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PRAHA / PARDUBICE - Doba ko-
ronavirové pandemie je pro celou 
společnost náročná, především se-
nioři často trpí samotou a odlouče-
ním od rodiny. Rozptýlit je se proto 
snaží projekt Povzbuzení, e-časo-
pis, který nejen starším občanům, 
ale i jejich ošetřovatelům a opat-
rovníkům přináší řadu zajímavých 
tipů, rad i aktivit.
Elektronický časopis Povzbuzení, 
za jehož vznikem stojí Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, každý týden 
připravuje jiný kraj České republiky 
a za pomoci spolupracujících od-
borných organizací přibližuje čte-
nářům zvyky, tradice a zvláštnos-
ti, nechybí však ani tipy na cvičení 
či recepty. Senioři a jejich blízcí či 
ti, kteří se o ně starají, tak mohou 
alespoň virtuálně cestovat po naší 
republice, dozvědět se spoustu za-
jímavých informací, přijít na jiné 
myšlenky a na chvíli zapomenout 
na tuto těžkou dobu. 
E-časopis vychází pravidelně každý 
týden a všech 14 čísel je k dispozi-
ci zcela zdarma. Jednotlivá vydání 
jsou zájemcům zasílána elektro-
nicky po jejich objednání na adre-
se  michaela.mullerova1@mpsv.cz 
a poslední čísla jsou již k náhledu 
také na webu města, kde budou při-
bývat i ta následující.                 (iko)

E-časopis Povzbuzení
pomáhá seniorům

Dnes přichází na řadu první domov seniorů
TEMPO OČKOVÁNÍ V KRAJI JE RYCHLEJŠÍ NEŽ ZÁVOZY VAKCÍNY

Očkovací centrum bude otevřeno dnes v bývalé pardubické reálce. Vchod do něj je naproti budově soudu. V pátek se 
zde pilně činili montážníci.                                                                                                       Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ   

PARDUBICE – Dobrá zpráva pro 
všechny, kdož potřebují úředně 
jednat ve věci svého motorového 
vozidla, přišla v pátek. Jak Týdení-
ku Pernštejn sdělila Iveta Koubko-
vá z magistrátu, registr vozidel v 
Černé za Bory, který byl od 7. led-
na omezen, je již od pondělí 18.led-
na opět v plném provozu.          (zr)

Registr vozidel
opět v provozu

PARDUBICE – Zastupitelé města, 
kteří se ve čtvrtek 21. ledna sejdou 
na první schůzi v roce 2021, začnou 
jednat již ve 12 hodin. Důvodem je 
špatná epidemiologická situace a s 
ní související zákaz volného pohy-
bu osob v nočních hodinách.
„Až do 22. ledna je od 21:00 ho-
din do 04:59 zakázán volný pohyb 
osob. Na zastupitele se v případě 
jednání zastupitelstva vztahuje vý-
jimka, nicméně vedení města roz-
hodlo o dřívějším začátku schůze 
tak, aby pokud možno tato výjimka 
nemusela být uplatněna,“ řekl ve-
doucí kanceláře primátora Radim 
Jelínek.
Zastupitelstvo se bude opět konat 
v sále Ideonu, kde lze lépe než 
ve Společenském sále radnice 
zajistit dodržování hygienických 
opatření k maximální ochraně 
účastníků před možnou nákazou 
koronavirem. 
„Jednání zastupitelstva bude samo-
zřejmě možno sledovat v přímém 
přenosu na webu města,“ doplnil 
Radim Jelínek s tím, že zasedání 
zastupitelstva je veřejné, nicméně 
radnice žádá všechny, kteří by se jej 
chtěli zúčastnit, aby s ohledem na 
opatření, které vyhlásila v souvis-
losti s šířením onemocnění vláda, 
zvážili, zda je jejich účast v sále sku-
tečně nutná.                                       (zr)

Zastupitelé se
sejdou v poledne

PARDUBICE – Koncem minu-
lého roku bylo Ministerstvem 
zdravotnictví ČR zahájeno 
plošné testování obyvatel na 
COVID-19 antigenními testy.

„Naše zdravotnická skupina AKESO 
holding se této akce aktivně zúčastní. 
Společnost Multiscan zřídila pro tyto 
účely odběrové místo v nové budově 
klinické onkologie. Přijďte se zdar-
ma otestovat na COVID-19, ať máme 
zdravé Pardubicko,“ vyzývá Naďa 
Hloušová ze společnosti Multiscan. 

Rezervační portál
pro snadné testování 
Zájemci o bezplatný antigenní test 
na COVID-19 se mohou objednat 
přes rezervační portál. Portál nalez-
nete na webových stránkách Onko-

Výsledek v Multiscanu je znám do 20 minut
BEZPLATNÉ TESTOVÁNÍ PRODLOUŽENO ZATÍM DO 31. LEDNA

logického a radiologického centra 
Multiscan, kde si můžete zvolit přes-
ný čas provedení testu. 
„Odběrové místo bude otevřeno 
zatím do 31. ledna. Jeho zřízením 
v onkologickém centru Multiscan 
jsme reagovali na velkou poptávku 
veřejnosti po antigenním testování. 
Pro větší komfort zájemců jsme i 
zde vytvořili rezervační portál a vě-
říme, že se osvědčí stejně jako v ses-
terských nemocnicích v Hořovicích 
a Berouně,“ řekl MUDr. František 
Vlček, ředitel pro procesy, kvalitu a 
efektivitu z holdingu AKESO.

Ukončeme šíření
COVID-19 na Pardubicku
„Výhodou antigenních testů je rych-
lá detekce viru SARS-CoV2, kdy je 
již do 20 minut od odběru znám 

výsledek. Test se provádí výtěrem 
z nosohltanu a jeho spolehlivost je 
vysoká, zejména u osob, které jsou 
v době testování samy infekční. 
Plošným a opakovaným testováním 
prostřednictvím antigenních testů 
lze významně zpomalit pandemii 
COVID-19 a omezit nutnost drahých 
a omezujících restriktivních opatře-
ní,“ dodal Vlček. 
Antigenní test na COVID-19 se pro-
vádí v budově klinické onkologie 
(č. 24, vchod z ulice Kyjevská). 
„Aby mělo plošné testování smysl 
a došlo k co největší detekci pozi-
tivních osob v populaci, doporu-
čujeme podstoupit antigenní test 
opakovaně, například každých 5-7 
dní, a to i při negativním výsledku 
předchozího testu,“ uvedla Naďa 
Hloušová.                                      (zr)

PARDUBICE - Východočeské di-
vadlo nazkoušelo v minulých 
týdnech novou dramatizaci 
románu Kateřiny Tučkové Žít-
kovské bohyně v režii Kateři-
ny Duškové. Premiéra se měla 
uskutečnit v sobotu 16. ledna na 
velkém jevišti Městského diva-
dla, žel z důvodu protikorona-
virových opatření musela být 
odsunuta na dobu po znovuote-
vření divadel veřejnosti.    (RaS) 

Žel, odloženo…

 
PARDUBICE - Podnikáte a 
chcete se dále vzdělávat? 
Nebo jste zaměstnanec a už 
vás to v práci nebaví a chtěli 
byste podnikat? Jste student 
a chcete začít „na svém“? 

Pardubický podnikatelský inku-
bátor je tu pro vás a chystá sérii 
webinářů.
Pro rok 2021 je připravena sé-
rie odborných přednášek, které 
jsou shrnuty pod název projektu 
„Podnikání od A do Z“. Přednáš-
ky budou probíhat online každé 
třetí úterý v měsíci napříč rokem 
2021 vždy od 9 hodin. „Pokud 
nebudete mít zrovna čas, tak si 
přednášku můžete pustit později 
ze záznamu. Témata budou za-

Tato nabídka z P-PINK
není vskutku pro každého

jímavá a prospěšná: podnikatel-
ský plán, finance, komunikace, 
právo, marketing offline, pojiš-
tění, měkké dovednosti, obchod 
a marketing online,“ informuje 
projektová manažerka Hana Ště-
pánová s tím, že startuje se již v 
úterý 19. ledna, kdy se zájemci 
mohou (po předchozí registraci) 
setkat s Vítem Balouškem.    
A kdo že pro vás připravil po-
moc? Je to Pardubický podnika-
telský inkubátor P-PINK. 
Kolik to bude stát? Zaplatíte svou 
pozorností a časem. Čas jsou pe-
níze. Tento čas strávený na na-
šich školeních vám peníze může 
přinést. Sledujte webové stránky 
p-pink.cz a také na facebooku   
P-PINK.                                           (zr)                                    

PARDUBICKO - Očkovací lát-
ky, které stát dodal Pardubic-
kému kraji, dochází. Tempo 
očkování v kraji je rychlejší 
než závozy vakcíny, jež jsou 
navíc nepravidelné, a tak 
je těžké plánovat i kapacity 
očkovacích center. 

Pardubický kraj proto požádal stát 
o další dodávku, aby bylo možné 
plynule pokračovat v očkování. 
„Aktuálně se nám podařilo plně 
očkovat první dávkou záchranáře 
a lékaře Zdravotnické záchranné 
služby, dále lékaře, sestry, sanitáře 
se všech nemocnicích akutní péče, 
a nyní probíhá vakcinace ambu-
lantních lékařů a sester. Náš kraj 
prozatím za tři týdny obdržel od 
státu příděl přibližně tří tisíc vak-
cín. Pokud nepřijde další příděl, 
nemáme od úterý 19. ledna čím 
očkovat,“ uvedl minulý pátek hejt-
man Martin Netolický. „Proto jsme 
ve čtvrtek prostřednictvím koor-
dinátora pro očkování požádali o 
další plato vakcín mimo plánova-
ný příděl, aby nedošlo k přerušení 

očkování. Po všech peripetiích s 
organizací vakcinačních center by 
to byla škoda. Vše jsme rozjeli, a 
to i za situace, kdy nemáme v kra-
ji státní fakultní nemocnici, která 
vakcinační centrum organizuje z 
rozhodnutí státu, nikoliv kraje,“ 
dodal.
Podle náměstkyně hejtmana Mi-
chaely Matouškové tak prozatím 
nepokračovalo obvolávání prak-
tických lékařů. „Děkuji všem ko-
legům na krajském úřadě, kteří 
telefonicky kontaktovali praktické 
lékaře, dětské lékaře, stomatology 
a ambulantní specialisty a domlu-
vili s nimi termín očkování. V tuto 
chvíli jsme museli skončit ponděl-
kem 18. ledna. Jakmile budeme 
mít jistotu, že nám vakcíny dorazí, 
budeme obsazovat také úterý 19. 
ledna,“ řekla v pátek Matouško-
vá. „Celý systém nám může ještě 
ovlivnit odstartovaná registrace k 
očkování prostřednictvím centrál-
ního registračního systému, kdy 
nám budou přicházet požadavky 
na očkování od lidí nad 80 let, kte-
ří mají prioritu.“

V pondělí 18. ledna se spustí očko-
vání v prvním domově pro senio-
ry. „Na pondělí bude připraveno 
přes 300 vakcín pro domov senio-
rů U Kostelíčka v Pardubicích, kde 
bude očkování zajištěno ošetřu-
jícími lékaři, se kterými zařízení 
spolupracuje. Následně budeme 
v návaznosti na dodávky vakcín 
pokračovat i v dalších zařízeních,“ 
řekl krajský radní Pavel Šotola.
Již dříve byl avizován vznik sítě 
očkovacích center v kraji. „Od 1. 
února bude v provozu pět velko-
kapacitních očkovacích center 
ve městech, ve kterých sídlí naše 
nemocnice akutní péče. Velký dík 
patří starostům, kteří přistoupili 
aktivně k vyhledávání vhodných 
prostor,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana Michaela Matoušková. 
Jedno z očkovacích center vzniká 
na Krajském úřadě Pardubického 
kraje. Zde s administrativou po-
mohou krajští úředníci. Těch se 
přihlásilo na šedesát.
Pro usnadnění registrace seniorů 
nad 80 let vytvoří kraj speciální 
telefonní linku.                        (DoB)
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nální situace vyžaduje, samozřejmě 
za důsledného dodržování hygienic-

kých opatření,“ informoval minulý 
týden náměstek primátora Jakub 
Rychtecký s tím, že město nechce 
zatím připustit možnost zkrácení 
provozní doby, aby nekomplikovalo 
rodičům jejich pracovní povinnosti.
Pokud mateřská škola, s ohledem 
na udržení provozu školky, bude 
nucena v ranních a odpoledních 
hodinách spojit třídy, rodiče budou 
o tomto kroku ze strany školky za-

včasu informování. „Děti budou 
mít z důvodu zamezení případného 
přenosu nákazy na ostatní děti a 
personál z jiné třídy po dobu poby-

tu ve sloučené skupině roušku, pe-

dagogové budou mít v tomto časo-

vém rozmezí nasazené respirátory. 
Cílem opatření je udržet v případě 
prokázání nákazy co největší počet 
otevřených tříd a udržení maximál-
ního rozsahu provozu. Věřím, že 
nám rodiče pomohou a dočasné ře-

PARDUBICE - Napjatá epide-
mická situace již výrazněji za-
sahuje také do provozu mateř-
ských škol.

Aby město předešlo omezení jejich 
fungování, doporučilo ředitelkám 
jím zřizovaných mateřských škol a 
dvou zdravotnických organizací na-

stavit nová preventivní opatření. 
„Jedna školka musela být uzavřena 
úplně, na dalších jsou uzavírány tří-
dy, aktuálně je tak mimo provoz 11 
tříd mateřských škol. Udržení provo-

zu mateřských škol je velmi důležité 
zejména pro pracující rodiče. Chápe-

me, že je však pro ředitelky logisticky 
a po personální stránce často obtížné 
chod školek zajistit. Po projednání s 
Krajskou hygienickou stanicí Pardu-

bického kraje a poradním sborem 
ředitelek mateřských škol jsme se 
proto rozhodli pro kompromisní ře-

šení v podobě ranního a odpolední-
ho slučování tříd tam, kde to perso-

Snaží se předejít omezení provozu školek
KONTAKT MEZI PRACOVNÍKY POUZE V RESPIRÁTORECH FFP2

Kraj se snaží zlepšovat práci 
s nadanými žáky základních 
škol. Pardubický kraj od září 
roku 2019 realizuje projekt 
Smart akcelerátor II. V rámci to-

hoto projektu vyhlašuje kraj do-

tační program pro identifikaci a 
práci s nadanými žáky v základ-

ních školách. Jedná se o pilotní 
projekt, na jehož základě bude 
určen další postup při práci s na-

danými dětmi a rozvíjení jejich 
potenciálu.
„Práce s nadanými dětmi základ-

ních škol a rozvíjení jejich talentu 
a potenciálu je tématem dlouho 
debatovaným. Často se bohu-

žel nepodaří v dítěti jeho talent 
rozpoznat ve správný čas, což 
je určitě škoda. V rámci tohoto 
pilotního projektu máme připra-

veno 1,5 milionu korun pro obce, 
které zřizují základní školy,“ uve-

dl radní pro oblast regionálního 
rozvoje a evropských fondů La-

dislav Valtr. „Předmětem dota-

ce je úhrada osobních nákladů 
pedagogů v základních školách, 
kteří se budou ve školním roce 
2021/2022 věnovat práci s talen-

tovanými žáky a dále doplňkově 
pořízení potřebných výukových 
pomůcek, nástrojů a služeb. Ma-

ximální výše podpory je 270 tisíc 
korun s tím, že vždy je požadová-

na spoluúčast žadatele ve výši 10 
procent,“ doplnil radní Valtr.

