní 
představení

31.5. 19:00 Konzervatoř Pardubice - Orches-
trální absolventský koncert s Filharmonií Hra-
dec Králové, Dům hudby

31.5. 19:00 Mravnost - Marnost aneb: Já ne-
chápu, proč se mám přiznat zrovna teď, Diva-
dlo Exil, divadelní představení
31.5. 20:00-22:00 Obří Jupiter na  dohled, 
Hvězdárna barona Artura Krause - Gorkého 
2658, Pardubice, pozorování oblohy

1.6. 10.6. Mistrovství světa v hokejbale - Par-
dubice 2017, Tipsport arena

1.6. 10:00-18:00 Den dětí aneb kdo si hraje, 
nezlobí, prostor centrálního parku Dubina

1.6. 17:00 a 19:00 Závěrečný koncert taneč-
ního oboru ZUŠ Pardubice - Havlíčkova, VČD 

2.6. 4.6. Folklórní festival Pardubice - Hradec 
Králové, VČM

2.6. 16:30 HPM Dance Studio, VČD, tanec

2.6. 17:00 Underground fest, Ponorka, koncert 

2.6. 19:00 HPM Dance Studio, VČD, tanec

2.6. 19:30 Pernštýnská noc

3.6. Dětský super den, Agrofert park

3.6. Legiovlak 2017, Pardubice - železniční 
nádraží

3.6. 8:00-20:00 Aviatická pouť 2017, Letiště 
Pardubice

3.6. 13:00 a 15:00 Pasos Pardubice vs. Havlíč-
kův Brod, Krtkova aréna, softbal

3.6. 19:00 Memory Remains XI., Ponorka, kon-
cert 

4.6. Legiovlak 2017, Pardubice - železniční 
nádraží

4.6. 8:00-20:00 Aviatická pouť 2017, Letiště 
Pardubice 

4.6. 14:00-17:00 Odpoledne se zvířátky, Natu-
ra park, akce pro děti

Čarokraj objektivem 
Tomáše Kubelky

Úspěch zpěvačky 
s Aspergerovým 
syndromem

Východočeské muzeum v  Pardubicích vás zve 
na  výstavu významného pardubického fotografa To-
máše Kubelky Čarokraj. Výstava bude otevřena v par-
kánu zámku 11. května v  17 hodin a  kromě skvělých 
fotogra�í autora zachycujících magická místa nejen 
našeho regionu vás čeká také vystoupení Márdiho 
a Pítrse z Vypsané �Xy. Nechejte se zlákat jedinečnou 
výstavou v rámci procházky městem.

Mladá zpěvačka s  Aspergerovým syndromem zís-
kala cenu na  mezinárodní soutěži! Počátkem dubna 
se na  Janáčkově konzervatoři v Ostravě konal již 15. 
ročník prestižní mezinárodní soutěže. ZUŠ Pardubice, 
Havlíčkova 925 vyslala svoji reprezentantku v  oboru 
zpěv. Ve třídě Radky Rubešové byla na toto klání při-
pravena Barbora Brodničková, které mezinárodní po-
rota ve 2. kategorii udělila Čestné uznání. Nejedná se 
o první vavřín, který Barbora získala. Na poslední sou-
těži, vypsané MŠMT ČR pro obor zpěv, získala Barbora 
1. místa v okresním a krajském kole a z kola ústředního 
si odvezla 3. cenu. Tyto počiny jsou cennější o to, že se 
jedná o dívku s Aspergerovým syndromem. Dosažené 
úspěchy jsou zároveň ukázkou naprosto neformálního 
přístupu k inkluzi v naší škole, ale i povzbuzením pro ty, 
kteří mají co do činění s touto problematikou!

Talentované pěvkyni a paní učitelce velmi gratuluji! 
Zdeněk Seidl, ředitel ZUŠ
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Veřejná dobrovolná dražba nemovitých věcí

Podávání žádostí o dotace

Město nabízí další pomoc rodičům i odborníkům

Dražebník a navrhovatel:  Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, se sídlem Pern-
štýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice. 
Termín a místo: 25. května 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti ve zvýšeném pří-
zemí budovy č.p. 828, ul. U Divadla, 530 02 Pardubice.
Předmět dražby:
1. Nebytová jednotka č. 2316/5 - v 1. NP domu č.p. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320 v ulici 
Artura Krause, Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Celková užitná plocha 57,73 m2. Pro-
stor je využíván jako kadeřnictví a pedikúra na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu 
neurčitou. Jednotka je ve velmi dobrém udržovaném stavu. 
Dražební jistota: 50.000,- Kč                                                                   Začátek dražby: 13:00 hod.
Nejnižší podání: 1.350.000,- Kč                                                               Minimální příhoz: 10.000,- Kč
2. Nebytová jednotka č. 2316/6 – v 1. NP domu č.p. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320 v ulici 
Artura Krause, Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Celková užitná plocha 124,46 m2. 

Jednotka je užívána jako cukrárna na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 
do 29. 6. 2017. Provoz je navržen na počet zaměstnanců 2 na směnu, s max. 10 místy 
k sezení. Jednotka je v dobrém udržovaném stavu.
Dražební jistota: 50.000,- Kč                                                                     Začátek dražby: 14:00 hod.
Nejnižší podání: 2.740.000,- Kč                                                             Minimální příhoz: 10.000,- Kč
3. Nebytová jednotka č. 2317/5 – v 1. NP domu č.p. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320 v ulici 
Artura Krause, Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Celková užitná plocha 58,26 m2.   

