
KARVINÁ / PARDUBICE 
-  Byl to nádherný předvá-
noční dárek, jehož se do-
stalo všem příznivcům par-
dubického fotbalu. 

Ve středu 23. prosince 2020 zví-
tězilo mužstvo FK Pardubice na 
stadionu nevyzpytatelné Karvi-
né 2:0 a dostalo se tak na 5. mís-

to tabulky prvoligové soutěže. 
Pravda, scházelo ještě několik 
dohrávek týmů nacházejících se 
bodově těsně pod nimi, přesto 
o tom, že vánoční a novoroční 
svátky stráví tým nováčka na 
tak skvělé pozici, se snad niko-

mu včetně největších optimistů 

NEMOCNICE ZMĚNILA
REŽIM PARKOVÁNÍ
další informace
STRANA 2

ŘSD BILANCUJE
LOŇSKÉ VÝKONY
další informace
STRANA 5

PRAŠTĚNÉ POHÁDKY
VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA
další informace
STRANA 4
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PARDUBICE – Píšeme-li vlevo o 

dárku předvánočním pro příznivce 
sportu, musíme zmínit i ten Tříkrá-

lový, jejž obdrželi milovníci klasic-

ké hudby. Ve středu 6.1. si mohli 
vyslechnout na stanici Českého 
rozhlasu D dur zcela mimořádný 
a jedinečný před pár dny pořízeny 
záznam koncertu Komorní filhar-

monie Pardubice řízené Markem 
Štilcem, který se ujal i role moderá-

tora, se sólisty Petrem Nekorancem, 
Michaelou Šrůmovou a Jiřím Rajni-
šem. Po celou dobu zněla hudba ze 
slavných oper Wolfganga Amadea 
Mozarta, do jejíhož provedení dali 
všichni přítomní, jak bylo hodinu a 
čtvrt u radiopřijímačů zcela patrné, 
ze sebe to nejlepší. Alespoň na dál-
ku se nám, posluchačům, naskytla  
možnost opět si připomenout at-
mosféru Sukovy síně Domu hudby, 
kde byl pořad natočen, a uvědomit 
si, jak výborný orchestr u nás pů-

sobí a jak hodně umějí mladí pěvci, 
kteří s ním spolupracují. Náš velký 
dík patří Komorní filharmonii, ne-

soucí náklady projektu, trojici só-

listů, Marku Štilcovi, ale i Českému 
rozhlasu. I takhle si v nelehké době 
představujeme naplňování poslání 
veřejnoprávního média. A protože 
minulou středu scházel potlesk, vo-

láme zde: Bravi!                           (ro)                                        

Bravi za koncert!Pardubičtí fotbalisté „přezimovali“ jako pátí,
brankář Marek Boháč prodloužil smlouvu

Jako o prázdninách

PARDUBICE - Z důvodu přetrvá-

vající epidemické situace se od 
pondělí 11.1. vrací Dopravní pod-

nik k prázdninovým jízdním řá-

dům. Pro odjezdy spojů ze zastá-

vek bude tedy v pracovní dny opět 
platit prostřední – žlutý – sloupec 
(vyjma linek 90, 98 a 99, které jsou 
provozovány v jiném režimu, a 
linek 3+33, jejichž spoje jsou z 
prostorových důvodů vtěsnány 
do jednoho sloupce: zde je vedení 
konkrétního spoje určeno přísluš-

nou písmennou legendou). Linka 
29 pak nebude v provozu vůbec. 
                                                          (zr)

Brankář FK Pardubice Marek Boháč (na snímku v oranžovém uprostřed) zůstává i nadále v týmu, jemuž výrazně po-

mohl k postupu do nejvyšší soutěže a ke skvělé současné tabulkové pozici v první lize.                   Foto: MILAN KŘIČEK  

PARDUBICKO - První miminko 
narozené v novém roce v Pardu-

bickém kraji je chlapeček Tadeáš 
z Jedlové u Poličky, který se ma-

mince Lucii narodil 38 minut po 
půlnoci ve Svitavské nemocnici. 
První holčičkou, která přišla na 
svět v porodnicích Nemocnice 
Pardubického kraje, je Valerie. 
Ta se narodila deset minut před 
druhou hodinou ranní mamince 
Jitce z Chrudimi v Chrudimské ne-

mocnici. V Pardubické nemocnici 
přivedla v 8:43 letos jako první na 
svět na svět holčičku Žofii mamin-

ka Lucie z Hradce Králové.       (zr)  

První miminka

Hejtman nabádá:
Mírněme očekávání

PARDUBICE - Město očekává 
v tomto roce kvůli pandemii 
nemoci covid-19 propad pří-
jmů ve výši zhruba 300 milio-
nů korun. 

Největší podíl na tom mají daňové 
příjmy. Rozpočet na rok 2021 před-

pokládá, že příjmy města budou o 
9,5 procenta nižší než v roce 2020. 
Pardubice, které letos čeká několik 
velkých investičních akcí, do roz-

počtu zapojí nevyčerpané finanční 
prostředky z minulých let, využijí i 
úvěrové zdroje. Přesto budou mít 
k dispozici o 221 milionů korun 
méně než loni.
„Sestavování rozpočtu bylo letos 
složitější než v minulých letech. Vy-

cházeli jsme z predikce daňových 
příjmů Ministerstva financí ČR a 

Investice by ohroženy být neměly 
ROZPOČET PARDUBIC ZCHUDL O VÍCE NEŽ 220 MILIONŮ KORUN

predikce nezávislého specialisty 
na oblast financování veřejných 
rozpočtů. Museli jsme počítat i s 
předpokládaným vlivem pande-

mie, propadem daňových příjmů i 
s poklesem příjmů města z prodeje 
vlastního majetku,“ řekl primátor 
Martin Charvát.
Město bude letos hospodařit se 
zhruba 2,762 miliardami korun. V 
tuto chvíli má v rezervách vyčleně-

no více než 100 milionů korun. Pě-

tinu z této částky Pardubice blokují 
pro případ, že budou muset, stejně 
jako letos, opět čelit dopadům koro-

navirové epidemie. 
Rozpočet města na příští rok po-

krývá především investiční akce 
přecházející z roku 2020, akce s 
podílem dotačních prostředků a 
nové prioritní akce schválené za-

stupitelstvem města. Prioritami 
pro rok 2021 budou pro Pardubice 
již zahájené velké projekty jako je 
budování inteligentního dopravní-
ho systému, rekonstrukce Památní-
ku Zámeček, výstavba Centrálních 
polytechnických dílen a Galerie 
města Pardubic v Automatických 
mlýnech či připravované projek-

ty na opravu nadjezdu Kyjevská, 
výstavbu terminálů B a Jih. V roz-

počtu město počítá i s úpravou čás-

ti základní školy na Dubině, kde 
vznikne ZŠ Montessori, s doprav-

ními opatřeními včetně kanalizace 
v ulici Na Spravedlnosti, s revitali-
zací letního stadionu, s přípravou 
stavby parkovacího domu u Mul-
tifunkční arény či s rekonstrukcí 
střechy a výměnou oken v DDM    
Beta.                                                  (NaH)

PARDUBICE - Od čtvrtka 7.1. až 
do odvolání je omezen provoz 
na registru vozidel v Černé za 
Bory, kde je v současné době 
uzavřeno oddělení techniků 
registru vozidel. Vzhledem k 
tomu, že úkony na registru vo-

zidel nejsou již vázány na adre-

su trvalého bydliště nebo sídla 
firmy, mohou klienti v akutních 
případech své záležitosti vyřídit 
na kterémkoli úřadě obce s roz-

šířenou působností.                (zr) 

Omezení provozu
na registru vozidel

před loňským startem nejvyšší 
fotbalové ligy ani nesnilo. Pre-

cizní práce trenérské dvojice 
Jaroslava Novotného a Jiřího 
Krejčího a celého realizačního 
týmu FK Pardubice, stejně jako 
výrazný kolektivní duch a re-

alistické nadšení, provázející 
pohlednou hru pardubických 
fotbalistů, tak zatím slaví za-

sloužený úspěch. Velký podíl na 
příjemném umístění v tabulce 
má i brankář Marek Boháč, je-

muž se i v Karviné podařilo vy-

chytat několik vyložených šancí 
soupeře a uchovat si čisté kon-

to. Však také zájem o jeho hosto-

vání projevila pražská Slavia, 

trenér Trpišovský se však jeho 
služeb v dohledné době nedo-

čká. Marek totiž prodloužil svou 
smlouvu v Pardubicích do červ-

na roku 2023. Škoda přeškoda, 
že covid neumožňuje divákům 
vidět zápasy na vlastní oči. Tím 
spíše bychom se měli těšit - a 
naši zastupitelé a stavebníci by 
pro to měli přes všechny těžkos-

ti doby udělat maximum, vždyť 
kdo jiný než hoši na trávníku 
nyní reprezentuje město lépe a 
výrazněji – na utkání pardubic-

kých fotbalistů na novém sta-

dionu. Příští dny, týdny a měsí-
ce mohou rozhodnout o dalších 
padesáti letech!                      (ro)               

Jedno z očkovacích center
vznikne v Sále Jana Kašpara

celého systému. V tuto chvíli před-

pokládáme, že bychom od 1. února 
měli připravena centra v místech, 
kde jsou naše nemocnice akutní 
péče, a od 1. března chceme být 
organizačně připraveni na aktivaci 
očkovacího centra ve všech ORP,“ 
uvedl Netolický.
V Pardubicích jedno z očkovacích 
center vznikne i v budově bývalé 
reálky v Sále Jana Kašpara. Tři jed-

notky by zde měly připraveny od 
18.1. a na administrativě se mají 
podílet především pracovníci Kraj-
ského úřadu. Otevřeno by mělo být 
od pondělí do pátku od 7 do 19 ho-

din. „Stěžejní je nyní počet dávek 
vakcín, jež kraj obdrží,“ zdůraznila 
radní Michaela Matoušková.       (ro)

PARDUBICE - Příprava očkovacích 
center v Pardubickém kraji byla 
hlavním tématem jednání hejtma-

na Martina Netolického a jeho ná-

městkyně pro oblast zdravotnictví 
Michaely Matouškové se starosty 
15 obcí s rozšířenou působností 
(ORP). Hejtman starosty seznámil s 
aktuálním stavem příprav národní 
a krajské očkovací strategie. Kraj 
předpokládá připravenost očkova-

cích center na území každého ORP 
od 1. března.  
„Struktura ORP je logická s ohle-

dem na dostupnost očkovacích 
center a vytipování vhodných lo-

kalit včetně zajištění administrativ-

ních pracovníků, jejichž dostatečný 
počet je klíčový pro průchodnost 

PARDUBICE – K realismu a tr-

pělivosti ohledně očkování proti 
covidu-19 vyzval na páteční tis-

kovce hejtman Martin Netolický. 
„Došlých vakcín je zatím málo, k 
8.1. kraj obdržel 2000 dávek, další 
týden jich má přijít tisíc. Prioritou 
je očkování rizikových skupin,“ 
uvedl s tím, že vyvolávat zdání 
rychlého průběhu vakcinace je 
nezodpovědné. Podrobněji vpravo 
dole.                                                  (ro)
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provedly se drobné úpravy a plo-
chy byly nově vyznačeny. Pro ve-
řejnost je od 1. ledna 2021 hlavní 
změnou proměna parkoviště ve 
spodní části areálu v parkovací 
plochu pouze pro personál s plat-
ným parkovacím oprávněním. 
Cílem tohoto kroku je uvolnit par-
kovací místa v areálu nemocnice, 
která nyní z části využívali za-
městnanci, pro pacienty a umož-

 
PARDUBICE - Dát větší pro-

stor pacientům pro parko-

vání v areálu a zároveň za-

chovat parkovací místa i pro 
personál nemocnice. 

To jsou hlavní cíle změny režimu 
parkování, který začal platit od 1. 
ledna 2021 v areálu Pardubické 
nemocnice.
Důvodem revize parkovacího 
systému v nemocnici byla přede-
vším dlouhodobě neudržitelná 
dopravní situace a špatná prů-
jezdnost areálu nemocnice, které 
byly komplikací pro pohyb všech 
vozidel, včetně těch sanitních i 
vozidel zdravotnické záchranné 
služby.

Spodní parkoviště
pouze pro personál
Již na podzim se tak v areálu Par-
dubické nemocnice uskutečnila 
revitalizace parkovacích ploch, 

Situace zde byla již dlouho neudržitelná
PARDUBICKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÝ REŽIM PARKOVÁNÍ

Tři králové přišli on-line. Tra-
diční zahájení Tříkrálové sbírky 
Oblastní charity v Pardubicích 
se místo programu na Pernštýn-
ském náměstí letos uskutečnilo 
prostřednictvím on-line médií. 
Na YouTube kanálu pozdravila 
veřejnost ředitelka pardubické 
charity Marie Hubálková a také 
patroni sbírky Roman Línek, 
Martin Charvát a biskup Josef 
Kajnek.