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

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

šení pochopí. Pro případné doplnění 
personálu do mateřských škol jsme 
navíc oslovili opět základní školy a 
domy dětí a mládeže, zda jim mohou 
v případě potřeby nabídnout své za-

městnance,“ podotkl Rychtecký.
Jedním z doporučených opatření je 
maximálně dodržovat a omezovat 
vzájemný kontakt zaměstnanců, a to 
pedagogických i nepedagogických. 
„Pokud k tomuto kontaktu dojde, tak 
pouze za využití respirátorů FFP2, 
které mají oproti rouškám vyšší ne-

propustnost. V případě nepedagogic-

kých pracovníků je však vyžadováno 
nošení respirátorů neustále. V návaz-

nosti na toto opatření Rada města 
Pardubic rozhodla pořídit z prostřed-

ků města celkem 2000 respirátorů, 
které již distribuujeme mezi jednotli-
vé městem zřizované mateřské školy 
a zdravotnická zařízení Lentilka a 
Ratolest. Zároveň jsme ředitelkám 
poskytli kontakty na osvědčené doda-

vatele,“ dodal náměstek.                (iko) 

Do českého předsednictví v 
EU se zapojí regiony i města.  
Předseda České národní delega-

ce Evropského výboru regionů 
Roman Línek jednal v Praze s 
velvyslankyní České republiky 
při Evropské unii Editou Hrdou 
o přípravě českého předsednic-

tví ve druhé polovině roku 2022. 
Na dálku se k nim připojil i ge-

nerální sekretář Evropského vý-

boru regionů, kterým je shodou 
okolností nyní také Čech, Petr 
Bližkovský.  
„Poslední české předsednictví 
v roce 2009 bylo ovlivněno pá-

dem vlády a nezanechalo zrovna 
nejlepší dojem. To by nyní chtěli 
všichni napravit, i když s podstat-

ně menším rozpočtem. Budeme 
navazovat na Francii, která chce 
uspořádat Konferenci o budouc-

nosti Evropy, což určitě přinese 
řadu konkrétních témat k roz-

pracování. Zatím vzniká strate-

gie a definují se priority předsed-

nictví. Kromě příspěvku k řešení 
celoevropských cílů to bude také 
příležitost prezentovat naše regi-
ony a města a vše, čím se Česká 
republika může pochlubit,“ uve-

dl Roman Línek. 
Předsednictví bude mít na sta-

rosti nová česká vláda vzešlá z 
voleb na podzim roku 2021 a 
Evropský výbor regionů se na 
nich bude přirozeně podílet jak 
akcemi v Bruselu, tak u nás. „S 

paní velvyslankyní jsem za Čes-

kou národní delegaci dohodl úz-

kou spolupráci s tím, že kraje a 
municipality z České republiky se 
chtějí výrazně do priorit českého 
předsednictví zapojit. Zároveň 
umíme i řadu akcí jak u nás, tak v 
rámci budovy Evropského výboru 
regionů v Bruselu zorganizovat,“ 

podotkl Roman Línek, náměstek 
hejtmana Pardubického kraje.

Kraj chce se společnosti IVE-
CO posílit spolupráci v oblas-
ti školství. Společnost IVECO 
zaměstnává ve Vysokém Mýtě 
přibližně čtyři tisíce lidí a je 
tak jedním z nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionu. O 
výsledcích loňského roku, ale 
také o plánech na ty následující 
hovořil s generálním ředitelem 
společnosti Davidem Křížem a 
zástupci odborů hejtman Mar-

tin Netolický. Výsledkem jedná-

ní je dohoda o užší spolupráci v 
oblasti školství, a to jak v pod-

poře technického vzdělávání na 
jednotlivých středních školách, 
tak v konkrétních oborech, kte-

ré jsou a v blízké budoucnosti 
budou pro IVECO důležité.
„To nejlepší, co můžeme studen-

tům dát, je odborná praxe přímo 
v podniku, který si již během stu-

dia může vybrat své potenciální 
zaměstnance,“ řekl hejtman Ne-

tolický. 

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

PARDUBICE - Listinnou formu 
podávání žádostí o dotace z 
rozpočtu města Pardubic od 
nového roku nahradila forma 
elektronická. 

Radnice proto připravila pro zá-

jemce o dotační příspěvek detailní 
návod, jak při vyplňování elektro-

nických žádostí postupovat. Zhru-

ba 15 minut trvající instruktážní 
video, které je k dispozici na webu 
města, krok za krokem popisuje, 
jak vyplňování elektronických žá-

dostí funguje, od samotné registra-

ce až po odeslání formuláře.
„Instruktážní snímek upozorňuje 
také na možné chyby, kterých by se 
potenciální příjemce dotace mohl 
při vyplňování formuláře dopus-

tit. Věřím, že si každý tuto novin-

ku brzy osvojí, neboť ta nejen že 
díky upozornění snižuje chybovost 
žádostí, šetří také čas samotných 
žadatelů i správců jednotlivých do-

tačních titulů,“ uvedl náměstek pri-
mátora Jakub Rychtecký s tím, že 

S elektronickým podáváním
pomůže instruktážní video 

video, které připravili pracovníci 
z odboru informačních technologií 
ve spolupráci se správci dotačních 
titulů, je doplněno také o zvukovou 
stopu a zveřejněno je na webu měs-

ta v sekci Veřejná podpora – dotace 
a granty. Špatná epidemická situ-

ace podle náměstka neumožňuje 
s ohledem na počty žadatelů o do-

tace fyzická školení, které radnice 
původně plánovala.
„Před samotným vyplněním do-

kumentu je žadatel povinen re-

gistrovat se na portálu občana, do 
kterého bude přesměrován pro-

střednictvím odkazu uveřejněného 
v sekci Veřejná podpora – dotace a 
granty. Profil, který si potenciální 
příjemce dotace registrací vytvo-

ří, bude zároveň možné využívat 
opakovaně při podávání žádostí 
v následujících obdobích,“ dodal  
Rychtecký. 
Podmínky a pravidla jednotlivých 
dotačních titulů města pro rok 
2021 jsou zveřejněny již od druhé 
poloviny prosince.                      (iko) 

PARDUBICE - Profesor Petr Hájek 
a profesor Miroslav Pouzar. To jsou 
dvě jména ze zdejší univerzity na 
seznamu nových profesorů, který 
v prosinci podpisem potvrdil prezi-
dent České republiky. Oba nově jme-

novaní jsou absolventy pardubické 
vysoké školy a reprezentují její dvě 
fakulty.
Miroslav Pouzar (47) je analytický 
chemik, popularizátor vědy a vyso-

koškolský pedagog, který se zamě-

řuje na toxikologii, environmentální 
toxikologii a ochranu životního pro-

středí. Působí v Oddělení ochrany 
životního prostředí na Fakultě che-

micko-technologické. 
Petr Hájek (40), který je nově pro-

fesorem v oboru Systémové inže-

nýrství a informatika, se zabývá 
metodami umělé a výpočetní inte-

ligence. Vystudoval Fakultu ekono-

micko-správní Univerzity Pardubice, 
kde v současné době působí jako ve-

doucí Ústavu systémového inženýr-

ství a informatiky. 
Na Univerzitě Pardubice nyní pracu-

je celkem 73 profesorů.             (MaM)

Univerzita Pardubice:
dva noví profesoři 

PARDUBICE - I tentokrát bylo 
období kolem Vánoc a konce 
roku náročné z pohledu na-
kládání s odpady, navíc po-
kračovala korona krize. 

Zvýšil se počet nákupů formou 
zásilkových služeb, což přineslo i 
enormní nárůst separovaných slo-

žek odpadů. 
„Abychom zajistili klidný průběh 
svátků vánočních v oblasti odpadů, 
provedli jsme mimo jiné posílení 
svozu směsného komunálu i mi-
mořádné svozy separovaných slo-

žek. Byly posíleny svozové trasy o 
svátcích a provedeny mimořádné 
výsypy. O svátcích vyjela veškerá 
technika, včetně rezervních vozi-
del a všech zaměstnanců,“ uvedl 
Jiří Strouhal, výkonný ředitel spo-

lečnosti SmP – Odpady. 
„Mimořádné svozy proběhly hlav-

ně v sídlištní zástavbě. Mimo jiné 
bylo například provedeno navíc 
470 mimořádných výsypů kontej-
nerů na papír,“ doplnil Strouhal. V 

Vánoce „z pohledu odpadů“
a kam s vánočními stromky

Pardubicích aktuálně ještě probíhá 
svoz vánočních stromečků. „Ti, kte-

ří nemohou dopravit po svátcích 
vánoční stromeček přímo na sepa-

rační dvůr, mají možnost odložit 
živé odstrojené vánoční stromky 
ke stanovištím kontejnerů na ko-

munální, nebo na tříděné odpady, 
nikoliv do kontejnerů,“ uvedla Klá-

ra Sýkorová, mluvčí společnosti 
Služby města Pardubic. Stromky 
odložené k popelnicím u rodinných 
domků nebudou svezeny. „Žádáme 
občany, aby stromky byly zbave-

ny veškerých ozdob, protože jsou 
poté odvezeny na městskou kom-

postárnu do Dražkovic, kde se stá-

vají vstupní surovinou pro výrobu 
kompostu,“ dodala Sýkorová. Stej-
ně tak je třeba ze stromku odstra-

nit obal, například pytel použitý 
při odnosu z domácnosti. Svozové 
vozy jezdí pravidelně v průběhu 
ledna a února – nejprve častěji, ná-

sledně dle potřeby. Loni zazname-

nali pracovníci svozu odpadu po-

slední kousky začátkem jara.      (zr)

bude stavba sloužit i jako přivaděč 
k dálnici D35,“ říká předseda Spol-
ku pro výstavbu dálnic D35 a D43 
Martin Kolovratník.   
Stavební práce na obchvatu za-

čnou v letošním roce. „Důležitou 
otázkou v tomto ohledu zůstává, 
kdy bude dokončena soutěž na 
zhotovitele stavby. Konkrétní ter-

mín se odhaduje velmi složitě. Jed-

ná se o první takto velký projekt, 

PARDUBICE - Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD) vypsalo 
11. ledna výběrové řízení na 
zhotovitele stavby I/36 Par-
dubice, Trnová – Fáblovka – 
Dubina. Jedná se o takzvaný 
severovýchodní obchvat Par-
dubic.  

Předpokládaná cena stavby je 
1,776 miliardy korun. Jde o histo-

ricky největší zakázku soutěženou 
s multikriteriálním hodnocením v 
režimu Design & Build. Vítězná fir-

ma tak nejenom silnici postaví, ale 
částečně ji i vyprojektuje. 
Budoucí severovýchodní obchvat 
s délkou 4170 metrů začíná za 
stávající křižovatkou Globus, kde 
pokračuje po trase III/32224 (Po-

děbradská ulice) do křižovatky se 
silnicí III/0362 (ulice Bohdaneč-

ská). Obchvat kříží silnici III/324 
(Hradecká ulice) a vytváří průseč-

nou křižovatku. Ukončení trasy 
přeložky silnice I/36 je ve stávající 
okružní křižovatce Dubina v ulici 
Na Drážce. 
Severovýchodní obchvat pat-
ří z pohledu krajského města ke 
klíčovým dopravním stavbám. 
„Během dopravní špičky bývá 
centrum Pardubic často ucpané, 
což rozhodně nepomáhá udržení 
plynulosti dopravy ve městě. Se-

verovýchodní obchvat představu-

je naprosto zásadní stavbu, která 
přinese zklidnění a úlevu od nad-

měrné dopravní zátěže. Jakmile 
bude postaven, dojde k výrazné-

mu poklesu tranzitní i místní do-

pravy v centru města. Kromě toho 

ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele
severovýchodního obchvatu Pardubic

který ŘSD vypisuje v režimu De-

sign & Build. S jistotou však mohu 
potvrdit, že výstavba začne nej-
později ve druhém pololetí roku 
2021. Podle materiálů ŘSD budou 
stavební práce trvat dva roky. Ob-

chvat tak bude zprovozněn v roce 
2023,“ upřesňuje harmonogram 
projektu předseda Spolku pro vý-

stavbu dálnic D35 a D43 Martin 
Kolovratník.                                 (zr)

Snímek je pouze ilustrační. Zhotovitel severovýchodního obchvatu Par-

dubic se bude muset vyrovnat s daleko náročnějším mostem. Zamýšlená 
trasa totiž mimo jiné za Cihelnou překoná i řeku Labe. Foto: ARCHIV ŘSD
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PARDUBICKO - Ve své 
práci pro Pardubický 
kraj pokračuje již 21. ro-
kem i Roman Línek, zvo-
lený za Koalici pro Par-
dubický kraj. V novém 
volebním období je ve 
funkci náměstka hejtma-
na a na starosti má stále 
investice kraje a kulturu. 
Tentokrát však se svými 
plány vstupuje do značně 
nepředvídatelných časů, 
kdy financí v krajském 
rozpočtu bude méně než 
v minulých letech.
 