Prostor je využíván jako dětská herna s příruční kuchyňkou na základě nájemní smlouvy 
uzavřené na dobu neurčitou. Jednotka je dobrém udržovaném stavu.

Dražební jistota: 50.000,- Kč                                                                     Začátek dražby: 15:00 hod.
Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč                                                            Minimální příhoz: 10.000,- Kč
4. Pozemek o výměře 668 m2 označený v geometrickém plánu GEODÉZIE PCE s.r.o., Hra-
dišťská 407, 533  52 Pardubice, IČ 28850904, číslo plánu 1171-109/2016, jako ostatní 
plocha č. parc. 409/311 v k.ú. Studánka, obec Pardubice a pozemek o výměře 10 m2 ozna-
čený v geometrickém plánu GEODÉZIE PCE s.r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice, IČ 
28850904, číslo plánu 1171-109/2016, jako ostatní plocha č. parc. 409/312 v k.ú. Studánka, 
obec Pardubice. Pozemky jsou součástí veřejného prostranství, nacházejí se mezi bytovými 
domy č.p. 732-737 a č.p. 738-739 v ul. Dubinské a bytovým domem č.p. 750 v ul. Dubové 
návrší (v blízkosti hranice k.ú. Studánka s k.ú. Spojil). Jsou přístupné z místní komunikace 
III. třídy s asfaltovým povrchem.
Dražební jistota: 50.000,- Kč                                                                       Začátek dražby: 16:00 hod.
Nejnižší podání: 1.356.000,- Kč                                                                  Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Zápis do všech dražeb bude probíhat průběžně od 12:00 hodin dne 25. května 2017. 
Zahájení první dražby je ve 13:00 hodin. Draží se postupně ve shora uvedeném po-
řadí. Manželé dražící do SJM se účastní dražby oba, nebo musí předložit ověřenou 
plnou moc k zastupování. 
Prohlídky předmětu dražby: 17. a  22. května 2017 vždy od  16:00 do  17:00 ho-
din na  místě samém. Bližší informace na  úřední desce magistrátu, na  stránkách 
města www.pardubice.eu nebo na  tel.: 466  859  487, Petr Nuckolls nebo na  tel.: 
466 859 173, Bohuslava Hrdá.

Vyhlášení 2. dotačního kola v  Pro-
gramu podpory cest. ruchu pro rok 2017

Statutární město Pardubice vyhlašuje 
v termínu od 1. 5. do 22. 5. 2017 druhé do-
tační kolo v Programu podpory cestovního 
ruchu na  podporu rozvoje infrastruktury 
a služeb pro cestovní ruch, akcí s význam-
ným turistickým potenciálem a na marke-
tingové aktivity v  roce 2017. Informace 
o  podmínkách dotačního programu na-
leznete již nyní na stránkách města www.
pardubice.eu/úřad/radnice/veřejná-podpo-
ra-dotace-a-granty. Na  této adrese bude 
v termínu od 1. 5. do 22. 5. 2017 k dispo-
zici formulář žádosti o poskytnutí dotace.  
Bližší informace Vám podají  Petra Šnej-
drová, telefon 466 859 438, e-mail petra.
snejdrova@mmp.cz a  Jana Fiedlerová, 
telefon 466 859 533, e-mail  jana.�edlero-
va@mmp.cz .

Dotace z Programu podpory volné-
ho času na letní tábory 2017

V termínu od 1. 5. do 31. 5. 2017 mohou 
pořadatelé letních táborů podávat žádosti 
o  poskytnutí dotací na  pořádání letních 
táborů pro děti od 5 do 19 let s trvalým 
pobytem v Pardubicích a obcích na území 
města Pardubic. Formuláře budou v  uve-
deném termínu k  dispozici na  stránkách 
města Pardubice. Vyplněné žádosti včetně 
příloh je možné podat na podatelnu úřadu 
nebo zaslat poštou na adresu: Magistrát 
města Pardubice, odbor školství, kultury 
a sportu, ekonomické oddělení, Pernštýn-
ské nám. 1, Pardubice. Bližší informace 
podá  Petra Šnejdrová, tel. 466  859  438, 
e-mail: petra.snejdrova@mmp.cz 

Vyhlášení tematického grantu 
z  Programu podpory volného času 

na  letní příměstské tábory v  rámci 
Sportovního parku Pardubice 2017

Statutární město Pardubice vyhlašuje 
tematický grant na pořádání letních tábo-
rů v  rámci Sportovního parku Pardubice, 
který bude probíhat od  12. 8. do  20. 8. 
2017 v  lokalitě  parku Na  Špici v  Pardu-
bicích. V termínu od 1. 5. do 31. 5. 2017 
mohou pořadatelé letních příměstských 
táborů pro děti od 5 do 19 let s trvalým 
pobytem na území Pardubického kraje po-
dávat žádosti o poskytnutí dotací na pořá-
dání letních příměstských táborů.  

Podmínky poskytnutí dotace:
• Podpořeny budou tábory, které se usku-
teční v období od 12. 8. do 20. 8. 2017.
• Dotace bude poskytnuta na počet dětí 
od 5 do 19 let s trvalým pobytem na úze-
mí Pardubického kraje vynásobený počtem 

dnů strávených ve Sportovním parku Par-
dubice a stanovenou denní sazbou.
• Jeden turnus tábora bude mít minimál-
ně 3 dny, z toho děti stráví ve Sportovním 
parku Pardubice alespoň 2 dny.
• Tábora se zúčastní minimálně 8 dětí 
ve věku od 5 do 19 let s trvalým pobytem 
na území Pardubického kraje.
• Organizátor tábora zajistí odborný do-
hled dětí, stravovací a pitný režim.