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

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

nit lepší přístup k jednotlivým 
pavilonům. 

Přehled vjezdů do Pardubické 
nemocnice:
Spodní vrátnice:
• vjezd i výjezd v pracov-
ních dnech od 6.00 do 20.00 ho-
din, v sobotu, neděli a svátek od 
7.00 do 20.00 hodin

Hlavní vrátnice z ulice Kyjevská:
• obousměrný provoz, a to 
v pracovní dny od 20.00 do 6.00 
hodin, v sobotu, neděli a svátek 
od 20.00 do 7.00 hodin (po dobu 
uzavření ostatních vjezdů)
• v ostatní dobu je pro 
vjezd do areálu určena pouze 
spodní vrátnice

Parkoviště ve spodní části areálu:
• vjezd je umožněn pouze 
držitelům parkovacího oprávnění 
– zaměstnancům nemocnice    (zr)

Kraj žádá o výpomoc v Pardu-

bické nemocnici armádu. Na 
základě jednání hejtmana Marti-
na Netolického s vedením Nemoc-
nice Pardubického kraje požádal 
na konci loňského roku kraj o 
pomoc Armády České republiky 
v Pardubické nemocnici. Mělo se 
jednat až o 27 vojáků na pozice 
dělníků ve zdravotnictví. Kraj tak 
reagoval na pokračující nemoc-
nost personálu. „Situace se přes 
vánoční svátky výrazně zhoršila a 
kromě lůžkových kapacit jde také 
o zvýšenou nemocnost u zdravot-
nického personálu na jednotlivých 
odděleních,“ uvedl hejtman Neto-
lický. „Dominantně potřebujeme 
pomoc v Pardubické nemocnici 
na oddělení intenzivní péče, dále 
na infekčním a plicním oddělení,“ 
doplnil.

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

PARDUBICE - Vítězem výběrové-
ho řízení na ředitele společnosti 
East Bohemian Airport, která pro-
vozuje civilní letiště v krajském 
městě, se stal z 11 přihlášených 
kandidátů Ivan Čech. Předpoklá-
dá se, že valná hromada akcioná-
řů by ho mohla do funkce ofici-
álně schválit na přelomu ledna a 

Letiště povede zkušený Ivan Čech
února letošního roku. 
Ivan Čech je v Pardubicích i v 
oboru letectví známou osobnos-
tí. V minulosti velel armádnímu 
letišti v Pardubicích a Čáslavi a 
významné je jeho působení ve 
funkci ředitele sekce správní a 
bezpečnostní Úřadu pro civilní le-
tectví.                                           (zr)

HOLICE – Smutná zpráva přišla 
v pondělí 21.12.2020. V tento den 
zemřel ve věku 71 let po kratší 
nemoci Ladislav Formánek. Jen 
málokdo pana fotografa ve měs-
tě neznal, neboť ten byl prak-
ticky u všeho, co se v Holicích 
dělo, a zanechal za sebou velké 
svědectví o proměnách regio-
nu. Svého času působil též jako 
aktivní spolupracovník redakce 
Týdeníku Pernštejn. Čest jeho 
památce!                               (red)                                        

Navždy odešel
Ladislav Formánek

PARDUBICKO - Piráti si v Par-

dubickém kraji zvolili svou 
jedničku kandidátky pro vol-
by do Poslanecké sněmovny.

Stal se jí Mikuláš Ferjenčík, který 
bude obhajovat svůj mandát v Po-
slanecké sněmovně. Mikuláš pove-
de Piráty v Pardubickém kraji do 
parlamentních voleb již podruhé.
Volba lídra probíhala opět elektro-

Jedničkou kandidátky v kraji
bude u Pirátů Mikuláš Ferjenčík 

nicky. Mikuláš Ferjenčík získal 33 
hlasů z 54, a dosáhl tak nadpolo-
viční většiny. Samotné hlasování 
skončilo 18. 12. a trvalo tři dny - a 
to i díky tomu, že Ferjenčík na čelo 
kandidoval jako jediný.
„Díky za podporu, bude to jízda. 
Cíl je jasný, vyhrát a dohnat zpož-
dění, které jsme jako země za po-
sledních sedm let nabrali,“ reago-
val Ferjenčík.                                (zr)

Základní škola npor. Eliáše se již
opět stará o děti pracovníků IZS

PARDUBICE - Vánoční prázd-

niny sice skončily, většina 
dětí však od začátku roku 
zůstává dle nařízení Vlády 
ČR i nadále doma. 

Vzhledem k aktuální epidemic-
ké situaci se zatím ke klasické 
docházce vrátily děti z mateř-
ských a speciálních škol a také 
děti prvních a druhých ročníků 
škol základních, zbylé žáky čeká 
distanční výuka. A stejně jako v 
předchozích měsících, i nyní Par-
dubice zajistily prostory pro pre-
zenční výuku dětí zejména těch 
rodičů, kteří pracují v první linii. 

PARDUBICKO - Poplatek za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu zů-
stane v krajském městě v roce 2021 
stejný jako v roce loňském, tedy 650 
korun. Stejně tak radnice ponechává 
posunutý termín splatnosti tohoto po-
platku až na konec června. 
„Loni v květnu jsme, v souvislosti s 
první vlnou koronavirové pande-
mie, posunuli novelizací vyhlášky 
o odpadech splatnost místního po-
platku o dva měsíce, z konce dubna 
na 30. červen. Zákon nám umožňu-
je ponechat vyhlášku v platnosti i 
na rok 2021 a zachovat tak jak výši 
poplatku, tak dobu splatnosti,“ řekl 
náměstek primátora Jan Nadrchal, 
který má ve své gesci mimo jiné i ži-
votní prostředí. 
Město na základě zkušeností z mi-
nulých let předpokládá, že v roce 
2021 dosáhnou celkové náklady na 
odpadové hospodářství více než 77 
milionů korun, což představuje 828 
korun na jednoho poplatníka. Při za-
chování stávajícího poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu tak 

Města odpady nezdraží, 
posunut je termín splatnosti

občané uhradí 73 procent nákladů, 
zbývající část, téměř 21 milionů ko-
run (177 Kč na jednoho poplatníka), 
půjde na vrub města. 
Samotný sběr a svoz netříděného 
odpadu z Pardubic přijde ročně na 
zhruba 41,5 milionu korun, 35,7 mili-
onu korun pak činí takzvané náklady 
na systém, tedy na separovaný sběr 
a provoz separačních dvorů, úklid 
kontejnerových stanovišť, výsyp od-
padkových košů a podobně. Na fi-
nancování odpadového hospodářství 
se v Pardubicích podílí 86 574 poplat-
níků, od platby místního poplatku 
jsou osvobozeny například děti do 
šesti let, cizinci s přechodným poby-
tem a krátkodobým pobytem, osoby 
v ústavech sociální péče, v domovech 
důchodců, poplatek se neplatí ani za 
rekreační objekt nebo neobydlený 
dům na území města, pokud je ve 
vlastnictví občana z Pardubic apod..
Poplatek za odpady v Přelouči a Holi-
cích bude letos ve výši 600 Kč. I v těch-
to městech je splatný až do 30.6.2020. 
                                                       (NaH, zr)

Na základě usnesení Vlády ČR a 
dle přijatých opatření hejtma-
na Pardubického kraje je tak od 
minulého pondělí pro žáky 3. a 
4. tříd vyčleněna Základní škola 
npor. Eliáše s kapacitou 100 až 
120 žáků. O školáky zde bude, po 
dobu uzavření základních škol, 
postaráno ve všední dny od 6:30 
do 16:30 hodin s tím, že zařízení 
bude fungovat za přísných hygi-
enických opatření, včetně celo-
denního nošení roušek a ranního 
zdravotního filtru. „Vyčlenit pro 
tyto účely Základní školu npor. 
Eliáše se nám osvědčilo a tato spo-
lupráce fungovala velmi dobře. 

Vzhledem k tomu, že prezenční 
výuka prvních a druhých ročníků 
přerušena není, je toto opatření 
zacíleno na žáky třetích a čtvrtých 
tříd do deseti let věku. Děti mají 
ve zdejší jídelně zajištěné stravo-
vání, takže je zde o ně kompletně 
postaráno,“ konstatoval náměstek 
primátora Jakub Rychtecký. 
Tato péče o žáky 3. a 4. tříd je při-
tom určena dětem zaměstnanců 
IZS, orgánů ochrany veřejného 
zdraví, obecní policie či v oblas-
ti sociálních služeb, příslušníků 
ozbrojených sil a pedagogických 
či nepedagogických pracovníků z 
oblasti školství.                          (iko)

*********************
Upravené podmínky ReactEU 
mohou kraji přinést až 1,5 mi-
liardy korun na projekty ve 
zdravotnictví. Krajští radní na 
svém posledním řádném jedná-
ní v roce 2020 schválili projekto-
vé záměry pro uplatnění v rámci 
nového evropského investičního 
nástroje ReactEU. Z něj by mělo 
do České republiky přijít 27 mi-
liard korun, z toho 15 miliard do 
oblasti zdravotnictví. To je pro 
kraj v rámci čerpání prostřed-
ků prioritní oblastí. Na základě 
nově definovaných priorit by 
mohl kraj jako žadatel získat 1,5 
miliardy korun. „S přibližně pěti 
miliardami korun se počítá také 
pro centrální urgentní příjmy, 
zdravotnické záchranné služby 
či na prostředky pro posílení ky-

bernetické bezpečnosti nemoc-

nic, což je velká výzva,“ sdělila 
náměstkyně hejtmana Michaela 
Matoušková.

Evropské fondy v kraji jdou 
hlavně do dopravy, zdravotnic-

tví a kultury. Radní Pardubické-
ho kraje se seznámili s  bilancí 
projektů spolufinancovaných z 
fondů Evropské unie, u kterých 
je kraj žadatelem. 
„Jen v posledním programova-

cím období Evropské unie, tedy v 
letech  2014–2020, bylo v našem 
kraji už dokončeno celkem 81 
projektů za 2,1 miliardy korun s 
evropskou dotací 1,4 miliardy. V 
současné době máme rozpraco-

váno 34 dalších projektů za 5,3 
miliardy a v přípravě je 82 projek-

tů za 6,3 miliardy,“ konstatoval 
hejtman Martin Netolický, který 
má v krajské radě mimo jiné na 
starost rozpočet a finance.
„Nejvíce evropských projektů 
je tradičně v dopravě. V této ob-

lasti je jich nyní v realizaci 15 a 
v přípravě 40 v celkové hodnotě 
6,5 miliardy korun. Předpoklá-

daná spoluúčast Evropské unie 
je 4,3 miliardy korun. Finančně 
nejnáročnější jsou modernizace 
silnic II/322 Kojice, II/362 Jedlová 
– hranice kraje a II/358 Nové Hra-

dy-Litomyšl,“ uvedl radní pro re-
gionální rozvoj a evropské fondy 
Ladislav Valtr.
Další evropské prostředky pu-
tují do projektů v informatice, 
sociální oblasti, kultuře, zdra-
votnictví, školství a do realizace 
úspor energie. „Rozsáhlé projek-

ty máme rozjeté nebo  připravené  
nyní v kultuře, a to v hodnotě 800 
milionů korun s dotací 530 milio-

nů,“ dodal Valtr. 

PARDUBICE – V úterý 22.12.2020 
zemřel Jindřich Hojer. Bylo mu 
96 let. Chemik a skaut, dlouholetý 
pracovník VÚOS Rybitví, se v mládí 
stal předobrazem stejnojmenné po-
stavy v románech a komiksu Jaro-
slava Foglara Rychlé šípy. Poslední 
roky svého života trávil v jednom z 
pardubických domovů pro seniory 
a napsal tři knížky.                         (zr)

V 96 letech zemřel
Jindřich Hojer

Očkovací centrum v Pardubic-

ké nemocnici je připravené. 
Toto zdravotnické zařízení totiž 
disponuje dostatečným zázemím 
pro uložení vakcíny proti covi-
du, která se musí skladovat při 
teplotě -70 °C, ve druhé polovině 
ledna se jeho kapacita ještě zvýší. 
„Nemocnice zakoupí mrazicí box s 
kapacitou 124 800 dávek vakcíny. 
Momentálně je v nemocnici box, 
který má kapacitu přibližně 54 600 
dávek vakcíny, běžně se však vyu-

žívá pro jiné účely. Pro plánované 
očkování veřejnosti je tento nákup 
nezbytný,“ sdělila náměstkyně 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Michaela Matoušková.
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Dětské centrum Veská změnilo strukturu péče.
Jde o individuální přístup i spolupráci s rodinou 

VESKÁ - O další oddělení 
pro odlehčovací pobyty 
dětí s těžkými postižení-
mi rozšiřuje své služby 
zdejší Dětské centrum.