Chce se kraj stejně jako stát 
proinvestovat z krize?
Kraj v posledních letech při-
pravil rekordní množství in-

vestic ve všech oblastech od 
dopravy přes zdravotnictví, 
kulturu, školství až po sociál-
ní věci. Přestože jsou všechny 
tyto investice potřebné a smy-

sluplné, situace s koronavi-
rem a jeho dopady do příjmů 
krajského rozpočtu nás samo-

zřejmě ovlivnila. Je možné, že 
v některých případech zpo-

malí náběh nových investic, 
ale to bude záviset na tom, 
jak se podaří ekonomiku zno-

vu nastartovat. Neznamená 
to nyní žádné rušení plánů, 
z krize se opravdu chceme 
proinvestovat, na tom je poli-
tická shoda, ale musíme také 
zohlednit reálné možnosti 
krajského rozpočtu. Jenom 
letos bychom měli proinves-

tovat téměř jednu miliardu 
korun. 
Teď je například v běhu vý-

běrové řízení na největší in-

vestici v historii kraje do cen-

trálního urgentního příjmu v 
Pardubicích, což bude dohro-

mady s technologiemi před-

stavovat částku kolem dvou 
miliard korun. Zaměřujeme 
se především na projekty, kte-

ré jsou vázány na evropské 
fondy a kde ve většině přípa-

dů získáváme až 85 procent 
nákladů. Také usilujeme o 
využití fondu REACT, který by 
nově měl umožnit získat pro-

Vyšší dívčí 
Popíši, jak bych si to ideálně před-
stavoval. Možná je to celé úplná 
blbost a budu působit jako velký 
naivka, ale nějak mi to nedá. Před-
pokládám, že nezbytnost ochránit 
vakcínou ty nejohroženější, tedy 
seniory nad 80 (ale uvažujme klid-
ně i o kategorii nad 70 let) nezpo-
chybní ani nejzarytější odpůrci 
proticovidových opatření, pro něž 
mám, upřímně přiznávám, také 
někdy pochopení.
Vycházím z premisy: Kdo by měl 
mít největší přehled o seniorech a 
jejich zdravotním stavu? No přece 
jejich praktičtí lékaři, označova-
ní někdy postaru za „obvoďáky“. 
Takový lékař má ve své kartotéce 
v průměru kolem patnácti set lidí, 
někteří i devatenáct set. Kolika z 
nich (pacientů) je více než osmde-
sát, respektive sedmdesát let? To 
se dá snadno zjistit – lékařům ovlá-
dajícím výpočetní techniku (a tako-
vých je většina) netřeba radit, jak 
si příslušnou „sjetinu“ vyjet. Pokud 
ordinace pracuje stále ještě pouze 
s papíry, musí se holt vytřídění ri-
zikových osob věnovat jeden, dva, 
maximálně tři večery. Ale hodně lidí 
pracuje občas přesčas, že. 
Budou-li příslušní lidé lékaři známi, 
proč je přímo neoslovit? To zname-
ná co nejdříve jim zavolat, znám-li 
jejich telefonní číslo. Pokud neznám, 
zaslat jim dopis. V obou případech 
by obsah lékařova sdělení měl být 
co nejjednodušší: Vážená paní, vá-

žený pane, chcete se dát očkovat proti 
covidu? Pokud ano, zařídím za vás 
registraci do celostátního (krajského) 
registru. Rozhodněte se, prosím, do 
tří dnů a dejte mi vědět. 
Stát, respektive zdravotní pojišťov-
ny, by měly okamžitě vymyslet, jak 
lékařům uhradit náklady na uvede-
ná zavolání nebo na dopisy (u pí-
semné formy je to jednodušší, vždyť 
Česká pošta je státním podnikem). 
To se dá rozhodnout během několi-
ka hodin, jen chtít.
Již za pár dnů by mohli mít prak-
tičtí (obvodní) lékaři přehled o tom, 
jaký mají ohrožení senioři o očková-
ní reálný zájem. A mohli by je začít 
okamžitě kvalifikovaně registrovat, 
třeba i po svém krátkém online za-
školení. Rozhodně by to mohlo být 
méně chaotické, než když se každý 
zájemce začne registrovat sám. Ono 
v osmdesáti, ale i v sedmdesáti se s 
kompjútrem tyká mnohem obtížněji 
než ve dvaceti nebo čtyřiceti, gene-
race těch nejstarších vskutku žije v 
úplně jiném světě a nemůžeme po ní 
chtít něco neobvyklého. A ne každý 
senior (každá seniorka) má ochot-
ného syna, dceru, vnuka či vnučku, 
kteří by za něj (za ni) registraci do 
systému zařídili.
Možnost, že systém v počátcích 
svého fungování „spadne“, stejně 
jako tomu bylo u registru vozidel či 
elektronických dálničních známek, 
rovněž nelze vyloučit. Možná se ale 
tomuto nebezpečí vyhneme lépe, 

půjdeme-li na věc výše naznače-
ným způsobem. Na schopnosti 
státního aparátu se spoléhejme co 
nejméně, tato vláda a její úřednic-
tvo asi jinak než chaoticky praco-
vat neumějí, začalo to loni rouš-
kami a nemá to konce – viz náhlé 
zděšení, že v Česku chybějí injekč-
ní stříkačky a jehly. Na druhou 
stranu fakt, že v očkování budou 
hrát velkou roli akční a schopné 
samosprávné kraje, nám dává do 
příštího období jakousi naději.      
Praktičtí lékaři možná namítnou, 
že již dnes jsou natolik přetíženi a 
v ordinacích jim neustále jen drn-
čí telefony, ale tuhle očekávanou 
námitku se mi nějak nechce již 
předem připustit. Pominu-li úplně 
v minulém roce se objevivší nápi-
sy na dveřích ordinací, že přijímá-
ni jsou pouze předem objednaní 
pacienti, jež mě děsí svou arogan-
cí, myslím, že v mimořádné situ-
aci musí na dotyčné frontě přijít 
mimořádné výkony. 
Jsem dalek toho, abych jakkoli pod-
ceňoval náročnou práci praktic-
kých lékařů. Nesouhlasím s lidmi, 
již jsou přesvědčeni, že obvoďáci 
za dveřmi ordinací pouze popíjejí 
kávičku. Současně si ale uvědomu-
ji, že pobírají jakýsi obolus za ka-
ždého u sebe registrovaného paci-
enta. I proto mi spíná cesta, kterou 
jsem výše popsal. Dejte mi, prosím, 
vědět, zda se mýlím. 
                              ROMAN MARČÁK 

PORADNA NRZP

 
Chci požádat o příspě -
vek na úpravu koupel-
ny, jakou částku může 
Úřad práce uhradit?                                                                        

Úřad práce hradí 90 z % ceny kompenzační pomůcky. Ve Vašem pří-
padě by se tedy jednalo o 90 % z ceny za práci a materiál související s 
úpravou koupelny. Maximální výše příspěvku činí  350 000 Kč.                                                                                                               
                                                                                                    ROMANA FRICOVÁ

středky pro zdravotnictví. To by 
nám uvolnilo ruce pro jiné, také 
potřebné investice.
Kulturní investice nejsou v 
posledních letech žádnou po-
pelkou, kam jdou vaše další 
plány?
Velké evropské projekty máme 
vedle dopravy naplánovány i v 
kultuře. Je to zejména v rámci 
programu ITI Hradecko-pardu-

bické aglomerace, protože tuto 
oblast Evropská unie nyní před-

nostně podporuje. U nás se jed-

ná o rekonstrukci společenské 
části zámku podle návrhu archi-
tektky Evy Jiřičné a vybudování 
návštěvnického centra podle ná-

vrhu architekta Petra Všetečky, 
dohromady za více než 200 mi-
lionů korun. Tím by se pardubic-

ký zámek, který je ve vlastnictví 
Pardubického kraje a sídlí zde 
naše krajské muzeum, rozehrál 
ve svém fungování, a to do ma-

xima nejen v té části výstavní a 
pernštejnské, ale také v té části 
společenské. Poptávka je po tom 
velká a pro kraj to jsou takové 
malé Hradčany.
Stále ještě není dokončený také 
areál depozitářů v Ohrazenicích. 
K současnému velkému množ-

ství nově realizovaných doprav-

ních staveb, včetně dálnice D35, 
se pojí také archeologické prů-

zkumy.  Jejich nálezy jsme ze zá-

kona povinni uchovávat, ovšem 
musíme je mít kam dát. Projekč-

ně máme v Ohrazenicích připra-

venou budovu Archeodepozitáře 
za přibližně 45 milionů korun. V 
něm by měly být deponovány ar-

cheologické nálezy z celého Par-

dubického kraje. 
Dalším výhledovým tématem je 
přebudování bývalé zeměděl-
ské školy ve Vysokém Mýtě pro 
potřeby krajského technického 
muzea. Tento projekt je rozděle-

ný na několik etap, které mohou 
vznikat samostatně a postupně. 
Předpokládám, že letos na pod-

zim vypíšeme veřejnou soutěž 
na dodavatele a nejdéle v roce 
2022 bychom uskutečnili první 
etapu. Ta by umožnila muzeu 
přestěhovat rozměrné exponáty 
jako autobusy, přívěsy a podob-

ně z pronajatých prostor.
Efekt některých rozhodnutí se 
projeví až po letech, což je u 
politiků volených na čtyřletá 
období trochu obtížné. Jak se 
díváte na potřebu určitého vi-
zionářství, která se nemusí na 
počátku setkat s kladnou ode-
zvou?
Osobně považuji za důležité, 
aby lidé ve veřejných funkcích 
a v politice neuvažovali jen v 
čtyřletých volebních cyklech. 
Na většinu velkých významných 
projektů je potřeba delší časový 
horizont, a pokud je záměr kva-

litní, přežije i personální změny. 
Třeba projekt mlýnů a přestě-

hování Východočeské galerie 
vznikl v minulém volebním ob-

dobí, první část se bude stavět v 
tomto období, ale přemýšlíme i 
o rekonstrukci navazující části 
budovy, jejíž realizace připadá 
v úvahu až po roce 2024. To je 
třeba 12 let práce, kde musí být 
jasná vize, strategie. Dalšími po-

dobnými projekty jsou oživová-

ní hradu Rychmburk a zámku 
Bystré, odkud odcházejí sociální 
služby, nebo dokončení depozi-
tárního areálu v Ohrazenicích. 
To nejde udělat z roku na rok, 

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE ROMANEM LÍNKEM 

Současné investice pokračují plným tempem,
náběh dalších možná trochu zpomalí

ale pokud se to podaří, bude to 
dobře sloužit mnoha dalším ge-

neracím.
Inspirací nám může být třeba 
urbanistická koncepce soused-

ního Hradce Králové od Josefa 
Gočára, která byla už od období 
1. republiky dobře vymyšlená a 
navazovali na ni Němci, komu-

nisti a navazují na ni i součas-

ní urbanisté. Škoda, že tehdejší 
radní nepozvali Gočára k těmto 
záležitostem i do Pardubic, ušet-
řilo by nám to dnes hodně sta-

rostí a financí.
Výběrová řízení veřejné in-
stituce poněkud svazují, a to 
nejlevnější řešení nemusí být 
vždy nejlepší. Jak se s tím vy-
rovnáváte?
Svobodu, která k nám zaplaťpán-

bůh v devadesátých letech vtrh-

la, si bohužel mnozí vysvětlili 
tak, že to je zlatokopectví a že se 
dá různými způsoby i zneužívat 
při správě veřejných zakázek. 
Proto se legislativa spojená s ve-

řejnými zakázkami tak zpřísnila, 
až podle mě popřela to, že veřej-
né subjekty jsou také garantem 
kvality architektury. Když se 
rozhlédnete po světe,  tak právě 
ve veřejné sféře vznikaly a vzni-

kají často velice hodnotné ar-

chitektonické objekty. A není 
zde rozhodující, jestli to bylo 
nejlevnější nebo nejdražší, 
ale prostě ty objekty mají svo-

ji kvalitu a přitažlivost. Tak-

že bych se rád dostal k tomu, 
aby při poctivém dodržení 
veškerých procesů bylo mož-

no povolávat ty nejlepší, ane-

bo aspoň ty lepší architekty a 
projektanty.
My jdeme cestou spolupráce s 
odbornými poradci, jako jsou 
architekti Ladislav Lábus, Jo-

sef Pleskot, Petr Všetečka, Eva 
Jiřičná nebo v případě někte-

rých památek profesor Václav 
Girsa. Někdy je přímo nají-
máme na konkrétní architek-

tonické studie, podle kterých 
má za povinnost vysoutěžený 
projektant postupovat při re-

alizačním projektu. Je to tro-

chu složité, ale myslím, že se 
to vyplatí. Je pěkné, když si 
přečtete v mezinárodním ča-

sopisu, že Eva Jiřičná má za-

kázku v Pardubicích. Všichni 
pak přemýšlí, co tam bude a 
to dělá výsledně této lokalitě 
a tomuto regionu dobré jmé-

no.                                      (zun)
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RÁČKOVKA

O CENU PRO VÝHERCE

Tajenka ráčkovky skrývá název balkánského lidového hudebního 
nástroje.

ZLEVA DOPRAVA: 1. Biblická hora; podpor. – 2. Okolo; Sarmat; Evropan.  
– 3. Hořký žal. lék; součást Česka. – 4. Jasné počasí; ruční barvení látek. 
– 5. Africký čáp; radiolokátor. – 6. Planetka; kožešnický podnik; urozená 
paní. – 7. Kruh; obytný přívěs.
ZPRAVA DOLEVA: 1. Druh koření; znoj; druh papouška. – 2. Vymřelý ja-
zyk; podbradek. – 3. Nájezdník; arabský kalif; japonská lovkyně perel. 
– 4. Druh hedvábí; stromek pěstovaný v nádobě. – 5. Instrukce; zadní 
strana; jméno Chačaturjana. – 6. Kladná elektroda; kosmické těleso. – 7. 
Záhrobí; zn. dlaždiček; doušek.                                                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: MAKRELOVEC. Pro 
výhru, kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: ZDENĚK 
BULÍČEK, Pardubice. Výhru možno vyzvednout po předchozí telefo-
nické 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

Přehlídka Organum Regium se uskuteční online,
v květnu by (snad) ti nejlepší mohli zahrát naživo 

 
PARDUBICE - Základní umě-
lecká škola Polabiny obno-
vuje přerušenou tradici var-
hanní přehlídky Organum 
Regium, která se v roce 2021 
uskuteční online.

Bohatou historii soutěže se roz-
hodl pozvednout a připomenout 
nový ředitel školy Jiří Kabát, jenž 
vysvětluje: „V době, která nejen 
našim žákům zrušila všechna vy-
stoupení a soutěže, tedy leckdy 
také motivaci k intenzivní práci, 
jsme se rozhodli tradici přehlídky 
Organum Regium obnovit již letos 
a zorganizovat ji alternativním - 
online způsobem. V únoru navíc 
očekáváme dodání zcela nových 
varhan značky Eminent do kon-
certního sálu školy, na které, po-
kud to epidemická situace dovolí, 
nám ti nejlepší účastníci během 
koncertu vítězů 27.5.2021 zahrají.“ 

Transparentní posuzování
Žáci základních uměleckých škol v 
oboru hra na varhany budou zasí-
lat své nesestříhané audiovizuální 
nahrávky do konce března 2021, 
poté je posoudí odborná porota. 
Nahrávky účastníků budou během 
rozhodovacího procesu uveřejně-
ny, čímž bude dosaženo maximál-
ní transparentnosti. 