Formuláře budou v uvedeném termínu 
k dispozici na stránkách města Pardubice. 
Vyplněné žádosti včetně příloh je možné 
podat na  podatelnu úřadu nebo zaslat 
poštou na  adresu: Magistrát města Par-
dubice, odbor školství, kultury a  sportu, 
ekonomické oddělení, Pernštýnské nám. 
1, Pardubice. Bližší informace podá  Petra 
Šnejdrová, tel. 466 859 438, e-mail: petra.
snejdrova@mmp.cz.

V  dubnu bylo v  Polabinách nově ote-
vřeno Metodické a  vzdělávací centrum 
pro děti s poruchami komunikace, sociální 
interakce a poruchami autismu v Lentilce 
–integrační školce a rehabilitačním centru. 
Nová služba rodičům i odborníkům vzniká 
díky propojení řady specialistů, kteří se 
touto problematikou zabývají. Jedná se 

o  unikátní projekt v  rámci České repub-
liky. Stěžejním úkolem centra bude co 
nejkomplexněji nastavit model péče pro 
nejmenší děti zachycené v rámci zjišťová-
ní - screeningu - poruch autistického spek-
tra. Včasná diagnostika a péče je základní 
podmínkou pro nastavení podmínek v ro-
dině i ve vzdělávacích zařízeních tak, aby 

se dítě mohlo co nejlépe zapojit do práce 
v běžné mateřské i základní škole. V sou-
časnosti se pilotně ověřují i vzdělávací mo-
duly pro ředitele i učitele MŠ. 

Metodické a  vzdělávací centrum si 
klade také za cíl pomáhat rodinám s dět-
mi s  těmito poruchami. „Výsledky práce 
centra budou založené na spolupráci řady 

odborníků, neziskových organizací, pora-
denských center a  předškolních zařízení. 
Odborníci budou z oblasti zdravotní, soci-
ální i  pedagogické. Spolupráci nastavíme 
i s psychology, neurology a speciálními pe-
dagogy,“ komentuje osazení centra koor-
dinátorka celého projektu Gabriela Hůlová 
z integrační školky LENTILKA.
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V  pramenech z  18. století se hovo-
ří o  čtyřech druzích perníkového těsta, 
zvláštním druhem perníku byl marcipán. 
Jako o  Markově chlebu Marcis panis se 
o něm zmiňuje dokonce i Bible. 

Po několikatýdenním odležení  se per-
níkové těsto vyválelo a vtlačilo do dřevě-
ných perníkářských forem, které se zpra-
vidla vysypávaly hrachovou moučkou, aby 
se potom obsah lépe vyklopil. Pec se vy-
tápěla pouze na takovou teplotu, aby (viz 
TAJENKA křížovky) sklovitý lesk. Během 
pečení se za  tím účelem potíral vajíčkem 
nebo speciální glazurou, např. rozemletým 
sladem. Povrch upečeného díla se případ-
ně nakonec ještě ozdobil. Tak nějak se po-
stupně vyvíjelo staré perníkářské řemeslo. 

Znění tajenky nám posílejte do  data 
příští uzávěrky poštou nebo elektronicky 
na adresy uvedené v tiráži na straně 2. 

Tajenka z minulého čísla: SLADKÉ PEČI-
VO. Výhercem se tentokrát stal pan Pavel 
Cimbál. Cena je k vyzvednutí na  tiskovém 
úseku radnice na Pernštýnském náměstí (3. 
poschodí).

Křížovka o ceny AUTOR
JIŘÍ

ZVOLÁNEK

MEZINÁ-
RODNÍ KÓD 
SLOVINSKA

KRUTÝ ČLOVĚK ZNAČKA 
KOSMETIKY JEHŇÁTKO SVETR KE KRKU NEJVYŠŠÍ 

KARTA
ZNAČKA PRO 
1000 METRŮ

EGYPTSKÁ 
MINCE

BÝVALÝ PREZI-
DENT USA

SIBIŘSKÝ 
JELEN

PODLÝ ČLOVĚK HRDINA
ZKRATKA 

POLYOXYME-
TYLENU

ČESKÁ ŘEKA
2 x 4 JEN 

(SLOVENSKY)

OTAKÁREK LŮŽKA

ZNAČKA 
OSMIA

ROLETA HRDINA PÁRALO-
VA ROMÁNU

ŽÁCI 
1.ROČNÍKU DÝM

NAŠE 
METROPOLE

JSOUCÍ 
ZA ČTVRTOU

DAMIÁNŮV 
DRUH

ČERVENÉ 
BARVIVO POBÝVÁNÍ

TAJENKA

RŮVEK

ODPAD PŘI 
VÝROBĚ LIHU JMÉNO 

SPISOVATELE 
PAVLA

KRTEK 
(BÁSNICKY)FOTBALOVÝ 

VÝKON

ASISTENT

BEZKMENNÉ 
ROSTLINY

OZN. NAŠICH 
LETADEL

ZNAČKA 
HOLMIA EVROPAN

VEDRO MYSLIVECKÝ 
LOV

DESET 
DECILITRŮ

VĚTNÁ SPOJKA OPIČÍ ČESKÝ 
HOKEJISTA
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Diskuzní fórum
K propojení nádraží se sídlištěm Dukla  
Novináři již několikrát konstatovali, že 

mezi vládnoucí koalicí a opozicí města Par-
dubice je vykopán tak hluboký příkop, jaký 
nepamatují.  Pokusím se vysvětlit, proč tomu 
tak dle mého názoru je, právě na  případu 
přemostění nádraží. Koalice v tisku deklaruje, 
že zastupitelé dostali maximální množství in-
formací, a to o obou variantách (dále jen láv-
ka a podchod). Ten, kdo viděl materiál, který 
byl předložen do Zastupitelstva, se tomuto 
tvrzení musí smát. Podchodu je věnováno 
cca půl stránky formátu A4 a  zbylých 30 
stránek se věnuje lávce. 

