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Nejlepším fyzikářem je hrdý patriot z Pardubic
E     E  D   D  P P

ejlepší yzikář a příznivec hokeje i otbalu Leoš Baro  se svou vnučkou.                                            Foto: ARCHIV RODIN
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VESTAVBY DO VOZIDEL  
PROFESIONÁLNÍ DÍLNA PRO VAŠE VOZIDLO 

  PARDUBICE - Necelý měsíc 
poté, co byl na území Pardu-
bického kraje vyhlášen stav 
hromadného postižení osob, 
rozhodlo představenstvo Ne-
mocnice Pardubického kraje o 
jeho zrušení. 

  Důvodem je objektivně klesající 
zátěž a celkový pozvolný pokles 
trendu nově hospitalizovaných 
pacientů. Situace na standardních 
odděleních se tak začíná postupně 
stabilizovat, minimálně co do po-
čtu hospitalizovaných. V intenzivní 
péči zůstává i nadále vážná.
  „Až do 16. března se počty pacientů 
hospitalizovaných v Nemocnicích 
Pardubického kraje pohybovaly vý-
znamně nad hranicí 500. Od druhé 
poloviny března nemocnice zazna-

Situace se relativně stabilizovala
J  NE CN CE   DN  P EN  

menávají postupný pokles počtu 
pacientů hospitalizovaných na stan-
dardních odděleních. A k úterý 30.3. 
zde bylo hospitalizováno 428 paci-
entů s koronavirem, z toho jich 65 
vyžadovalo intenzivní péči. Situace 
se tak začíná postupně stabilizovat. 
Je to určitě dáno i tím, že na krajské 
úrovni klesá počet aktivních pří-
padů s covidem-19,“ uvedl minulé 
úterý hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický s tím, že i přes re-
lativně příznivý trend a prognózy se 
nedá hovořit o tom, že už by situace 
byla stabilní, i nadále je třeba ji po-
važovat za značně omezující provoz 
nemocnic z pohledu „běžné péče“.
  Minimálně na úrovni intenzivní 
péče stále platí, že jsou tato odděle-
ní i nadále vysoce zatížena, a stále 
se může stávat, že lokálně dojde 

ke zhoršení situace. „Již delší dobu 
jsme nemuseli využít mezikrajskou 
výpomoc z kapacitních důvodů. V 
současnosti tak dochází k překla-
dům z důvodů medicínských, pro-
tože naše nemocnice nedisponují 
zařízením ECMO. V posledních de-
seti dnech si naše nemocnice byly 
schopny pomoci vzájemně a k pře-
kladům v oblasti intenzivní péče 
tak docházelo na krajské úrovni,“ 
sdělil předseda představenstva a 
generální ředitel Nemocnice Par-
dubického kraje Tomáš ottvald a 
dodal, že navzdory relativně dob-
rým zprávám lze očekávat spíše 
jen velmi pozvolný návrat k běžné-
mu fungování nemocnic, které ješ-
tě velmi dlouho a možná již nikdy 
nemusí být „normální“ ve smyslu 
„předcovidovém“.                         (DoB) 

  PARDUBICE - Na on-line vý-
uku si domů zakoupil obří 
tabuli a grafický tablet, svým 
studentům je pro konzultace 
k dispozici i o víkendu a jako 
vánoční dárek jim dal vou-
cher na výmaz nepovedené 
známky. 

  Leoš Baro  sice v SOŠ EDUCA Par-
dubice učí teprve druhým rokem, 
ale už byl nominován do ankety 
Zlatý mos. Jako fyzikář soutěžil 
i v kategorii ČEZ mos, kterou vy-
hrál. Za vítězství mu náleží 200 ti-
síc korun od Nadace ČEZ na nákup 
učebních pomůcek. 
  Distanční výuku svým žákům 
zpestřuje nejrůznějšími soutěže-
mi, nikdy nedává do testů chytáky 
a jediné, na co je opravdu „pes“, 
je podvádění. Pardubický patriot 
Leoš Baro  se k učení dostal vel-
kou oklikou, ačkoliv sám pochází z 

kantorské rodiny – kromě mamin-
ky, která učila fyziku na základní 
škole, byli učiteli jeho děda, teta a 
v současné době i jeho sestra a se-
střenice. V SOŠ EDUCA Pardubice 
si ale rychle získal srdce svých stu-
dentů, kteří jej nominovali hned 
do několika kategorií ankety Zlatý 

mos. A protože se nebojí dělat 
praktické pokusy ani v on-line pro-
středí, získal právem titul nejlepší-
ho fyzikáře ČEZ mos.

Není to vina žáků, ale moje

  Jeho recept je přitom jednoduchý: 
„Když něco žáci nechápou, není to 
vina jejich, ale moje, já jsem ten, 
kdo musí přijít na způsob, jak jim 
to vysvětlit. Proto všechno pečlivě 
procvičujeme. Spíš než na teorii, 
kterou si vždycky můžou vygoo-
glit, kladu důraz na praktickou 
stránku: aby uměli v každodenní 

praxi použít ty správné vzorečky,“ 
uvádí Baro .
  Proto také v písemkách neznám-
kuje jen výsledky, ale celý postup. 
Když vidí, že žák látce rozumí, ale 
jen se spletl ve výpočtu, dá mu dob-
rou známku. Kromě toho také o 
Vánocích a Velikonocích svým stu-
dentům vždy věnuje voucher na 
výmaz jedné nepovedené známky. 
„Není přece fér, když to někomu 
jednou ulítne, aby mu jedna špat-
ná známka zkazila průměr,“ usmí-
vá se. Z výhry má velkou radost a 
už se těší, až se studenty probere, 
co by si za výhru od Nadace ČEZ 
mohli pořídit.
  Skupina ČEZ v rámci soutěže Zla-
tý mos vyhlásila anketu o nejob-
líbenějšího fyzikáře již poosmé. 
Leoš Baro  je prvním učitelem 
z Pardubického kraje, jenž ji vy-
hrál. „Energetika se neobejde bez 
technicky vzdělaných lidí. Vztah k 

  PARDUBICKO - Od . dubna 
dojde ke změnám ve veřej-
né dopravě po celém Pardu-
bickém kraji. Dojde sice ke 
zrušení prázdninových jízd-
ních řádů, nově však budou 
jízdní řády výlukové. V Par-
dubickém kraji totiž začnou 
rozsáhlé modernizace želez-
ničních tratí.

  Ke změnám v jízdních řádech ne-
dojde pouze na železnici. S ohle-
dem na omezení propustnosti tra-
tí dojde k zásadním změnám ve 
všech jízdních řádech. Změny se 
dotknou také regionální dopravy 
objednávané Pardubickým kra-
jem a dálkové dopravy, aby zůsta-
ly zachovány přestupní vazby.
Už od lo ského roku modernizu-
je Správa železnic železniční uzel 
Pardubice. V květnu se začne s 

Ode dneška v dopravě pozor,
výluky mění jízdní řády 

přestavbou úseku Brandýs nad 
Orlicí – stí nad Orlicí. V letošním 
roce zde bude pouze jednokolej-
ný provoz, v dalším asi roce a půl 
bude provoz částečně obnoven do 
dvoukolejného. Vlaky budou úse-
kem projíždět sníženou rychlostí.
„Všechny cestující prosíme o 
maximální trpělivost. Věřím, 
že než si na dopravní omezení 
lidé zvyknou a najdou si nové 
pravidelné spoje, se kterými 
budou jezdit, chvíli to potrvá. 
Odměnou jim budou zmoderni-
zované tratě a tím pádem i vyšší 
komfort při cestování,“ dodal 
náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy Michal Kortyš.
  Změny v jízdních řádech budou 
propsány do veřejných portálů. 
Všechny důležité informace jsou 
dostupné na www.pardubic-
kykraj.cz/vyluky.                    (DoB) 

přírodovědným předmětům se ale 
formuje už na základní škole, klí-
čovou roli při tom hraje osobnost 
učitele či učitelky. Proto dlouho-
době podporujeme fyzikáře a fyzi-
kářky, kteří tento obtížný předmět 
dokáží dětem představit poutavě 
a zažehnout v nich jiskru zájmu,“ 
říká členka představenstva ČEZ 
Michaela Chaloupková. 

Kdo je Leoš Baro

  Leoš se narodil v Pardubicích 
a celý život je hrdým místním 
patriotem a fanouškem zdejšího 
hokejového a fotbalového klubu. 
Matematika a fyzika mu šly už 
na gymnáziu, vysokou školu ale 
nedokončil a pracoval ve finanč-
nictví. Až ve svých 46 letech se 
na vysokou školu vrátil a studu-
je ekonomicko-správní fakultu 
Univerzity Pardubice. Už od za-
čátku studia doučoval své spolu-
žáky matematiku, a protože měl 
samé pozitivní ohlasy, rozhodl 
se učitelství věnovat naplno.  Ve 
volném čase rád jezdí na chatu 
a experimentuje v kuchyni, jeho 
specialitou je sekaná, kterou při-
pravuje na desítky způsobů. Také 
cestuje pravidelně k moři a občas 
si zahraje badminton. 
  A určitě není bez zajímavosti, že 
v minulosti Leoš působil rovněž 
jako sportovní redaktor Týdeníku 
Pernštejn.  

Co napsali jeho žáci

  „Od té doby, co nás učí (byli 
jsme ve druhém ročníku), tak i 
takové předměty, jako jsou ma-
tematika a fyzika, nás začaly 
bavit.“
   „Náš učitel je pedant, spraved-
livý, ale i shovívavý.“            (zr) 

tarosta plní slovo

  PARDUBICE – Svůj slib dodr-
žel starosta druhého městské-
ho obvodu Radek ejný. ned, 
jak to počasí dovolilo, bylo na 
křižovatkách polabinských ulic 
Chemiků, Rosická a Stavbařů 
namalováno vodorovné doprav-
ní značení, upozor ující řidiče 
na povinnost dávat přednost 
zprava. Moc děkujeme a věříme, 
že lidé za volanty se nyní dané 
pravidlo naučí respektovat. 
                Foto: ROMAN MARČ K    

OP 09 vede M ller
  PARDUBICE - Největší orga-
nizace TOP 09 v kraji si zvoli-
la nové vedení. Stranu v kraj-
ském městě povede konzultant 
v médiích, reklamě a PR Ondřej 
Müller. V tajné volbě předse-
dy uspěl online formou ziskem 
hlasů všech delegátů. Místo-
předsedou byl zvolen Michal 
Sláma.                                        (zr)

Očkovali i o svátcích
  PARDUBICKO - K Zelenému 
čtvrtku bylo v kraji očkováno 
téměř 73 tisíc dávek. Očkova-
lo se i o svátcích. „Celý duben 
bychom měli dostávat týdně 
14040 dávek vakcíny Pfizer pro 
očkovací centra, z 3500 dávek 
Moderny půjde 2200 na druhé 
dávky v centrech a 1300 prakti-
kům vedle všech dodávek Astra 
Zeneca,“ řekl hejtman Martin 
Netolický.                                (zr)
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  Příspěvky kultuře regionu. 
Péčí o lidovou kulturu pověřil 
Pardubický kraj Muzeum v pří-
rodě Vysočina. To spolupracuje 
s organizátory lidových tradic 
i s řemeslníky, kteří používají 
při výrobě postupy tradované 
po generace. Každoročně také 
rozšiřuje jejich oficiální seznam 
a metodicky je vede. Pardubický 
kraj mu na tuto činnost přispívá 
částkou 60 tisíc korun.
  „V Zastupitelstvu Pardubické-
ho kraje na začátku dubna pak 
projednáme dotace za téměř 14 
milionů korun. Krajské dotace 
by měly dostat na svou regio-
nální činnost v celkové hodnotě 
8,5 milionu korun také Komorní 
filharmonie a Východočeské di-
vadlo. Regionální unkci kniho-
ven na Chrudimsku, Svitavsku 
a rlickoústecku bychom chtěli 
dotovat také tradiční částkou 6,5 
milionů korun,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro kulturu Roman 
Línek. Krajem zřizovaná Kraj-
ská knihovna v Pardubicích má 
příspěvek na regionální funkce 
knihoven na Pardubicku ve výši 
1,5 milionu korun už ve svém 
rozpočtu.
  Kraj podporuje i spolky, které 
se starají o památky vojenské 
historie a celnictví.