Výhoda Pardubic
Soutěž se koná pod záštitou po-
slance Parlamentu ČR Marka Vý-
borného. „Mám radost z aktivit, 
které podporují kulturu, a děkuji 
vedení polabinské ZUŠ za odhod-
lání pustit se do takového projek-
tu. Těším se na rozvoj přehlídky 
Organum Regium v příštích le-
tech, třeba i koncertem oceně-
ných účastníků na festivalu u nás 
v Heřmanově Městci“, uvedl Ma-
rek Výborný. Soutěž podporuje 
také koncertní varhaník a ředitel 
Komorní filharmonie Pardubice 
Pavel Svoboda: „Jedná se o mimo-

řádně důležitou akci pro mladé ta-
lenty a budoucí studenty varhanní 
hry. Přestože se o to řada pedago-
gů dlouhodobě snaží, žáci v oboru 
hra na varhany dodnes nemají pl-
nohodnotnou celostátní soutěž v 
tomto oboru. Pardubice jsou nejen 
díky nástroji v Sukově síni Domu 
hudby velmi vhodnou lokací, ob-
nova tradice je chvályhodná“.

Koncertní prezentace
Přehlídka neprofesionálních 
varhaníků Organum Regium 
vznikla v roce 2001. Dosud se 

uskutečnilo 12. ročníků. V bu-
doucnu se počítá s obnovou 
přehlídky v původních dvou 
kategoriích (Juniori a Virtuosi), 
s rozšířením pod patronací fes-
tivalu Pardubické hudební jaro 
(koncert vítězů), v dalších letech 
i koncertní prezentací v rámci 
Hudebních pátků v Chrudimi a na 
festivalu „Hudební léto v kostele 
sv. Bartoloměje“ v Heřmanově 
Městci. Organum Regium se tak 
stane další významnou kulturní 
a společenskou akcí našeho kra-
je.                                                         (zr)

PARDUBICE – Na podnět otištěný 
v rubrice Vyšší dívčí v minulém 
vydání našeho listu, týkající se 
vodorovného dopravního znače-
ní na křižovatkách polabinských 
ulic Rosická-Chemiků a Rosická-
-Stavbařů, jež by mělo řidiče upo-
zornit na nutnost dávat přednost 
zprava, promptně zareagoval 
starosta druhého městského ob-
vodu Radek Hejný. Ujistil redak-
ci Týdeníku Pernštejn, že obvod 
se řešením věci bude v dohledné 
době, stejně jako jinými podobně 
kritickými místy, v zájmu zklidně-
ní dopravní situace a bezpečnosti 
obyvatel a návštěvníků sídliště, 
zabývat. Děkujeme tímto panu 
starostovi za rychlou reakci. (red)

Rychlá reakce
starosty obvodu

LITOMYŠL / ORAN - Experti z 
Fakulty restaurování Univer-
zity Pardubice se budou podí-
let na záchraně historických 
památek v Alžírsku. S pomocí 
začnou v druhém největším 
alžírském městě Oran, kde 
zrestaurují sochařskou výz-
dobu divadla (na snímku) a 
pečovat budou také o část sbí-
rek národního muzea. 

Součástí spolupráce bude také vý-
měna zkušeností mezi oběma ze-
měmi v této oblasti.
„Loni v říjnu jsme udělali základní 
průzkum na místě. Zaměřili jsme 
se na stav soch a analyzovali také 
odebrané vzorky, abychom mohli 
připravit návrh, jak tyto památky 
nejlépe restaurovat,“ uvedl pro-
děkan Fakulty restaurování Karol 
Bayer, který je lídrem jednoho z 
excelentních vědeckých týmů Uni-
verzity Pardubice. Bývalá opera se 
před bezmála padesáti lety přemě-
nila v regionální divadlo. Jeho fasá-
du zdobí balkon s dvěma malými 
kopulemi a skupinou soch, které 
představují alegorie hudby, dekla-
mace, dramatu a komedie. 
Další práce umožní dohoda o 
partnerství mezi Národní školou 
ochrany a restaurování a Univer-
zitou Pardubice. Partnerství mezi 
alžírským Ministerstvem kultury a 
umění a Ministerstvem kultury ČR 
má přinést i výměnu zkušeností v 
oblasti obnovy památek. Alžírské 
ministerstvo plánuje rozvíjet pří-
pravu svých studentů pomocí vý-

měny odborných znalostí i možnos-
ti rezidenčního školení, na kterém 
by se podíleli experti z Univerzity 
Pardubice. Nabídne také krátkodo-
bá a dlouhodobá stipendia a školení 
pro pedagogy.
V minulých dnech navštívila Fa-
kultu restaurování v Litomyšli také 
velvyslankyně ČR v Alžírsku Lenka 
Pokorná. „Diskutovali jsme o kon-
krétních aspektech spolupráce,“ 
řekl proděkan Fakulty restaurování 
Jan Vojtěchovský.
Odborníci a studenti Fakulty restau-
rování Univerzity Pardubice se po-
díleli na záchraně mnoha význam-
ných památek, například reliéfu 
věže neexistujícího Juditina mostu 
v Praze, staveb ve skalním městě 
Petra v Jordánsku nebo v iráckých 
městech Erbíl a Alqosh. V jejich péči 
je také nejstarší dřevěná architek-
tonická stavba na světě, pravěká 
studna, kterou předloni nalezli ar-
cheologové při stavbě nové silnice v 
Pardubickém kraji. 
Den otevřených dveří pro budoucí 
studenty fakulta plánuje na 22. led-
na letošního roku.                     (MaM)

Restaurátoři z univerzity pomohou
s obnovou památek v Alžírsku

Na snímku ze Sukovy síně pardubického Domu hudby, jejíž součástí jsou i 
varhany, zprava Jiří Kabát, ředitel ZUŠ Polabiny, a Pavel Svoboda, ředitel 
Komorní filharmonie.                                                                   Foto: ARCHIV

RECEPT PRO ZPESTŘENÍ JÍDELNÍČKU
JABLEČNÁ ROLÁDA

10 jablek, 5 lžic pískového cukru, 1 lžička skořice, 3 vejce, 1 vanil-
kový cukr, 6 lžic moučkového cukru, 3 lžíce hladké mouky, 3 lžíce 
polohrubé mouky, ½ balíčku prášku do pečiva, 6 lžic vlažné vody.

Plech vyložíme papírem na pečení a rovnoměrně na něj rozetřeme vy-
mačkaná, oloupaná a nastrouhaná jablka, která posypeme pískovým a 
vanilkovým cukrem a skořicí. Žloutky vymícháme s moučkovým cukrem.
Vmícháme obě mouky, smícháme s 
práškem do pečiva vodu a nakonec 
tuhý sníh z bílků. Těsto rovnoměrně 
nalijeme na jablka a pečeme. Upečený 
korpus vyjmeme z trouby, přikryjeme 
papírem na pečení, překlopíme na vál 
a odstraníme původní papír na pečení. 
Korpus svineme jablky dovnitř a ne-
cháme vychladnout.                        (mjm)
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SDÍLENÁ KOLA ZŘEJMĚ V PARDUBICÍCH BRZY SKONČÍ

Poznámky k několika geniálním projektům 
PARDUBICE - V Pardubic-
kém deníku jsme se dočetli, 
že geniální projekt sdíle-
ných kol v krajském městě 
zřejmě brzy skončí. 

Provozovatelé kol přišli se 
„šlechetnou“ nabídkou uživate-

lům, že mohou prvních pár mi-
nut jezdit zdarma. Ještě před za-

hájením, a i po spuštění projektu 
sdílených kol, jsem nejen v Týde-

níku Pernštejn o tomto nesmyslu 
kriticky psal. 
Je příznačné, že Radniční zpra-

vodaj ani zpravodaj městského 
obvodu nechtěly mé kritické pří-
spěvky o tomto nesmyslu zveřej-
nit ani náhodou.
Tento nesmyslný projekt byl 
podporován některými politiky, 
kteří evidentně neumějí ani ma-

lou násobilku. Třetina občanů je 
reálně negramotná, současní ab-

solventi univerzit mají problém 
nejen s matematikou na úrovni 
7. třídy, není důvod, proč by měli 
být politikové výjimkou.
Několik měsíců po startu sdíle-

ných kol napsal geniální politik 
pan Kvaš, že kola se ujala. Až na 
to, že z čísel, která v článku uvá-

děl, vyplýval pravý opak. Projekt 
tehdy měl 1500 uživatelů v Par-

dubicích, které mají cca 90 tisíc 
obyvatel, a průměrný uživatel 
sdílených kol využil tuto službu 
jedenkrát za měsíc jako place-

nou službu. 
V minulých dnech jsme se v Par-

dubickém deníku dočetli, že pro-

jekt zřejmě brzy skončí, pokud 
nebude podpořen z veřejných 
prostředků částkou 1,5 milionu 
korun ročně. To se nám to utrácí, 
když nám jiní dávají.
Evidentně by bylo ekonomičtější, 
aby magistrát každému uživateli 
této geniální služby koupil kolo 
za jeden tisíc korun. 
Pokud byste chtěli využívat 
modrá sdílená kola, potřebujete 
chytrý mobil s GPS a internetem. 
Někteří naši spoluobčané si s 
holým zadkem koupí na splátky 
například s ročním úrokem 70 
procent Iphone či něco jiného a 
potom se šťastně vozí „zadarmo“ 
na modrém kole.
Pokud chce někdo opravdu mys-

lící jezdit na kole, tak si ho koupí 
za pár set korun třeba někde v 
bazaru. Divné, že?
V dalším článku v Pardubickém 
deníku, jehož autorem je Lukáš 
Dubský, jsme se dočetli, že sdíle-

ná kola by z ulic zmizet neměla. 
Prý se ukázalo, že jsou něčím, 
co v Pardubicích chybělo. Panu 
Dubskému samozřejmě nic ne-

brání, aby podpořil tento geni-
ální projekt částkou jeden a půl 
milionu z vlastních prostředků. 
Nevidím důvod, proč by tento 
nesmysl měl být podporován z 
veřejných prostředků. Ještě před 
tím, než projekt sdílených kol za-

čal, bylo evidentní, že to je neži-
votaschopná věc.

Nepochybuji, že v těchto zimních 
měsících, zejména, až napadne do-

statek sněhu, budou sdílená modrá 
kola hojně využívána.

Naši geniální politikové, nejen ti re-

gionální, sypou z rukávu jeden pro-

jekt za druhým.
Každá druhá veřejná budova nebo 
škola je polepena polystyrenem a 
má výměněná okna za plastová a 
visí na ní cedule, kolik se ušetří skle-

níkových plynů. Až na drobný pro-

blém, že investice do energetických 
úspor má reálnou návratnost cca 
100 let. Kolik skleníkových plynů se 
asi vyprodukovalo při výrobě poly-

styrenu a plastových oken a kolik se 
jich ještě vyprodukuje, až doslouží a 
budou se likvidovat? 
Zatepluje se proto, že na tom někdo 
vydělává. Co se týká životnosti po-

lystyrenu, stačí se projít po městě. 
Uvidíte polámaný a drolící se poly-

styren a černé fleky na fasádě. Ten 
polystyren nevydrží ani deset let, 
natož sto let. Jen hlupák ostatně 
může investovat s návratností sto 
let.

Na besedě před komunálními vol-
bami jsem se veřejně ptal kandidá-

tů, jestli dokážou na příkladu jedné 
zateplené školy uvést, kolik se pro-

topilo před tím, kolik potom, kolik 
ta investice stála a jaká je návrat-
nost investice? Geniální politik pan 
Weisbauer odpověděl, že takto kom-

plexně se tím nezabývali. To se nám 
to utrácí. Pan Weisbauer vystudoval 
střední zahradnickou školu, takže 
asi neměl na škole ani ta procenta, 
poté vystudoval ekologii. Ten kom-

plexní přístup je odečíst dvě čísla a 
vydělit třetím číslem.

Dalším geniálním projektem podpo-

řeným z veřejných prostředků byl 
technologický park. Ptám se, jaké 
dluhy vznikly v případě tohoto pro-

jektu? Teď funguje Podnikatelský 
inkubátor. Před nedávnem jsme se 
dočetli o geniálním projektu pod-

nikatelky, která „vymyslela“ pro-

jekt prodeje ekologické zeleniny a 
ovoce, dodávaných v bedýnkách. S 
finanční podporou vyrazila do svě-

ta na nějakou konferenci či setkání 
podnikatelů. Tento projekt zřejmě 
rozšíří po celém světě a celý svět 
bude oslněn její kreativitou.
A co cyklověž u nádraží? Když byl 
slavnostně otevřen projekt předná-

draží včetně cyklověže, uváděl 
jsem, že pokud se bude muset 
za použití cyklověže platit, tak 
ji nikdo nebude používat. Což 
se potvrdilo. Tak se vymyslely 
slevy, ovšem pak se zřejmě, jak 
jsme se dočetli, nevydělalo ani 
na režijní  náklady, tak se po-

platek za použití zase zvýšil. A 
tak dále a tak dále. Další perpe-

tuum mobile. 
Když se zkrášlily „Tyršáky“, tak 
se paní primátorka hájila, že ji 
někdo vyčítá schodiště u Tyr-

šáků za několik milionů. Prý 
chtěla, aby po ní zůstalo něco 
hezkého…
A co kavárna či restaurace na 
zámku?. Na besedě s ředitelkou 
NPÚ jsem se veřejně ptal, jaká 
je ekonomika kavárny na zám-

ku. Odpověděl mi nějaký úřed-

ník krajského úřadu, že „prý to 
je jedno, provozuje to soukro-

mý provozovatel“. To se nám to 
utrácí, že? Kavárna či restaura-

ce na zámku už nefunguje.
Další geniální projekt veřejně 
podporovaný tehdejším ná-

městkem primátorky panem 
Brendlem, byl projekt SPINDO. 
Za tímto geniálním projektem 
byli podnikatelé Pavel Krejčík a 
Martin Jiránek. Spočíval v tom, 
že si geniální podnikatelé ne-

chali vytvořit webové stránky 
a zřejmě zakoupili nějaký pro-

gram pro hromadné rozesílání 
e-mailů na stejné adresy. Tako-

vý program se dnes dá pořídit 
cca za 20-37 dolarů. Projekt měl 
sloužit pro podporu drobných 
živnostníků v Pardubicích. Spo-

číval v tom, že páni podnikatelé 
jednou za týden rozeslali maily 
zaregistrovaným uživatelům 
o činnosti živnostníků, kteří si 
zaplatili tuto „geniální“ službu, 
což stálo cca 6 tis. Kč+DPH za 
rok. V dobách největší „slávy“ 
měl projekt přibližně tři tisí-
ce zaregistrovaných a několik 
desítek drobných živnostníků, 
kteří si službu zaplatili.
Geniální projekt dostal ocenění 
v nějaké soutěži „inovativních 
projektů“
Když tento projekt velebil v 
Radničním zpravodaji (RZ) pan 
Brendl, napsal jsem do RZ, že 
to je nesmysl. Od pana Brendla 
jsem se dozvěděl, že to je vskut-
ku geniální projekt. Pak projekt 
jaksi skončil, pochopitelně neú-

spěchem. Na moji reakci v RZ, 
že to jinak skončit nemohlo, do-

zvěděl jsem se od pana Brendla, 
že to prostě byl geniální projekt, 
jen se nějak neujal. Pan Brendl 
o sobě uvádí, že sice nemá vy-

sokou školu, ale má „zdravý se-

lský rozum“. Ten ale nemají ani 
současní absolventi univerzit, 
natož nějaký geniální politik.
                                