Koaliční zastupitelé včetně primátora 
hlasovali pro usnesení, kterým se ukládalo 
předložit do 31. 3. 2017 jednání zastupitel-
stva záměr realizace obou variant (lávky 
i podchodu) včetně �nancování investičních 
i provozních nákladů. Logicky z toho vyplývá, 
že zastupitelé měli poté rozhodnout.

Toto usnesení ale již bylo pouhým zastí-
racím aktem, políčkem do tváře zastupitelů, 
neboť již dávno bylo o způsobu přemostění 
nádraží rozhodnuto. Dle našeho zjištění na-
vštívili někteří představitelé města zřejmě 
vedení primátorem dne 11. 7. 2016 minister-
stvo dopravy. Na základě této schůzky poté 
žádá 1. náměstek-státní tajemník Ing. Čoček  
dopisem náměstka pro modernizaci dráhy, 
cituji: „Tímto dopisem Vás žádám o  zasta-
vení přípravy stavby prodloužení západního 
podchodu železniční stanice Pardubice až 
do jižní části města. V rámci řešení průchodu 
přes prostor železniční stanice bude město 
připravovat řešení pomocí lávky.“

 Myslím, že se jednalo o zásadní a v této 
kauze pro Pardubice strategické rozhodnutí. 
Kdo v tomto jednání v tomto směru pověřil 
vyslané zástupce města Pardubice? A proč 
s námi, zastupiteli města,  potom hráli  tuto 
frašku? Já osobně takové jednání považuji 
za  faul na  zastupitele, popření demokracie. 
Jak se říká: „O nás bez nás“. Obdobný způsob 
jednání se dá popsat i na dalších problémech 
Pardubic. No a nejen proto jsou příkopy tak 
hluboké.

Co se týče vlastního přechodu přes pro-
stor železniční stanice jako nejideálnější ře-
šení propojení se, nejen dle mého názoru, jeví 
prodloužení jednoho ze stávajících podchodů 
nádraží až na budoucí páté nástupiště, které 
nás stejně čeká a bude ho �nancovat SŽDC. 
Po  vyústění na  povrch by mohl pokračovat 
tubus snad i v úrovni terénu vybavený např. 
jezdícím kobercem. To nikdo již bohužel nepro-
věří. Bylo totiž  již „demokraticky“ rozhodnuto.

Jan Linhart, zastupitel města - Patrioti

Podchod nebo lávka
Na  posledním zasedání zastupitelstva 

města Pardubic prosadili radní města lávku 
nad nádražím pro spojení přednádraží a Duk-
ly. Toto rozhodnutí však jako jeden z budou-
cích uživatelů nepokládám za úplně nejlepší. 
Důvody uvedu dále:

- Z hlediska překonávaných výšek je láv-
ka nevhodným řešením. Pro přístup na lávku 
je nutné překonat zhruba dvojnásobnou 
výšku oproti podchodu. Pro přístup osob se 
sníženou schopností pohybu a pro maminky 
s kočárky s dětmi do 3 let je nutné instalovat 
výtahy. Právě na maminky s dětmi se často 
při návrhu technického řešení zapomíná. Pro 
lávku vycházejí delší i výtahy. Při každoden-
ním užívání lávky může překonávaná výška 
od  jejího používání odradit a  uživatelé si 
začnou postupně hledat jinou, méně bezpeč-
nou cestu. Nejsem si také úplně jistý tím, zda 
kapacita výtahů bude dostatečná pro před-
pokládaný počet jejich uživatelů v  ranních 
a  odpoledních špičkách. Uživateli výtahů 
mohou být i ostatní uživatelé, pro něž nejsou 
výtahy především určeny.

- Výtahy ve  venkovním prostoru jsou 
náročné z  hlediska technického provedení, 
provozu i údržby. Náročná na údržbu v pod-
mínkách železničního provozu je i celá lávka. 
Podchod je na údržbu méně náročný. 

- Tvrzení, že podchod je méně bezpečný 
než lávka, je zavádějící. Bezpečnost pod-
chodu i  lávky je srovnatelná a závisí jedině 
na bezpečnostních opatřeních stanovených 
budoucím vlastníkem.

Rozhodnutí rady města je zdůvodněno 
i požadavkem nejnižší ceny. Tento požada-
vek by však neměl být rozhodujícím. Spojení 
přednádraží a Dukly je stavbou na desetiletí 
a  bylo by nutné před rozhodnutím zvážit 
i  další okolnosti, které ho mohou ovlivnit. 
Za velmi důležité pokládám i řešení budoucí-
ho provozu a údržby.