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

mu budou nejen prohlídky pro 
školy, ale také pořádání nejrůzněj-
ších výstav, a to i nad rámec regi-
onu Pardubice. „Přesah zde je ne-
jen nadregionální, ale také časový, 
jelikož expozice nekončí rokem 
1945, ale pokračuje do současnos-
ti, do doby soudů s nacistickými 
katany, které v případě pardubic-
kého popraviště trvaly do konce 
20. století. Tento přesah bude dle 
mého hrát jistě důležitou roli,“ do-
dává nový ředitel Janák, který si 
vznikající Památník Zámeček byl 
spolu se zástupci města osobně 
prohlédnout.
  Radnice navíc chtěla mít jasno 
v tom, kdo bude vést příspěvko-
vou organizaci a tím i celý Památ-
ník Zámeček, ještě před dokon-
čením stavby. „Chtěli jsme, aby 
ředitel mohl být osobně přítomen 
u finalizace stavby objektu expo-
zice na území této národní kul-
turní památky a mohl se podílet 
na přípravě a instalaci samotné 
expozice. Navíc má dostatek pro-
storu si zavčasu nastavit také 
vnitřní předpisy pro fungování 
organizace. S panem ředitelem 
jsme si postupně se rýsující záze-
mí pro podzemní expozici prošli 
a probrali detaily o jednotlivých 
částech expozice i jaké možnosti 
spolupráce se nabízejí s dalšími 
organizacemi. Věřím, že vzhledem 
ke zkušenostem a odbornosti, kte-

  PARDUBICE - Práce na mo-
dernizaci Památníku Záme-
ček jsou v plném proudu, co 
je však u konce, je hledání 
nového ředitele příspěvkové 
organizace, která bude pa-
mátník provozovat.

  Ve výběrovém řízení uspěl histo-
rik Viktor Janák, jehož úkolem nyní 
bude vytvořit kolem sebe takový tým 
lidí, se kterým se pustí do postupné-
ho budovaní renomé Památníku 
Zámeček a jeho etablování mezi ob-
dobnými institucemi v ČR i mimo ni.
V současné době proto běží výbě-
rová řízení na zbylé pracovníky, 
kteří spolu s novým ředitelem vy-
tvoří skupinu lidí pečující o chod 
Památníku Zámeček, jeho pro-
gram i spolupráci s dalšími orga-
nizacemi.
  „Jsem velmi mile překvapen, kolik 
zájemců o tyto pozice se přihlásilo 
a budu věřit, že se nám podaří se-
stavit takový kolektiv, který si bude 
rozumět jak po stránce lidské, tak 
i pracovní,“ podotýká k hledání 
dalších pracovníků nové organi-
zace Památník Zámeček Pardubice 
její budoucí ředitel Viktor Janák.
  Stěžejní náplní organizace přitom 
bude péče o trvalé uchování vzpo-
mínky na oběti druhého stanného 
práva a odvahu československých 
odbojářů, osvětu dějin druhé svě-
tové války nevyjímaje. Na progra-

Funkce ředitele se ujme Viktor Janák,
v areálu Památníku Zámeček se stále staví

ré má pan ředitel Janák nejen 
z působení v Památníku Lidice, se 
nám podaří z Památníku Zámeček 
vybudovat opravdu unikátní piet-
ní místo s kvalitní edukační čin-
ností,“ uvádí náměstek primátora 
Jakub Rychtecký, který projekt 
za město vede.
  Práce na modernizaci Památní-
ku Zámeček odstartovaly v dubnu 
lo ského roku. Stavební část by 
přitom měla být dokončena v let-
ních měsících, areál by se po in-
stalaci expozice měl otevřít veřej-
nosti na podzim letošního roku. 
                                                      (iko) 

  PARDUBICE – Rodina, přátelé, kamarádi, známí, návštěvníci rockových koncertů  Kolem dvou set lidí se minulou středu odpoledne zúčastnilo v pardubickém 
krematoriu, nebo alespo  na prostranství před ním, posledního rozloučení s Lumírem Sokolem, výraznou postavou místního undergroundu, zakladatelem Rá-
dia Panag a provozovatelem rockových klubů lutý pes a Ponorka, který zemřel ve středu 4. března ve věku 61 let. old ilvarovi, jak zněla přezdívka zesnulé-
ho, přišli dát příslušníci jeho generace, ale i lidé mladšího věku. Byl to netradiční obřad, nikoli smuteční, jak si Lumír Sokol přál. Foto: BEDŘICH PR CHENSK  

  Kraj finančně podpoří vzdě-
lávací instituce v oblasti eko-
logie a techniky. Rada Pardu-
bického kraje schválila dotace 
v celkové výši 1,5 milionu korun 

pro Ekocentrum Paleta, Asocia-
ci pro mládež, vědu a techniku 
AMAVET a Univerzitu Pardu-
bice. Finanční příspěvek ještě 
musí schválit krajští zastupitelé.
„ a podporu environmentálního 
vzdělávání a výchovy dětí a mlá-
deže poskytneme Ekocentru Pa-
leta 800 tisíc korun. Ekocentrum 
realizuje většinu ekovýchovných 
programů pro školy v Pardubic-
kém kraji, kterých se účastní kaž-
doročně kolem 0 tisíc dětí, žáků 
a studentů,“ sdělil radní pro ven-
kov, životní prostředí a země-
dělství Miroslav Krčil.
  Kraj dále podpoří Asociaci pro 
mládež, vědu a techniku AMA-
VET dotací 500 tisíc korun, což 
pomůže s financováním III. 
ročníku Programu vytváření 
a rozvíjení zájmu žáků o vědec-
ké a technické obory v Pardu-
bickém kraji. „  důvodu nepříz-
nivé epidemiologické situace byl 
lo ský ročník po dvou okresních 
kolech soutěže Festival vědy 
a techniky pro děti a mládež 
v Pardubickém kraji přerušen. 
Půjde tedy o takové dokončení 
lo ského ročníku. Cílem progra-
mu je především zvýšit zájem 
žáků základních a středních 
škol o technické a přírodovědné 
obory,“ uvedl radní Pardubic-
kého kraje pro oblast školství 
Josef Kozel.
  V neposlední řadě kraj poskyt-
ne 200 tisíc korun Univerzitě 
Pardubice, a to na financování 
projektu Univerzita v pohybu. 

editel Památníku ámeček Viktor 
Janák (na snímku vpravo) s náměst-
kem primátora Jakubem Rychtec-
kým.         Foto: OM Š KUBELKA 

  PARDUBICE - Město v závěru lo -
ského roku dokončilo modernizaci 
světelného signalizačního zařízení 
na křižovatkách, která umožní v re-
álném čase reagovat na aktuální 
dopravní situaci. Spolu s obnovou 
devatenácti signalizačních zařízení 
se pustilo také do obnovy semaforu, 
jenž reguluje pohyb na přechodu 
u Zelené brány a u kterého moder-
nizace z technických důvodů trvala 
o něco déle. „Výpadek světelné signa-

Výpadek problémy nepřinesl,
bude se semafor vypínat častěji? 

lizace zde však nepřinesl výraznější 
komplikace v dopravě, naopak situ-
ace bez spuštěných semaforů byla 
mnohdy, především z důvodu nižší 
intenzity dopravy, pro chodce kom-
fortnější,“ podotkl náměstek primá-
tora Petr Kvaš. „Pečlivě zvážíme, 
zda by v některých časech mohl být 
semafor vypnut i nadále, ale pouze 
do doby, než se doprava po městě 
navrátí k původním hodnotám,“ do-
plnil.                                                    (iko)

v Chrudimi. Využili jsme nabídky 
ministerstva životního prostředí 
jít cestou současných technologií,“ 
říká starosta František Pilný. 
 „Jeden elektromobil poslouží 
odborům, které sídlí na radnici 
na Resselově náměstí, především 
Odboru investic a Odboru sprá-
vy majetku, jejichž pracovníci se 
po městě pohybují neustále. Dru-
hý vůz bude určen pro úředníky 

  CHRUDIM - Město a jeho úřad 
aktualizovaly svůj vozový park. 

ředníci mohou pro svoji práci 
začít využívat dva elektromobily 
neboli automobily na elektrický 
pohon. Jde o vozy Škoda Citigo iV. 
„Zaměstnanci úřadu se za svý-
mi každodenními povinnostmi 
po městě pohybují intenzivně, 
díky elektromobilům to bude bez 
další zátěže pro kvalitu ovzduší 

Pořídili úředníkům elektromobily
C D  DN CE DE N JE J  P

z velké budovy úřadu v Pardubické 
ulici, a to napříč odbory, pro jejich 
cesty po městě a kratší cesty v rám-
ci naší ORP,“ dodává starosta. 
   Výrobce uvádí dojezdovou 
vzdálenost tohoto typu vozu při-
bližně 250 km, což je naprosto 
postačující.                                                (apr) 

  PARDUBICE - Ani covid a ome-
zení volného pohybu nezasta-
vily odhodlání některých oby-
vatel města zbavit své okolí 
nepořádku, který po sobě za-
nechávají jejich spoluobčané. 
Letos pardubičtí dobrovolníci 
v rámci akce Ukli me Česko 
zaměřili svůj zájem zejména 
na lokalitu Červe ák.
  e je území bývalého vojen-
ského cvičiště, které nedávno 
získalo do svého majetku měs-
to, lidem blízké, prokázaly de-
sítky, a  organizovaných, nebo 
neorganizovaných, dobrovol-
níků, mezi nimiž nechyběly 
ani rodiny s dětmi, které při-
ložily ruku k dílu. O likvidaci 
hromad odpadu se nakonec po-
starali pracovníci Služeb měs-
ta Pardubic.                      (NaH)

Velký úklid
na Červe áku
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yšší dívčí 
  Je po Velikonocích, a tak jsme 
pro vás, milí čtenáři, připravili 
jarní test. Stačí vybrat z nabíze-
ných možností správné odpově-
di a zaslat je e-mailem na adre-
su tydenik.pernstejn seznam.
cz, nebo vhodit lístek do naší 
schránky v budově T-Stringu 
na Masarykově náměstí do pát-
ku 9.4. do 1  hodin. Vítězem se 
stane ten, kdo bude mít nejvíce 
správných odpovědí. V případě 
„rovnosti bodů“ rozhodne los. 
Soutěží se o lahev českého sektu.
  1. U které obce na Pardubic-
ku se nachází dřevěná socha 
slovanské bohyně spojova-
né s plodností, vláhou, zemí 
a ženskými pracemi jako je 
předení, v zásadě chápané 
jako bohyně matka či bohyně 
země?
a) eperka
b) Mokošín
c) Zástava
  2. Na konci 30. let minulého 
století se zcela vážně uvažova-
lo, že slovník českého jazyka 
obohatí slovo všoust. Co měl 
tento výraz označovat?
a) gól ve otbale
b) příslušníka ozbrojené henlei-
novské skupiny
c) závažný trestný čin
  3. Ve kterém zahraničním 
městě dosud nehrál pardubic-
ký orchestr Barocco sempre 
giovane?

a) Bielsko-Biala
b) Eisenach
c) Košice
  4. Vedle Františka Udržala byl 
významným představitelem 
agrární strany za první republi-
ky také poslanec Jindřich ilka, 
popravený v roce 1942 nacisty. 
Narodil se v Bílých Poličanech, 
ale jako rolník žil a působil 
na Pardubicku. Ve které obci?
a) Pohřebačka
b) Voleč
c) Staré dánice
  5. Syn bývalého rektora Uni-
verzity Pardubice se výrazně 
angažuje v aktivitách souvise-
jících s bojem proti pandemii 
koronaviru. Kdo je jeho otcem?
a) Ladislav Kudláček
b) Miroslav Lud ig
c) Jose  Panchartek
  . Současný sládek Pardubic-
kého pivovaru Michal Zimola 
pochází z nádherného kraje 
České republiky. Ze kterého?
a) eské středohoří
b) Jižní Morava
c) eskomoravská vrchovina
  7. Které město je zmíněno 
ve hře Divadla Járy Cimrmana 
Němý Bobeš?
a) Holice
b) Přelouč
c) Dašice      
  8. Ve kterém roce napadlo 
na Pardubicku 25. března až 
půl metru sněhu a bílá pokrýv-

ka vydržela na polích a lou-
kách až do konce dubna?
a) 1771
b) 1881
c) 19 1
  9. S východními Čechami 
jsou spjaty životy mnoha 
významných hudebních skla-
datelů. Který slavný tvůrce 
zemřel ve Skutči?
a) deněk Fibich
b) Vítězslav ovák
c) Jose  Bohuslav Foerster
  10. Ve které obci v okrese 
Pardubice nalezneme, vedle 
jiných míst v regionu a v re-
publice, v místním kostele 
pozoruhodné fresky Vojmíra 
Vokolka?
a) Dříteč
b) Kladruby nad Labem
c) Mikulovice
  11. Která ze slavných osob-
ností spojených s historií čes-
kého divadla a filmu se nena-
rodila v Pardubicích?
a) Emil Artur Longen
b) František Filipovský
c) Alois vehlík
  12. Se kterým městem v Par-
dubickém kraji jsou spojeny 
fotbalové začátky kanonýra 
současného FK Pardubice Da-
vida Hufa?
a) Králíky
b) Polička
c) Jevíčko       
     Připravil: ROMAN MARČ K   