                           KAREL VAŠÍČEK
                                   pravý doktor 
                              přírodních věd
                                       Pardubice

 ●●

 ●●

OSOBNÍ KONTAKT NELZE NAHRADIT

PARDUBICE - Videokonfe-
renční jednání se stala spo-
lečně s rouškou jedním ze 
symbolů roku 2020. Koncem 
minulého roku se touto ces-
tou setkali ředitelé všech 
školských zařízení zřizova-
ných Pardubickým krajem s 
hejtmanem Martinem Neto-
lickým, krajským radním pro 
školství Josefem Kozlem a 
pracovníky Odboru školství 
Krajského úřadu Pardubic-
kého kraje. 

Cílem jednání bylo zhodnocení 
dosavadního průběhu školního 
roku, dopady na nejbližší období 
a výhled na rok 2021, který bude 
rovněž postižen koronavirovou 
pandemií.
„Ředitelům, pedagogům i dalším 
pracovníkům ve školství se sluší 
poděkovat, protože situace ve škol-
ství stejně jako v jiných oborech 
není jednoduchá. Měl jsem mož-

nost na některých školách vidět, 
jak funguje online výuka, a jsem 
rád, že v drtivé většině se po jar-

ním období zkoušení a zaučování 
daří tímto způsobem udržovat 
studenty ve vzdělávacím procesu, 
i když samozřejmě osobní kontakt 
nic nenahradí, na čemž se shodu-

jí i ředitelé škol,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. Ten ředitele 
škol informoval o finanční situaci 
Pardubického kraje. „Díky pro-

středkům v rezervních fondech 
škol se podaří zmírnit dopady ko-

ronavirové pandemie a propadu v 
rozpočtu. Ovšem budeme nuceni 

vážit investice, kdy jednoznačně 
upřednostníme havarijní stavy a 
projekty, na které budeme moci 
čerpat prostředky z Evropských 
fondů. Investiční činnost se však 
nezastaví, pouze budeme každý 
projekt z hlediska jeho potřebnos-

ti více vážit,“ řekl hejtman.
Podle radního pro oblast školství 
Josefa Kozla se školy v regionu se 
situací vypořádaly velmi dobře i 
přes řadu komplikací. „Bohužel 
bych si v této nestandardní situaci 
představoval mnohem aktivnější 
a jednoznačnější přístup Minister-

stva školství mládež a tělovýcho-

vy. Je nutné, abychom měli všichni 
stejné informace, pokyny a meto-

diky, protože jinak se práce kom-

plikuje ještě víc,“ řekl Josef Kozel 
a připojil se k poděkování pana 
hejtmana: „Velké DĚKUJI patří 
ředitelům škol za to, jak svou roli 
zvládají a jak se i stavěli k pomoci 
v době největší krize, jak oni, tak 
pedagogové a samotní žáci. Vel-
ký respekt patří jak těm, co byli 
zapojení do pracovní povinnosti, 
tak i těm, kteří pomáhali v rámci 
čiré dobrovolnosti. Pevně věřím, 
že nestandardních situací s rokem 
2021 ubyde a život škol se vrátí k 
běžného režimu. I když jsou tech-

nologie pokročilé a lze jimi řešit 
dnes již téměř vše, tak komunikaci 
učitel-žák a žák-žák neumíme na-

hradit a ani bychom neměli chtít. 
Doufám, že ve druhém pololetí 
uvidíme žáky v lavicích více než 
za obrazovkou počítače,“ vyjádřil 
přání do roku 2021 radní Josef Ko-

zel.                                               (DoB)

Online výuka funguje, ale 
nemůže se stát pravidlem

PARDUBICKO - Zámek v Žam-
berku, tak to je pochoutko-
vá záležitost. Čekali bychom 
klasiku, prohlídky, turisty… 
Ale tady potkáme studenty, 
protože zde sídlí Střední ško-
la obchodu, řemesel a služeb.

Pochoutková je nejen kvůli po-

travinářským oborům, ale i kvůli 
mnoha dalším aspektům. Skvělé 
vedení školy, stmelený kolektiv pe-

dagogů, příjemné mezilidské vzta-

hy a realizovaná modernizace are-

álu budovy, kde pomohly krajské i 
evropské peníze. Tak to je zámek 
ve své nové podobě ve 21. století.

Po škole vědí, jak podnikat
Jedním z oborů, který se zde vyu-

čuje, je i dvouletý maturitní obor 
s názvem Podnikání. Studují jej 

Podnikání mají v názvu studijního oboru a spolupracují s firmami
TENTO PŘÍKLAD JE ZE ŽAMBERKA, AVŠAK NABÍZÍ SE ŠANCE I PRO DALŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLY S P-PINK

absolventi jakéhokoli oboru, kteří 
mají ukončeno střední vzdělávání. 
Je to obor pro talentované žáky, 
kteří po získání výučního listu zjis-

tí, že se jim ve studiu daří a chtějí 
dále získat i maturitu. 

Podchytit nadané žáky
Projekt Pardubického podnikatel-
ského inkubátoru OBJEV V SOBĚ 
PODNIKATELE máme připravený 
pro středoškoláky všech škol v 
Pardubickém kraji. Pro žamber-

skou školu a obor podnikání je 
skutečně jako šitý na míru. Žáci 
oboru Podnikání vypracovávají k 
maturitě podnikatelský záměr. Po 
naší návštěvě mohu konstatovat, 
že tito mladí lidé mají už jasno o 
své budoucnosti. V diskusi se u 
studentů kladně projevily již zís-

kané zkušenosti z předcházejícího 

i stipendium, které není podmí-
něno pozdějším nástupem do fir-

my. Budoucí instalatéři, obráběči 
kovů, truhláři, kuchaři, číšníci, 
servírky, cukráři a prodavači zís-

kávají díky fungující praxi dobré 
základy pro svůj profesní život. 
Všechny vyjmenované obory jsou 
jako stvořené pro podnikání. Mož-

ná i Pardubický podnikatelský in-

kubátor přispěje k nasměrování 
některých žáků na jejich profesní 
dráhu. P-PINK je tu i pro vás pro 
všechny jakéhokoli věku, kteří 
chcete podnikat, či podnikáte a 
potřebujete pomoc. Sledujte naše 
stránky p-pink.cz a na FB P-PINK.
                          HANA ŠTĚPÁNOVÁ
projektová manažerka pro rozvoj
            spolupráce se vzdělávacími 
      institucemi a obcemi na území 
                           Pardubického kraje

tříletého studia. Práce ve dvouho-

dinovém programu s nimi byla 
akční a jejich nápady neotřelé. 

Obor Podnikání letos končí
Ředitelka školy paní Zuzana Pe-

cháčková lituje, že obor Podnikání 
u nich na škole končí: „Naše škola 
již nemá pro tento obor akreditaci 
na další roky. Rádi bychom s tím-

to oborem pokračovali, vidím 
jako smysluplné, že žáci se vyu-

čí a poté si své vzdělání rozšíří 
právě o podnikání ve dvouletém 
maturitním studiu. Pro narůsta-

jící zájem žáků o vyšší vzdělání 
budeme usilovat o získání akre-

ditace k výuce tohoto maturitní-
ho oboru.“

Naše návštěva trefou do černého
V této škole se vše točí jako dobře 
namazané soukolí, spolupracují s 
řadou firem zvučných jmen. Žáci 
jsou zapojeni do praxe přímo ve 
firmách např. Bühler CZ Žamberk, 
Vista wellness hotel Dolní Morava, 
Konzum obchodní družstvo Ústí 
nad Orlicí, Hotel Studánka Rych-

nov nad Kněžnou, Hotel Bravo 
Česká Třebová, Pekařství a cukrář-

ství Sázava, Dřevotvar družstvo 
Jablonné nad Orlicí a další. Zde 
mohou žáci v době studia získat 

PARDUBICE - Regionální stra-
tegie adaptačních opatření 
(RESAO) se stala rozhodnutím 
zastupitelů základním kon-
cepčním dokumentem Par-
dubického kraje pro oblast 
řešení dopadů klimatických 
výkyvů. 

RESAO je projekt připravovaný 
Institutem enviromentálních vý-

zkumů a aplikací (IEVO), jehož 
je Pardubický kraj zřizovatelem. 
Vzniká ve spolupráci s odbornými 

RESAO je koncepcí celého kraje
partnery a v letech 2020 až 2024 je 
rozložen do několika základních 
etap: startovací, návrhová, imple-

mentační, projekční a realizační. 
Zaměřen je primárně na vodu, ale 
nejenom na ni – důraz klade na 
správné fungování krajiny jako 
celku. „Jde o zásadní krok, který 
náš kraj posunuje zase o další kus 
dopředu. Náskok před ostatními 
získáváme v rámci celé ČR,“ pozna-

menal radní pro venkov, životní 
prostředí a zemědělství Miroslav 
Krčil.                                             (DoB)
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HISTORICKÉ OKÉNKO PLOCHÉ DRÁHY

PARDUBICE – Nejen par-
dubičtí plochodrážní jezd-
ci typu Václava Milíka, 
Hynka Štichauera, bratrů 
Drymlových či jejich otce 
Aleše, Mariana Jirouta, 
Milana Špinky, Evžena 
Erbana a mnoha dalších 
propagovali město a svůj 
sport po celé Evropě. Jed-
ním z těch vůbec prvních 
byl také Hugo Rosák. 

Nejlepší československý pová-

lečný plošinář se narodil 16. 
října 1916 v Konárovicích u Ko-

lína. Později se s rodiči přestě-

hoval do Rábů u Pardubic. Jeho 
otec byl cestářem. Zde v Rá-

bech se seznámil s mladým ka-

marádem Karlem Rykrem. Oba 
dva se zajímali o motocykly, a 
tak ve volném čase navštěvo-

vali dílnu Františka Hladěny, 
který měl zastoupení našich i 
anglických motocyklů v Perne-

rově ulici v Pardubicích a byl 
spoluzakladatelem závodu na 
ploché dráze na dostihovém 
závodišti. František Hladěna 
si mladé zájemce o motocykly 
velice oblíbil, zvláště Rosáka, 
kterému občas půjčil motocy-

kl zn. Premier. Rosákův první 
motocykl byl závodní Lewis. 
Koupil ho v dobrém stavu od 
Josefa Rathouského z Pardu-

bic. Rosák pak začal závodit v 
Lounech, ve Slaném, na Kladně 
a při vloženém závodu juniorů 
v Pardubicích při Memoriálu 

finále 5. místo na Jawě 250. Zá-

vod vyhrál František Juhan na 
Jawě 600 ccm. V roce 1939, těsně 
po 15. březnu, po okupaci Česko-

slovenska, se podaří Hladěnovi a 
Rosákovi převézt z továrny v Mla-

dé Boleslavi do Pardubic 10 au-

J.K.Lobkowicze. V roce 1933 ku-

puje Hladěna dva stejné speciály 
DKW s kompresorem. Jeden pro 
sebe a druhý půjčuje Rosákovi. Při 
4. Zlaté přilbě se setkali společně 
v kategorii do 175 ccm. Rosák po-

ráží svého učitele Františka Hla-

děnu, který se v  roce 1935 stává 
generálním ředitelem automobil-
ky Škoda pro Východočeský kraj. 
V tom roce vysílá Hladěna Rosáka 
i Rykra na zkušenou do Prahy do 
výrobny motocyklů zn. Ogar ve 
Strašnicích. V roce 1937 vyhrává 
Hugo Rosák 6. ročník Memoriálu 
J.K.Lobkowicze v Pardubicích a 
získává Zlatý štít města Pardubic. 
V roce 1938 přechází Rosák i Rykr  
do pražské Jawy, Rykr jezdí rych-

lostní závody a soutěže na mo-

tocyklech Jawa, Rosák se věnuje 
jen ploché dráze. V roce 1938 při 
9. Zlaté přilbě obsazuje Rosák ve 

tomobilů Škoda Rapid 1500 ccm, 
které ještě nebyly zařazeny do 
německého wehrmachtu. Hladě-

na je okamžitě prodal pardubic-

kým zákazníkům a jejich eviden-

ce byla provedena až po válce v 
roce 1945. Hugo Rosák pak vítězí 
v Pardubicích o rok později na 1. 
Hladěnově memoriálu (František  
Hladěna zahynul při heydrichi-
ádě v roce 1942). Druhé vítězství 
opětuje Rosák v roce 1948. Hugo 
Rosák se vyučil v 17 letech auto-

mechanikem, v 26 letech získává 
titul inženýra a vstupuje jako vo-

ják s hodností kapitána do Ústavu 
pro výzkum motorových vozidel 
v Praze. V jednatřiceti letech a se 
zlomeným kotníkem vyhrává v 
roce 1947 jubilejní 10. Zlatou při-
lbu na anglickém motocyklu JAP. 
Druhý dojel Rakušan Karl Kill-
mayer na čsl.Waltru 350 a třetí Mi-
loslav Špinka na vypůjčené těžké 
a rychlé Jawě 600 ccm. Všichni tři  
závodníci dojeli do cíle současně. 
Pořadí v závodu určila časomíra. 
Mezi prvním a třetím závodníkem 
byl rozdíl několika setin vteřiny. 
Večer při slavnostním ceremoniá-