Na závěr si dovolím jednu poznámku k ře-
šení uvedeného pardubického problému. Jde 
o porovnání realizovaného propojení předná-
draží železniční stanice Olomouc hlavní ná-
draží a části města za hlavní železniční tratí 
s řešením pro Pardubice. Železniční trať a ná-
draží velmi podobně jako v Pardubicích město 
rozděluje. Pro spojení obou částí města byl 
již před lety prodloužen stávající podchod až 
do  příslušné městské části za  tratí. Nebylo 
by asi od věci blíže se s olomouckým řešením 
trochu seznámit po  stránce technické i  �-
nanční. Pardubice i Olomouc jsou města se 
srovnatelným počtem obyvatel i s obdobným 
vztahem železnice a města. Olomoucké řeše-
ní je podle mého názoru lepší a zřejmě se pro 
něj našel i způsob �nancování. A hlavně – je 

to řešení dlouhodobě  výhodné pro obyvatele 
města. Navíc podchod je investicí méně ná-
ročnou než letiště nebo hokejový klub.

      Karel  Haas, obyvatel města

Lávka přes nádraží – jde nám o služ-
bu občanům nebo o politikaření?

Po více než roce příprav schválilo břez-
nové zastupitelstvo koncepci toho, jakým 
způsobem spojíme prostor pardubického 
přednádraží s předměstím Dukla. Zastupi-
telé se většinou 24 hlasů přiklonili ke kon-
ceptu moderní lávky, která propojí prostor 
naproti restauraci McDonald‘s (budoucí 
autobusový terminál B) s ulicí K Vápence. 
Jako předkladatelé zprávy jsme do  za-
stupitelstva připravili maximum možných 
informací a  jasných technických i ekono-
mických argumentů, proč je zvolené řešení 
nejlepší. I přesto řada opozičních politiků, 
kteří v demokratickém hlasování neuspěli, 
nadále šíří domněnky, subjektivní pocity 
a polopravdy o tom, proč mělo město ra-
ději vybudovat podchod. 

Pro takto zásadní rozhodnutí není 
možné používat dojmy a  pocity, důle-
žitá jsou fakta a  tvrdá data. A  ta jsou 
velmi jednoduchá. V  červenci loňského 
roku jednal primátor města M. Charvát 
společně s poslancem M. Kolovratníkem 
na Ministerstvu dopravy. V tu chvíli měli 
železničáři již hotovou a odsouhlasenou 
tzv. „studii proveditelnosti“, ve které plá-
novali opravit železniční uzel a prodloužit 
jeden ze stávajících tunelů k  novému 
pátému nástupišti (to vznikne v prosto-
ru stávajících nákladních kolejí). Počítali 
s  tím, že žádný tunel ani lávka do  ulice 
K Vápence nepovede - a že pokud měs-
to chce prodloužení, bude si muset tuto 
investici zaplatit. Na základě toho došlo 
k  dalším jednáním, kde zástupci měs-
ta zkoumali společně s  ministerstvem, 
železničáři a  Státním fondem dopravní 
infrastruktury všechny možné varian-
ty. Pro tunel hovořil menší rozdíl výšek 
a  snadnější napojení na  nádražní halu, 
pro lávku naopak poloviční délka (tunel by 
byl dlouhý skoro půl kilometru), její skvělé 
přímé napojení na  okolní prostory před-
nádraží (plánovaný autobusový terminál 
na severu a velkokapacitní parkovací dům 
na jihu) a v neposlední řadě téměř deseti-
nová cena. Zvolené řešení lávky odborně 
posoudili a  doporučili zástupci Dopravní 
fakulty Jana Pernera i  Svazu cestujících 
ve  veřejné dopravě. Opozice straší dra-
hou údržbou a nemoderním vzhledem. Je 
to lživý argument. Lávka je koncipována 
jako lehká ocelová konstrukce se zastře-

šením a  průduchy pro větrání. Cestující 
bude chránit před povětrnostními vlivy 
jak v zimě, tak v létě. Bude sloužit tak, že 
nádraží vždy překonáme „suchou nohou“ 
a náklady na údržbu budou zanedbatel-
né. Co se týče vzhledu, tak argumenty 
nepřejících jsou až komické. Projekt je 
v tuto chvíli ve fázi tzv. územního povole-
ní – tedy základního návrhu na umístění, 
objem a velikost. V žádném případě zatím 
neřeší konkrétní podobu, vzhled. Platí ve-
řejný příslib, že na architektonickém pro-
vedení se bude město podílet a jako spo-
luinvestor si pochopitelně samo určí, jaký 
vzhled si přeje. Moderních a  krásných 
inspirací ze zahraničí i  z  domova máme 
desítky. Samozřejmostí je i  maximální 
pohodlí v bezbariérovém přístupu. Vstu-
py na  lávku by měly být řešeny pomocí 
mírných svažujících se ramp, jednotlivé 
peróny budou mít k  dispozici minimálně 
výtahy a budeme jednat i o technickém 
řešení klasických eskalátorů. 

Závěrem zbývá položit si otázku. Pře-
konání nebezpečného kolejiště na hlavním 
železničním koridoru slibovali pardubičtí 
politici (z nichž se řada podílela na vedení 
města) desítky let. V této věci od osmde-
sátých let minulého století nikdo nic ne-
udělal. Jde tedy opozici opravdu o dobro 
věci a o hledání nejlepšího řešení? Nebo se 
nám tu ukazuje známý nešvar české kot-
liny – nepřipustit úspěch někoho jiného 
a vytrestat ho za každou cenu? Ať to stojí, 
co to stojí, na občany nehleďme…

Martin Kolovratník, 
zastupitel města -  ANO 2011 

Pardubice 
na bruslích 
v roce 2017
Zdravíme všechny bruslaře!