PORADNA NRZP

  PARDUBICE - Od 1. 
d u b n a  2 0 2 1  j e  p o ra d -
na Národní rady osob se 
zdravotním postižením 
(NRZP ČR) poskytující od-
borné sociální a sociálně-
-právní poradenství osobám 
se zdravotním postižením, 
seniorům a pečujícím oso-
bám přestěhována do nových 
prostor na adrese: K Blaho-
bytu 17 3, 530 02 Pardubice 

Kraj s galerií ve mlýnech
zachovají zbytky technologií

  PARDUBICE – Přestože je 
přestavba hlavní budovy Au-
tomatických mlýnů v plném 
proudu, Východočeská gale-
rie už spolu s Pardubickým 
krajem připravuje úpravu 
výstavních prostor.

  Jejich součástí bude i sedm pů-
vodních zařízení mlýna. Ta je po-
třeba nyní očistit, zakonzervovat 
a rozmístit do interiérů. Dodavatel 
vzejde z výběrového řízení. 

Zajímavé pozůstatky

  „Dohodli jsme se s architektem 
Petrem Všetečkou, že určité po-
zůstatky funkčních mlýnských 
technologií v interiérech budoucí 
galerie zůstanou. Některé z nich 
jsou výtvarně velmi zajímavé 
a třeba spirálovitý shoz na mouku 
(na snímku) bude dominantou bu-
doucí kavárny. Ale i taková trans-
mise zavěšená pod stropem vstup-
ní haly dá návštěvníkovi pocítit, že 
exponátem nejsou jen vystavená 
díla, ale také budova samotná se 
svou architekturou a svým původ-
ním technickým určením,“ říká 
náměstek hejtmana pro kulturu 
a investice Roman Línek.

Projekt Petra Všetečky

  Většina mlýnských exponátů 
bude v nefunkčním stavu roz-
místěna podle architektonického 
projektu Petra Všetečky. U někte-
rých bude potřeba doplnit chy-
bějící části, zakonzervovat povr-
chy a zabezpečit je proti úrazu 
návštěvníků. Jedná se například 
o sprinklerové poplachové zvony 
s příslušenstvím a čerpadlo pro 
sprinklerový protipožární sys-
tém. Mimochodem s tímto zaříze-
ním experimentoval už Leonardo 
da Vinci v 15. století a systém se 
používá dodnes. Dále v galerii ná-
vštěvníci uvidí dva shozy na mou-
ku, jeden laminátový a druhý 
dřevěný. Zakonzervovaný bude 
i motor transmise včetně kabeláže, 
ocelové podstavy a reostatu. „Dva 
exponáty budou částečně funkč-
ní. Vysévací stroj získá v interié-
ru novou pozici a pod odborným 
dohledem ho bude možné ručně 
rozpohybovat. Na něm se ve mlý-
ně prosévala a třídila mouka. 
Trychtýř s transportním potrubím 
na zrno bude mít nově přidanou 
funkci svítidla,“ prozrazuje zají-
mavé detaily architekt Petr Všeteč-
ka.                        (zun) Foto: ARCHIV

  V minulém vydání Týdeníku 
Pernštejn byla na str. 2 zveřej-
něna fotografie zesnulého pana 
Václava Kulhánka alias Krychli-
če. Redakce neuvedla, že zdrojem 
dotyčného snímku je Evropské 
vydavatelství s.r.o. Pardubice. 
Za neúplné označení se tímto 
omlouváme.                             (red)    

Upřesnění k fotce

- Zelené Předměstí.                                                             
             JI KA  KRA OCHV LOV

  PARDUBICE  - V letošním 
roce si připomínáme 500 let od 
úmrtí vizionářského šlechtice 
Viléma z Pernštejna. Jeho rod 
výrazně poznamenal rozvoj 
velké části našeho kraje a díky 
jeho příslušníkům, ale i dalším 
významným rodům, zde do-
dnes zůstalo mnoho renesanč-
ních památek. Ty všechny chce 
mimo jiné přiblížit letošní pro-
gram nazvaný „500 let rene-
sance ve východních Čechách“. 
  „Zatím nás brzdí epidemie, 
abychom pozvali zájemce na 
živé přednášky a komento-
vané prohlídky. Pokud to jde, 
prezentujeme některé událos-
ti digitálně, a doufáme, že se 
začátkem léta situace vrátí do 
normálu a bude se mocI usku-
tečnit většina připravených 
akcí,“ řekl náměstek hejtmana 
Roman Línek. Všem zájemcům 
doporučil sledovat webovou 
stránku: vilem500.cz, kde orga-
nizátoři aktualizují informace.
Programem, který není závislý 
na otevření kulturních institu-
cí, je od 1. dubna do 30. června 
digitální výstava Pernštejnové 
v archivních dokumentech. Ta 
je k vidění na monitoru ve vý-
loze badatelny Státního okres-
ního archivu Pardubice v ulici 
Svaté Anežky České. „Předsta-

Listiny Pernštejnů ve výloze
víme veřejnosti digitální kopie 
listin z jednotlivých měst na-
šeho okresu. Nejstarší jsou z 
konce 15. století, většina pak z 
první poloviny 16. století. Zá-
jemci mohou nahlédnout i do 
tzv. Knihy městské rudé (1515-
1585), jediné kulturní památky 
okresního archivu, která ob-
sahuje mj. obecní nařízení tý-
kající se vnitřní správy města, 
ale především převody majet-
ku mezi měš any. Představena 
budou i dobová pečetidla a vy-
brané pečetě,“ sdělil vedoucí 
pracoviště Ladislav Hloušek. 

 (zun) Foto: ARCHIV

PŘES HOV N  PORADN  NRZP 
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O CENU PRO VÝHERCE

  ajenka kris – krosu skrývá název mechu, který patří mezi největ-
ší druhy u nás.

  3. ALI, ARA. – 4. ETAN, SÍTO, STOP, TLAK. – 5. TETAN, VALON. – . IZO-
TOP, KLESTÍ, KOLIKA, LONDÝN, NOVINA, OKÉNKO. – 8. ANATOMIE, 
LAKÝRNÍK, PARANOIA, ZÁKOLNÍK.                                   Autor: JIŘ  MO L
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: KURKUMOVN K. Pro 
výhru, kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: Martin 
BRHEL, Pardubice. Výhru možno vyzvednout po předchozí telefonic-
ké domluvě na č. 731 468 575 od úterý do 14 dnů od zveřejnění, pak 
výhra propadá.

  KOUP M garáž v Pardubicích do 
250 000,- Kč. Telefon 777 827 946.

INZERCE

E C  D P J  E EN  D N E

  PARDUBICE - Přestože 
kulturní stánky zůstávají 
stále zavřené, ve Východo-
českém divadle panuje čilý 
ruch.

  Nejenže se zkouší nové tituly 
(na své diváky čekají novinky 
Venkov, Normální debil 2, ít-
kovské bohyně či Jako břitva), 
„oprašují“ se stávající inscenace, 
pravidelně se vysílá online talk 
show Dveře dokořán (nově i její 
Speciál), natočeny byly Praštěné 
pohádky a „Bohyně“ vstoupily 
na Dramox, ve zvukovém studiu 
se herci znovu pustili do načítá-
ní povídek z knih českých auto-
rů. „Na jaře jsme točili audiona-
hrávky především z literatury 
pro děti. Te  natáčíme knihy pro 
dospělé,“ upřes uje autorka pro-
jektu Četba za časů korony, dra-
maturgyně Jana Pithartová.
  Herci začali autorem Ladisla-
vem Pecháčkem, známým pře-
devším oblíbenou filmovou sérií 
započatou již roku 1982 filmem 
Jak svět přichází o básníky, ale 
také filmy Dobří holubi se vrace-
jí, Vážení přátelé, ano a vynikají-
cí knihou Osvobozené kino Mír. 
Roku 2012 vydal soubor dvanácti 
povídek s kriminalistickými zá-
pletkami, nazvaný Hořká čokolá-
da, z nichž osm je již k poslechu.
Dalším spisovatelem, který dal 
pardubickým kumštýřům svo-

VAROHOVO – OS RU INOV  ROL DA

  200 g tvarohu tučnějšího, 3 
vejce, 2 lžíce kakaa. Nápl : 
200 g tvarohu tučnějšího, 
50 g odtučněného tvarohu, 
1 hrnek ostružin (rozmixo-
vat), stévie (dle chuti).

  Oddělíme si zvláš  žloutky 
a bílky. Do žloutků přidáme 
kakaový prášek, tvaroh a vše 
dobře promícháme. Ze tří bíl-
ků ušleháme tuhý sníh. Ten 
vmícháme do žloutků a opatr-
ně znovu promícháme. Směs 
natřeme silikonovou stěrkou 
na plech vyložený pečícím pa-
pírem. Těsto by mělo být vyso-
ké cca 0,5 cm. Pečeme v troubě 
vyhřáté na 190 c cca 10 - 15 
minut. Mezitím si v míse smí-

Vojtěchem Semerádem.
 Nejbližší koncert z Hudebního 
sálu pardubické radnice z díla 
Antonína Dvořáka, se sólisty Ja-
nem Talichem – housle, violistou 
Jiřím Kabátem a komorním or-
chestrem Barocco sempre giova-
ne, proběhne ve čtvrtek 15. dub-
na v 19 hodin.
  V neděli 18. dubna se otevře 
z krásného prostředí kostela sv. 
Vavřince ve Vysokém Mýtě video 
stream koncertu souboru Czech 
Brass – sdružení nejlepších čes-
kých hráčů na žes ové nástroje. 
Umělci se představí v dílech M. A. 
Charpentiera, P. J. Vejvanovského, 
J. S. Bacha a dalších.
  Následující týden, v sobotu 24. 
dubna 2021 v 17 hodin budeme 
vysílat z kostela sv. Jakuba Star-
šího v Přelouči koncert s názvem 
„Krása varhan a zpěvu“. činko-
vat budou Petra Alvarez – soprán, 
Rafael Alvarez – tenor, unikátní 

  PARDUBICKO - 43. mezi-
národní  festival  Pardu -
bické hudební jaro zahájil 
v březnu festivalovým pro-
logem s příznačným názvem 
Fortuna volubilis  (Štěstě-

na vrtkavá) ve Vojtěchově 
sálu pardubického zámku, 
dále Slavnostním zahajo-
vacím koncertem v Sukově 
síni Domu hudby k výročí 
180 let od narození Anto-
nína Dvořáka a koncertem 
Lobko icz tria v Hudebním 
sálu radnice. Publikum však 
tentokrát nahradily kamery 
a mikrofony. 

  V průběhu dubna budeme vysílat 
k výročí 500 let od úmrtí Viléma 
II. z Pernštejna (+ 8.4.1521) z kos-
tela svatého Jana Křtitele v Par-
dubicích „Re uiem za Viléma“. 