lu byly předány peněžité odměny 
těmto závodníkům: Rosákovi 50 
000 Kč, Killmayerovi 20 000 Kč a 
Špinkovi 10 000 Kč. Je zajímavé, 
že Hugo Rosák, kterého inspi-
rovala Anglie, nikdy v této zemi 
nestartoval. Závodil a vyhrával v 
Polsku, Maďarsku, Německu, Ra-

kousku, Norsku  a Švédsku. Jezdil 
všechny druhy plochodrážních 
závodů, na trávě, písku, škváře 
i ledu. Spolu s Lucákem, |Havel-
kou, Juhanem, Kysilkou a Špinkou 
starším tvořili nejsilnější šestku 

našeho plochodrážního spor-

tu padesátých let. Vystřídal 
několik značek od Premieru 
a Lewisu, DKW 175 s kom-

presorem, potom přesedlal 
na Ogar, zkoušel to i s Jawou, 
tak s JAPem a nakonec skončil 
u ESA. Pomáhal jeho výrob-

ci a konstruktérovi Jaroslavu 
Simandlovi získat důvěru v 
nový stroj a také peníze. Když 
se vše podařilo, stal se Hugo 
Rosák továrním jezdcem na 
prototypu ESO, později Jawa. 
Jaroslav Simandl postavil s po-

mocí svých dělníků  svoji pro-

vozovnu pro padesát zaměst-
nanců a také plochodrážní 
stadion v Divišově.  Právě na 
tomto ovále zorganizoval Jiří 
Šmída se synem v roce 1987 
první Memoriál Hugo Rosáka 
za účasti československých a 
německých plošinářů - veterá-

nů. Závod tehdy vyhrál Němec 
Hans Wolfgang. Ve volné jízdě 
sidecarů s volantem se před-

stavily tři německé posádky. 
Všichni závodníci byli tehdy 
zdarma ubytováni v hotelu 
Parkhotel v Českém Šternber-

ku díky panu Zelingerovi, vel-
kému fandovi ploché dráhy. 
Hugo Rosák získal na ploché 
dráze pět přileb. Zlatou v roce 
1947 v Pardubicích a čtyři stří-
brné ve slovenské Žarnovici v 
letech 1953 až 1956. Aktivním 
závodníkem na ploché dráze 
pak byl Hugo Rosák až do roku 
1963, jeho jméno bylo známé 
v celém plošinářském světě. 
Zemřel 5. srpna 1982 v Praze.      
                                 JIŘÍ ŠMÍDA

Pardubický plošinář Hugo Rosák by letos oslavil 105 let

individuální tréninkový plán na 
leden. Část týmu se chystá odletět 
na kemp do Španělska, kde by se 
pak téměř všichni měli sejít první 
únorový týden a zahájit tak ofici-
álně společnou přípravu. Zbytek 
týmu Topforex ATT Investments 
zůstává kvůli školním povinnos-

tem v ČR a vydá se na týdenní 
kondiční soustředění na běžkách. 
Prvním ostrým startem by pak 
měla být, místo zrušených závodů 

v Řecku, chorvatská Umag Trophy, 
která se koná 3. března. „S výsled-

ky testů jsme spokojeni, potvrdila 
se vzrůstající individuální připra-

venost kluků. Dává nám to dobrý 
základ do přípravy,“ uvedl spor-

tovní ředitel týmu Topforex ATT 
Investments Petr Kaltofen. Pardu-

bickou stáj po úspěšném závod-

ním roce opustil lídr Vojtěch Řepa, 
který zamířil do Španělska. Jeho 
odchodu vedení týmu však nemu-

PRAHA/PARDUBICE - S no-
vým titulárním partnerem 
zahájil pardubický cylistic-
ký profitým Topforex sezo-
nu 2021. Kontinentální česká 
stáj do 23 let bude závodit 
pod jménem Topforex ATT 
Investments. 

Přestože se majitel Radim Kijev-

ský rozloučil s mnoha závodníky, 
jména osmi posil napovídají tomu, 
že se mu povedlo opět sestavit tým 
schopný konkurovat i na meziná-

rodní scéně.  Na loňský úspěšný 
rok chce navázat i letos.
 „Velmi náš těší, že se k našemu ge-

nerálnímu sponzorovi, společnosti 
TopForex, přidala česká investiční 
společnost ATT Investments a sta-

la se naším titulárním partnerem. 
Aby nedocházelo ke spekulacím, 
firma Schindler s.r.o., hlavní do-

vozce značky Lapierre, samozřej-
mě nadále zůstává jedním z na-

šich hlavních sponzorů. Bez jejich 
špičkového vybavení bychom se 
neobešli,“ vysvětluje situaci Ra-

dim Kijevský. Již v prvních dnech 
nového roku se všichni nadějní 
závodníci sešli v Pardubicích na 
laktátových testech, podle kterých 
byl následně každému připraven 

Topforex ATT Investments: Pod novým jménem a ještě silnější 
sí litovat, podařilo se jim ho totiž 
adekvátně nahradit. Mezi nadějné 
cyklisty, vedené i letos kapitánem 
Jiřím Petrušem a nově i Petrem 
Fialou, přišli Tomáš Bárta, Karel 
Camrda, Tomáš Jakoubek, Matyáš 
Janoš, Karel Tyrpekl a Martin Vol-
tr. Po tříletém působení v italském 
kontinentálním týmu Beltrami do 
Topforex ATT Investments míří 
i slovenský závodník Matúš Što-

ček, který by měl zaujmout pozi-
ci jedné z osobností týmu. „Parta 
nových kluků si sedla, což je důle-

žitý element pro celoroční spolu-

práci,“ těší Kaltofena. Po loňském 
turbulentním, ale o to úspěšněj-
ším, roce neskrývají Radim Kijev-

ský s Petrem Kaltofenem ambice. 
„Chceme se pravidelně umisťovat 
v top 10 na mezinárodních závo-

dech. Vrcholem sezony pak pro 
nás bude pochopitelně mistrovství 
České republiky,“ dodává majitel 
stáje Radim Kijevský. Minulý rok 
byl pro pardubický profesionální 
tým prozatím nejúspěšnější sezo-

nou. I když se rozběhla fakticky 
až v červnu, stihli mladí cyklisté 
během léta zazářit v mnoha me-

zinárodních závodech, a nakonec 
i na mistrovství České republiky v 
kategoriích U23 i Elite. Odchodem 
Vojtěcha Řepy do španělského 
týmu Kern Pharma se potvrdila 
správná strategie práce s mladými 
nadějnými cyklisty, které tým ko-

lem Radima Kijevského připravuje 
pro vstup do seniorské kategorie.        
                                                (vr, saf) 

Hugo Rosák 

(1916 - 1982)

byl nejlepším českosloven-
ským poválečným plošiná-
řem. Na Zlaté přilbě starto-
val poprvé v roce 1933 jako 
sedmnáctiletý, naposled 
pak v roce 1951. Osminá-
sobný mistr ČSR prestižní 
pardubický závod ovládl 
7. září 1947. Čtyřikrát pak 
zvítězil i v závodě Stříbrná 
přilba SNP v Žarnovici. Ak-
tivně závodil do roku 1963.

 Nejlepší poválečný československý plochodrážník Hugo Rosák bydlel 
v Rábech u Pardubic. K jeho největším sportovním úspěchům bezpo-
chyby patřila Zlatá přilba, jejíž jubilejní desátý ročník ovládl v roce  
1947.                                                                                      Foto: INTERNET

 Pardubický plochodrážník Hugo Rosák při korunovaci zlatou přilbou v roce 1947.                   Foto: INTERNET

Šéf pardubické cyklistické stáje Radim Kijevský (vpravo) se svou někdejší 
hvězdou Vojtěchem Řepou.                                                      Foto: TOPFOREX

LAS VEGAS – V minulém týdnu 
se roztočila nejslavnější hokejová 
soutěž světa, ve které opět nastoupí 
i odchovanci či někdejší hráči Par-

dubic. V páteční premiéře nového 
ročníku, který je kvůli koronaviru 
zkrácen na 56 utkání a vítěz Stanley 
Cupu by měl být znám až v červenci, 
se zaskvěl Tomáš Nosek. Osmadva-

cetiletý útočník, který v mytickém 
městě v nevadské poušti zahájil již 
svou čtvrtou sezonu, se hned na 
úvod trefil. Vegas Golden Knights, 
kteří jsou opět pasováni na jednoho 
z aspirantů na „svatý grál“, přivítali 
v noci na čtvrtek anaheimské Kače-

ry a zvítězili 5:2. Někdejší pardubic-

ký hokejista zvyšoval vedení Zlatých 
Rytířů na začátku třetí minuty první 
třetiny po akci, kterou si sám založil. 
Nosek strávil na ledě ve čtvrté for-

maci téměř třináct minut. V noci na 
sobotu si pak Golden Knights zápas 
s Anaheimem zopakovali a opět byli 
úspěšní. Ve druhém utkání jej pora-

zili 2:1. Nosek, který na ledě strávil 
více, než jedenáct minut, tentokrát 
nebodoval. V oslabení však sehrál té-

měř minutu a tři čtvrtě, což byl nej-
vyšší čas mezi útočníky, a dotvrdil 
tak předsezonní slova kouče, který se 
nechal slyšet, že bude pardubického 
útočníka využívat mimo jiné i do hry 
v početní nevýhodě. Z pardubických 
odchovanců se v úvodních zápasech 
představil ve hře i Filip Zadina, který 
si ve druhém utkání proti Hurrican-

es připsal dvě asistence a byl vyhlá-

šen třetí hvězdou utkání.              (saf)

Tomáš Nosek skóroval 
hned v úvodu soutěže

NHL
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PARDUBICE - Hrajeme spolu za 
Pardubice je název společného 
projektu basketbalového klu-
bu BK JIP Pardubice a Komorní 
filharmonie Pardubice.

Spočívá ve zcela unikátním propoje-

ní světa sportu a hudby, vždy navíc 
s charitativním podtextem. Sedmý 
ročník projektu se uskuteční již tento 
pátek (22. ledna). S ohledem na aktu-

ální vládní opatření však tentokrát 
bude v online režimu: na koncert 
pardubické filharmonie, který se 
uskuteční v Sukově síni Domu hud-

by, naváže ve Sportovní hale Dašická 
utkání NBL mezi BK JIP Pardubice 
a BK Opava. Celá akce odstartuje v 
Domě hudby, kde v 16.30 zazní úvod-

ní slovo. O deset minut později pak 

V pátek se posedmé „Hraje za Pardubice“. 
Ovšem poprvé to bude bez diváků...

HRAJEME SPOLU ZA PARDUBICE Další malér na obzoru: dopoval Mandát?

PA R D U B I C E 
– Nepříliš vy-
dařené výko-
ny a výsledky 
pardubických 
basketbalistů 

GM Martin Marek: Jednoznačným cílem Beksy zůstává play-off
jsme bohužel nezvládli koncovky 
a naplno se začaly projevovat naše 
herní bolesti. V útoku jsme až pří-
liš často spoléhali na individuální 
výkony našich top hráčů, aniž by-

chom dokázali body pravidelně 
rozprostřít v širší rotaci, a týmová 
obrana taky začala drhnout. K těs-

ným výhrám v Prostějově, v Brně a 
doma s USK Praha nás v klíčových 
pasážích dokázal výrazně posu-

nout svým individuálním výko-

nem Tomáš Vyoral, což je něco, na 
čem samozřejmě nemůžeme dlou-

hodobě stavět. Věděli jsme, že nás 
čeká složitá sezona, ve které jsme 
byli připraveni trpělivě akcepto-

vat případné herní výkyvy, ale 
základem pro vedení klubu bylo 
pozorovat intenzitu a progres, jak 
u jednotlivců, tak u týmu. O tom, 
že právě s tímto máme zásadní 
problém, jsme věděli po prohře v 
Hradci Králové, kde náš tým ne-

zareagoval na předcházející špat-
ný výkon v Opavě. Když to řeknu 
natvrdo, tak jsme ztratili identitu. 
A ve chvíli, kdy ani tréninky v re-

prezentační pauze nepřinesly ký-

žené herní zlepšení a po ní jsme 
měli zápornou bilanci 2/5, bylo 

začne samotný koncert Komorní 
filharmonie Pardubice s dirigentem 
Debashish Chaudhuri a sólistkou Es-

ter Pavlů. Po této kulturní části bude 
následovat, stejně jako v předešlých 
ročnících, basketbalové klání. V rám-

ci 20. kola NBL přivítá Beksa Opavu. 
Mač startuje v 17.45 hodin, nikoliv 
však v hokejové aréně, jako tomu 
bývá obyčejně, nýbrž ve sportov-

ní hale na Dašické. Celou akci bude 
možné sledovat jako Livestream na 
TVCOM.cz.  Stejně jako v předcháze-

jících ročnících, i tentokrát bude mít 
projekt charitativní podtext. K dispo-

zici jsou virtuální vstupenky v hod-

notách 100, 200 a 300 Kč, přičemž 
kompletní výtěžek bude věnován na 
dobročinné účely. 
                                   (bkpardubice, saf)

týmu. S Adamem jsme zatím do-

mluveni do konce základní části, 
poté si vše vyhodnotíme. Zároveň 
bych chtěl zdůraznit, že impuls 
nebyl jen o trenérské výměně. Uta-

hujeme šrouby na všech frontách, 
a buď z toho vyždímáme víc, ane-

bo dostaneme odpovědi na spous-

tu otázek do další sezony.“

O cílech pro zbývající 
část sezony:

„Uvědomujeme si, že z toho, kde 
bohužel jsme, se budeme „vyhra-

bávat“ až do konce základní části, 
zápas od zápasu. Nicméně účast v 
play-off zůstává naším jednoznač-

ným cílem, který chceme naplnit. 