Počasí v  dubnu kolečkáčům moc 
nepřálo, ale my věříme, že 21.5., 
18. 6., 13. 8. a  10. 9. bude krás-
ně a že se s vámi během těchto 
nedělí setkáme při vyjížďkách Par-
dubice na bruslích.

Sledujte FB Statutární město Par-
dubice nebo Pardubice na  brus-
lích, ať vám nic neuteče. Brzy 
přineseme další informace o první 
vyjížďce.

Těšíme se na vás!
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Jaro v Pardubicích přeje basketbalu, držme palce v semi§nále 

Úspěchy pardubických badmintonistů

Hradubický běh - dva starty, jeden cíl

Oblíbené závody dračích lodí počátkem června na loděnici

Členka oddílu badmintonu TJ Sokol 
Polabiny Lucka Krpatová byla součástí 
vítězného družstva na mezinárodním tur-
naji badmintonových nadějí (U17) Nations 
Future Cup 2017, který se konal ve  Slo-
vinsku. V dresu českého družstva vyhrála 
všechny zápasy a i díky ní se podařilo čes-
kému týmu celý turnaj vyhrát. I v dalším 
turnaji jednotlivců předvedla Lucie skvělé 
výkony - ve dvouhře skončila na 5.-8. mís-
tě, stříbrem se může pochlubit ve čtyřhře 
dívek spolu s Nelou Němcovou a v mixu 
s Vaškem Palánem dokonce zvítězili. 

Lidé z Pardubic a Hradce Králové již 11. 
rokem závodí, kdo dříve doběhne do Če-
perky, která je na půl cesty z obou měst. 
Hradubický běh se uskuteční v  sobotu 
13. května 2017 v 9:00 a trasa z Hradce 
i z Pardubic měří přesně 10 kilometrů.

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice 
I zve na tradiční Dětský den, který se bude 
konat v pondělí 29. května od 16:30 hodin 
ve sportovním areálu Na Olšinkách. Na pro-
gramu budou sportovní hry pro malé i větší 
děti, skákací hrad a malé občerstvení. 

Chcete strávit krásný den u  vody či 
přímo na  vodě a  navíc opravdu stylo-

Navázala tak na skvělé výkony pola-
binských badmintonových nadějí z  mi-
nulých let, kdy družstvo starších žáků 
ve složení A. Ehm, P. Janoušek, Chumchal, 
L. Krpatová, K. Valentová a A. Všetečková 
vybojovalo mistrovský titul; dorostenci 
byli ve své kategorii druzí. Skvělého úspě-
chu dosáhla i M. Fuchsová, které se spolu 
s A. Bášovou stala dokonce mistryní re-
publiky mezi dospělými. I ona reprezen-
tovala ČR na zahraničních turnajích v ka-
tegorii dospělých i na mistrovství Evropy. 

vě? Přijďte za námi v sobotu 10. června 
na  veslařskou loděnici Arosa. Sportovní Lukáš Nekola, pořadatel

Pardubičtí basketbalisté všech vě-
kových kategorií prožívají velice úspěš-
né jaro. Mužský tým Beksy vyřadil 
ve čtvrt�nále play-oÈ Svitavy poměrem 
4-1 na zápasy a rozehrál semi�nálovou 
sérii s Děčínem (informace o termínech 
domácích utkání najdete na www.bkpar-
dubice.cz). 

Mládežnická družstva BK Synthesia 
Pardubice už stihla posbírat tři cenné 
úspěchy. Úspěšný předposlední dub-
nový víkend odstartovali kadeti, kteří 
ve čtvrt�nále play-oÈ extraligy U17 po-

třetí porazili Sokol Pražský a budou bo-
jovat o medaile na blížícím se Final Four. 

Ve stejném termínu vrcholily soutěže 
starších a  nejmladších minižáků. V  ka-
tegorii U13 zvládly pardubické naděje 
souboj o  třetí místo a  z  Brna přivezly 
bronzové medaile. 

Zlatou tečku obstarali chlapci v  ka-
tegorii U11, kteří v  domácím prostředí, 
před zaplněnou halou Dukla, vybojovali 
bez jediné porážky titul mistrů České 
republiky! 

Gratulujeme všem!
René Peška, mluvčí Beksy

Miroslav Janeček, TJ Sokol Polabiny

klub Dračí legie Pardubice zde pořádá už 
XI. ročník závodů dračích lodí v Pardubi-
cích. Jedná se o velkou a velmi zajímavou 
sportovní akci, kdy na  řece Labe závodí 
amatérské týmy na dračích lodích. 

Na tato krásná plavidla je opravdu im-
pozantní pohled. Lodě měří 12,5 m a pád-
luje na nich 20 lidí + bubenice a kormidel-
ník. Celkový dojem pak dotváří a podtrhují 
zdobné prvky, jako jsou malovaná hlava 
na přídi a ocas draka na zádi lodě. To vše 
jako symbolický odkaz na  čínský původ 
tohoto dnes už celosvětově rozšířeného 

sportu. Najděte si tedy určitě čas a přijď-
te! 

Akce začíná v  10 hodin a  trvá celý 
den až do večerních hodin. Samozřejmě 
pro vás bude po celý den zajištěna mož-
nost svezení se na dračí lodi, skákací hrad 
a  jiné. Vesty pro vaše ratolesti jsou pro 
nás samozřejmostí, stejně tak jako zajiš-
tění občerstvení po dobu trvání celé akce. 