činkovat bude soubor Cappella 
Mariana s uměleckým vedoucím 

Starckovy varhany z roku 1692 
rozezní varhaník Jaroslav Tůma.
Všechny streamované koncerty 
můžete sledovat i po premiéře 
kdykoliv na stránkách www.par-
dubickehudebnijaro.cz , na Fa-
cebooku a Instagramu zdarma. 
Chcete-li si přesto zakoupit virtu-
ální vstupenku, zřídili jsme pro 
tyto účely transparentní účet. 
Budeme Vám vděčni za jakoukoli 
částku, kterou podpoříte umělce 
a kulturu v této nelehké době.
Číslo  transparentního účtu: 
297456761/0300
IBAN: CZ72 0300 0000 0002 9745 
6761
BIC/S IFT: CEKOCZPP
  Vážení příznivci Pardubického 
hudebního jara, v této chvíli je 
předčasné hovořit o dalších stre-
amech a náhradních termínech 
festivalových koncertů. Struč-
ně řečeno vyčkáváme, až nám 
to pandemická situace a vláda 
dovolí. Samozřejmě dáme vždy 
přednost živým koncertům, které 
se, jak pevně věříme, uskuteční 
v náhradních termínech. Poně-
kud se tedy ono jaro z názvu na-
šeho festivalu protáhne, možná 
až do konce tohoto kalendářního 
roku. Děkujeme za pochopení. 
                             JOSEF KREČMER
                               umělecký ředitel 
                          a dramaturg MF PHJ

KRIS – KROS

Pro 14. týden roku 2021
P D C  N

  Před 170 lety: 7.4.1851 - zastavila v Pardubicích poprvé vlaková pošta, 
čímž se výrazně zvýšil význam tehdejší pardubické poštovní sběrny a 
tehdejší pardubické železniční stanice. 
  Před 500 lety: 8.4.1521 - zemřel v Pardubicích Vilém z Pernštejna, za-
kladatel pernštejnského dominia na Pardubicku.
  Před 30 lety: 8.4.1991 - byla uzavřena smlouva mezi řadem města 
Pardubic, Okresním úřadem Pardubice, Městským úřadem v Chrudimi 
a ZD A ROSERVIS Staré Čívice o založení akcivé společnosti FREE ZONE 
Pardubice. 
  Před 0 lety: 11.3.19 1 - byla v pardubickém zámku otevřena výstava 
soutěžních návrhů na pomník ing. Jana Pernera, který měl být umístěn 
před novým nádražím.                                      (Připravováno ve spolupráci 
                                                                                  s Klubem přátel Pardubicka)

ECEP  P  PE EN  J DE N

Četba za časů korony chce potěšit 

P D C  DE N  J   E  E  

Festival zatím zůstává na sociálních sítích

lení k načítání svého díla, je Jiří 
Kratochvil, jenž dostal možnost 
svobodně publikovat až po roce 
1989, v současné době píše už se-
dmnáctý román. Kromě románů 
se soustavně věnuje i povídkové 
tvorbě. Poslední soubor poví-
dek, který zatím čeká na vydání, 
se jmenuje stejně jako známý 
film s Jean-Paulem Belmondem 
– Strach nad městem. Herci z něj 
natočili šest povídek.
  „Třetí knihou, jejíž poslech pro 

vás připravujeme, je novela Den, 
kdy slétly vlaštovky. V roce 1990 
ji napsal Ivan Binar, mimořádně 
originální autor knih pro dospě-
lé i děti, překladatel, někdejší re-
daktor rádia Svobodná Evropa,“ 
dodává Jana Pithartová.
  První povídky z nové řady Čet-
by za časů korony jsou uveřejně-
ny na webu divadla www.vcd.cz 
v rubrice Repertoár, poslechnout 
si je lze i na facebookovém profi-
lu divadla.                               (RaS) 

cháme tvaroh, rozmixované 
ostružiny a stévii. Jakmile 
bude těsto upečené, necháme 
ho vychladnout a poté jej na-
mažeme připravenou náplní. 
srolujeme do rolády, necháme 
vychladit v lednici a máme ho-
tovo. (mjm)        

O podpis Hany Hegerové stály
stovky lidí, vzpomíná Jiří Petr

  PARDUBICE – edávné úmrtí královny českého šansonu any egerové 
vyvolalo vzpomínku knihkupce a člena Akademie populární hudby Jiřího 
Petra. „Její autogramiáda patřila v našem obchodě k těm nejvíce navštíve-
ným. Venku stál a čekal na podpis slavné zpěvačky a herečky dav několika 
set lidí. A paní egerová brala vše v klidu jako opravdová dáma. Podepsala 
se tenkrát, jak vidíte na snímku, i své pardubické kolegyni uzaně roho-
vé,“ řekl naší redakci pan Petr, jenž nám otografii přibližně z roku 010 
zapůjčil ze svého bohatého archivu.     

lenové hereckého souboru V D Petr Borovec a Martina Sikorová při na-
táčení četby.                                                                            Foto: JIŘ  SEJKORA
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Programové prohlášení Rady Pardubického kraje 2020–2024

 (Dokončení dokumentu            
z minulých vydání)

12. MAJETEK

  Do správy a obnovy majetku 
Pardubického kraje v celko-
vé hodnotě více ne  5 mili-
ard korun zapojíme moderní 
technologie pro jeho e ektivní 
správu, sni ování energetic-
ké náročnosti a vyhodnoco-
vání potřebnosti investic.

SPRÁVA MAJETKU KRAJE

• Zrychlíme a zefektivníme
postup majetkoprávního vy-
pořádání pozemků zastavě-
ných silnicemi II. a III. třídy 
mezi krajem a jinými vlastníky 
nemovitých věcí, a to přede-
vším ve spolupráci se Správou 
a údržbou silnic Pardubické-
ho kraje. Budeme pokračovat 
v majetkoprávním vypořádání 
pozemků zastavěných silnice-
mi mezi krajem, obcemi a stá-
tem. Majetkoprávní analýzu 
budeme provádět již ve fázi pří-
pravy dopravních projektů, aby 
nevypořádané majetkoprávní 
vztahy nebránily anebo nezpo-
malovaly proces realizace in-
vestic a nebránily tak efektivní-
mu čerpání dotací z fondů EU.

 Budeme ve spolupráci s pří-
spěvkovými organizacemi, kte-
ré mají majetek kraje svěřen 
k hospodaření, důsledně vy-
hodnocovat potřebnost nemo-
vitého majetku, a to i pomocí 
inventarizace a kontrolní čin-
nosti prováděné na organiza-
cích kraje. 

 Nepotřebný majetek budeme 
i nadále nabízet transparent-
ním způsobem, a to formou vý-
běrových řízení pomocí obál-
kové metody, prostřednictvím 
realitních kanceláří, případně 
veřejnou dražbou, vždy s péčí 
řádného hospodáře.

 Pro řízení oprav a investic 
na nemovitém majetku bu-

deme vycházet z informačního 
portálu „FAMA +“, který věrohod-
ně vyhodnocuje stav opotřebení 
všech nemovitých věcí ve vlast-
nictví kraje. Dále budeme zavádět 
nové platformy a moderní meto-
dy, např. vytvářením digitálního 
modelu stavby od jejího návrhu 
po celou dobu její životnosti meto-
dou BIM.

ENERGETICKÁ POLITIKA 
KRAJE

 Trvale budeme provádět energe-
tický management v rámci normy 
ČSN EN 
ISO 50001.

 Zajistíme plnění úkolů stanove-
ných v územně energetické koncep-
ci kraje včetně interaktivních map. 
Budeme se zamýšlet a jednat o její 
trvalé aktualizaci, koordinovat a za-
jiš ovat investiční akce s cílem zvý-
šení energetické efektivity (projekty 
EPC, využití dotačních titulů apod.), 
zpracujeme akční plány a budeme 
spolupracovat s obcemi.

 Nákup potřebných energií bude-
me trvale optimalizovat vzhledem 
ke světovému vývoji cen s využi-
tím energetické burzy.

 Budeme postupně snižovat ener-
getickou náročnost krajských bu-
dov, především prostřednictvím 
energetického managementu, 
využíváním registru příležitostí, 
projektů EPC s využitím dotačních 
programů jako je např. Moderni-
zační fond.

 Budeme postupně snižovat nároč-
nost krajských budov na spotřebu 
vody především prostřednictvím in-
stalace úsporných prvků, dálkového 
sledování spotřeby a realizací opat-
ření na zadržování deš ové vody.

13. SPOR  A VOLNOČASOV  
AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH

  port patří v našem regionu 
mezi důle ité části ivota. u-
deme podporovat sportování 
všech věkových kategorií se za-
měřením na správný sportovní 
vývoj dětí a mláde e. Důle ité 
je rovně  pořádání tradičních 
a významných sportovních 
akcí v regionu a rovně  dr ba 
s pravidelnou obnovou stávají-
cích sportoviš .

• Ve spolupráci s krajskými svazy 
zajistíme pravidelné vyslání vý-
prav Pardubického kraje na dět-
ské olympiády.

 Podpoříme výchovu a sportovní 
aktivity mládeže. Zaměříme se jak 

na úspěšné sportovce, tak na za-
jištění podmínek sportování mlá-
deže pro všechny, včetně podpory 
dobrovolných trenérů.

 Budeme podporovat činnost hen-
dikepovaných sportovců a klubů, 
ve kterých se sdružují.

 Podpoříme činnost sportovních 
oddílů působících ve svém spor-
tovním odvětví v nejvyšších soutě-
žích. Rovněž podpoříme nejúspěš-
nější sportovce či kluby z regionu 
v účasti na významných meziná-
rodních akcích (evropské či světo-
vé šampionáty a poháry).

 Ve spolupráci s Českým klu-
bem olympioniků podpoříme 
Nadaci východočeského klubu 
olympioniků.

 Zaměříme se na podporu kraj-
s k ý c h  s t ř e š n í c h  o r g a n i z a c í 
ve sportu (Sokol, Orel, Česká unie 
sportu atd.).

 Budeme pokračovat s podporou 
olympiád dětí a mládeže Pardu-
bického kraje a rovněž podpoří-
me vyhlášení nejlepších sportov-
ců regionu.

 Podpoříme konání tradičních 
a významných sportovních akcí 
v regionu.

 Zahájíme spolupráci s Národní 
sportovní agenturou ve věci pod-
pory sportu, turistiky a sportovní 
reprezentace kraje.

 CESTOVNÍ RUCH

 Využijeme atraktivity kraje (pa-

mátky UNESCO, dokončené pa-
mátkové a turistické projekty) pro 
zlepšení parametrů cestovního ru-
chu, a to i posílením činnosti Desti-
nační společnosti Východní Čechy, 
oblastních destinačních manage-
mentů a turistických informač-
ních center.

 Podpoříme realizaci investičních 
projektů v cestovním ruchu.

 Podpoříme budování cykloste-
zek a singltreků v kraji, zejména 
dálkové cyklotrasy č. 2 – Labská        
cyklostezka.

 Podpoříme údržbu turistického 
značení ve spolupráci s Klubem 
českých turistů.

 Budeme podporovat systém ří-
zení destinačního managemen-
tu Pardubického kraje na úrovni 
Destinační společnosti Východní 
Čechy, turistických oblastí a infor-
mačních center.

14. INFORMATIKA

  n ormační a komunikační 
technologie jsou silným nástro-
jem dnešní doby, který Pardu-
bický kraj pou ívá ve prospěch 
široké veřejnosti a rozvoje regi-
onu, a  u  jde o samotný řad, 
školy, zdravotnická zařízení 
nebo kulturní instituce.

DI I ALIZACE ŘADU, 
E-GOVERNMENT 

 Budeme pokračovat ve zjed-
nodušování přístupu veřej-
nosti k elektronickým služ-
bám a v zavádění nových 

služeb včetně využití elek-
tronických identit (elekt-
ronický občanský průkaz, 
bankovní identity, atd.).

 Zrealizujeme Digitální tech-
nickou mapu Pardubického 
kraje.

KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOS

 Budeme usilovat o udržení 
přední pozice v kybernetické 
ochraně informací občanů, re-
gionu a státu.

I  V DALŠ CH ODV V CH 
(DOPRAVA, ZDRAVOTNICTVÍ 
atd.)

 Budeme dále rozvíjet pozici 
odborného partnera v digitali-
zaci pro ostatní odvětví veřej-
né správy.

IT INFRASTRUKTURA

 Rozvojem moderní IT infra-
struktury zkvalitníme přístup 
úřadu k občanům.

 Budeme pokračovat v moder-
nizaci a dalším rozvoji služeb 
Regionální datové sítě.