První gól Pardubic vstřelil v pátečním utkání proti Mladé Boleslavi ro-
dák z Toronta Anthony Camara. Byl to celkově již desátý Kanaďanův gól           
v dresu Dynama.                                                                    Foto: MILAN KŘIČEK

Dvě výhry Dynama až v samém závěruDvě výhry Dynama až v samém závěru
TIPSPORT EXTRALIGA LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Pardubičtí 
hokejisté se včera představili na 
ledě posledního týmu tabulky a po 
vyrovnaném klání si připsali další 
tři body. Současnou vítěznou sérii 
tak Dynamo natáhlo na tři zápasy.
36. kolo: Motor České Budějovice 
– Dynamo Pardubice 1:2 (0:1, 1:1, 
0:0). Branky a nahrávky: 30. Pý-

cha (Přikryl) – 15. Blümel (Paulo-

vič, Poulíček), 31. Camara (Anděl). 
Rozhodčí: Kika, Micka – Rožánek, 
Axman. Vyloučení: 1:5. Využití: 
1:0. Střely na branku: 37:18. Vha-

zování: 31:23. PARDUBICE: Klou-

ček (Kantor) – Ďaloga, Nakládal, 
Mikuš, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Ho-

lland – Paulovič, Poulíček, Blümel 
– Anděl, O. Roman, Camara – Ko-

ffer, R. Kousal, Kusý – Machala, 
Rohlík, Pochobradský. „První třeti-
na byla z naší strany bez pohybu, 
soupeř se daleko lépe pohyboval. 
Ve druhé jsme se už trošku rozje-

li a ve třetí jsme obětavě ubránili 
všechna oslabení. Díky tomu jsme 
vyhráli,“ řekl asistent trenéra Par-

dubic David Havíř. Příště: Pardu-

bice – Vítkovice (ÚT 18).          (saf)

Pardubice včera 
přidaly další výhru

1. Sparta Praha 34 20 1 5  8 126:78   67
2. Třinec 32 17 4 5  6 111:82   64
3. Ml. Boleslav 33 16 5 4  8 109:78   62
4. Plzeň 33 15 4 6  8 109:84   59
5. Liberec 33 15 4 4 10  98:76   57
6. HK 33 17 2 2 12  92:78   57
7. Karlovy Vary 32 14 5 2 11  95:101 54
8. Pardubice 33 13 5 3 12  89:96   52
9. Kometa Brno 32 11 5 3 13  88:90   46
10. Vítkovice 32  9  4 5 14  74:91   40
11. Litvínov 32  7  7 3 15  75:91   38
12. Olomouc 33 10 2 4 17  64:99   38
13. Zlín 33  7  3 2 21  68:109 29
14. Č. Budějovice 33  4  3 6 20  79:124 24

K .  V A R Y /
PARDUBICE 
– Úterní do-
hrávku dva-
náctého kola 
hokejové ex-
traligy pro 

sebe pardubičtí hokejisté 
„urvali“ až v samém závěru. 
To samé se jim pak podařilo i 
v pátek proti Mladé Boleslavi. 

12. kolo: Energie Karlovy Vary 
– Dynamo Pardubice 4:5 (1:2, 
1:2, 2:1). Branky a nahrávky: 7:13 
Černoch (Kohout, Koblasa), 34:10 
Mikúš, 43:04 Vondráček (Rohan), 
50:37 Mikúš (Zábranský, Pulpán) 
- 5:04 Mandát (Kousal, Nakládal), 
16:19 Ďaloga (Kousal, Vála), 24:22 
Ďaloga (Poulíček, Blümel), 35:18 
Camara (Roman), 57:04 Roman 
(Blümel). Rozhodčí: Hejduk, Pra-

žák - Brejcha, Kajínek. Vyloučení: 
5:5. Využití: 2:2. Střely na branku: 
39:38 (9:21, 10:12, 20:5). Vhazová-

ní: 22:28. PARDUBICE: Kantor – 
Ďaloga, Nakládal, Mikuš, Holland, 
Kolář, Hrádek, Vála – Mandát, Po-

ulíček, Kusý – Anděl, Roman, Ca-

mara – Paulovič, Kousal, Blümel 
– Pochobradský, Rohlík, Koffer.
S evidentním cílem odčinit bůro 
z Litvínova začali pardubičtí ho-

kejisté od prvních minut dobývat 
karlovarskou branku, na kterou 
pak v součtu první třetiny vystře-

lili jedenadvacetkrát! Góly však 
dali jen dva, a tak šli do kabin pou-

ze s jednobrankovým náskokem. 
Ten sice ve druhé třetině navýšili 

svým druhým zásahem Ďaloga a 
Camara, nicméně domácí byli stále 
na dostřel. A ten se jim skutečně v 
první polovině závěrečné periody 
podařil, a tak se od jedenapadesáté 
minuty začínalo odznova. Přestože 
měla Energie v této třetině daleko 
více ze hry, o čemž svědčí i poměr 
střel, byly to nakonec Pardubice, 
kdo se radoval. Necelé tři minuty 
před koncem se totiž poprvé v dre-

su Pardubic (v devátém utkání od 
svého příchodu) prosadila někdej-
ší hvězda Vítkovic Ondřej Roman 
a stanovila tak konečné skóre 4:5. 

35. kolo: Dynamo Pardubice – 
BK Mladá Boleslav 2:1 (1:1, 0:0, 
0:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 
10:34 Camara (Nakládal, Kolář), 
64:46 Mikuš (Paulovič) - 11:18 
Zbořil. Rozhodčí: Jeřábek, Lhot-
ský – Obadal, Šimánek. Vylou-

čení: 1:3. Využití: 1:0. Střely na 
branku: 39:27 (13:6, 13:9, 8:12 
- 5:1). Vhazování: 36:25. PARDU-

BICE: Klouček – Ďaloga, Naklá-

dal, Mikuš, Kolář, Hrádek, Buč-

ko, Holland – Paulovič, Poulíček, 
Blümel – Anděl, Roman, Camara 
– Koffer, Kousal, Kusý – Machala, 
Rohlík, Pochobradský.
Během jediné minuty v první 
třetině dostala celá základní 
hrací doba zápasu výsledkovou 
podobu: Nejprve v jedenácté 
minutě Camara vrátil za záda 
boleslavského gólmana vyraže-

nou střelu Nakládala, aby za 44 
vteřin srovnal, po nepříliš šťast-
ném zákroku Kloučka, Zbořil. 
Mladý pardubický gólman pak 
nicméně předvedl své kvality a 
za svoje záda už žádný jiný puk 
nepustil. Byli to naopak domá-

cí, kteří 14 vteřin před koncem 
prodloužení převážili Mikušem, 
po bravurním Pavlovičově sólu, 
misky vah na svoji stranu. 
„Kluci zápas zvládli a dobře od-

pracovali. Utkání bylo vyrovna-

né, šance byly na obou stranách, 
dobrý výkon podali oba bran-

káři. Ke konci prodloužení se k 
nám pak přiklonilo štěstí,“ řekl k 
utkání trenér Pardubic Richard 
Král.                                             (saf)

v minulém období vyústily 
nedávno v odvolání trenéra 
Scalabroniho. 

Nejen o tom, ale také o dosavad-

ním vývoji letošní sezony, o bu-

doucích cílech i o rozvoji vlastních 
talentovaných hráčů pohovořil na 
klubových stránkách generální 
manažer BK JIP Pardubice Martin 
Marek (na snímku):

O dosavadním vývoji 
letošní sezony:

„Paradoxně by se dalo říci, že za-

tím jsme si výsledkově vybrali to 
nejlepší hned na začátku: 9. září 
jsme na domácí palubovce vyhráli 
Alpe Adria Cup a hned o několik 
dní později jsme vstoupili do no-

vého ročníku Kooperativa NBL do-

minantním a asi letos i nejlepším 
týmovým výkonem na palubovce 
USK Praha. V následujících zápa-

sech s Ústím n. L. a ve Svitavách 

jasné, že musí přijít jasný impuls.“

O lednovém 
impulsu:

„Hnacím motorem změny na tre-

nérském postu byla urgence ne-

vzdat letošní sezonu. Na druhou 
stranu, takto zásadní rozhodnutí 
nikdy neděláme bez předchozí 
interní otevřené komunikace se 
všemi stranami. Zcela otevřeně 
říkám, že ve hře bylo několik va-

riant, přičemž po pečlivém zvažo-

vání jsme se rozhodli pozici hlav-

ního trenéra dočasně nabídnout 
Adamovi Konvalinkovi, přestože 
si uvědomujeme, že i on byl po-

depsán pod dosavadními výkony 

Tým na to rozhodně má, ale je po-

třeba to ukázat na palubovce. Sou-

časně máme před sebou ještě další 
vrchol sezony, jímž bude Final-8 
Českého poháru, kam jsme na zá-

kladě našeho umístěni v loňském 
ročníku Kooperativa NBL nasaze-

ni přímo.“

O rozvoji 
vlastního talentu:

„Pozitivem letošní sezony je zatím 
role Michala Svobody, který si řekl 
o větší minutáž, pracuje na obou 
polovinách hřiště. V tréninkovém 
procesu na sebe stále častěji upo-

zorňuje Tomáš Dvořák, který vyu-

žil absence druhého rozehrávače 
Michala Svojanovského. Naopak 
po minulém ročníku jsme očeká-

vali, že mezi tahouny našeho týmu 
se stabilně zařadí David Škranc, 
který ale bohužel zatím zůstává 
hodně za očekáváním. Obecně se 
dá říci, že rozvoj mladých hráčů 
značně přibrzdil výpadek zápasů 
v 1. lize mužů, celkově však potře-

bujeme zvýšit intenzitu tréninků 
- i v tomto ohledu by měla být im-

pulsem změna trenérů.“ 
                           (BKPARDUBICE, saf)

PARDUBICE – 
Jako slušňák 
v y p a d á  a 
celá organi-
zace Dynama 
věří, že jím i 

zané látky při kontrole provedené 
dne 13. 12. 2020 rozhodl předseda 
disciplinární komise ELH Viktor 
Ujčík o předběžném opatření, kte-

rým byla hráči Janu Mandátovi 
(HC Dynamo Pardubice) pozasta-

vena činnost v soutěžích řízených 
ČSLH,“ píše se na stránkách cesky-

hokej.cz. Nekonečný příběh užívá-

ní zakázaných látek tak, zdá se, v 
Dynamu pokračuje. Vše ale nako-

nec může být přeci jen jinak, neboť 
reprezentační útočník se dušuje, 
že vědomě nic nebral: „Po obdrže-

ní rozhodnutí jsme se sešli Janem 
Mandátem, který užití zakázané 
látky popřel. Na jeho požadavek 
bude ve specializované laboratoři 
v Německu přezkoumán kontrolní 
vzorek B,“ řekl člen představen-

stva HC Dynamo Pardubice Dušan 
Salfický. Toto předběžné opatření, 
neboli Mandátův zákaz činnosti, 
zůstává v platnosti do doby, než 
bude šetření Antidopingového vý-

boru České republiky uzavřeno. A 
zřejmě až poté se také veřejnost 
dozví, o jakou látku se jednalo, 
popřípadě, o jakou se mělo jednat. 
Jan Mandát nastoupil v letošní se-

zoně za Dynamo ve 30 utkáních a 
připsal si 14 bodů (9+5), premiéru 
si odbyl i v reprezentaci.           (saf)

zůstane. A to navzdory jeho 
pozitivnímu dopingovému 
nálezu... 

Oficiální stránky českého hokeje 
ve své sekci Antidoping vydaly ve 
středu prohlášení, ve kterém sto-

jí, že útočník Dynama Pardubice 
Jan Mandát užil zakázanou látku, 
neboli jinými slovy – dopoval. Je-

den z pilířů pardubického týmu 
se podrobil dopingové kontrole v 
neděli 13. prosince po utkání v Li-
berci. Dynamo tam tehdy vyhrálo 
2:1 a Mandát strávil ve hře přes se-

dmnáct minut. Nyní bylo vynese-

no resumé: „Na základě oznámení 
Antidopingového výboru České re-

publiky o pozitivním nálezu zaká-

„Odehráli jsme velice dobrý zápas, 
první dvě třetiny jsme byli asi lep-

ším týmem, vypracovávali jsme si 
šance. Ve třetí třetině nás samo-

zřejmě trošičku dostala pod tlak 
tři zbytečná nebo možná i některá 
nešťastná vyloučení. Karlovy Vary 
mají dobrou přesilovku, takže tam 
nás dostaly pod tlak. Inkasovali 
jsme z toho gól odrazem od plexisk-

la, ale jinak jsme to nějakým stylem 
ustáli a nakonec se k nám přikloni-
lo štěstí, když jsme rozhodli pátým 
gólem,“ řekl k utkání trenér Pardu-

bic Richard Král. 
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CHRUDIM – 
Místní futsa-
listé dosáhli v 
sobotu dalšího 
velkého vítěz-
ství. 

Futsalisté Chrudimi jsou v osmifinále LM!
FUTSAL - LIGA MISTRŮ

FORTUNA:LIGA

V úvodu druhé půle mířil pardubický 
Da Silva Ewerton mezi gólmana Jaro-
slava Drobného a tyč, ale míč do sítě 
neprošel.              Foto: MILAN KŘIČEK

Střelecky naprázdno, body na jih

1. Slavia Praha 14 12 2 0 39:5   38
2. Jablonec 15 10 2 3 31:15 32
3. Sparta Praha 14  9  2 3 29:18 29
4. Slovácko 14  7  3 4 25:15 24
5. Ostrava 13  6  4 3 18:10 22
6. Liberec 14  6  4 4 21:16 22
7. Olomouc 15  5  7 3 21:18 22
8. Pardubice 15  6  4 5 15:17 22
9. Plzeň 15  6  3 6 28:21 21
10. Karviná 15  5  5 5 14:20 20
11. Č. Budějovice 14  4  6 4 19:22 18
12. Zlín 14  5  2 7 15:17 17
13. Teplice 15  5  1 9 16:33 16
14. Bohemians 14  4  3 7 17:19 15

15. Ml. Boleslav 15  2  4 9 17:29 10
16. Brno 15  2  4 9 13:28 10
17. Příbram 14  2  4 8 10:28 10
18. Opava 13  1  4 8 10:27   7

CHRUDIM – Druholigoví fot-
balisté MFK už naplno zabřed-
li do zimní přípravy. Poté, co 
ji v neděli 3. ledna zahájili, 
odehráli už i několik příprav-
ných střetnutí včetně zápasů 
Tipsport Ligy. Podle předběž-
ného plánu by měla Chrudim 
do začátku FNL odehrát mi-
nimálně deset přípravných 
zápasů, z nichž už tři mají za 
sebou. 