To ještě před loňskými vá-

nočními svátky navštívila 
náměstkyně hejtmana pro 
zdravotnictví Michaela Ma-

toušková (na snímku nahoře 
uprostřed).
„Prioritou tohoto zdravotnic-

kého zařízení je sdílená péče 
s rodinou umístěného dítěte 
a je určena dětem s kombino-

vaným postižením, která jsou 
obvykle trvale upoutána na 
lůžko a jejichž zdravotní stav 
je nestabilní,“ připomněla 
Michaela Matoušková. Za po-

sledních sedm let se význam-

ně změnila struktura péče v 
tomto centru, které už díky 
efektivní práci s biologickou 
rodinou a rozšířenému pěs-

tounství v našem kraji nepe-

čuje o odložené děti a děti s 
nařízenou ústavní výchovou, 
to vše za významné podpory 
Pardubického kraje.

Velká pomoc pro rodiče

Ředitelka Markéta Taubero-

vá (na snímku vlevo) připo-

mněla, že při následné zdra-

votní pobytové péči formou 
respitního pobytu dítěte či 
formou stacionáře umožňují 
významné odlehčení pečující 
rodině, která se o dítě s těžký-

mi postiženími stará v domá-

Vyšší dívčí 
Letošní rok, v němž nás vedle 
globálního permanentního té-

matu boje s čínským virem če-

kají mimo jiné prezidentem již 
vyhlášené „velké“ volby, chceme 
pojmout tak trochu i jako inven-

turu. Nebudeme přitom zastírat, 
že jde zároveň o jakousi přípra-

vu již pro volby komunální chys-

tané na rok 2022. Právě komu-

nálním politikům budeme čas od 
času připomínat, o čem jsme již 
psali a na co jsme ve veřejném 
zájmu upozorňovali – a co oni 
zcela nebo zčásti opomněli.
A symbolicky začneme v pomy-

slném nejnižším patře, i když o 
pardubických městských obvo-

dech se občas říká, že mají vel-
ký význam, jelikož působí ze své 
povahy jaksi nejblíže občanům. 
Býti v takové důvěryhodné po-

zici a reprezentovati dobře své 
spoluobčany znamená pro za-

stupitele obvodu a jim podřízené 
úředníky také starati se všemožně 
o bezpečí obyvatel a návštěvníků, 
byť by mělo třeba jít jen o pocity. 
Na tohle myslí autor této rubriky 
téměř každý den, když autem vy-

jíždí z polabinské ulice Chemiků. 
Málokdy mu totiž někdo z řidičů, 
přivalivších se zleva ulicí Rosic-

kou, dá přednost, jak by podle 
zákona měl. Nebudeme zde psát 
o smutném faktu, že čeští řidiči 
neznají dostatečně předpisy a ty 
o přednosti zprava na neoznačené 
křižovatce snad vůbec ne. Spíše by 
nás zajímalo, proč dosud nikoho 
z malé radnice, sídlící pár kroků 
odtud, nenapadlo, jak jsme nazna-

čovali přibližně před rokem, na-

malovat na silnici příčné čáry, jež 

by blby a blbky přesvědčené za 
volanty o tom, že kdo jede rovně, 
je vždy na hlavní, alespoň přimě-

ly k zamyšlení, z jakého důvodu 
tam asi takové značení bylo ně-

kým instalováno.
Tahle ignorance, vedoucí k ri-
ziku kolizí, přijde autorovi v 
souvislosti s jinými v obvodě 
zavedenými úpravami provozu, 
podivná. Zvláště porovná-li ji se 
situací v rovněž polabinské uli-
ci Lidická, kde příslušná místa 
označena jsou, a to dosti výraz-

ně. Jeden obvod, jeden starosta, 
jeden úřad. Přesto uvnitř toho 
všeho najdeš rozdílný přístup. 
Každé ráno tě zajímá, proč. Nebo 
si tam snad máš ty čáry v zájmu 
svého pocitu bezpečí namalovat 
svépomocí?         
                        ROMAN MARČÁK

PORADNA NRZP

Mám mechanický vozík tři 
roky, již mi ze zdravotních 
důvodů nevyhovuje. Mohu na 
pojišťovně zažádat o nový?                                                    

Pojišťovna mechanický vozík přiznává na dobu 5 let. Pokud došlo ke 
změně zdravotního stavu a  navrhující lékař zdůvodní nutnost nové-

ho vozíku, pojišťovna může vozík schválit dříve.    
                                                                                           ROMANA FRICOVÁ

cím prostředí. „Tato krátkodobá 
zdravotní pobytová a stacionár-

ní péče je obrovskou a velmi po-

třebnou pomocí rodičům, kteří 
mají těžce nemocné dítě, jež po-

třebuje kromě osobní také velmi 
vysokou míru zdravotní péče,“ 
vysvětlila a dodala, že zapojují 
i principy paliativní péče. „Do-

posud jsme všechny tyto služby 
poskytovali v jednom oddělení 
s kapacitou osm míst. Protože 
klademe důraz na individuali-
tu v péči a zvyšuje se poptávka 
po respitní péči, otevíráme ještě 
druhé oddělení. Na původním 
oddělení zůstane šest míst pro 
trvalejší pobyty a v novém od-

dělení bude možné umístit čty-

ři děti, do budoucna to bude až 
šest dětí,“ objasnila ředitelka. Na 
novém oddělení vzniká také zá-

zemí pro rodiny, které za dětmi 
do centra často dochází a tráví 
tu s nimi společný čas.  
O financování se Dětské centrum 
Veská postaralo samo. „Investice 
byla v naší režii z investičního 
fondu organizace. Z odpisů jsme 
našetřili asi 900 tisíc korun. Na 
vybavení, například na postele, 
odsávačky, infuzní pumpy, oxy-

metry a sprchovací lůžko přispě-

li sponzoři. Dvě lůžka v celkové 
ceně 80 tisíc korun jsme zakou-

pili ze zvláštní dotace na lůžka 
od zřizovatele, tedy od Pardubic-

kého kraje.“

Šikovní zaměstnanci

Markéta Tauberová vede cent-
rum sedm let. Během této doby 

se změnila struktura péče a 
také už tu nenajdeme „odlo-

žené“ děti ani děti s naříze-

nou ústavní výchovou. „Slou-

čili jsme dvě organizace, 
ale oddělili jsme jednotlivé 
služby – a sice zdravotnické 
zařízení v areálu ve Veské a 
zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc v Holicích. 
Oba areály postupně moder-

nizujeme a máme také děti a 
rodiny umístěné v bytech v 
komunitách – v Pardubicích, 
Chrudimi a Vysokém Mýtě,“ 
uvedla ředitelka. „Zde chci 
poděkovat všem kolegům a 
kolegyním našeho centra a 
zejména těm, kteří sloužili v 
rizikovém režimu v domác-

nostech, kde byly děti s co-

vidovým onemocněním. Vše 
poctivě odsloužili a ani se 
nedožadovali žádných speci-
álních odměn. Za to jim patří 
můj velký dík.“
Vedení Dětského centra klade 
velký důraz na spolupráci s 
rodinou ve všech službách a 
na individuální přístup. Pod-

le Michaely Matouškové umí 
centrum rychle a pružně re-

agovat na potřeby všech uži-
vatelů služeb a na poptávku z 
terénu. „Přidanou hodnotou 
jsou lidé, stabilní pracovní 
týmy šikovných zaměstnanců 
s velkým srdcem a odhodlá-

ním pomáhat,“ dodala ná-

městkyně pro zdravotnictví 
s poděkováním za náročnou 
práci zaměstnancům centra.       
                                           (DoB)

Úspěšná přeloučská firma SVOS:
Poslední toyoty v posledním dni 

PŘELOUČ - Pomyslnou teč-
kou za úspěšným rokem 2020 
společnosti SVOS bylo předá-
ní série pancéřovaných au-
tomobilů Toyota LC 200 pro 
OSN v posledním dni loňské-
ho roku. 

„Finišovali jsme i po vánočních 
svátcích, abychom vozidla mohli 
předat včas,“ konstatuje Štěpán 
Černý, obchodní ředitel SVOS Pře-

louč. „Výhodou v tomto případě 
bylo, že se jednalo o naší standard-

ní výrobu s úpravami, které jsme 
již v minulosti pro OSN realizo-

vali. Spojené národy jsou jedním 
z našich tradičních a prestižních 
klientů. Udělali jsme proto maxi-
mum, abychom poslední loňskou 
zakázku pro tuto organizaci včas a 
v požadované kvalitě splnili. A to 

se nám podařilo,“ dodává.
Poslední předávka vozidel v roce 
2020 potvrzuje, že ve SVOS Přelouč 
úspěšně zvládli nelehkou situaci 
související s Covid-19 a pokračo-

vali ve výrobě za přísného dodr-

žování všech nařízených opatření. 
„Na počátku loňského roku nikdo 
nemohl tušit, co všechno nás čeká 
a s čím vším se budeme muset vy-

pořádat,“ uzavírá Štěpán Černý. 
„Podnikli jsme však v průběhu 
jarní i podzimní vlny pandemie 
takové kroky, abychom mohli re-

alizovat všechny nasmlouvané 
zakázky.“ Výrazně exportní firma 
proto tak byla schopna průběžně 
dostát smluvním závazkům, ať se 
jednalo o vozidla Toyota LC 200 
pro OSN, Policii ČR a další klienty z 
Evropy i mimo ni, nebo automobi-
ly Škoda Superb.                         (kš)

PARDUBICE - Akademické symbo-

ly v životě Univerzity Pardubice, 
to je název publikace, která vyšla v 
závěru minulého roku. Právě loni 
si pardubická vysoká škola při-
pomínala 70 let od svého vzniku. 
Kniha zcela poprvé v historii při-
náší ucelený pohled na symbolic-

ké prvky a tradice, které provázejí 
její akademický rok. 
„Akademické tradice, slavnosti 
a symboly každé univerzity vy-

jadřují příslušnost a hierarchie 
v univerzitní komunitě. Stvrzu-

jí legitimitu, ale také kontinuitu 
univerzity jako instituce,“ napsal 
do úvodu knihy rektor Univerzity 
Pardubice Jiří Málek.
Součástí pravidelného cyklu aka-

demického roku každé univerzity 
jsou akademické obřady, při kte-

rých akademičtí funkcionáři ve-

řejně užívají akademické symboly. 
Kontinuitu obřadů i univerzitních 
symbolů lze vysledovat až do stře-

Univerzita vydává unikátní
publikaci o akademických symbolech

dověku. Současné univerzity na 
ně navazují a dávají jim moderní 
obsah. Je to navzájem provázaný 
systém akademické symboliky a 
právně závazných rituálů. 
Univerzita Pardubice věnovala 
v uplynulých letech péči vytvo-

ření moderních insignií, talárů a 
dalších univerzitních symbolů. 
Univerzitní soubor vytvořil před 
dvaceti lety sochař Jindřich Plotica 
z Brna. Před deseti lety ji doplnila 
originální pečetní souprava, na níž 
se kromě autora insignií podílel i 
mistr reliéfní plastiky akademický 
sochař Zdeněk Kolářský.  
Nová publikace, kterou textově a 
redakčně připravili historik Petr 
Vorel a tajemnice rektora Valerie 
Wágnerová, detailně zachycuje 
úlohu, vznik i podobu jednotli-
vých součástí univerzitní symboli-
ky včetně mnoha fotografií. Knihu 
lze zakoupit také v univerzitním 
e-shopu.                                    (MaM)

Vlevo křižovatka ulic Rosická – Chemiků, vpravo Lidická – Ležáků. Poznáte rozdíl?  

Cena Galileo Masters 2020
putuje na Univerzitu Pardubice

PARDUBICE - Návrh řešení, který 
Evropa hledala 10 let, pomohl vědci 
Univerzity Pardubice získat prestižní 
cenu Galileo Masters 2020 za Českou 
republiku. Aleš Filip z Fakulty elek-

trotechniky a informatiky zvítězil s 
nápadem, který by mohl přispět ke 
snížení nákladů na provoz železnic a 
zlepšit bezpečnost na tratích pomocí 
letecké bezpečnostní služby EGNOS.
„Vítězství v této prestižní soutěži je 
pro naši fakultu oceněním našich 
dlouholetých aktivit v mezinárod-

ních a národních projektech. Záro-

veň je velmi cenné, že náš vědec 
dokázal navrhnout řešení celoev-

ropského problému,“ uvedl děkan 
fakulty Zdeněk Němec. 
Myšlenka, jak propojit leteckou a že-

lezniční bezpečnost podle pravidel 

CENELEC (European Committee for 
Electrotechnical Standardization) 
se ukázala jako inovativní. EGNOS 
byl totiž původně navržený podle le-

teckých standardů bezpečnosti, což 
nemohly železnice akceptovat. „Na-

vrhli jsme považovat EGNOS jako 
již existující element podle standar-

dů CENELEC a na evropské úrovni 
vypracovat tzv. manuál bezpečnosti 
pro železnice, ve kterém bude po-

psaná bezpečná integrace,“ uvedl  
Aleš Filip s tím, že je už nyní zcela 
reálné, že tento návrh se bude do ně-

kolika let skutečně realizovat.
Soutěž Galileo Masters vyhlašuje a 
financuje Evropská komise. Uděluje 
ceny za produkty a koncepty, využí-
vající satelitní navigaci v každoden-

ním životě.                                    (MaM)
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SÍŤOVKA

O CENU PRO VÝHERCE

Tajenka síťovky skrývá název štíhlé mořské ryby.