STRATEGIE

 Zajistíme plnění úkolů vy-
plývajících ze Strategie in-
formačních a komunikačních 
technologií Pardubického 
kraje včetně finanční podpory 
realizace

Foto: BEDŘICH PR CHENSK

PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO ZATÍM JEN ONLINE
43. mezinárodní festival Pardubické hudební jaro zahájil v březnu festivalovým prologem s příznačným názvem 
„Fortuna volubilis“ (Štěstěna vrtkavá) ve Vojtěchově sálu pardubického zámku, Slavnostním zahajovacím 
koncertem v Sukově síni Domu hudby k výročí 180 let od narození Antonína Dvořáka a koncertem
Lobkowicz tria v Hudebním sálu radnice. Publikum však tentokrát nahradily kamery a mikrofony. 
Ještě v dubnu budeme vysílat k výročí 500 let od úmrtí Viléma II. z Pernštejna z kostela svatého Jana Křtitele
v Pardubicích „Requiem za Viléma“. Účinkovat bude soubor Cappella Mariana s uměleckým vedoucím Vojtěchem 
Semerádem. Ve čtvrtek 15. dubna v 19 hodin proběhne koncert z Hudebního sálu pardubické radnice s díly 
Antonína Dvořáka, sólisty Janem Talichem – housle, violistou Jiřím Kabátem a komorním orchestrem Barocco 
sempre giovane.
Všechny streamované koncerty můžete sledovat i po premiéře kdykoliv na  www.pardubickehudebnijaro.cz,
na Facebooku a Instagramu zdarma. Chcete-li si přesto zakoupit virtuální vstupenku, zřídili jsme pro
tyto účely transparentní účet.
Další průběh festivalu se bude odvíjet od aktuálního vývoje epidemické situace a vládních opatření.

Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg MF PHJ
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  Nedávno se k nešvarům 
při používání českého 
jazyka věcně a zárove  
vtipně vyjádřil vedoucí 
redaktor ýdeníku Pern-
štejn Roman Marčák. 

  Musím mu dát za pravdu. Ně-
kteří lidé dnes češtinou opovr-
hují a ani neznají její základní 
pravidla. Český jazyk je díky 
našim předkům velmi propra-
covaný, ale pro cizince je dosti 
složitý. Jako Češi bychom však 
měli znát základní pravidla 
mateřského jazyka, zejména 
pokud se vyjadřujeme písem-
ně na veřejnosti.
  Před časem jsem jako mís-
tostarosta šestého obvodu zjis-
til, že deset (!) označení míst-

NE   P D CE  P N  E , E  DE P    N E  P N

rychle vyměněna, ale chybný text 
tam je dosud, i když na nové tabul-
ce. Přitom vím, že některé stejné 
značky v našem městě mají bez-
chybné tabulky. Chce to jen vědět, 
s jakým pádem se pojí příslušná 
předložka. 
  Zajímavou situaci jsem nedávno 
zaznamenal na rohu ulic Češkovy 
a Teplého, asi padesát metrů od 
úřadu pátého obvodu. Obdobná 
dopl ková tabulka byla u značky 
pro Češkovu ulici dlouhodobě na-
psána se stejnou chybou jako ve 
Svítkově, ale tabulka pro opačný 
směr, vzdálená asi deset metrů od 
té první, byla správná. V minulých 
dnech však přeci jen někdo doda-
tečně přepsal chybné písmeno „y“ 
na správné „u“. 
  Nemusíme ale chodit nijak dale-

ních částí obvodu, dříve vesnic, 
je na informativních dopravních 
značkách u silnic napsáno chybně. 
Dosáhl jsem toho, že názvy byly 
opraveny. Po nějaké době ale byly 
v případě Starých Čívic tyto čtyři 
bezchybně napsané tabule opět 
vyměněny za chybné (1). Tento 
stav trvá už několik let, ale patřič-
ným orgánům to nevadí. 
  Později jsem na magistrátu žádal, 
aby vyměnil ve Svítkově jednu již 
nezřetelnou zákazovou doprav-
ní značku s dopl kovou tabulkou 
„Mimo dopravní obsluhy“. Chtěl 
jsem ale, aby tam bylo napsáno v 
souladu s pravidly českého pra-
vopisu „Mimo dopravní obsluhu“. 
Byl jsem upozorněn, že musím 
přijmout takový text, jaký je město 
zvyklé psát. Značka sice byla velmi 

ko. Například u polikliniky Vektor 
je v okruhu několika desítek metrů 
nejméně deset dopravních značek 
s tabulkami odporujícími pravi-
dlům českého pravopisu (2). Také 
na dalších místech v Pardubicích 
se můžeme setkat s nesprávnými 
texty u značek (3). 
  U některých z nich je chybná jen 
část nápisu. Bohužel tabulka s chy-
bou byla umístěna i vedle školy ve 
Svítkově (4), kde se děti zárove  
učí správně užívat český jazyk.  
Nejde ale jen o dopravní značky. V 
obchodě si můžeme koupit třeba 
podeskýlková vejce, jak nás upo-
zor ují odborně natištěné velké 
nápisy na krabicích (5). Bylo by 
také zajímavé vědět, jakými pra-
vidly pro psaní velkých písmen 
na začátku slov se řídil autor re-

klamní tabule, který v prvním 
řádku píše „Vazárna Květin“, ve 
druhém „smuteční Kytice“ a ve 
třetím „smuteční věnce“.
  Text na podobných tabulkách 
nebo obalech jistě někdo navr-
huje, pověřený pracovník nápis 
vytvoří, někdo správnost textu 
schvaluje a další osoba nápis 
umis uje do veřejného prostoru. 
Je smutné, že nikomu z této řady 
lidí nevadí, že nápis je chybný. 
  Někdo možná namítne, že ta-
bulky u dopravních značek jsou 
často chybně napsané i na ji-
ných místech naší republiky. To 
je pravda. Nemohly by ale být 
Pardubice třeba prvním měs-
tem, které je bude psát správně                              
                         MIROSLAV RUBEŠ
                                      Foto: autor                                                                                                             

Chovejme se k našemu mateřskému jazyku s úctou

1. 2. 3. 4.

Zkuste si zapamatovat: vilem500.cz
J P  E  P  N  E  P  

  PARDUBICE - Se začátkem 
projektu k připomínce 500 
let od smrti Viléma z Pern-
štejna spustil Pardubický 
kraj v lo ském roce ebové 
stránky vilem500.cz. Najdete 
na nich aktuální informace, 
ale také různé dobové doku-
menty týkající se Pernštejnů 
a renesance v našem kraji. 

  „Zejména do té doby, než se bu-
dou moci konat připravené akce 
na různých místech v kraji živě, 
je webová stránka vilem500.cz 
naším hlavním komunikačním 
kanálem mezi organizátory a ve-
řejností,“ říká náměstek hejtma-
na pro kulturu Roman Línek. „V 
programu 500 let renesance ve 
východních Čechách chceme na-
bízet pohledy do historie, umění, 
stavitelství nebo i vojenství rané-
ho středověku v našem regionu, 
ale také na tyto tradice s hrdostí 
navazovat. Uvidíte tu kalendář 
připravených akcí asi 35 organizá-
torů, který budeme v čase aktuali-
zovat podle toho, co nám situace 
dovolí. Věřím, že v létě už bude 
možné cestovat po památkách a 
venkovních expozicích, účastnit se 

naší soutěže a k inspiraci na výlety 
používat interaktivní mapu rene-
sančních a pernštejnských pamá-
tek,“ dodává Línek.

Pernštejnské Pardubice

  Jedním ze zajímavých příspěvků 
v sekci Videa je videodokument 
Pernštejnské Pardubice připrave-
ný pro Východočeském muzeum 
v Pardubicích v roce 1996. Z hle-
diska historie je vše stále platné 
i dosud, jen město, a hlavně sa-
motný pardubický zámek se za 
tu dobu mění viditelně k lepšímu, 
jak se o tom můžete přesvědčit na 
vlastní oči.

Pernštejnská rezidence

  Na zámku se chýlí k závěru velký 
projekt rekonstrukce spolufinan-
covaný Evropskou unií. Jeho vý-
stupem bude nová stálá expozice 
Východočeského muzea s názvem 
Pernštejnská rezidence – nejstar-
ší renesance v Čechách.  Ta bude 
otevřena v závěru letošního roku 
a poprvé představí zámek nejen 
jako výstavní prostory muzea, ale 
jako šlechtické sídlo významného 

rodu. Na rekonstrukci budou če-
kat ještě společenské sály v sever-
ním křídle, na které je schválená 
architektonická studie ateliéru 
Evy Jiřičné.

Prezentace venku

  „V současné době sázíme na 
prezentace venku. Od května 
chceme představit 15 venkov-
ních panelů s různými vilémov-
skými a dalšími renesančními 
tématy. Velká část bude na růz-
ných místech v Pardubicích, ale 
další najdou zájemci také v Láz-
ních Bohdaneč, Kladrubech nad 
Labem, v Chrudimi, Litomyšli, 
Lanškrouně a v Moravské Tře-
bové. Kdo navštíví všechna mís-
ta a dobře si přečte texty, jistě 
správně odpoví na soutěžní otáz-
ky. Tak získá potřebné groše a do-
hromady nasbírá přesný obnos, 
potřebný do truhly Viléma z Per-
nštejna,“ prozrazuje o plánované 
soutěži Roman Línek. Skuteč-
ná truhla se zachovala prázdná 
(sic!) ve sklepení pardubického 
zámku a její prohlídka bude jed-
nou z cen, které organizátoři při-
chystali.                                  (zun) 

5.

Cesta pro bro nfieldy
a potenciál jejich rozvoje

 PARDUBICKO – Lokality 
bro nfieldů skýtají velký po-
tenciál dalšího rozvoje, což 
si uvědomuje i Pardubický 
kraj. Na svém nedávném jed-
nání se problematikou zabý-
vala krajská rada. 

  Za brownfield je považováno 
území či nemovitost, které jsou 
nevyužívané, zanedbané a často 
s sebou nesou i stopu ekologické 
zátěže. Vzniká jako pozůstatek 
průmyslové, zemědělské, vojen-
ské, rezidenční či jiné aktivity a 
bez patřičné regenerace jej nelze 
využívat. Regenerace opuštěných 
areálů má pozitivní sociální i eko-
nomický dopad na danou oblast, a 
proto je jejich revitalizace důležitá 
pro udržitelný rozvoj území.
  „Na celospolečenskou důležitost 
revitalizace brownfieldů pouka-
zuje hned několik koncepčních 
dokumentů na všech úrovních ve-
řejné správy. Pardubický kraj úzce 
spolupracuje s agenturou CzechIn-
vest, která mapuje v jednotlivých 
krajích odpovídající lokality i stu-
pe  jejich připravenosti na rege-
neraci areálu. Mapování proběhlo 
i v Pardubickém kraji, kde byly 
vytipovány celkem tři lokality,“ 
uvedl hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický. 
  Společně s agenturou vyrazil 
do terénu Ladislav Valtr, radní 
pro regionální rozvoj a evropské 
fondy. „Prošli jsme si areál Perla 
v stí nad Orlicí a areál Miltra v 
Moravské Třebové. Zatímco v bý-
valém textilním závodě už budují, 
Moravská Třebová svůj projekt 
teprve připravuje. Naším úkolem 
bylo region zmapovat, další kroky 
budou teprve následovat,“ uvedl.
V Perle v stí nad Orlicí se už v 
tuto chvíli staví Dům dětí a mlá-
deže, který je spolufinancován z 
národního programu na podporu 

brownfieldů. O osudu adminis-
trativní budovy prozatím není 
rozhodnuto. Město stí nad Orlicí 
nabídlo dvě třetiny budovy k pro-
deji, zbylá část budovy zůstane ve 
vlastnictví města. To bude usilovat 
o vybudování galerie.
V druhé vytipované lokalitě, are-
álu Miltra v Moravské Třebové, 
město usiluje o vybudování kul-
turního a společenského centra za 
finanční podpory plynoucí z Ná-
rodního plánu obnovy.
  Poslední lokalitou jsou in-
ternitzovy automatické mlýny 
v Pardubicích, s jejichž opravou 
se už započalo. Město Pardubice 
zde buduje polytechnické dílny a 
městskou galerii, Pardubický kraj 
realizuje výstavbu krajské galerie. 
Zbylá část areálu vlastněná sou-
kromým subjektem by měla být 
využita komerčním způsobem.
O podporu také zažádal soukromý 
subjekt pro obnovu bývalého svi-
tavského areálu Vigona. Areál by 
se měl proměnit ve výrobnu no-
vých netkaných textilií sloužících 
pro produkci komponentů pro 
zdravotnictví. 
  Předpokládá se, že podpora by 
mohla být přidělena jedné až dvě-
ma lokalitám. Významné slovo při 
rozhodování budou mít mimo jiné 
regionální stálé konference.
  „V našem regionu si finanční pod-
poru zaslouží i další menší brown-
fieldy. Jednotlivé projekty budou 
moci čerpat dotaci až ve výši 20 
milionů,“ dodal Ladislav Valtr, 
radní pro regionální rozvoj a ev-
ropské fondy.
  Regionální rozvojová agentura 
sestavila databázi brownfieldů v 
celém kraji. Jejím cílem je umožnit 
investorům, ale i široké veřejnosti 
získat utříděné informace o nevy-
užívaných lokalitách v Pardubic-
kém kraji. Databázi naleznete na 
www.brownfieldy-pk.cz.         (PaS)