Pro více informací navštivte naše 
webové stránky: www.sk-dlp.cz nebo 
facebook: www.facebook.com/dracilegie. 

Nejlepší plavkyní je Lenka Štěrbová

Sokol dětem

Pardubická rodačka Lenka Štěrbová 
se stala mistryní České republiky v dál-
kovém plavání. V závodě na pět kilome-
trů, jenž se konal v bazénu v pražském 
Podolí, jako jediná závodnice pokořila 
hodinovou hranici - časem 59:41,4 vy-
lepšila svůj osobní rekord a  zároveň 
překonala limity pro účast na mistrov-
ství světa. 

Nominaci na  start ve  světovém 
šampionátu bude mít jistou, pokud 
ještě letos v  červnu zvládne závody 
na Seči. Držíme palce!

V Pardubicích je start v Poděbradské 
ulici – pár desítek metrů od  zastávky 
MHD „Poděbradská“. Registrovat se lze 
na  stránkách závodu www.ph7.cz nebo 
přímo na  místě. Pitný režim zajištěn 
na pátém kilometru i v cíli. Na webových 

stránkách lze též nalézt podrobnou trasu 
závodu a  další doplňující informace. Jde 
o přátelský závod, mohou tedy běžet jed-
notlivci i celé rodiny. 

Kontakt: petr.hochman@ph7.cz, tel. 
777 179 747.
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František Šebek

Toulky historií Pardubic 

Zašel jsem nedávno na  pivo 
a s jedním známým jsme během řeči 
vzpomenuli proslulou pivnici v  čes-
kobudějovických masných krámech. 
Přišla řeč i na to, jak to tam původně 
fungovalo, a  známý s  překvapením 
zjistil, že masné krámy měly kdysi 
také Pardubice. Usoudil jsem, že by 
to mohlo zajímat i  čtenáře Toulek. 
Leckdo možná s překvapením zjistí, 
kde že tu vlastně stály.  

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Masné krámy mělo každé středo-
věké a raně novověké město. Bez nich 
se ve  středověkých a  raně novově-
kých městech prodej masa neobešel. 
Nepředstavujme si totiž, že se maso 
dostávalo k zákazníkům jako za našich 
časů, kdy se přiveze odněkud z  jatek 
a případně ještě všelijak výrobně upra-
vené do  obchodu (do  řeznictví) a  my 
si tam podle potřeby zajdeme a vybí-
ráme z  nabízeného sortimentu podle 
chuti a obsahu peněženky. Za starých 
časů to bylo jinak. 

Řezníci prodávali maso zcela čers-
tvé. Poražený dobytek hned zbourali 
a  maso prodávali. Cechovní systém 
je existenčně nutil ke  vzájemné ko-
ordinaci, a  proto i  ony masné krámy 
– budovy, v  nichž byly kotce (krámy), 
vlastněné nebo pronajímané jednotli-
vými řeznickými mistry. Jejich počet 
byl regulován předpokladem odbytu. 
Místo prodeje, ony budovy masných 

krámů, měly bezprostřední návaznost 
na místo porážky. 

V  Pardubicích o  působení řezníků 
z doby předpernštejnské nevíme vůbec 
nic. Z dochovaných pramenů si o tom 
můžeme udělat aspoň rámcově obrá-
zek až od doby, kdy město v roce 1491 
koupil Vilém z  Pernštejna a  začal tu 
velkoryse budovat aristokratickou re-
zidenci. Pardubice se rychle rozrůstaly, 
přibývaly domy i počet obyvatel a tím 
i řemeslníků potřebných živností, mezi 
nimi také řezníků. V září 1509, kdy se 
Pardubičtí už vzpamatovávali z  veli-
kého požáru přede dvěma roky, vydal 
pan Vilém městu jedno z významných 
privilegií, obsahující mimo jiné i  jakýsi 
tržní řád a v něm je též zmínka o řez-
nících. Dovídáme se, že tehdy už měli 
své krámy, ale řezníků asi nebylo ješ-
tě dost, protože se celkem velkoryse 
tolerovala dodávka masa hostinskými 
(přespolními) řezníky. Ti mohli v  den 
trhů přihnat dobytek na porážku nebo 
i  přivézt již zbourané kusy a  prodá-
vat je ve stáncích na náměstí. Místní 
řezníci měli jedinou výhodu, že maso 
mohli prodávat v  masných krámech, 
a pokud by chtěli prodávat o trhu také 
na náměstí, platili by z prodejního mís-
ta na rozdíl od hostinských řezníků po-
loviční taxu. Zhruba o půl roku později 
pardubičtí řezníci zřejmě zesílili nato-
lik, že už mohli založit svůj cech (první 
cech ve městě). Jeho artikuly schválil 
pan Vilém z  Pernštejna listinou z  25. 
března 1510. Na  základě toho také 
zdejší řezníci vůči konkurenci hostin-
ských řezníků přitvrdili (se souhlasem 
vrchnosti). Ti sice mohli v  době trhů 
přihnat dobytek, ale dva zdejší ce-
chem jmenovaní mistři posuzovali, zda 
jsou přivedená zvířata k porážce vhod-
ná. Podobně mohli zakázat prodávat 
přivezené maso, jestliže usoudili, že 
nemá žádoucí kvalitu. Kromě toho 
museli hostinští řezníci všechno dove-
zené maso prodat týž den do předem 
stanovené odpolední hodiny, a  pokud 
jim něco zbylo, bylo to zabaveno. Zpět 
si nesměli odvézt nic.