ZLEVA DOPRAVA: 1. Mzdy. – 2. Stadium hmyzu. – 3. Pracovní skupina. 
– 4. Životospráva. - 5. Ocas spárkaté zvěře. – 6. Ohrady. – 7. Sací trubice. – 
8. Snížení ceny. – 9. Plátěná sport. bota. – 10. Jihoamerická step.
ZPRAVA DOLEVA: 1. Tvrdé části plodů. – 2. Pražský ostrov. – 3. Podnosy. 
– 4. Vojenský sport. oddíl. – 5. Hrací list. – 6. Zbožné úcty. – 7. Statkářka. 
– 8. Nepohoda. – 9. Havranovitý pták. – 10. Autor Malého Bobše.  Autor: 
JIŘÍ MOTL

Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou 
na lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy T- String a.s., vrátnice 
Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mailem, 
adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání: LUSKON.  Pro výhru, 
kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, z vydání dne 14. prosince 
2020, si přijde: ZDENA CESTROVÁ, Pardubice. Výhru možno vyzved-
nout po předchozí telefonické domluvě na č. 731 468 575 od úterý do 14 
dnů od zveřejnění, pak výhra propadá.

KOUPÍM garáž v Pardubicích do 
250 000,- Kč. Telefon 777 827 946.
KOUPÍM RD nebo byt v Pardubi-
cích. Rychlá platba v hotovosti. Te-
lefon 733 341 238.

INZERCE

Praštěné pohádky Východočeského divadla
jako poděkování divákům za jejich podporu

PARDUBICE - I v současné 
neklidné době, kdy jsou di-
vadla pro diváky zavřená, to 
za oponou Východočeského 
divadla žije! 

Na přelomu listopadu a prosince 
po zkouškách nové dramatizace 
veleúspěšného románu Žítkov-
ské bohyně, jejíž premiéra byla 
naplánována na 16. ledna, se na 
jevišti natáčela série minikomedií 
pro celou rodinu s názvem Praště-
né pohádky, jež se pokusí alespoň 
částečně nahradit chybějící živý 
kontakt mezi herci a publikem. 
„Pohádky“ vznikaly pod režijní 
taktovkou autora scénáře a člena 
pardubického ansámblu Jana Mu-
sila Přejmenovaného.
„Jedná se o tři zhruba desetimi-
nutové příběhy, které by měly 

Pro 2. týden roku 2021
PARDUBICKÉ KULATINY

Před 30 lety: 17.1.1991 - byla na VŠCHT Pardubice založena Fakulta územ-
ní správy (dnes Fakulta ekonomicko-správní) Univerzity Pardubice. 
                                    Připravováno ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka   

pobavit hlavně dospělého diváka. 
Vždycky jsem si chtěl zkusit reží-
rovat sitcom, takže si tak trochu 
plním sen. Ústřední postavou je 
Český Honza, který řeší různé si-
tuace, takzvané pohádkové kon-
flikty. Když jsem psal scénář, rov-
nou jsem si do konkrétních rolí 
dosazoval naše herce. Když si to 
pak přečetli, byli dost nadšení. 
Tak uvidíme,“ říká autor, režisér 
a herec v jedné osobě Jan Musil 
Přejmenovaný.
Ve všech třech epizodách diváci 
uvidí Petra Borovce, který ztvár-
ňuje ústřední postavu Honzy, a 
Jindru Janouškovou coby Kouzel-
nou babičku, dále se do projektu 
zapojili například Romana Chva-
lová, nová členka souboru Karo-
lína Šafránková, čerstvý držitel 
Ceny Thálie Josef Láska, Zdeněk 
Rumpík, Martin Mejzlík nebo To-
máš Lněnička.
První díl je již ke zhlédnutí na 

sociálních sítích Východočeského 
divadla a na YouTube, další jsou 
v přípravě. „Navazujeme spolu-
práci i s firmou Dramox, která by 
se následně měla na distribuci 
našich minipohádek také podílet. 
V každém případě diváci uvidí 
své oblíbené herce alespoň touto 
formou, dokud za nimi nebudou 
moci přijít do divadla na předsta-
vení,“ uvádí ředitel Východočes-
kého divadla Petr Dohnal.
K uveřejnění se chystají i záku-
lisní záběry z natáčení. „Divá-
ci se mají na co těšit, bonusový 
materiál bude skutečně bohatý,“ 
slibuje Jan Musil Přejmenovaný 
a na závěr dodává: „Praštěnými 
pohádkami jsem se chtěl hlavně 
odvděčit našim divákům za ob-
rovskou podporu, kterou nám 
prokazují. A obecně mám pocit, 
že v téhle době je humor asi nej-
lepší lék.“
                              RADEK SMETANA

RECEPT PRO ZPESTŘENÍ JÍDELNÍČKU
SKOTSKÉ VEJCE

Kuřecí maso řízek (může být i vepřový), sůl, pepř mletý, plátek 
šunky, hladká mouka, mléko, 1 vejce, strouhanka, tuk.                                             

Maso naklepeme, opepříme a osolí-
me. Oloupané natvrdo uvařené vejce 
zabalíme do plátku šunky a pak do 
řízku. Upevníme párátkem a obalíme 
v trojobalu (mouka, vejce rozšlehané 
s mlékem, strouhanka). Vložíme do 
rozehřátého tuku a smažíme do zlato-
va. Odložíme na papírový ubrousek, 
který odsaje přebytečný tuk, a vyn-
dáme párátka. Podáváme s vařenými 
nebo jinak upravenými brambory a 
obložíme zeleninou.                         (mjm)

PARDUBICE - Hejtman Martin Neto-
lický jednal s předsedou Českosloven-
ské obce legionářské Pavlem Budin-
ským o další spolupráci kraje a této 
organizace, která mimo jiné vlastní 
Larischovu vilu v Pardubicích. 
„Záchranu Larischovy vily a její 
otevření veřejnosti vnímám jako 
povinnost naší společnosti vůči 
těm, kteří ve sklepení vily čekali 
na popravu na nedalekém popra-
višti. Proto jsme se zavázali pomo-
ci 15 miliony korun se záchranou 
budovy, jejíž historická hodnota je 
nevyčíslitelná. Jsem rád, že se věž a 
sklepní prostory po létech strádání 

a chátrání znovu otevírají veřej-
nosti, i když prozatím na základě 
předchozí domluvy s legionáři,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. „I 
když finanční situace kraje nebude 
nijak jednoduchá, jsme připraveni 
být i nadále nápomocni legionářům 
v rámci projektů, které připravují 
nejen v rámci Larischovy vily, ale 
také směrem k žákům základních 
a středních škol. Osobně vnímám 
Československou obec legionářskou 
jako garanta, který si naši podporu, 
a to nejen tu morální, zaslouží,“ do-
plnil hejtman Martin Netolický.                     
                                                          (DoB)

Kraj Larischovu vilu podpoří

Jan Musil Přejmenovaný při práci s Josefem Láskou, Petrem Borovcem, 
Lukášem Kratochvílem a Martinem Mejzlíkem.           Foto: PETR ŠEDIVÝ

Jan Musil Přejmenovaný s Karolí-
nou Šafránkovou.



11.  LEDNA 2021  /  strana 5

GALAVEČER SE NEKONAL, NA OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ ALE DOŠLO 

Předvánoční týden se na pardubické radniciPředvánoční týden se na pardubické radnici
nesl v duchu tradičního a milého oceňování nesl v duchu tradičního a milého oceňování 

PARDUBICE - Jak se již stalo 
tradicí, město každým ro-

kem oceňuje nejen své nej-
lepší sociální pracovníky a 
pedagogy, za skvělé výsled-

ky za uplynulý rok bývají 
odměňováni také žáci zá-

kladních a středních škol. 

Ačkoli kvůli covidu v březnu 
nedošlo na slavnostní předání 
ve Východočeském divadle, o 
poděkování a finanční dar ani 
v závěru loňského roku nikdo z 
oceněných nepřišel.
Účast v celorepublikových finá-

le, obsazení předních příček v 
krajských kolech či reprezenta-

ce města na olympiádách nebo v 
národních i mezinárodních sou-

těžích. Právě za takové úspěchy 
získalo pamětní list a finanční 
odměnu celkem 39 žáků ze zá-

kladních uměleckých škol, 77 
žáků a 8 týmů ze základních 
škol a nižších gymnázií a 60 
středoškoláků včetně studentů 
konzervatoře. Kritéria pro udě-

lování cen, která město v před-

minulém roce zpřísnilo, zůstala 
pro středoškoláky stejná, u žáků 
základních škol byla loni navíc 
rozšířena o umístění na 1. místě 
v okresním kole. Důvodem bylo, 
že se soutěže pořádané minis-

terstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy ke 12. březnu loni za-

stavily, a žáci tak nestihli projít 
všemi koly.

Ocenění byli potěšeni

„Epidemická situace nám bohu-

žel neumožnila udělat předává-

ní ocenění s tradičním galaveče-

rem v divadle nebo Hronovické. 
Nechtěli jsme však vynechat ale-

spoň osobní poděkování, v rám-

ci omezení jsme tak po malých 
skupinkách ocenili pedagogy a 
sociální pracovníky v důstojné 
atmosféře na radnici. Byla to 
moc milá setkání, velmi si jejich 
práce vážíme a děkujeme jim 
za ni, bylo vidět, že je potěšilo, 
že jsme na ně nezapomněli, což 
bylo naším cílem,“ objasňuje ná-

městek primátora pro školství 
a sociální politiku Jakub Rych-

tecký s tím, že ocenění radnice 
žákům poslala přes ředitelky a 
ředitele jednotlivých škol, podě-

kování formou dopisu však dostali 
i všichni nominovaní.

Výběr není snadný
 

Spolu s oceněním žáků pak jde 
samozřejmě ruku v ruce také oce-

nění pedagogů. Za rok 2019 bylo 
oceněno celkem 7 pedagogů a 3 ře-

ditelé ze škol a dalších příspěvko-

vých organizací zřizovaných měs-

tem. „Pro komisi není výběr těch 
nejlepších nikdy snadný, jelikož 
toto ocenění by si zasloužili všich-

ni z navržených pedagogů. Nejen 
rodiče, ale právě také pedagogové 
často stojí za úspěchy svých žáků, 
dokážou je dostatečně motivovat 
a posouvat vpřed k jejich skvělým 
výsledkům,“ konstatuje předseda 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
František Němec. Mezi oceněné 
pedagogy patří Renata Marešová 
z Lentilky – integrační školky a re-

habilitačního centra, Lucie Tkačí-
ková z MŠ Kytička, Helena Sochová 
ze ZŠ J. Ressla, Monika Hrabánko-

vá ze ZŠ npor. Eliáše, Tomáš Zářec-

ký ze ZŠ Studánka, Eva Buršíková 
ze ZŠ Štefánikova, Roman Faltys ze 
ZUŠ Pardubice Havlíčkova, Naděž-

da Gregorová ze ZUŠ Pardubice 
Polabiny a Zora Hrabaňová z DDM 
Beta Pardubice. Cenu náměstka si 
přitom odnesl Filip Patlevič, ředi-
tel dubinské ZŠ Studánka. 