                                                                 Ilustrační foto: BEDŘICH PR CHENSK
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PARDUBICE – V základní části 
extraligy odehrálo Dynamo 52 
zápasů s osmadvaceti výhrami, 
při nichž získalo 81 bodů a skó-
re 141:146. Ve 26 zápasech doma 
vyhrály Pardubice 16x, měly 
skóre 75:68 a získaly 44 bodů. 
Na venkovních kluzištích to pak 
bylo o poznání slabší – 12 výher, 
37 bodů, skóre 66:78. Dynamo v 
základní části sehrálo 172 přesi-
lovek a vstřelilo v nich 38 gólů. 
Téměř stejný počet (36) však in-
kasovalo ve 165 oslabeních. Krá-
lův tým se dohromady podělil o 
512 trestných minut. Na branku 
soupeře vyslaly Pardubice 1506 
střel a celkově v této statistice 
obsadily sedmé místo  (1. Třinec 
1685, 14. Zlín 1402). Na vhazova-
ná se hokejisté Dynama postavi-
li 3047x (1509:1538). Play-off: V 
osmi zápasech vyhrálo Dynamo 
třikrát při celkovém skóre 24:23. 
Během předkola a následného 
čtvrtfinále sehrály Pardubice 37 
přesilovek (nejvíc ze všech týmů) 
a vsítily při nich 6 gólů. Devět 
branek (nejvíc ze všech) pak ale 
pardubičtí hokejisté inkasovali 
během 40 oslabení (rovněž nejvíc 
ze všech týmů). Branku soupeřů 
zasypalo Dynamo během vyřa-
zovací části celkem 265 střelami, 
přičemž obsadilo v této statistice 
druhé místo za Kometou. Mírný 
klad vykazují i statistiky vhazo-
vání – pardubičtí hráči se posta-
vili 548x na buly, přičemž ji 277x 
ovládli a 271x prohráli.         (saf)

V play-off Dynamo ovládlo 
přesilovky i oslabení

  PARDUBICE – Sezona pro 
Dynamo sice skončila teprve 

Barulin a Kosticyn končí. Nahradí je Frodl s Radilem?
n e d á v n o , 
nicméně již 
delší dobu 
se  buduje 
kádr pro tu 
další. 

  Mnoho hráčů současného týmu 
podepsalo nové kontrakty, někte-
ří však mají namířeno jinam. Ofi-
ciálně už skončily i dvě východní 
posily – Konstantin Barulin i An-
drej Kosticyn. Oba již dokonce 
odletěli domů. „Někteří hráči na-
šeho kádru již mají neoficiálně 
podepsáno jinde, takže to musí-
me rozhodně řešit. Nějaká jména 
jsou, ale musíme si počkat až na 
první květnový den,“ zmínil kouč 
A týmu Richard Král. Pokračovat 
v Dynamu s čerstvými kontrak-
ty by měli mimo jiné například 
i Camara, Paulovič, Anděl, Klou-
ček, Bučko, Koffer či v neposlední 
řadě Blümel. Do týmu však podle 
zákulisních informací míří i dal-
ší hvězdy. V červenobílém dresu 
by se měl objevit dosavadní gó-
lman Plzně Dominik Frodl, na 
spadnutí je pak i návrat Lukáše 
Radila.                                    (saf)

 Kouč Dynama Richard Král povede A-tým také v příští sezoně. 
 Foto: MILAN KŘIČEK

Král byl za krále, ale mohlo být i lépe
  PARDUBICE - Premiérovou 
sezonu v pozici hlavního 

Nakládal, Poulíček, 
Camara a ti druzí aneb 
NEJ hokejisté Dynama

  PARDUBICE - Základní část (52 
zápasů): Nejvíc utkání sehrá-
li: Mikuš, Nakládal, Kolář (51);
nejvíc gólů: Camara (21); nejvíc 
asistencí: Kousal (24); nejvíc ví-
tězných gólů: Camara (6); nejvíc 
trestných minut: Camara, Naklá-
dal (52); nejdelší průměrný čas 
strávený na ledě během jednoho 
utkání: Nakládal (21:51); nejvíc 
času na ledě během oslabení cel-
kově: Poulíček (116 minut a 19 vte-
řin); nejvíc času na ledě během 
přesilovek celkově: Nakládal (143 
minut a 39 vteřin); nejvíc vhazo-
vání: Poulíček (995 – 572 vítěz-
ných); nejlepší v bodování plus 
minus: Paulovič: (+11); nejvíc 
hitů: Poulíček (43); nejvíc zbloko-
vaných střel: Nakládal (100); nej-
lepší statistiky brankáře: Vladař 
(6 zápasů, 4 výhry, 1 čisté konto, 
procentuální úspěšnost 95,58).
Play-off (8 zápasů): Nejvíc utká-
ní: 16 hráčů nastoupilo do všech 
osmi zápasů; nejvíc gólů: Camara, 
Kosticyn (4); nejvíc asistencí: Zo-
horna (5); nejvíc vítězných gólů: 
Kosticyn, Nakládal, Vála (1); nejvíc 
trestných minut: Camara (28); 
nejdelší průměrný čas strávený 
na ledě během jednoho utkání: 
Nakládal (22:56); nejvíc času na 
ledě během oslabení celkově: 
Vála (22:26); nejvíc času na ledě 
během přesilovek celkově: Na-
kládal (31:29); nejvíc vhazování: 
Poulíček (165 – 100 vítězných); 
nejlepší v bodování plus minus: 
Camara, Ďaloga (+4); nejvíc hitů: 
Kousal (11); nejvíc zblokovaných 
střel: Nakládal (22); nejlepší sta-
tistiky brankáře: Klouček (8 zá-
pasů, 3 výhry, procentuální úspěš-
nost 92,13).                                 (saf) 

kouče Dy-
nama má 
z a  s e b o u 
R i c h a r d 
Král. 

Celek přebí-
ral v listopa-

  PARDUBICE - Vedení hokejového 
Dynama se domluvilo na další spo-
lupráci se současným trenérským 
štábem. „Richard Král, David Havíř, 
Petr Sýkora a Tomáš Rolinek splni-
li to, co jsme od nich očekávali. Od 
svého nástupu vtiskli mužstvu no-
vou tvář a s jejich prací jsme spoko-
jeni. Proto jsme se se všemi domlu-
vili na další spolupráci,“ oznámil 
sportovní ředitel HC Dynamo Par-
dubice Dušan Salfický. „Vnímáme to 
jako ocenění naší práce a do té další 
nám to dává větší klid. Je dobře, že 
víme, že strávíme s týmem letní pří-
pravu. Vždycky je pro trenéry lepší 
absolvovat letní přípravu, mohou 
díky tomu mužstvo detailněji po-

Hokejové ikony Pardubic povedou 
Dynamo i v nadcházející sezoně  

znat, připravit si ho ve spolupráci s 
kondičním trenérem, jak potřebují, 
a jít od začátku společně do nové 
sezony,“ nechal se slyšet pardubic-
ký rodák Richard Král. Noví trené-
ři převzali mužstvo 21. listopadu a 
hned následující den vedli Dynamo 
při výhře 7:6 po prodloužení nad 
Oceláři z Třince. „Jak pro vede-
ní, tak i pro nás to byla obrovská 
vzpruha, když to převzali. Dávají 
prostor mladým, což je dobře. Jsme 
tu jedna velká parta, trenéři se snaží 
být vůči nám hodně otevření, kama-
rádští. Věřím, že úspěšně navážeme 
na to, co jsme tu začali a budeme jen 
lepší,“ řekl kapitán mužstva Jakub 
Nakládal.                                                          (saf)

  PARDUBICE – Dlouholetý pod-
košový pilíř pardubického týmu 
Kamil Švrdlík bude i v několika 
následujících sezonách oblékat 
červenobílý dres Beksy. Současný 
kapitán, jenž v Pardubicích působí 
již od sezony 2015/2016, podepsal 
s klubem nový, víceletý kontrakt. 
Kamil Švrdlík, který v listopadu 
oslavil 34. narozeniny, nedávno 
pokořil metu 400 odehraných zá-
pasů v Kooperativa NBL v nichž 
zaznamenal téměř čtyři a půl ti-
síce bodů. „Kamil se vypracoval 
v jednoho z klíčových hráčů a vě-
říme, že jím bude i nadále. Kom-
binace jeho fyzické hry, zkušeností 
a nezdolné touhy po vítězství jsou 
aspekty, které v našem týmu po-
třebujeme,“ řekl sportovní ředitel 
basketbalového klubu BK JIP Par-
dubice Radek Nečas.                  (saf)

1. Nymburk 27 26  1  2690:2087 96.3
2. Opava 27 19  8  2357:2180 70.4
3. Kolín 27 18  9  2379:2225 66.7
4. USK Praha 28 16 12 2221:2230 57.1
5. Brno 29 15 14 2375:2339 51.7
6. Pardubice 28 12 16 2265:2345 42.9

Pardubičtí basketbalisté po pauze se střídavými úspěchy
  PARDUBICE – Po třítýdenní ko-
ronavirové pauze se pardubičtí ronavirové pauze se pardubičtí 

basketbalisté 
opět zapo-
jili do bojů 
o body. I přes 
p o m ě r n ě 
dlouhou ab-
senci trénin-

ků zvládla Beksa ve středu další 
utkání nadstavby v Praze a z palu-
bovky USK si odvezla cenné vítěz-
ství. Střelecky opět zazářil Tomáš 
Vyoral, který si připsal 29 bodů! 
Následné sobotní utkání na Dašic-
ké však už tolik radosti nepřineslo. 
Pardubice nestačily na Opavu, kte-
ré nakonec podlehly o sedm bodů. 
I nadále tak Beksa zůstává na šesté 
příčce nadstavbové skupiny A1.
9. kolo nadstavby: USK Praha 
- BK JIP Pardubice 72:77 (23:23, 
17:20, 15:22, 17:12). Body Pardu-

bic: Vyoral 29 (+9 d.), Burnett 20, 
Dunans 11, Merešš 6, Slanina 4, Po-
toček 3, Heřman 2, Svojanovský 2. 
Nejvíc bodů USK: Proleta 23. PAR-
DUBICE: Dunans, Burnett, Vyoral, 
Slanina, Švrdlík, Merešš, Škranc, 
Potoček, Heřman, Svojanovský, 
(Tkadlec, Výcha). „Pro nás je to vel-
mi cenná výhra i posílení psychiky. 