Místní řezníci maso prodávali 
v masných krámech jednou týdně, vždy 
v  sobotu. Mimo tento den se mohly 

krámy otevírat ještě při příležitosti 
jarmarků a některých trhů. A kdeže to 
bylo? Budova masných krámů s  kotci 
pro jednotlivé řezníky stála na dnešním 
Wernerově nábřeží, hned za  kostelem 
sv. Bartoloměje a  na  rohu u  Bartolo-
mějské ulice. V prostoru mezi masnými 
krámy a prvním domem Bartolomějské 
ulice (čp. 91) byl dvůr, jdoucí až ke kos-
telu (tam jej ohraničovala vysoká zeď), 
který fungoval jako kutlof (z německé-
ho Kuttelhof) neboli jatka. Řezníci tam 
v  den prodeje přivedli svá dobytčata, 
přivázali je ke kůlu s železným kruhem 
a podle potřeby je tam porazili, zbourali 
a hned prodávali. Místo pro masné krá-
my a s nimi spojený kutlof bylo vybráno 
racionálně. Tekla tam přes Wernerovo 
nábřeží a  potom podél kostela strou-
ha („říčka“). Je nasnadě, že voda byla 
pro provoz kutlofu a  masných krámů 
nezbytná. Čistotou to tam jistě nevy-
nikalo. Ostatně masné krámy se proto 
ve  městech vždy dislokovaly stra-
nou od  náměstí a  hlavních ulic, někde 
na  okraji města a  poblíž zdroje vody. 
V  případě těch pardubických si ještě 
všimněme jejich polohy na mírném sva-
hu k vodoteči.

Jakou měly masné krámy konkrétní 
podobu v  době Viléma z  Pernštejna, 
nevíme. Bylo tam 24 kotců (prodejních 
míst) a patřily pánu města. Ten je řez-
níkům pronajímal za  stálý roční plat. 
Roku 1531 Vojtěch z Pernštejna mas-
né krámy a příjem z nich daroval měs-
tu. Když Pardubice v březnu 1538 po-
stihl zhoubný požár, nechal Vojtěchův 
nástupce a  bratr, Jan z  Pernštejna, 
město z  větší části reprezentativně 
přestavět. Kromě měšťanských domů, 
Zelené brány, kostela sv. Bartoloměje 
a  radnice přišly na  řadu i  masné krá-
my. Jan z Pernštejna je nechal upravit 
na  jednopatrovou budovu (řezníkům 
sloužilo přízemí) a  nad průčelím se 
zdvihal štít s  typickými renesančními 
obloučky. Už 25. března 1540 pan Jan 
oznamoval městské radě, že stavba 
bude hotová (náklady na stavbu měs-
to platilo ve splátkách), a při té příleži-
tosti důrazně požadoval, aby konšelé 
dbali na  dodržování čistoty. Řezničtí 
tovaryši měli pod hrozbou pokuty jed-

nou týdně všechny prostory krámů 
důkladně zamést. Pan Jan asi věděl, 
jaká bývala praxe. Zda a na jak dlouho 
se mu podařil bohulibý záměr prosadit, 
těžko říct.

Maso řezníci dlouho nevážili, ale 
porcovali je jenom od  oka. Vážení se 
dlouho a vehementně bránili; prosazo-
valo se to postupně asi od poloviny 15. 
stol. a obvyklé bylo až koncem 16. stol. 
Prodávalo se takové maso, jaké řezník 
momentálně měl. Občas ho bylo málo 
nebo příliš drahé. Na kvalitu masa měla 
dohlížet městská rada. Maso nekvalitní  
nebo z  nedovolené porážky mělo být 
zabaveno a řezník pokutován, ale potíž 
spočívala v  tom, že řezníci mívali své 
zastoupení mezi členy městské rady, 
často stanuli v čelných funkcích. Patřili 
obvykle k  nejbohatším a  tím i  nejvliv-
nějším měšťanům, a tak nekompromisní 
přístup konšelského sboru býval spíše 
vzácností. Řezníci jinak také běžně 
prováděli porážku na objednávku doma 
u zákazníků.

Cechovní formy řeznického řemesla 
se od konce 18. stol. rozpadaly a od po-
loviny 19. stol. se už prosazoval moder-
nější způsob distribuce masa. Tehdy se 
i  v  Pardubicích začali objevovat mezi 
řezníky specialisté uzenáři. V  kutlofu 
u  masných krámů se ale poráželo až 
do  sedmdesátých let 19. stol. Teprve 
nařízení okresního hejtmanství (1870) 
a  stížnosti občanů (1874) přivodily, 
že byla stranou za  městem, kousek 
od dnešního zdymadla na Labi, zřízena 
nová jatka. Ale to už je zase jiná histo-
rie. Dodejme tedy jen ještě, že budova 
masných krámů za  kostelem chátrala 
a v roce 1883 už nezbylo nic jiného než 
tuto zajímavou pernštejnskou památku 
zbourat.

Poznámka: 
V  minulých Toulkách jsem se při 

zmínce o  vesnici Lhotce Blatníkov-
ské dopustil z  roztržitosti chybného 
místního určení její polohy. Místo 
obec Srnojedy má být správně Rybi-
tví. Uvědomil jsem si to až po  ode-
vzdání článku do  tisku a  upozornili 
mě na to potom i dva pozorní čtenáři. 
Čtenářům Toulek se za to omlouvám.

Pardubické masné krámy na fotogra�i 
Josefa Pírky krátce před jejich demolicí 
v roce 1883.
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