Ti z první linie

V případě zaměstnanců sociál-
ních služeb bylo ocenění uděleno 
celkem pěti pracovníkům. I na ty 
přitom čekal pamětní list a finanč-

ní odměna, které si z radnice 
odnesli pracovníci Sociálních 
služeb města Pardubic Hana Vít-
ková a Jiří Bek, dále byly oceně-

ny Aneta Betlachová a Zdeňka 
Tomčalová z Oblastní charity 
Pardubice a Blanka Brandová 
ze Střediska rané péče v Pardu-

bicích, na kterou čekala cena 
náměstka Jakuba Rychteckého. 
„Také sociální pracovníci a pra-

covníci v sociálních službách 
jsou v boji s pandemií v první 
linii, za rok 2020 by si navíc za-

sloužili obrovské ocenění úplně 
všichni, jsem rád, že se nám po-

dařilo s ministerstvem vyjednat 
pro ně odměny,“ informoval ná-

městek Rychtecký.   
Školy mají možnost nominovat 
své nadané žáky pravidelně na 
konci školního roku nebo bě-

hem měsíce září, o oceněných 
pak rozhoduje Rada města 
Pardubic, a to na základě do-

poručení Komise pro výchovu 
a vzdělávání. Co se ocenění pe-

dagogů a ředitelů pardubických 
školských zařízení a pracovní-
ků sociálních služeb týče, také 
v tomto případě o tom, kdo si 
ocenění spojené s finanční od-

měnou odnese, rozhoduje rada 
města na návrh příslušné komi-
se. Všichni pedagogové, ředitelé 
a zaměstnanci sociální služeb, 
kteří byli v prosinci oceněni, 
přitom budou dodatečně při-
zváni do Východočeského diva-

dla Pardubice k oceňování pe-

dagogů a sociálních pracovníků 
za rok 2020.                    
                                                    (iko)

PARDUBICKO - Ve stavební 
sezóně 2020 se v Pardubic-

kém kraji pracovalo celkem 
na 24 opravách mostů a sil-

nic I. tříd. Novou vozovku 
v loňském roce obdrželo 20 
km našich silnic!

V roce 2020 Ředitelství silnic a 
dálnic v Pardubickém kraji in-

vestovalo nejen do tradičních 
oprav povrchu vozovek, ale 
také do oprav 4 mostů, 2 pro-

pustků, 2 protihlukových stěn či 
1 opěrné zdi. Pracovalo se také 
na úpravách 2 kruhových objez-

dů. Důležitou akcí byla rovněž 
realizace přestavby tradiční kři-
žovatky na silnici I/17 u Nového 
Dvora na křižovatku okružní. 
Toto místo bylo dlouhodobě úse-

kem častých dopravních nehod, 
kterým má od října nový kru-

hový objezd předcházet. Pře-

hled oprav realizovaných v roce 
2020 je uveden níže.

• I/17 Chrudim, úprava 
OK u nemocnice a u Kauflandu
• I/34 Vendolí – Svitavy, 
opatření ke zvýšení BESIP
• I/34  Borová u Poličky, 
velkoplošné výspravy
• I/35 Holice – obchvat, 
oprava PHS

Opravy a údržba komunikací I. tříd spolkly celkem 423 milionů korun    
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC BILANCUJE PRÁCI A VÝSLEDKY ZA LOŇSKÝ ROK V NAŠEM REGIONU

• I/35 Vysoké Mýto – Hru-

šová, OŽK
• I/35 Moravská Třebová 
– okružní křižovatka, oprava 
středového prstence a krytu vo-

zovky
• I/35 Litomyšl, oprava 
havarijního stavu silnice u tis-

kárny HRG
• I/35 MÚK Hřebeč, vel-
koplošné výspravy
• I/35, I/43 Lačnov křižo-

vatka, zpevnění svahu a osazení 
svodidla
• I/35 Hřebeč objížďka 
III/36826 , OŽK
• I/36 Pardubice, křižo-

vatka U Marka, sanace vozov-

ky v pravém jízdním pruhu ve 
směru na Sezemice
• I/36 Sezemice – Časy, 
oprava poruch vozovky
• I/37  MÚK Opatovice – 
Ohrazenice, oprava PHS
• I/43 Březová n. S. – hr. 
JM kraje, OŽK
• I/43 Brněnec, sanace vo-

zovky
• I/43 Lačnov – opěrná 
zeď
• I/17 Nový Dvůr, přestav-

ba křižovatky na OK
• I/37 MÚK Opatovice n. 
L., sjezd do oka MÚK pro vozi-
dla údržby

Důležitou akcí loňského roku byla pro ŘSD, ale hlavně pro všechny řidiče 
přestavba frekventované křižovatky u Nového Dvora, tedy u Heřmanova 
Městce.                                                                                                 Foto: ARCHIV 

ložky inženýrských sítí, samot-

nou rekonstrukci mostu poté 
plánujeme zahájit v dubnu.
V roce 2020 se do oprav silnic I. 
tříd v Pardubickém kraji celkem 
investovalo 190,49 mil Kč bez 
DPH. Na zajištění údržby na-

šich komunikací poté směřova-

la částka ve výši 170,58 mil. Kč 
bez DPH. Mezi údržbové akce 
patří nejen tradiční zimní a běž-

ná údržba k zajištění sjízdnosti 
silnic, ale mimo jiné také opra-

vy mostních závěrů, opravy 
záchytných systémů po doprav-

ních nehodách, kosení trávy po-

dél komunikací, úklid odpadků, 
obnova výsadeb zeleně, péče 
o dopravní značení a mnoho 
dalších nezbytných činností. V 
rámci údržby komunikací také 
v průběhu roku operativně pro-

vádíme menší opravy lokálních 
poškození vozovek. V případě 
takového zásahu bývá situace 
většinou vyřešena vyfrézová-

ním porušeného místa a po-

kládkou nového asfaltového 
povrchu. Omezení provozu je v 
případě těchto menších oprav 
minimální. Na tyto akce ŘSD v 
Pardubickém kraji letos vynalo-

žilo 41,79 mil. Kč bez DPH.
         KRISTÝNA KORENČIKOVÁ,
                                                ŘSD

Oprava mostů a propustků
• I/35 Cerekvice n. L., 
most 35-094
• I/35 Vysoké Mýto, most 
35-089B
• I/43 Opatov, most 43-059
• I/36 Pardubice – Semtín, 
most 36-008
• I/36 Pardubice – Semtín, 
rekonstrukce propustku 36-p-
021

• I/17 Podhořany u Rono-

va, hranice kraje, propustek 17-
p-001
Některé z oprav dokončených 
v roce 2020 byly zahájeny již 
ve stavební sezóně 2019. Mezi 

tyto větší akce patří například 
provedení opatření ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu 
na silnici I/34 v úseku Vendolí 
– Svitavy, která byla dokončena 
v říjnu 2020. Naopak některé z 
loni zahájených akcí budou do-

končeny až v roce letošním. Jed-

ná se například o opravu vozov-

ky více než šestikilometrového 
úseku silnice I/43 od Březové n. 
Svitavou směrem k hranici Jiho-

moravského kraje nebo opravu 
mostu na silnici I/36 Pardubice 
– Semtín. Zde jsme v loňském 
roce zatím prováděli přípravné 
práce a logisticky náročné pře-

Snímek zachycuje slavnostní, byť tentokrát netradičně pojatou akci na par-

dubickém magistrátu několik dnů před vánočními svátky.    Foto: ARCHIV

Dovoluji si Vám zaslat své 
stanovisko k připravované-

mu zavádění nového odba-

vovacího systému v pardu-

bické MHD. 

Považuji totiž situaci za fatální se-

lhání vedení dopravního podniku 
a jelikož se mi nedaří s představi-
teli DPmP vést rozumnou a smys-

luplnou komunikaci, dávám svou 
stížnost k dispozici sdělovacím 
prostředkům a zasílám ji také zři-
zovateli DPmP, kterým je Magist-
rát města Pardubic. Budu rád za 
zveřejnění.
V mé stížnosti jde o to, že cestují-
cí v pardubické MHD mají platit v 
přechodném období při zavádění 
nového odbavovacího systému na 
jízdném až o stovky procent více.
Předně bych rád uvedl, že je sa-

mozřejmě dobře, že se podaří ve 
vozech MHD v Pardubicích na-

instalovat nový odbavovací sys-

tém, který nabídne daleko větší 
možnosti úhrady jízdného MHD a 
nahradí již zastaralý odbavovací 
systém z roku 2006.
Jsem však silně znepokojen tím, 
jakým způsobem plánuje par-

dubický dopravní podnik jeho 
výměnu. V únoru a březnu prá-

vě začínajícího roku totiž budou 
postupně ve vozech MHD instalo-

vány nové odbavovací terminály 
a v tomto dva měsíce trvajícím 
přechodném období tak v těchto 
vozech s novými odbavovacími 
terminály nebudou mít cestující 
možnost hradit jízdné MHD Par-

dubickou kartou. Budou nuceni 
použít papírovou jízdenku nebo 
platbu platební kartou. To však 
bude znamenat dočasné zvýšení 
ceny jízdného, a to až o 350 pro-

cent. Pro mě jako cestujícího je 
však zcela nepřijatelné, aby tuto 
finanční zátěž nesl cestující.
Abych byl konkrétní: Pokud cestu-

ji například o víkendu tři zastáv-

ky jedním spojem a poté přestou-

pím na další spoj MHD, zaplatím 
za jízdné 7 Kč. Jelikož však v době 
výše uvedeného přechodného 
období nebudu moct pro úhra-

du jízdného ve vozech s novým 
odbavovacím systémem svou Par-

dubickou kartu použít, zaplatím 
na jízdném v podobě papírových 
jízdenek 32 Kč. V případě, že stej-
nou víkendovou cestu s jedním 
přestupem provede nezletilé dítě, 
přijde ho jízda v případě platby 
jízdného Pardubickou kartou na 

5 Kč, v případě, že bude nuceno 
použít papírové jízdenky, bude jej 
cesta stát 22 Kč. Jelikož se v tomto 
případě, kdy nemohu použít plat-
bu Pardubickou kartou, ale jako 
cestující musím použít jako jízdní 
doklad dražší papírovou jízden-

ku, jedná o překážku na straně 
dopravce, proto považuji za ne-

možné, aby tento cenový rozdíl 
hradil cestující, ale očekával bych 
nějakou kompenzaci ze strany do-

pravce. 
Nutno však dodat, že ve vozech 
osazených novým odbavovacím 
systémem bude možné hradit 
jízdné také platební kartou, nic-

méně tarif jízdného v případě 
platby platební kartou zatím na 
webu pardubického dopravního 
podniku k dispozici není, nicméně 
bych rád upozornil, že zdaleka ne 
každý cestující má platební kartu, 
zejména například školní mládež, 
která tak v případě nemožnosti 
hradit jízdné Pardubickou kartou 
bude nucena hradit jízdné dražší 
papírovou jízdenkou.
Snažil jsem se na tyto problémy 
upozornit na sociální síti s tím, že 
by měl dopravce tyto vícenákla-

dy nějakým způsobem cestujícím 
kompenzovat například alespoň 
vystavením nové Pardubické kar-

ty určené pro nový odbavovací 
systém zdarma namísto uvažo-

vaných 50 Kč. Bohužel jsem se 
ani od ředitele DPmP ing. Tomá-

še Pelikána, ani ze strany člena 
představenstva DPmP Petra Ne-

tolického, ale ani z oficiálního 
facebookového profilu DPmP 
nedočkal žádného smysluplného 
a rozumného vysvětlení, pouze 
urážek na mou adresu. Dokon-

ce se člen představenstva DPmP 
Petr Netolický vyjádřil v tom 
smyslu, že problém s vyšší cenou 
za jízdné v přechodném období 
je věc cestujících a nikoliv do-

pravce.
Považuji proto tuto situaci v 
souvislosti s přípravou instalace 
nového odbavovacího systému, 
ale také v souvislosti s komuni-
kací vedení DPmP s cestující ve-

řejností, za velmi znepokojivou, 
dokonce dost silně pochybuji o 
kompetentností současného ve-

dení DPmP. Proto jsem se rozhodl 
tento svůj dopis zaslat také zřizo-

vateli Dopravního podniku měs-

ta Pardubic, kterým je Magistrát 
města Pardubic. 
           JAN ŘEHÁČEK, Pardubice

Zaplatí cestující v přechodném období
až o stovky procent na jízdném více?

ROZHOŘČENÝ DOPIS K PARDUBICKÉ MHD



11.  LEDNA 2021  /  strana 6

Ohlédnutí za rokem 2020 ve fotografiích

LEDEN – První měsíc loňského roku ještě vůbec nikdo netušil, že se svět a 
potažmo i jeho sport na dlouhé měsíce zastaví. Fotbalové soutěže v tuzem-

sku se sice podle původního rozpisu rozjely, aby ale záhy ustaly. Stadiony 
a hřiště nižších soutěží pak osiřely stejně, jako tento trávník ve Starém 
Hradišti...  

ÚNOR - Desítky sportovců se v pondělí 20. února sešly na podiu Kulturního domu Hronovická, aby převzaly oce-

nění pro Nejúspěšnější sportovce Pardubicka za rok 2019. Nechyběla mezi nimi ani atletka Lada Vondrová.

DUBEN - Dvaadvacátá profesionální sezona byla pro pardubického bas-

ketbalistu Radka Nečase jeho poslední. Nyní čtyřicetiletý bývalý hráč a ka-

pitán týmu pokračuje v Bekse jako sportovní ředitel.

KVĚTEN - V pátek 8. května se vedení hokejové-

ho klubu Dynamo Pardubice dohodlo na part-
nerství s prvoligovým týmem HC Stadion Vrch-

labí. Obě mužstva mají úzce spolupracovat při 
výchově talentů.