Rozhodně se nám bude lépe praco-
vat na trénincích a dohánět kondič-
ní manko po koronavirové pauze,“ 
uvedl trenér Beksy Konvalinka.
10. kolo nadstavby: BK JIP Par-
dubice - BK Opava 84:91 (18:21, 
19:24, 24:22, 23:24). Body Par-
dubic: Burnett 18 (+9 d.), Švrdlík 
16, Vyoral 12 (+7 as.), Svoboda 

12, Merešš 10, Slanina 8, Potoček 
6, Škranc 2. Nejvíc bodů Opavy: 
Šiřina 17. PARDUBICE: Burnett, 
Vyoral, Slanina, Švrdlík, Potoček, 
Merešš, Škranc, Svojanovský, Svo-
boda, (Tkadlec, Heřman, Výcha). 
„Rozhodla naše menší trpělivost 
a koncentrace. Na doskoku jsme 
sice neprohráli, ale v klíčových 
situacích měla Opava rozhodně 
o balón víc nebo měli na balónů 
víc rukou, takže nás vlastně v do-
skoku zase porazila...,“ řekl k utká-
ní trenér Pardubic Adam Konva-
linka. Příště: Pardubice – Kolín 
(ČT 17.30).        (bkpardubice, saf)

Kamil Švrdlík podepsal 
nový kontrakt s Beksou

du ve spodních patrech tabulky, 
dostal se s ním až na sedmé mís-
to základní části a následně pře-
šel přes předkolo play-off. Svým 
způsobem tak byl za krále. A nic 
na tom nezměnila ani celkem 
jednoznačná konečná ve čtvrtfi-
nále. Uplynulou sezonu někdejší 
elitní hokejista Pardubic i Třince 
zhodnotil na klubovém webu:
  Jak s odstupem času nyní hod-
notíte vyřazení ve čtvrtfinále?
  Výsledek 0:4 je rozhodně ne-
úspěch. Všichni jsme věřili, že 
přes Mladou Boleslav můžeme 
přejít. Každý jiný výsledek by 
byl přijatelnější, na druhou stra-
nu takto dopadly všechny série, 
takže se z toho dá vyčíst, že se 
mohla projevit únava týmů, kte-
ré do konce základní části hrály 
o hodně, třikrát týdně, a pak šly 
do předkola a čtvrtfinále. Ostat-
ní celky měly deset dní volno, 
zregenerovaly a mělo to ve finá-
le dost vysoký význam.
  Byla velkým problémem kau-
za Jana Mandáta?
  Myslím si, že žádná kauza niko-
mu nepomůže, Honza byl pro nás 
jeden z klíčových hráčů a vliv na 
tým to mělo. Když už ne psychic-
ky, tak výkonnostně, protože to 
byl platný hráč. Spekulovalo se o 
tom, psalo, ale já si myslím, že to 

nemělo takový vliv, abychom se 
dostali do krize. Je naprosto nor-
mální, že některé zápasy v sezo-
ně prostě prohrajete... 
  Co se týče brankářské otázky, 
hodně jste věřil Milanu Klouč-
kovi. Nezklamal?
  Určitě ne. Bylo to jeho první 
play-off a vlastně celá sezona. 
Podával velice kvalitní výkony, 
třetí a čtvrtý zápas mu tam sice 
něco napadalo, ale Boleslav měla 
dobrý tlak do brány a využívala 
hráče na brankovišti. Když vez-
mu v potaz, jak zápasy odchytal 
a jak se se situací popral, určitě 
nezklamal. Jeho výkonnost má 
stoupající tendenci, je to mladý 
gólman, který se může zlepšovat 

a být daleko lepší.
  Záda mu kryl zkušený Barulin. 
Jak se sžil s rolí náhradníka?
  Přišel sem s tím, že bude jednič-
ka. Je to gólman s velkou historií, 
odchytal různé světové šampio-
náty a my jsme také na začátku 
předpokládali, že bude plnit roli 
jedničky. Jak ale šly zápasy, s jeho 
výkony jsme někdy nebyli spo-
kojeni a Milan chytal dobře, tak 
jsme se prostě rozhodli pro něj. 
  Mohl se ale přesto Milan Klou-
ček od Barulina něco naučit?
  Zejména rozehrávku, v té byl 
Konstantin výborný. Snad si od 
něj Milan něco vzal, rozehrávka 
a práce s holí je totiž jeho mož-
ná slabina. Naopak Barulin ji má 
fantastickou.
  Jaký je plán na následující 
týdny, nastoupili hráči na do-
volenou?
  Oficiálně jsme po čtvrtfinále 
ukončili sezonu, řešili jsme, jaký 
bude program, do kabiny přišlo 
i vedení. Absolvovali jsme poho-
vory a kluci pak dostali volno. 
Od půlky dubna se budou připra-
vovat individuálně a začátkem 
května odstartujeme letní pří-
pravu, která by měla trvat devět 
týdnů.                 (hcdynamo, saf)

  Symbolický odchod východních hvězd. Barulin ani Kosticyn už v Dynamu pů-
sobit nebudou...                                                                                 Foto: MILAN KŘIČEK

Dinis slaví 65!
  PARDUBICE – Bývalý hokejový útoč-
ník Tesly Ladislav Dinis slaví právě dnes 
pětašedesáté narozeniny! Mistr republi-
ky s Pardubicemi z roku 1987 (přičemž 
v rozhodujícím pátém finále proti Jihla-
vě nahrával na úvodní gól Jiroutkovi) se 
narodil 6. dubna 1956 v Chomutově, kde 
hokejově vyrůstal. Je držitelem stříbrné 
medaile z ME juniorů 1975 ve Francii. 
V dresu Pardubic s číslem 14 odehrál té-
měř 300 ligových utkání, ve kterých za-
znamenal 117 bodů (38+79). Po ukonče-
ní hráčské kariéry byl „Pišta“ kustodem 
A týmu Pardubic, aby následně trénoval 
pardubickou mládež.                     (saf, vlk)
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Vítěznou branku Pardubic vstřelil Bra-
zilec E erton. Foto: MILAN KŘIČEK

Na Hané rozhodl g l E ertona

1. Slavia Praha 25 20 5  0  70:15 65
2. Sparta Praha 23 16 3  4  54:26 51
3. Slovácko 23 14 4  5  45:23 46
4. Jablonec 24 14 4  6  40:27 46
5. Liberec 25 12 7  6  37:22 43
6. Plze  23 12 4  7  41:27 40
7. Pardubice 24 10 5  9  24:31 35
8. Ostrava 25  9  7  9  33:25 34
9. Olomouc 24  8  9  7  30:26 33
10. Č. Budějovice 25  7 10 8  27:33 31
11. Bohemians 25  7  9  9  26:28 30
12. Zlín 24  8  5 11 25:31 29
13. Karviná 25  7  8 10 27:38 29
14. Teplice 25  6  5 14 27:53 23
15. Ml. Boleslav 25  4  9 12 29:42 21
16. Brno 25  3  8 14 19:39 17
17. Opava 25  3  6 16 16:49 15
18. Příbram 25  2  8 15 17:52 14

  LEONDIN ISOLA - Mladí-
cí z pardubické cyklistické 
profi stáje opforex A  
Investments dokázali z ne-
dávných závodů vytěžit ma-
ximum. 

  Karel Camrda se prosadil v rakous-
kém poháru v Leondingu, kdy dojel 
čtvrtý v kategorii ELITE, zatímco 
Tomáš Bárta v P Slovenian Istria 
šestý. V kategorii U23 oba cyklisté 
shodně vybojovali 2. místo! „Karel 
i Tomáš dojeli v TOP 10, což byl náš 
cíl. Obě skupiny navíc zajely skvěle 
takticky, kluci jeli týmově. Už te  je 
vidět, že máme v následujících zá-

Camrda i Bárta se radují ze stříbra
vodech na čem stavět,“ okomento-
val výkony svých svěřenců sportov-
ní ředitel Topforex ATT Investments 
Petr Kaltofen. Vedení týmu jej roz-
dělilo na dvě skupiny, takže nadějní 
cyklisté závodili na dvou frontách. 
V Leondingu se závodu rakouského 
poháru zúčastnili Camrda, Het eiš, 
Jakoubek, Janoš a Klabouch. Prvně 
jmenovaný, devatenáctiletý Karel 
Camrda, potvrdil formu z minulých 
mítinků, a i přes deštivé počasí do-
jel v závěrečném spurtu na skvělém 
4. místě kategorie ELITE, respekti-
ve 2. místě v kategorii U23. Druhá 
skupina ve složení Tomáš Bárta, 
Štoček, ajdula, Tyrpekl, Fiala a Vol-
tr startovala v závodě kategorie 
UCI P Slovenian Istria. Na rozdíl 
od Rakouska cyklisty čekalo ve Slo-
vinsku slunné, ale větrné počasí. 
Zvlněná tra , dlouhá 157 kilometrů, 

  OLOMOUC - Pardubičtí fot-
balisté mají v této sezoně 
na olomouckou Sigmu štěstí. 

  Na podzim ve Vršovicích vybojo-
vali bod, když skóre srovnal na 1:1 
Huf v šesté minutě nastavení. V so-
botu na Haně to byl opět Huf, kdo 
donutil k velké chybě olomoucké-
ho gólmana Mandouse. K míči se 
poté dostal Ewerton a ten zajistil 
svému týmu tříbodovou výhru. 
Byla to jeho první prvoligová trefa 
v pardubickém dresu. Pardubický 
gólman Letáček zase vychytal svoji 
první nulu v sezoně a plně nahra-
dil zraněného Boháče. V pardubic-
ké sestavě ještě chyběli olomoucký 
odchovanec Surzyn, pro čtvrtou 
žlutou kartu Solil a stopku má ješ-
tě na jeden zápas Brazilec Cadu.
25. kolo: SK Sigma Olomouc – FK 
Pardubice 0:1 (0:0). Branka: 84. 
Ewerton.  Rozhodčí: Pavel Julínek - 
Marek Podaný, Lukáš Lakomý. K: 

onzález, Beneš, Houska - Prosek, 
Letáček. OLOMOUC: Mandous - 
Hála, Hubník, Beneš, Zmrzlý - on-
zález, Breite, Houska (60. Chytil), 
Daněk, Mihalík (68. Zifčák) - unis 
(60. Nešpor). Trenér: Radoslav Lá-
tal. PARDUBICE: Letáček - Prosek, 
Čihák, Toml, Čelůstka - Hlavatý, 
Tischler (88. Jeřábek) - Huf (85. 
Lee), Kostka, Ewerton - Černý (66. 
Pfeifer). Trenér: Jaroslav Novotný.
  Pardubičtí vstoupili do utkání ak-
tivněji a v 11. minutě Ewerton z pří-
mého kopu vyslal na olomouckou 

branku překvapivou střelu z úhlu 
a orazítkoval bližší tyč. To bylo 
v čase, kdy domácí Hanáci již měli 
dvě rychlé žluté karty. Olomoučtí 
zahrozili po standardce, ale v poli 
byli jinak dost nepřesní. Hosté na-
opak velmi dobře četli hru soupeře 
a do šancí tak Sigmu prakticky ne-
pouštěli. Protlačit míč do sítě se Sig-
mě přesto podařilo ve 27. minutě. 
Mihalík pěkným centrem přenesl 
hru na Hálu, který okamžitě vracel 
míč do předbrankového prostoru. 
Tam byl nejdůraznější Jakub unis, 
který sice skóroval, ale jeho bran-
ka kvůli předchozímu ofsajdu Hály 
neplatila.
  Druhý poločas začal velkou příle-
žitostí hostí. K odraženému míči se 
dostal Pavel Černý, který se neroz-
pakoval a z první vypálil tvrdou 
ránu. Tu Hubník jemně tečoval 
a míč skončil nad břevnem. Vzá-
pětí na druhé straně mohl zakon-
čit v dobré pozici Beneš po centru 

onzáleze, ale před ním na posled-
ní chvíli odvrátil hostující obránce. 
Letáček jen přihlížel, jak důrazná 

pardubická defenzíva pracuje spo-
lehlivě. Do výborné příležitosti 
se v 59. minutě dostal David Huf 
po krásné přihrávce od Ewertona, 
z první však vypálil jen těsně ve-
dle pravé tyče. Do vyložené šance 
se pak dostali Hanáci v 74. minutě: 
Pablo onzález využil otevřené 
obrany hostí, přihrál Zifčákovi, 
který se ocitl sám před Letáčkem. 
Brankář Pardubic proti němu ale 
skvěle zareagoval a jeho střelu 
zblízka zneškodnil. O dvě minuty 
později si onzáles přišel pro od-
ražený míč a tvrdou střelou orazít-
koval pravou tyč pardubické sva-
tyně. Branka na Andrově stadionu 
ale nakonec přeci jen padla - v 84. 
minutě za hranicí vápna chyboval 
při rozehrávce gólman Mandous, 
trefil pardubického Hufa, který 
následně předložil Ewertonovi 
míč jako na zlatém talíři. Brazilec 
akci neuspěchal a míč pohodlně 
zasunul do odkryté branky - 0:1!                   
  Hlasy po utkání: Radoslav Látal 
– trenér Olomouce: „První půli 
jsme totálně prospali, naše hra 
byla vlažná, bez agresivity, nevy-
hrávali jsme osobní souboje. Te-
prve od 65. minuty jsme se dostá-
vali více do šancí. Soupeř nás ale 
v závěru potrestal po chybě naše-
ho gólmana, kterou jsme zaplatili 
inkasovaným gólem. Bohužel jsme 
neměli žádoucí pohyb a náběhy, 
nebyli jsme efektivní “
Jaroslav Novotný, trenér Pardu-

bic: „Odehráli jsme výborný první 
poločas, některé situace jsme ale 
řešili zbrkle. Ve druhé půli se sou-
peř zlepšil, v některých situacích 
nás místy i přehrával, ale dostali 
jsme se z toho. V závěru jsme Sig-
mě nabídli dvě šance, soupeř trefil 
tyč, ale vítězného gólu jsme se na-
konec dočkali my.“                  (zrm)