A jak celý prozatímní rozpis 
těchto utkání vypadá? 6. led-

na dvojutkání AC Sparta Praha 
– Chrudim 6:0 a 2:0; 9. ledna FK 

Sparta je nezlomila, Chrudim už zase vyhrává
Varnsdorf – Chrudim 0:2 (Tipsport 
Liga); 13. ledna Chrudim - SK Sla-
via Praha B 3:2 (Tipsport Liga); 23. 

ledna FK Ústí nad Orlicí – Chru-
dim; 27. ledna Chrudim - FK Ústí 
nad Labem (Tipsport Liga); 31. 

ledna FC Viktoria Plzeň B – Chru-
dim; 6. února FC Hradec Králové 
– Chrudim; 13. února Velké Mezi-
řící – Chrudim; 20. února FC Vyso-
čina Jihlava – Chrudim; 27. února 

FC Vlašim – Chrudim.
Po prohraném dvojutkání na Spar-
tě (hráno na Strahově), o němž 
jsme informovali v minulém vydá-
ní, čekaly na fotbalisty Chrudimi 
dvě utkání v rámci Tipsport Ligy. A 
oba tyto zápasy Chrudimští zvládli!
Soubojem druholigových rivalů 
Chrudimi s Varnsdorfem odstar-
tovala skupina B Tipsport ligy. Po 
podzimní části 2. ligy čtvrtá Chru-
dim porazila devátý Varnsdorf. FK 
Varnsdorf – MFK Chrudim 0:2 
(0:1). Branky: 33. Rybička, 74. Lá-
tal. Rozhodčí: Matějček – Šimáček, 

PARDUBICE - V minulém týdnu 
skončily testy Ladislava Muží-
ka, který se tak z FK Pardubice 
vrátil zpět do druholigového 
MFK Chrudim, kde bude po-
kračovat jeho hostování právě 
z Pardubic. 

Do přípravy s prvoligovým klubem 
se Mužík zapojil již v průběhu pro-
since, nyní se ale z Vinice stěhuje 
zpět pod chrudimský vodojem. „La-
dislav Mužík je kmenovým hráčem 
našeho klubu, ovšem na hostování 
v MFK Chrudim se mu velmi daří. 
Proto si ho pardubičtí trenéři pro 
část zimní přípravy stáhli, aby se 
mohli „zblízka“ podívat na jeho 
fotbalový um. 22letý ofenzivní fot-

Mužík na testech sice zaujal, 
ale vrací se zpět do Chrudimi

balista se v probíhajícím ročníku 
FNL dělí o pozici nejlepšího střelce 
s líšeňským Markem se sedmi góly,“ 
píše klubový web FK Pardubice. 
Podle něj Mužík svými výkony v pří-
pravě trenéry zaujal, ale hostování 
v chrudimském klubu mu přinese 
větší herní vytížení, což je z dlou-
hodobého horizontu výhodnější jak 
pro pardubický klub, tak pro hráče 
samotného. V podzimní části FNL 
odehrál Mužík za Chrudim 1028 
minut ve dvanácti zápasech, zazna-
menal sedm gólů a neinkasoval ani 
jednu kartu!                              (rk, saf)  

Novák. CHRUDIM: Zíma – Řezní-
ček, Drahoš, Vencl, Hašek – Kriš-
tof – Nikodem, Verner, Čáp, Sokol 
– Rybička. (Hlavsa, Javůrek, Ko-
pecký, Dostálek, Kesner, Havlena, 
Látal, Breda, Ráliš, Mrázek). 
Ve druhém utkání si pak Chrudim 
poradila i s béčkem Slavie a do-
stala se na první příčku v tabulce 
skupiny B. MFK Chrudim – SK 
Slavia Praha B 3:2 (1:2). Branky: 
27. Rybička z penalty, 63. Čáp, 83. 
Ju – 28. Samek, 45. Douděra z pe-
nalty. Rozhodčí: Dorušák – Horák, 
Antoníček. CHRUDIM: 1. poločas: 
Zima – Hlavsa, Kopecký, Drahoš, 
Sokol – Krištof – Breda, Kesner, Do-
stálek – Rybička, Látal. 2. poločas: 
Mrázek – Hašek, Vencl, Javůrek – 
Verner – Řezníček, Havlena, Ráliš, 
Čáp, Nikodem – Ju. 
Další zápas Tipsport Ligy čeká 
Chrudim 27. ledna dopoledne, kdy 
se v Horních Počernicích (kde se 
celá skupina hraje) střetne s Ústím 
nad Labem.                                                       (saf)

PRAHA – První zápas roku 
2021 pardubickému týmu 
nevyšel, střelecky se ne-
prosadil. 

Vedoucí gól Jihočechů padl až z 
pokutového kopu po zhlédnutí 
videa, autorem branky byl Čolič. 
Druhý gól Budějovic nebyl po vy-
nuceném zhlédnutí videa sudím 
Klímou uznán, neboť mu předchá-
zel faul na Šejvla. Přesto tříbodový 
zisk pojistil Jihočechům v samém 
závěru Marko Alvir.
15. kolo: FK Pardubice – SK Dy-
namo České Budějovice 0:2 (0:1)
Branky: 41. Čolič z pen., 87. Alvir. 
Rozhodčí: Klíma - Paták, Kubr - 
Hrubeš (video). ŽK: Tischler - Čolič. 
PARDUBICE: Boháč - Surzyn, Šejvl, 
Toml, Čelůstka - Čihák (46. Cadu) - 
Tischler, Hlavatý, Solil (79. Petráň), 
Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (56. 
Huf). Trenér: Novotný. ČB: Drob-
ný - Čolič, Talověrov, Králik, No-
vák - Čavoš, Javorek, Havelka (85. 
Valenta) - Brandner (71. Jánošík), 
Alvir, Mršič (89. Skovajsa). Trenér: 
Horejš. 
V šesté minutě vyzkoušel pardu-

bický útočník Černý pozornost 
brankáře Drobného, který si s jeho 
střelou zpoza vápna poradil. Poté 
žádný z týmů dlouho nezahrozil, 
až v 37. minutě Alvirovu přízemní 
střelu v šestnáctce vytáhl gólman 
Boháč.
Po následném rohovém kopu do-
mácí obránce Surzyn fauloval No-
váka a rozhodčí Klíma po zhléd-
nutí videa nařídil penaltu - Čolič 
se nemýlil - 0:1. Pardubice poté 
přidaly, jenže Drobný ránu Čiháka 
vyrazil a před dobíhajícím Solilem 
míč odvrátil na roh. V nastavení 
úvodního dějství ještě Čavoš z vý-
hodné pozice nastřelil břevno.
Domácí trenéři poslali do druhého 
poločasu brazilské duo Ewerton a 
Cadu, dostat míč do sítě se však po-

vedlo Dynamu. Alvir přihrál před 
branku a Javorkovo zakončení 
usměrnil do vlastní sítě Toml. Sudí 
Klíma ale po konzultaci s video-
rozhodčím Hrubešem gól neuznal, 
jelikož mu předcházel Alvirův faul 
na Šejvla. Největší šanci po změně 
stran si domácí vypracovali až v 
82. minutě, kdy Surzyn z dálky na-
přáhl a trefil tyč. Na druhé straně o 
pět minut později přinesl Dynamu 
uklidnění Alvir, který ze samostat-
ného úniku zvýšil vedení Dynama 
na 2:0. 
Jaroslav Novotný (trenér Pardu-
bic): „Myslím si, že v prvním polo-
čase jsme byli lepším mužstvem. V 
závěru poločasu jsme ale z penalty 
inkasovali. Změnili jsme trochu 
rozestavení a chtěli být aktivnější. 
Začátek druhé půle se nám pove-
dl. Potom Budějovicím neuznali 
druhý gól, hra se rozkouskovala. V 
závěru jsme tlačili, dostali jsme se 
do několika dobrých šancí na srov-
nání, ale v závěru jsme inkasovali 
podruhé...“
David Horejš (trenér Č. Budě-
jovic): „Jsem moc rád, že se nám 
vstup do jarní části povedl. Do-
kázali jsme v Ďolíčku vyhrát nad 
velice silným soupeřem. Jsme prv-
ní tým, který tady zvítězil. Cenné 
body, které jsme ve Vršovicích 
uhráli, budou mít obrovskou plat-
nost, když je potvrdíme ve středu 
doma v dohrávce s Příbramí.“  
                                                      (zrm)

PŘÍŠTĚ 
Plzeňská Viktoria
touží po restartu

PLZEŇ - Příštím soupeřem par-
dubického nováčka z týmů silné 
trojky pro účast v evropských 
pohárech bude příští neděli Vik-
toria Plzeň (NE 16). Její umístě-
ní je zatím velkým zklamáním, 
ale ve zbývajících zápasech For-
tuna:ligy hodlají Západočeši za-
útočit na pohárové příčky tabul-
ky. Přes zimu došlo v plzeňském 
kádru k hráčskému pohybu. Do 
mužstva přešli z hostování v 
Českých Budějovicích útočník 
Lukáš Matějka, hráč středu 
pole Pavel Šulc, výraznou posi-
lou by měl být Šimon Falta ze 
Sigmy Olomouc. Pardubický 
tým se v tomto utkání bude mu-
set obejít o explzeňské Západo-
čechy (Hlavatý, Čihák, Pfeifer). 
Cestu vpřed vidí západočeský 
kouč přes tvrdou práci, ve kte-
ré nebude chybět trpělivost, 
náročnost, větší zodpovědnost, 
úsilí. ochota jít až na absolutní 
maximum ve všech okamžicích 
zápasu. Zajímavé bude, jak si 
pardubický celek uhlídá svého 
bývalého hráče Joela Kayambu 
(51 ligových zápasů). Bude to 
boj a věřme, že Pardubičtí vy-
sokého favorita dokáží pořádně 
potrápit. 
Důležité bude o týden později 
zvládnout duel U Botiče s Pří-
bramí.                                         (jma)

Výsledky 15. kola: Teplice - Jablo-
nec 0:5, Opava - Zlín 0:0, Ml. Bole-
slav - Brno 1:1, Slovácko - Karviná 
2:0, Liberec - Bohemians 1:1, Slavia 
Praha - Olomouc 3:1, Pardubice - 
Č. Budějovice 0:2, Příbram - Plzeň 
0:0, Ostrava - Sparta Praha 0:0. Do-

hrávky (středa 20. 1. v 16 hodin): 
Ostrava - Slovácko, Č. Budějovice - 
Příbram, Opava Sparta Praha. 
Program 16. kola (22. - 24. led-

na): Brno - Liberec (PÁ 18), Olo-
mouc - Opava (SO 14), Bohemians 
- Slovácko (SO 16), Zlín - Ostrava 
(SO 16), Karviná - Slavia Praha 
(18.30), Č. Budějovice - Teplice 
(NE 14), Jablonec - Příbram (NE 
14), Plzeň - Pardubice (NE 16), 
Sparta Praha - Ml. Boleslav (NE 
18.30).                                     (zrm)

Výsledky 15. kola
FORTUNA:LIGY

ŽIVANICE – Aktu-
ální pandemická 
situace stále nedo-
voluje rozjet nižší 
sportovní soutěže 
a nejinak je tomu 
i ve fotbale, kde 

Fotbalisté Živanic 
v individuální přípravě

soutěže od třetí ligy níže stojí již ně-
kolik měsíců. A právě třetiligoví fot-
balisté Sokola Živanice museli nový 
rok zahájit pouze zcela individuální 
přípravou. Trenéři ji sice koordinu-
jí, jak se dá, nicméně kvalitní tré-
ninky to nenahradí. Navíc odpadly 
i přípravné zápasy. „V lednovém 
plánu přípravy jsme měli domlu-
vena dvě přátelská utkání, a sice s 
FC Jihlava a Duklou Praha. Bohužel, 
obě byla kvůli pandemické situaci 
zrušena,“ píší webové stránky živa-
nického klubu. „Na všech hráčích i 
realizačním týmu je ale vidět chuť 
pracovat a až to situace dovolí, tak 
se poprat o co nejlepší umístění. 
Všichni doufáme, že tento rok bude 
podstatně lepší, než ten minulý,“ 
řekl hrající sekretář klubu Michal 
Buriánek.                                         (saf)

PA R D U B I C E 
- Velmi zají-
mavou posilu 
získal pro ná-
ročný ledno-
vý program 
p a r d u b i c k ý 
florbalový „A“ 
tým. Z praž-

Sokoli se posílili, 
ze Sparty přišel Velc

ské Sparty putuje na východ 
Čech talentovaný Matyáš Velc (na 
snímku). Devatenáctiletý útočník 
posílil Sokoly v rámci hostování 
do konce sezony. Odchovanec 
královéhradeckého klubu FBC 
SION - DDM Nová generace se v 
pardubickém dresu představil již 
v utkání proti Bohemians, ve kte-
rém si připsal asistenci. Nezbývá 
než doufat, že Velc se v Pardu-
bicích více bodově prosadí, než 
Tomáš Kucharič. Ten přišel v lis-
topadu do Pardubic na hostování 
ze Znojma sice s puncem vítěze 
kanadského bodování první ligy, 
leč v šesti zápasech, které zatím 
v dresu Sokolů odehrál, si připsal 
pouhý jeden gól...                     (saf) 

PARDUBICE – Víkendová utká-
ní pardubických florbalistů se 
Spartou a se Střešovicemi byla 
odložena. Na vině je korona-
virus, který byl při pátečním 
testování odhalen u devíti hrá-
čů Sokolů! „Plánovaná utkání 
pardubického „A“ týmu se tak 
z důvodu velkého počtu naka-
žených odkládají. O náhrad-
ních termínech budeme infor-
movat v nejbližších dnech,“ 
píše klubový web.               (saf)

V chrudimské sportovní hale do-
kázali v boji o postup mezi posled-
ních šestnáct týmů UEFA Futsal 
Champions League porazit lucem-
burského mistra. Differdange po 
zodpovědném výkonu udolali jed-
noznačným výsledkem 4:0! Další-
ho soupeře v této prestižní soutě-
ži se Chrudimští dozvědí již tento 
čtvrtek. 
FK Chrudim – FC Differdange 03 
4:0 (3:0). Branky: 3. D. Drozd (Kou-
delka), 18. D. Drozd (P. Drozd), 20. 
P. Drozd (Max), 40. Koudelka (Fe-
lipe). CHRUDIM: Rennan – Max, 
Koudelka, P: Drozd, D. Drozd – Mu-
žík, Mareš, Kubát, Doša, Slováček, 
Felipe. Přestože proti lucembur-
skému mistrovi, který byl plný 

portugalských futsalistů, začala 
Chrudim poněkud rozpačitě, byla 
to nakonec ona, kdo se radoval z 
vítězství a postupu mezi nejlepší 
šestnáctku Evropy. „Před zápasem 
jsme měli určitý plán, který jsme 
ale noc před tím museli komplet-
ně změnit kvůli absencím, které 
na poslední chvíli vznikly. Jako 
rozhodující bych viděl posledních 

pět minut prvního poločasu, kdy 
jsme dobře vycítili, že soupeř zpo-
maluje, my zaútočili a dokázali 
zvýšit na rozdíl tří branek,“ řekl k 
utkání trenér FK Chrudim Felipe 
Conde.                                        (saf)

Covid v sokolím hnízdě: 
Devět nakažených hráčů