ČERVENEC - V sobotu 11. července, v předposledním kole druhé ligy,  rozhodli pardubičtí fotbalisté výhrou nad Vyšehradem o tom, 
že si po půl století zahrají nejvyšší soutěž! 

SRPEN - V parku Na Špici se od 8. srpna konal již čtvrtý 
ročník oblíbené akce Sportovní park Pardubice.

ŘÍJEN -V neděli 4. října vyhrál 72. Zlatou přilbu australský plochodrážník Jason Doyle. Ve Svítkově tím tak završil 
svůj vítězný hattrick. Čtvrtý dojel domácí jezdec Václav Milík. O týden později se v Pardubicích konala další tra-

diční akce - 130. Velkou pardubickou ovládl Hegnus s žokejem Matuským. 

ZÁŘÍ - První záříjový den zemřel v pražském IKEMu uznávaný hokejový 
kouč Miloš Říha. Jedenašedesátiletý bývalý trenér mimo jiné národního 
týmu byl spajt s Pardubicemi, kde dlouhá léta působil a bydlel.  

BŘEZEN – Teprve až poslední kolo hokejové extraligy rozhodlo o tom, že se Dynamo zachránilo v nejvyšší soutěži. 
Výhra 0:2 v Brně zajistila v pátek 6. března Pardubicím pobyt mezi elitou i v nadcházejícím ročníku. 

ČERVEN - Pardubické zastupitelstvo v úterý 9. června odsou-

hlasilo prodej kontrolního balíku akcií HC Dynamo Pardubice 
společnosti Petra Dědka. Dohoda je uzavřená minimálně na 15 
let s opcí na dalších deset.

LISTOPAD - Ve druhé polovině měsíce zareagovalo hokejové Dynamo na neuspokojivé výsledky a odvolalo dosavadní trenéry. Novým hlavním koučem se stal 
Richard Král s asistenty Davidem Havířem a Petrem Sýkorou. Týmovým manažerem je Tomáš Rolinek.

PROSINEC - V posledním 
měsíci loňského roku ohlá-

sil kandidaturu na předse-

du Okresního fotbalového 
svazu (OFS) Pardubice 
René Živný, bývalý krajský 
radní pro sport, reprezen-

tant v bikrosu a hráč a 
předseda TJ Sokol Semín.          
            Stránku připravili:
 JAN ŠAFÁŘ A FR. VLČEK
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KOLESA – Dva dny po Vánocích 
se v obci nedaleko Kladrub nad 
Labem uskutečnil již 24. ročník Vá-
nočního běhu. Akce, které se účast-
nilo přes sto závodníků, se konala 
ve čtvrtém stupni PES, tudíž každý 
běžec startoval sám či ve dvojici 
v době mezi 9. a 14. hodinou. Pro 
sportovce byla určena trať v délce 
8,1 kilometru a pro běžce s pejsky 
poté pětikilometrový okruh. „Tra-
tě jsou zde absolutně rovinaté, ale 
mají také svoji náročnost. Poslední 
kilometr vedl po dostihovém závo-
dišti v měkké trávě a byl tradičně 
zpestřen náročnou dostihovou 
překážkou,“ řekli našemu týdení-
ku pořadatelé. Před třemi roky zde 
velmi překvapivě vyhrál pražský 
cyklista Jiří Chyba, který tehdy do-
slova senzačně porazil místního 
suveréna Miloše Kratochvíla z Ho-
lic. Ten se však letos mítinku nezú-
častnil, a tak bezkonkurenčně opět 
vyhrál Jiří Chyba. „Jirka má k Par-
dubicím velmi blízko, protože tvo-
ří pár s dříve známou sportovkyní 
Terezou Diepoldovou a mají spolu 
roční holčičku,“ zmínili pořadate-
lé. Po Chybovi doběhl na druhém 

Běh v Kolesách ovládl Jiří Chyba 
VÁNOČNÍ TRADICE

PARDUBICE – V minulém 
týdnu podepsal hokejo-
vý klub nové kontrakty se 
svými, v současnosti zřej-
mě nejlepšími, hráči. Jan 
Mandát a Matěj Blümel (na 
snímku) se Dynamu upsali 
na tři roky!

Poté, co si oba na konci roku při-
psali své premiérové starty za 
českou reprezentaci, jakoby ještě 
ožili. Dvacetiletý Blümel, kterého 
v roce 2019 draftovali edmonton-
ští Oilers, si dokonce v úterý proti 
Mladé Boleslavi připsal první ex-
traligový hattrick kariéry. „Jsem 
moc rád, že můžu zůstat. Jsem tu 
doma, mám všechno blízko, klub 
mám rád a vyrůstal jsem tady. 
Dynamo prošlo obměnou a všich-
ni vidíme, že je to změna k lepší-
mu a klub má vizi,“ řekl k podpi-
su nové smlouvy syn někdejšího 
elitního čárového rozhodčího. 
Tahounem týmu je bezpochy-
by také pětadvacetiletý Mandát. 
„Jsem nadšený, nic jiného jsem 
ani neřešil, chtěl jsem tady zů-
stat. Jsem moc rád, že jsme se 
domluvili na víceleté smlouvě,“ 

Pardubice si pojistily svoje mladé hvězdy

nechal se slyšet rodák z Jihlavy. 
„Podařilo se nám udržet dva klí-
čové hráče naší ofenzivy. Hon-
za Mandát po svém příchodu z 
Jihlavy skvěle zapadl do kabiny 
i celé organizace. V šatně je jed-
nou z vůdčích osobností a věřím, 
že se jeho potenciál bude ještě 
více zúročovat a pomůže nám k 
úspěchu. Matěj Blümel roste ve 
skvělého hokejistu. Má všechno 

ještě před sebou. Věřím, že se 
stane stabilním členem nejen na-
šeho kádru, ale i reprezentace,“ 
uvedl sportovní manažer klubu 
Dušan Salfický. 
Ve čtvrtek si Dynamo pláclo i s 
dalším svým mladým odchovan-
cem. Víceletou smlouvu podepsal 
rovněž devatenáctiletý účastník 
nedávného MS juniorů Filip Ko-
ffer.                                         (saf)

Mladému snajprovi to pálí! V utkání proti Mladé Boleslavi vstřelil Matěj 
Blümel svůj první extraligový hattrick.                               Foto: DYNAMO

PA R D U B I C E 
- Trenér Ke-
nneth Sca-
labroni již 
nepůsobí v 
pozici hlav-
ního trenéra 

Americký mariňák končí. Scalabroni už netrénuje Beksu
ní sezoně, nedohrané vinou ko-
ronavirové pandemie, dovedl 
Beksu ke 4. místu po základní 
části Kooperativa NBL. Na star-
tu letošní sezony klub poprvé ve 
své historii triumfoval v evrop-
ském poháru - Alpe Adria Cupu. 
Vedením týmu byl dočasně po-
věřen dosavadní asistent Adam 
Konvalinka, jemuž budou vypo-
máhat šéftrenér mládeže Dušan 
Bohunický a sportovní ředitel 
Radek Nečas.„Odvolání trenéra 
Kena Scalabroniho je prvním z 
kroků, jimiž reagujeme na naše 
současné neuspokojivé výsled-
ky. Hlavní trenér měl dlouho 
naši důvěru, nicméně zejména 
herní projev měl v posledním 
období klesající tendenci. Přes-

Druhý Sýkora? Ne, první Blümel!Druhý Sýkora? Ne, první Blümel!

místě Jan Faltus a bronz bral La-
dislav Semrád. Nejlepší ženou 
Vánočního běhu byla za čas 36:38 
Martina Pohořalá, která skončila 
celkově na desátém místě. Pětiki-
lometrový závod pejskařů jedno-
značně ovládla Zuzana Kynclová 
v čase 15:31. Druhá byla vítězka 
Hradeckého poháru v kategorii 
běžkyň s pejsky Gabriela Bezouš-
ková z Hoděšovic u Býště.     
                                                 (pš, saf)

v tabulce Kooperativa NBL a pře-
devším dosavadní výkony týmu 
jsou v našich očích pod možnost-
mi, které máme. Současně v žád-
ném případě nepersonifikujeme 
naše problémy pouze do osoby 
trenéra, v rámci dalších inter-
ních opatření jsme si pro zbýva-
jící část sezony nastavili jasné 
cíle pro hráče a celý tým. Keno-
vi Scalabronimu, který zůstane 
prvním trenérem v klubové his-
torii se ziskem trofeje v evrop-
ském poháru, chceme poděkovat 
za jeho téměř dvouleté působení 
v pardubickém klubu,“ uvedl k 
odchodu uznávaného basketba-
lového kouče generální manažer 
klubu Martin Marek. 
                         (bkpardubice, saf )

TIPSPORT EXTRALIGA LEDNÍHO HOKEJE

HRADEC KRÁLOVÉ – Do východo-
českého derby šlo Dynamo minu-
lou neděli posíleno osmi výhrami 
v řadě, čímž tak vyrovnalo vlastní 
zápasový rekord z mistrovské sezo-
ny 2004/2005. Pardubice i v tomto 
utkání udržovaly naději na bodový 
zisk, leč nakonec padly. Ve vyrov-
naném klání rozhodl Mountfield 
o svém vítězství až ve třetí třetině, 
kdy vítěznou branku vstřelil ně-
kdejší hráč Dynama Orsava.
32. kolo: Mountfield HK – Dyna-

mo Pardubice 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). 
Branky a nahrávky: 19:25 Perret, 
31:10 Kevin Klíma, 45:26 Orsa-
va (Pavlík, Koukal) - 25:31 Kousal 
(Mandát, Camara), 33:52 Kusý (Ďa-
loga). Rozhodčí: Šír, Kika – Špůr, 
Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 
2:0. V oslabení: 1:0. Střely na bran-
ku: 36:25 (11:8, 14:8, 11:9). Vhazo-
vání: 29:31. PARDUBICE: Klouček 
– Nakládal, Kolář, Hrádek, Mikuš, 
Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, Po-
ulíček, Paulovič – Camara, Kousal, 
Mandát – Machala, Roman, Svači-
na – Matýs, Rohlík, Kusý. „Bylo to 
vyrovnané, bojovné utkání. Rozho-
dující byly přesilovky, v jedné naší 
jsme dostali gól a oni proměnili 
dvě. Jednou jsme nestačili vystřídat 
a bylo z toho přečíslení. Podruhé 
špatné postavení, kdy jsme mezi 
kruhy nechali volného hráče. Jinak 
si ale myslím, že ve hře pět na pět 
jsme měli víc šancí, bohužel se nám 
dneska nepodařilo proměnit šance, 
co jsme v minulých zápasech pro-
měňovali,“ řekl k utkání trenér 
Pardubic Richard Král. „Utkání 
rozhodly speciální formace: dva 
góly z našich přesilovek a dobře 
ubráněné oslabení. To rozhodlo 
celý zápas,“ měl jasno asistent kou-
če vítězů David Kočí.                   (saf)

Devátou výhru v řadě 
Dynamo nepřidalo

LITVÍNOV – Až do 42. minuty dr-
želo Dynamo reálnou naději na 
solidní výsledek. Pak však během 
následujících deseti minut čtyři-
krát inkasovalo a ze severu Čech 
odjelo s potupným bůrem...
34. kolo: Verva Litvínov – Dy-

namo Pardubice 5:0 (1:0, 0:0, 
4:0). Branky a nahrávky: 13:05 
Balinskis (Pospíšil, Lukeš), 41:19 
F. Lukeš (Hübl, Pospíšil), 45:09 
Pospíšil (Lukeš, Hübl), 46:58 Žejdl 
(Zdráhal, Jarůšek), 52:31 Hanzl 
(Ščotka, Látal). Rozhodčí: Kika, 
Sýkora – Ondráček, Špůr. Vylou-
čení: 1:1. Využití: 1:0. Střely na 
branku: 40:25. PARDUBICE: Klou-
ček – J. Kolář, Nakládal, Mikuš, 
Hrádek, Ďaloga, Vála, Holland 
– Paulovič, Poulíček, Blümel – 
Mandát, Kousal, Camara – Anděl, 
Roman, Kusý – Pochobradský, Ro-
hlík, Koffer. 
Další zápasy 34. kola: Karlo-
vy Vary – Vítkovice 1:4, Sparta 
– Mountfield HK 4:1, Mladá Bole-
slav – Olomouc 4:2, České Budějo-
vice – Zlín 3:1, Kometa – Plzeň 2:3 
p., Třinec – Liberec (po uzávěrce). 
Příště: Karlovy Vary – Pardubice 
(ÚT 17.30).                                                    (saf) 

Dynamo se drželo 
jen dvě třetiny

1. Sparta Praha 31 19 1 3  8 114:66   62
2. Třinec 28 16 3 5  4 101:72   59
3. Ml. Boleslav 30 15 5 3  7  103:71  58
4. Plzeň 30 15 4 5  6 103:73   58
5. HK 30 15 2 2 11  85:73   51
6. Liberec 29 14 3 2 10  88:67   50
7. Karlovy Vary 29 12 5 2 10  83:93   48
8. Pardubice 30 11 4 3 12  80:90   44
9. Kometa Brno 29 11 3 3 12  80:83   42
10. Litvínov 29  6  7 3 13  66:80   35
11. Vítkovice 29  7  4 5 13  66:86   34
12. Olomouc 30  8  2 4 16  57:93   32
13. Zlín 30  7  2 2 19  63:98   27
14. Č. Budějovice 30  3  3 6 18  72:116 21

BK JIP Pardubice.