  PRAHA - Po reprezentační pauze 
se rozjely zápasy dvou kol a na po-
řadu budou i dohrávky. Souboj 
Pardubic s Bohemkou se odehraje 
večer před kamerami ČT. Výsled-
ky 25. kola (2. - 4. dubna): Bo-
hemians - Jablonec 0:0, Olomouc 
- Pardubice 0:1, Opava - Slovácko 
1:2, Liberec - Ostrava 0:0, Sparta 
Praha - Teplice 7:2, Mladá Boleslav 
- Příbram 0:0, Zlín - Karviná 1:2,
Plze  - České Budějovice 2:1, Brno 
- Slavia Praha 0:0.
  2 . kolo (9. - 11. dubna): Pardubi-
ce - Bohemians (P  18:15), Karviná 
- Plze  (SO 14), Jablonec - Zlín (SO 
14), Příbram - Olomouc (SO 14), 
Ostrava - Opava (SO 16), Slovácko 
- Liberec (SO 18.30), Č. Budějovice - 
Brno (NE 14), Teplice - Ml. Boleslav 
(NE 16), Slavia - Sparta (NE 18.30).
  Dohrávky: ÚT 6. 4. 16:30 Olomouc 
- Slovácko; ÚT 13. 4. 14:30 Pardubi-
ce – Slovácko; ST 14. 4. 16 Plze  – 
Zlín; ST 14. 4. 18.00 Jablonec - Spar-
ta Praha.                                    (zrm)

Derby Slavie se Spartou,
u Botiče kamery Č

Pardubickému fotbalu chce vládnout i Rydval. S čím (a s kým) jde do voleb?
  PARDUBICE – Již tuto sobotu 
se ve Starém Hradišti usku-

t e č n í  Vo -
lební valná 
h r o m a d a 
OFS, ze kte-
ré by měl 
vzejít nový 
š é f  p a r -
dubického 

okresního fotbalu. 

  Současný předseda Drahoslav 
Drábek dosud kandidaturu nepo-
dal, a tak, jak již bylo v médiích ně-
kolikrát zmíněno, o nejvyšší křeslo 
zabojují René ivný a Petr Rydval. 
Druhý jmenovaný nastínil našemu 
týdeníku nejen svoje desatero, se 
kterým do voleb jde, ale také svůj 
tým: „Chtěli bychom představit 
naše společné sportovní desatero 

ke kandidatuře na OFS. Chtěl bych 
vás požádat, abyste přišli na val-
nou hromadu OFS a aby mandáty, 
které se získají, byly co nejsilnější. 
Zvláště v této době, kdy bude straš-
ně těžké dostat děti zpátky na hři-
ště. Rozhodněte, zda chcete pokra-
čovat tak, jak OFS  funguje dote  
nebo zvolíte změnu, kterou vám 
já a můj tým nabízíme,“ nechal se 
slyšet bývalý prvoligový hráč a za-
kladatel fotbalové školy v oddíle 
SK Nemošice. Dvaapadesátiletý 
Rydval jde do voleb s tímto týmem: 
Josef Vodrážka (starosta Ostřešan), 
Jan ruber (úspěšný trenér dospě-
lých na okrese, 3x postup do OP 
a jednou do 1.B třídy), Pavel Jirou-
sek (bývalý ligový fotbalista s 217 
ligovými starty a někdejší úspěšný 
trenér MFK Chrudim). A jaké je 
Rydvalovo pracovní desatero? 1.

Navštívit všechny oddíly na okrese
a zjistit jejich situaci. 2. Najít styč-
ného důstojníka v každém oddílu. 
3. Pomohu nastartovat fungování 
čtyřúhelníku. Školka, škola, staros-
ta, fotbalový oddíl. Spojovatelem 
budou sportovní školičky a OFS.
4. Budu iniciovat snahu, aby 
děti přípravkového věku zůsta-
ly ve svých oddílech (výběry OFS 
nemají sloužit k tomuto). 5. Budu
iniciovat snahu vytvořením me-
moranda mezi oddíly na okrese
a profesionálními oddíly FK Par-
dubice a MFK Chrudim (připravit 
smlouvu tak, aby se hráč, který ne-
podepíše profesionální smlouvu, 
automaticky vrátil do mateřského 
oddílu a také, aby participoval 
na dalších přestupech hráče, které-
ho vychovával. . Velký důraz kla-
du na kategorii starších žáků a do-

Kuželkář Michal Enge hodil 
v Chorvatsku nový český rekord

posunul o 54 cm. Je tedy nyní v čele 
českých kuželkářů a má tu nejlepší 
startovní pozici v boji o paralympiá-
du,“ řekla předsedkyně oddílu ABB 
Eva Hrdinová. Michal Enge si však 
moc neodpočine, brzy se již totiž za-
čne připravovat na červnové mist-
rovství Evropy v atletice handicapo-
vaných v polské Bydhošti.      (eh, saf)

PULA - I přes složitou dobu celá řada 
sportovců stále ještě bojuje o účast na 

letních olympijských, 
potažmo paralympij-
ských, hrách v Tokiu. 
Mezi takové sportovce 

patří i pardubický atlet Bez Bariér - 
kuželkář Michal Enge. Po únorovém 
startu na Světových hrách v Dubaji 
vyrazil nedávno do chorvatské Puly 
na mezinárodní atletický mítink 
CROATIA OPEN 2021. „Michal v zá-
vodě skončil na 2. místě za světovým 
rekordmanem ze Srbska eljkem 
Dimitrijevičem (33,20 m), naprosto 
skvělým výkonem 29,00 metrů, čímž 
překonal stávající český rekord o 1 
cm a ve světovém žebříčku přesko-
čil hned dva své české reprezentační 
kolegy. Své osobní maximum navíc 

®

rostu. Chtěl bych, aby se vybrané 
děti po domluvě s oddíly na okre-
se zúčast ovaly pravidelných tré-
ninků  pod vedením pana trenéra 
Pavla Jirouska. 7. Chtěl bych vyře-
šit neutěšenou situaci na okrese 
a dotáhnout umělou trávu v Ne-
mošicích. Pořádat na ní zimní tur-
naje dorostu a mužů. 8. Všechny 
tyto věci povedou ke zkvalitně-
ní fotbalové základny na okrese 
a tímto také k zásobování našich 
veleúspěšných oddílů FK Pardubi-
ce a MFK Chrudim. 9. Do VV pod-
poruji pana Jana rubera, který 
je bývalý trenér TJ Sokol Mnětice 
a AFK Ostřešany a má velký pře-
hled na okrese v dospělém fotbale. 
Dále budu podporovat pana Jose-
fa Vodrážku, který je starosta Os-
třešan a je přesně příkladem, jak 
si představuji podporu starostou 

obce. Dále podporuji pana Pavla 
Jirouska, bývalého ligového hráče 
a velice úspěšného trenéra, který 
vytáhl MFK Chrudim až do druhé 
ligy, což považuji za malý zázrak. 
10. OFS existuje proto, že existují 
oddíly na okrese a já jsem si toho 
plně vědom.
  Petr Rydval (*19. 9. 1968) ode-
hrál v nejvyšší československé 
a české soutě i od roku 199  
do 199  čtyři prvoligové roční-
ky, přičem  nastupoval za pra -
skou Duklu, nion Cheb a o-
hemians Praha. Dohromady si 
v první lize připsal 9 utkání 
a vstřelil jeden gól. vé otbalo-
vé mládí trávil na Dolíčku v teh-
dejší okomotivě Pardubice. 

rál také za C  Pardubice, 
 Pardubice či brněnský e

.                                                   (saf)

        FO BAL – V 16. kole druhé 
nejvyšší fotbalové soutěže zvítězili 
v sobotu chrudimští fotbalisté na 
hřišti Vyšehradu a momentálně jim 
v tabulce FNL patří třetí příčka! FC 
Slavoj Vyšehrad – MFK Chrudim 
0:4 (0:2). Branky: 41. Vlastní (Kaf-
ka), 45+3. Ju, 84. Mužík, 90+2. Mužík.
           FO BAL – Pardubické fotba-
listky nestačily ve 13. kole nejvyšší 
soutěže na Uherské Hradiště, když 
prohrály brankou z 91. minuty. I na-
dále jim tak patří poslední příčka v 
tabulce 1. ligy. FK Pardubice – 1. FC 
Slovácko 0:1.                                                  (saf) 

se skládala ze čtyř 33kilometrových 
a ze čtyř 7kilometrových okruhů. 
„Snažili jsme se soustředit na zá-
věr, lídrem byl Tomáš Bárta. Klu-
ci se mu snažili pomoci dostat se 
do první skupiny a připravit závěr, 
což se nám povedlo a Tomáš dojel 
šestý,“ popisuje závod Petr Kaltofen 
s tím, že Bárta byl zárove  stříbrný 
v kategorii U23. „Jsme rádi, že jsme 
již před začátkem sezony zařadili 
do programu hodně zahraničních 
závodů. V Čechách se te  závody 
odkládají, ale nás to díky tomu ne-
limituje. Chlapci od začátku sezony 
závodí pravidelně každý víkend, 
takže můžeme stále pracovat na je-
jich formě a neztratí ani závodní 
rytmus,“ řekl k situaci Petr Kalto-
fen. Pardubičtí cyklisté se představí 
na začátku dubna ve dvou závodech 
na řeckém Rhodose.                     (saf)

Kandidáti okresního 
fotbalového svazu
PARDUBICE - Přehled poda-

ných kandidátek pro Voleb-
ní valnou hromadu Okresního 
fotbalového svaz (OFS) Pardubice, 
která se koná v sobotu 10. dubna:  
P ED ED  : Petr Rydval 
( 19 8) – navrhující kluby SK 
Nemošice, SK Popkovice; René 

ivný ( 1974) – navrhující kluby 
TJ Sokol Semín, SK Lázně Bohda-
neč, TJ Sokol Rohovládova Bělá, 
FK Pardubice, SK Starý Mateřov, 
TJ Sokol ivanice. 

EN   : Michal Buriá-
nek ( 1989) – navrhující kluby: 
Semín, Lázně Bohdaneč, Roho-
vládova Bělá, FK Pardubice, Ro-
sice nad Labem, ivanice; Milan 
Cim  ( 19 ) – TJ Sokol Rove ;
Jan ruber ( 19 8) – AFK Os-
třešany;  Pavel Jirousek ( 1973)
– SK Nemošice; David Martí-
nek ( 1971) – Semín, Roh. Bělá, 
FK Pardubice, Starý Mateřov, 

ivanice; Jaroslav Novák 
( 19 4) – Semín, Lázně Bohda-
neč, FK Pardubice, Rosice, i-
vanice; Kamil Řezníček ( 1974)
– Semín, Lázně Bohdaneč, Roh. 
Bělá, FK Pardubice, Starý Mate-
řov, Rosice, ivanice; Josef Vod-
rážka ( 19 3) – AFK Ostřešany. 

EN  : Eduard Kraus 
( 19 2), Luboš Pilař ( 1973), 
František Rais ( 1957). (lo, saf)

                   

                   