Vedení klubu se po sérii neú-
spěšných výsledků rozhodlo v 
minulém týdnu čtyřiašedesáti-
letého amerického kouče odvo-
lat. Rodák z Bostonu, který na 
konci 70. let minulého století 
pracoval pro americké námoř-
nictvo, mimo jiné i na letadlo-
vé lodi, působil v pardubickém 
klubu od začátku soutěžního 
ročníku 2019/2020. Ve své úvod-

tože jsme si před začátkem se-
zony byli vědomi skutečnosti, že 
po zásadních letních změnách v 
kádru a při snaze o naplňování 

druhotných dílčích cílů, týkají-
cích se herního posunu jednotli-
vých hráčů, bude letošní sezona 
složitá, naše aktuální postavení 

PARDUBICE 
– V úterý a 
pátek sehrá-
li pardubičtí 
hokejisté dal-
ší dva extra-
ligové zápasy. 

Nejprve doma ve slibně rozjetém 
utkání padli až po penaltách, o 
jejichž osudu se navíc rozhodlo 
až v desáté sérii, aby si pak spra-
vili chuť na ledě Třince, odkud 
si odvezli všechny body! V obou 
utkáních se střelecky prosadila 
vycházející hvězda Dynama Matěj 
Blümel, který proti Boleslavi vsítil 
svůj první extraligový hattrick, 
aby pak další gólový, celkově již 
jedenáctý, korálek navlékl i v pá-
tek na severu Moravy. Možná je to 
ještě předčasné, leč svými zásahy 
už možná dává vzpomenout  na 
někdejšího elitního snajpra Petra 
Sýkoru…
9. kolo: Dynamo Pardubice – BK 
Mladá Boleslav 4:5 sn (2:0, 1:2, 
1:2 – 0:0 – 0:1). Branky a nahráv-
ky: 6:20 Blümel (Mandát, Mikuš), 
14:07 Blümel (Paulovič), 26:48 
Poulíček (Paulovič), 40:48 Blümel 
(Paulovič, Nakládal) – 25:11 Kou-
sal (Bičevskis), 31:36 Šťastný (Ši-
dlík, Cienciala), 44:09 Šťastný 
(Ševc), 58:24 Flynn (Šťastný), roz-
hodující nájezd Flynn. Rozhodčí: 
Pražák, Úlehla – Špringl, Rampír.  
Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V osla-
bení: 0:1.  Střely na branku: 17:25 
(6:7, 5:11, 3:6 – 0:1). Vhazování: 
29:36. PARDUBICE: Kantor – Kolář, 
Nakládal, Mikuš, Hrádek, Ďaloga, 
Vála, Holland – Paulovič, Poulíček, 

Blümel – Mandát, Kousal, Camara 
– Kusý, Roman, Svačina – Machala, 
Rohlík, Matýs. „Dnešní utkání se mi 
hodnotí těžce, jelikož jsme vícemé-
ně celý zápas tahali za kratší konec. 
Po první třetině jsme vedli. Ve dru-
hé jsme se dostávali pod velký tlak, 
soupeř nás přebrusloval. I přesto, 
že jsme ve třetí třetině vedli 4:2 a už 
to vypadalo, že bychom zápas moh-
li dovést do konce, jsme pak dostali 
smolný gól na 4:4. Za dnešek jsme 
si více než bod nezasloužili. Možná 
ani ten ne,“ zhodnotil utkání kouč 
Pardubic Richard Král.
33. kolo: Oceláři Třinec – Dynamo 
Pardubice 1:4 (0:3, 1:0, 0:1). Bran-
ky a nahrávky: 35:35 M. Kovařčík - 
11:45 Camara (Kousal, Kolář), 17:36 
Rohlík, 19:56 Anděl (Kusý, Ďaloga), 
40:52 Blümel. Rozhodčí: Šír, Mrkva 
– Gebauer, Axman. Vyloučení: 2:5. 

Využití: 0:1. Střely na branku: 
35:23 (7:10, 15:6, 13:7). Vhazová-
ní: 32:28. PARDUBICE: Klouček – 
Nakládal, Kolář, Hrádek, Mikuš, 
Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, 
Poulíček, Paulovič – Camara, 
Kousal, Mandát – Kusý, Roman, 
Anděl – Machala, Rohlík, Pochob-
radský. „Skvělý týmový výkon, v 
Třinci se nevyhrává každý den. 
Odvedli jsme tady výbornou prv-
ní třetinu. Ve druhé jsme sice tro-
chu odešli, ale i tak byla odbrá-
něná výborně. Začátek třetí 
třetiny jsme měli skvělý a potom 
si myslím, že se to jen dohrávalo. 
V první třetině se nám poved-
lo zužitkovat šance, proměnili 
jsme brejk a pomohl nám také 
výborný Klouček v bráně,“ řekl k 
zápasu asistent trenéra Dynama 
David Havíř.                             (saf)
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PARDUBICE 
– Dva zápa-
sy odehráli 
p a r d u b i č t í 
basketbalis-
té v minulém 
týdnu a oba 
vítězné.

Beksa bez Scalabroniho zabrala, slaví dvě výhry
KOOPERATIVA NBL

Pardubice bodově pozadu, jinak se 
pak Brno neustále dívalo Bekse na 
záda. V dresu hostí se na své někdej-
ší domácí palubovce představil i 
Viktor Půlpán, který odehrál téměř 
sedmadvacet minut, leč připsal si 
pouhé dva body. K tomu pak přidal 
ještě sedm doskoků a dvě asistence.        
                             (bkpardubice, saf)

FORTUNA:LIGA 2020 - 2021

PA R D U B I C E 
– Lídr východ-
ních Čech ro-
zehrál prvoli-
govou soutěž 
velmi dobře a 
v neúplné ta-

Pardubický prvoligový celek v letošní sezoně dosáhl nejednoho úspěchu. Na 
snímku vlevo nejlepší střelec David Huf.                               Foto: MILAN KŘIČEK

Ve vršovickém azylu dosud neporaženi

máše Proroka bude v klubu na tom-

to postu působit Filip Kopřiva, sou-

časný trenér dorostu. Nový kontrakt 
podepsal Marek Boháč, pracuje se 
na nových smlouvách pro Michala 
Surzyna a Emila Tischlera...
V lednu sehrají Pardubičtí tři zápa-

sy. V neděli 17. září „doma“ ve Vr-

šovicích s Českými Budějovicemi, 
poté zamíří do Plzně a doma s Pří-
bramí. Následně soutěž vstoupí do 
jarních odvet. „Doufám, že navá-

žeme na podzimní výkony. Naším 
cílem je k dosaženým 22 bodům 
přidat další,“ sdělují představitelé 
klubu Vladimír Pitter (předseda 
představenstva FK Pardubice) a Vít 
Zavřel (Sportovní ředitel FK Par-

dubice). Podle předpokladu by k 
záchraně mělo stačit 36 bodů. Lze 
očekávat, že jaro bude těžší než 
podzim.                                         (jma)                                   
                                                         

1. Slavia Praha 13 11 2 0 36:4 35
2. Jablonec 14 9 2 3 26:15 29
3. Sparta Praha 13 9 1 3 29:18 28
4. Olomouc 14 5 7 2 20:15 22
5. Pardubice 14 6 4 4 15:15 22
6. Slovácko 13 6 3 4 23:15 21
7. Ostrava 12 6 3 3 18:10 21
8. Liberec 13 6 3 4 20:15 21
9. Plzeň 14 6 2 6 28:21 20
10. Karviná 14 5 5 4 14:18 20
11. Zlín 13 5 1 7 15:17 16
12. Teplice 14 5 1 8 16:28 16
13. Č. Budějovice 13 3 6 4 17:22 15
14. Bohemians 13 4 2 7 16:18 14
15. Ml. Boleslav 14 2 3 9 16:28   9
16. Brno 14 2 3 9 12:27   9
17. Příbram 13 2 3 8 10:28   9
18. Opava 12 1 3 8 10:27   6

jící se Covid, kvůli němuž se mnohé 
zápasy odkládaly. Ani v přátelských 
utkáních krátké zimní přípravy ne-

mohli do hledišť příznivci jednot-
livých týmů, stejně jako tomu bylo 
téměř v celé sezoně. 
Za zmínku stojí neuvěřitelné otále-

ní s přestavbou Letního stadionu v 
Pardubicích, není dne, aby se par-

dubičtí příznivci neptali, jak po-

kračují práce na jeho přebudování, 
který potřebuje mít parametry pro 
aktuální století (kvalitní opěradla 
sedaček pro diváky, střecha nad je-

jich hlavami, povrch s vyhřívaným 
trávníkem, kvalitní umělé osvětlení, 
vybudování potřebného zázemí...). 
To vše je velký dluh vůči fotbalu v 
Pardubicích, který zaslouženě po-

stoupil mezi elitu.. 
Novinkou v pardubickém klubu je 
změna kondičního trenéra, za To-

Program 15. kola (15. - 17. ledna): 
Teplice - Jablonec (pá 15. 1. v 18), 
Opava - Zlín (so 16. 1. ve 14), Ml. Bo-

leslav - Brno (so 14), Slovácko - Kar-

viná (so 16), Liberec - Bohemians 
(so 16), Slavia - Olomouc (so 18.30), 
Pardubice - Č. Budějovice (ne 17. 1. 
ve 14), Příbram - Plzeň (ne 16), Ost-
rava – Sparta (ne 18.30). 

„Cárus“ šedesátníkem

Dárek pod stromeček: cenná výhra v Karviné
14. kolo FORTUNA:LIGY
MFK Karviná - FK Pardubice 0:2 
(0:1). Branky: 13. Petráň (Solil), 72. 
Huf. ŽK: 1:2 (Dramé – Cadu, Čelůstka). 
Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka..
Neproměněná penalta: 36. Ewerton 
(PCE), brankář Bolek zneškodnil.  
KARVINÁ: Bolek - Santos, Dramé (46. 
Čmelík, 54. Janečka), Šindelář, Ndefe 
(81. Smrž) - Ostrák, Qose, Herc (46. 
Mangabeira), Bartošák – Haša (46. 
Mikuš), Papadopulos. PARDUBICE: 
Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůst-
ka - Solil, Tischler - Cadu (63. Sláma), 
Ewerton (74. Langedijk), Pfeifer (85. 
Hušek) - Petráň (63. Huf).

Gól Petráně a zahozená penalta
Vstup do zápasu měli hosté skvělý, v 
první půli svého soupeře jasně pře-

hrávali a překypovali aktivitou. Ve 
13. minutě po centru Solila otevřel 
skóre zápasu Petráň - 0:1. Domácí 
zvýšili iniciativu, po centrovaných 
míčích ale Šindelář ani Papadopulos 
netrefili branku střeženou Boháčem. 
Největší šancí byl únik Papadopulose, 

ale Boháč včas zasáhl. Deset minut 
před přestávkou měli Pardubičtí vel-
kou šanci navýšit své vedení. Cadu 
vnikl do pokutového území Karviné, 
kde byl podražen a rozhodčí Zelinka 
odpískal pokutový kop. Ten si vzal na 
starosti Ewerton, jeho střelu k pravé 
tyči však gólman Petr Bolek s pomo-

cí břevna vyrazil. Do konce poločasu 
měli Pardubičtí ještě dvě slibné příle-

žitosti, ale bez efektu.

V hlavní roli gólman Boháč
Druhý poločas už měla převahu Kar-

viná. Ze začátku půle to zkoušel z dál-
ky Ostrák, mezi tři tyče ale nezamířil. 
Po deseti minutách měli domácí vel-
kou šanci na vyrovnání. Po zaváhání 
obrany běžel sám na brankáře Kristi 
Qose, jenž přízemní střelou trefil jen 
místa, kde byl připravený Boháč.
V následujících minutách se znovu 
výrazně vyznamenal brankář Marek 
Boháč. Ten si poradil s několika těžký-

mi střelami domácích, včetně pokusu 
Papadopulose a dorážky Ostráka. Par-

dubický brankář se ale ukázal ve skvě-

bulce obsazuje pátou příčku.

Velkou oporou mužstva se stal       
gólman Marek Boháč, jehož výkony 
doma ze Zlínem (0:0) a v posledním 
utkání v Karviné (výhra 2:0) byly 
doslova excelentní. Není divu, že o 
jeho služby se zajímal i kouč Slavie 
Praha Jindřich Trpišovský.
Nejlepším střelcem týmu je s pěti 
gólovými trefami mladý útočník 
David Huf, oporou je i hráč středu 
pole Emil Tischler (4 góly), svoji sílu 
prokazuje pevná obranná linie ve 
složení Surzyn, Šejvl, Toml, kterou 
vhodně doplňují Prosek či Čelůstka.
Ve středové řadě dominují Solil a 
Tischler… Do hry se po pohárovém 
zranění v Kolíně zapojuje Michal 
Hlavatý. Nedílnou součástí týmu 
jsou oba Brazilci Cadu a Ewerton. 
Do svého zranění v závěru podzimu 
odváděl cenné služby pro tým i zku-

šený Černý. V Karviné se střelecky 
prosadil i Petráň, pro kterého byl 
podzim postupným návratem na ze-

lený trávník po zranění z předchozí-
ho angažmá v Karviné. Do týmu za-

padl mladý Huf, který zaznamenal 
pět ligových gólů. Do mužstva by 
měli postupně dorůstat další hráči 
širšího kádru, kterým však chybí 
herní praxe v třetiligovém B týmu... 
Prvoligovou sezonu brzdí rozmáha-

MLADÁ BOLESLAV – V prvním pří-
pravném duelu prvoligových týmů v 
novém roce zápas lépe zvládli domácí. 
FK Mladá Boleslav – FK Pardubi-
ce 4:1 (2:0). Branky: 15. Graiciar, 
26. Jiří Klíma, 73. Jirásek, 78. Drchal 
- 74. Mužík. ML. BOLESLAV - 1. polo-
čas: Šeda - Graiciar, Křapka, Šimek, 
Mazáň - Budinský, Pech - Douděra, 
Ladra, Preisler - Jiří Klíma. 2. polo-
čas: Šeda - Mašek, Křapka, Glöckner, 
Alhassan - Omale, Janošek - Dufek, 
Jirásek, Škoda - Drchal. PARDUBICE 
- 1. poločas: Letáček - Prosek, Šejvl, 
Hušek, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, 
Hlavatý, Solil, Langedijk - Petráň. 2. 
poločas: Letáček - Surzyn, Toml, Či-
hák, Sláma - Jeřábek - Kostka, Hlava-

tý, Solil, Pfeifer - Mužík. V první půli 
vychytal Letáček šance domácího 
Ladry a Jiřího Klímy. Po změně stran 
na třetí gól Jiráska odpověděl gólo-

vou trefou Mužík po přihrávce To-

mla a brankový účet zápasu uzavřel 
Drchal. Utkání skončilo stejně jako v 
lize výsledkem 4:1. 
Jiří Krejčí, trenér Pardubic: „Uká-

zalo se, že hráči, kteří si měli říci o 
místo v sestavě, zklamali. Soupeř byl 
přímočařejší, přišlo mně, že jsme si 
přišli jen zahrát, soupeř chtěl vyhrát. 
Prohrávali jsme osobní souboje,  
hlavně musíme změnit přístup k zá-

pasu…“                                                           (zrm)

Boj o místo 
v základní sestavě

lé formě a udržel svůj tým ve vedení.
Navíc v 72. minutě přišla pojistka. Po 
chybě v karvinské obraně se střelecky 
prosadil svým gólem Huf (pátý prvoli-
gový) a náskok 2:0 již dostal konečnou 
podobu.

Ohlasy trenérů
Juraj Jarábek (trenér Karviné): „Ne-

dovedu si vysvětlit, jestli už hráči byli 
hlavami na dovolené. Je to škoda. Ješ-

tě ale není ani půlka soutěže. Pokud 
mám shrnout podzimní část, zaslouží 
si kluci absolutorium. Venku fantastic-

ké, doma jen podprůměrné a je z toho 
20 bodů. Musíme být stále ve střehu, je 
na čem pracovat.“
Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): 
„První poločas z naší strany vynikající. 
Ve druhém se domácí snažili o vyrov-

nání. Do 60. minuty jsme zápas kont-
rolovali, poté domácí vrhli všechny 
síly do útoku. Dávali tam dlouhé nako-

pávané míče, moc se nám je nedařilo 
odvracet. Byly z toho nepříjemné gó-

lovky. Výrazně nás podržel fantas-

tický Boháč.“                                (zrm)

KARVINÁ – Po dlouhé cestě si 
pardubičtí fotbalisté vybojovali 
cenný tříbodový zisk na severu 
Moravy, což byla tečka za mi-
mořádnými fotbalovými úspě-
chy v roce 2020. 

Na přebudovaném stadionu, který by 
mohl být vzorem pro východočeskou 
metropoli, se střelecky prosadili Pe-

tráň a Huf. Hrdinou zápasu byl par-

dubický gólman Boháč, který byl v 
utkání doslova k nepřekonání. 
Páté místo v osmnáctičlenné tabulce 
si vynutilo ve fotbalovém prostředí 
velký respekt a je předpokladem, že 
všichni soupeři musí brát pardubic-

ký celek s plnou vážností. Výhra v 
posledním utkání v Karviné potěšila  
širokou pardubickou veřejnost...

PŘÍPRAVA

PARDUBICE - V neděli 17. ledna po-

kračuje FORTUNA:LIGA dalšími zá-

pasy. U Botiče se představí Dynamo 
České Budějovice. Tento soupeř ak-

tuálně testuje mladého obránce Jo-

nathana Simbu z Konga. Jenže na za-

čátku zimní přípravy již Jihočechům 
scházela trojice opor, záložník Pavel 
Šulc a útočník Lukáš Matějka, kteří se 
vrátili do Viktorie Plzeň, do Slavie se 
vrací nizozemský útočník Mick van 
Buren.
Trenér David Horejš hledá za uve-

dené borce náhradu. Jediným no-

váčkem je zmíněný Simba, ale vytipo-

vaných hráčů mají Budějovičtí víc. V 
neděli sehráli Jihočeši přípravný duel 
se Spartou. Týmu chyběli kvůli nové-

mu typu koronaviru Lukáš Skovajsa 
a Karol Mészaroš.
Pardubičtí se budou snažit udržet ne-

porazitelnost na vršovickém stadio-

nu U Botiče, tak všichni držme palce. 
Potěšitelné je, že vedení klubu udrže-

lo v kádru gólmana Marka Boháče, 
který byl dosud velkou oporou týmu 
a navíc jeho působení v Pardubicích 
se prodlouží do sezony 2022-23.
Podle sportovního ředitele FK Par-

dubice Víti Zavřela k záchraně sou-

těže by mělo stačit 36 bodů. Nedělní 
generálka (3x40 min.): Sparta Praha 
- České Budějovice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 
Branka: 119. Mršič. Sparťanský Ko-

zák neproměnil penaltu.              (jma)                                      

Prvním soupeřem 
budou Jihočeši

Škranc, Potoček, Heřman, Svoboda, 
(Dvořák, Kalný, Výcha). Po pěti ne-

úspěšných zápasech přišla koneč-

ně radost! Pardubičtí basketbalisté 
si v utkání s Kolínem připsali svoji 
sedmou ligovou výhru. „Myslím si, 
že důležité bylo, že po dlouhé době 
jsme v obraně nezmatkovali a dr-

želi jsme plán, který jsme si řekli,“ 
uvedl k utkání trenér Beksy Adam 
Konvalinka.
18. kolo: BK JIP Pardubice - Bas-
ket Brno 86:73 (22:17, 22:19, 23:15, 
19:22). Body Pardubic: Vyoral 21 (+6 
as.), Dunans 19 (+8 d.), Svoboda 15, 
Švrdlík 11, Potoček 10, Slanina 8, 
Heřman 2 (+8 d.). Nejvíc bodů Brna: 
Puršl 27. PARDUBICE: Dunans, Tka-

dlec, Vyoral, Slanina, Švrdlík, Po-

toček, Heřman, Svoboda, (Dvořák, 
Kalný, Škranc, Výcha). Jen 3,5 mi-
nuty - hned v úvodu utkání – byly 

PARDUBICE – Po „koronaviro-

vé“ pauze nastoupili pardubičtí 
florbalisté ke dvěma víkendo-

vým utkáním. V neúplné čtrnác-

tičlenné tabulce elitní soutěže 
patří momentálně Sokolům dva-

náctá příčka. 
FbŠ Bohemians - Sokoli Par-
dubice 11:10 p. (3:2, 2:6, 5:2 – 
1:0). Branky Pardubic: Savický 
3, Šmíd a Černý 2, Pakosta, Ku-

čera, Petržela. Střely na bran-

ku: 41:22. PARDUBICE: Haleš 
(Aubus) – Kaluža, Kohoutek, 

Sokoli: jednadvacet gólů v každém utkání!
Prix, Weinelt, Lehký – Kučera, P. 
Pakosta, Šmíd – Savický, Petrže-

la, Rusín – Smola, Černý, Formá-

nek – Velc.
Sokoli Pardubice – 1. SC TEM-
PISH Vítkovice 7:14 (2:3, 1:3, 
4:8). Branky Pardubic: Šmíd 2, 
Savický, Smola, Rusín, Klein, P. 
Pakosta. Střely na branku: 21:43. 
PARDUBICE: Aubus (Haleš) – Ka-

luža, Kohoutek, Prix, Weinelt, 
Lehký – Kučera, P. Pakosta, Klein 
– Šmíd, Savický, Petržela – Rusín, 
Smola, Černý – Formánek.   (saf )

PRAHA – Druholigoví fotbalisté Chrudimi odstartovali v minulém týdnu 
herní přípravu na jarní sezonu FNL. Na zasněženém Strahově nestačili 
ve dvou utkáních hraných na 2 x 30 minut na pražskou Spartu:
1. zápas: AC Sparta Praha – MFK Chrudim 6:0 (2:0). Branky: Juliš 3, L. 
Krajčí, Polidar, Wiesner. CHRUDIM: Zíma – Hašek, Vencl, Drahoš, Hlavsa 
– Breda, Krištof, Kesner, Dostálek, Sokol – Rybička. 2. zápas: Sparta Pra-
ha – Chrudim 2:0 (2:0). Branky: Minčev, Krejčí ml. CHRUDIM: Mrázek 
– Hašek (31. Sokol), Vencl (31. Kopecký), Drahoš, Nikodem – Řezníček, 
Verner, Havlena (31. Javůrek), Čáp – Látal, Rybička (31. Ráliš).           (saf)

Chrudim v přípravě nestačila na Spartu

PARDUBICE – Na 

Jana Císaře mohou 
pamětníci vzpomí-
nat jako na brankáře 
pardubické Lokomo-

tivy a později  jako  
na vedoucího mužstva týmu hrají-
cího na Dolíčku. Po sloučení „Loká-

dy“ s Teslou byl vedoucím mužstva 
na Vinici a v této funkci působí do-

dnes. S tímto celkem v letošní sezo-

ně postoupil do nejvyšší fotbalové 
soutěže. Celý prvoligový mančaft 
mu přeje hodně zdraví do dalších 
let a věřme, že „Cárus“ ještě s par-

dubickým fotbalem posbírá další  
úspěchy.                                       (zrm)

Na laviččce již nestál trenér Sca-

labroni (píšeme na jiném místě 
našeho týdeníku), nýbrž jeho dosa-

vadní asistent Konvalinka.
Dohrávka 4. kola: BK JIP Pardubi-
ce - BC Geosan Kolín 90:82 (19:28, 
31:12, 20:23, 20:19). Body Pardubic: 
Vyoral 22 (+10 as.), Svoboda 16 (+6 
as.), Švrdlík 14 (+9 d.), Slanina 13, 
Potoček 9, Dunans 8, Heřman 6 (+8 
d.), Tkadlec 2. Nejvíc bodů Kolína: 
Skinner 32. PARDUBICE: Dunans, 
Tkadlec, Vyoral, Slanina, Švrdlík, 

1. Nymburk 17 16 1  1693:1310 94.1
2. Opava 15 14 1  1388:1173 93.3
3. USK Praha 16 10 6  1313:1281 62.5
4. Kolín 16  9  7  1386:1314 56.3
5. Brno 16  8  8  1310:1325 50.0
6. Kr. sokoli 18  8 10 1475:1569 44.4
7. Pardubice 19  8 11 1534:1584 42.1
8. Ústí n/L 17  7 10 1418:1441 41.2
9. Děčín 17  7 10 1369:1478 41.2
10. Svitavy 18  7 11 1475:1544 38.9
11. Ostrava 17  5 12 1357:1544 29.4
12. Olomoucko 16  2 14 1307:1462 12.5


