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Sál Jana Kašpara slouží jako vzor
STAROSTY ZAJÍMALO FUNGOVÁNÍ OČKOVACÍHO CENTRA

Snímek zachycuje nezbytné úkony před očkováním praktických lékařů a am-

bulantních specialistů v Sále Jana Kašpara. Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

PARDUBICKO – Kraj má dobré 
zkušenosti s evropskými projekty 
z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Na začátku le-
tošního roku zahajuje už druhou 
etapu programu se zkratkou IKAP 
(Implementace krajského akčního 
plánování), ve kterém má na obdo-
bí tří let připraveno k čerpání pro-
střednictvím Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy celkem 184 
milionů korun. V první tříleté eta-
pě využily školy v kraji 88 milionů 
z tohoto programu. 
„V první fázi se zapojilo 22 střed-
ních a 62 základních škol a bylo 
vidět, že to pro ně bylo velmi pří-
nosné. Také proto nyní už máme 
do pokračování projektu přihláše-
no 39 středních a 140 základních 
škol. Větší část rozpočtu půjde na 
vzdělávací a kariérní projekty a 65 
milionů by mělo podpořit vybave-
ní škol,“ informoval radní pro re-
gionální rozvoj a evropské fondy 
Ladislav Valtr.                           (zun)

Téměř 200 milionů
z EU do školství

PARDUBICE – Všem čtenářům a pří-
znivcům Týdeníku Pernštejn sděluje-
me, že v minulých dnech byly zpro-
vozněny naše nové webové stránky. 
Na adrese www.tydenikpernstejn.cz 
naleznete denně aktualizované zpra-
vodajství a další příspěvky z našeho 
regionu včetně těch, které se do tiště-
né verze našeho týdeníku nedostaly, 
nebo rozšířenou formu zpráv. Proza-
tím jde o zkušební provoz, konečná 
podoba zamýšleného projektu a pro-
pojení platforem teprve dozrávají. 
Prosíme proto o shovívavost.       (red)      

Aktuální zpravodajství
na našem novém webu

KLADRUBY NAD LABEM - 
Chvíli po půlnoci ve čtvrtek 
21. ledna poprvé spatřila 
svět starokladrubská kli-
snička Abanta-22. Stala se 
tak prvním hříbětem, které 
se v tomto roce narodilo v 
národním hřebčíně.

Abanta je druhým hříbětem de-
vítileté klisny 385 Abeva. Jejím 
otcem je šestnáctiletý plemenný 
hřebec Generalissimus Energia 
XLIX, kterému se narodilo již 
dvacet dva potomků. 
„Porod proběhl v očekávaném 
termínu, bez komplikací a klis-
nička se těší dobrému zdraví,“ 
uvedla zootechnička Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem 
Jitka Raichová. 
Ač se jedná o starokladrubské-
ho bělouše, klisnička Abanta 
se stejně jako jiná hříbata sta-
rokladrubského plemene naro-

Jmenuje se Abanta a vypadá krásně 
PRVNÍ LETOŠNÍ PŘÍRŮSTEK V KLADRUBSKÉM NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ  

PARDUBICE - 
Okresní soud 
minulé úterý 
vyslechl obža-
lované a soud-
ního znalce a 
následně odro-

Soudní líčení
bude pokračovat 

PARDUBICE - Do Sálu Jana 
Kašpara v budově krajského 
úřadu, který slouží od minu-
lého úterý jako pardubické 
očkovací centrum, přijeli ve 
čtvrtek starostové měst, ve 
kterých by měla vyrůst další 
regionální očkovací centra.

Kromě starostů měst, ve kterých 
sídlí krajské nemocnice, se o fun-
gování centra zajímali také někteří 
další představitelé měst jako Hlin-
sko či Polička.  V sídelních městech 
nemocnic by měla být centra vy-
tvořena nejpozději k 1. únoru tak, 
aby nebyl zatěžován provoz jed-
notlivých oddělení nemocnic. 
„I nadále počítáme s tím, že v 
Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a 
Ústí nad Orlicí vytvoříme očkova-
cí centra dle možností města, a to 
například v kulturních domech či 
v areálu nemocnice, ale tak, aby se 
centrum nenacházelo na oddělení, 
které by se v dohledné době mohlo 
znovu otevřít pacientům. Napří-
klad Svitavy zvolily multifunkč-
ní centrum Fabrika, kde v těchto 
dnech finišují přípravy. Proto jsme 
chtěli i ostatní starosty seznámit 
s praktickým fungováním našeho 
centra, protože těch úkonů, kte-
ré je nutné zařídit a připravit, je 
opravdu mnoho, a i my postup-
ně zlepšujeme naše centrum, a 
to včetně jednotného a posílené-
ho navigačního systému,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický, který v 
pátek navštívil všechna zamýšle-
ná očkovací centra ve zmíněných 
městech.
Podle náměstkyně hejtmana pro 

oblast zdravotnictví Michaely 
Matouškové je v tuto chvíli jas-
né, že očkovací centra v obcích s 
rozšířenou působností vzniknou 
později než byl původně zamýš-
lený začátek března. „V současné 
době víme, že plánovaná kapacita 
pěti očkovacích center v našem 
kraji, ve kterých budeme očkovat 
vakcínou Pfizer, bude dostatečná, 
protože dodávky vakcíny budou 
menší, než jsme plánovali. Co se 
týká dodávek vakcíny od společ-

nosti Moderna, ty využijeme pro 
očkování v sociálních službách, je-
jichž klienti jsou mezi dalšími pri-
oritními skupinami,“ uvedla Ma-
toušková. Rovněž upozornila, že 
jak vakcína společnosti Pfizer, tak 
společnosti Moderna má určené 
skladovací a manipulační postu-
py, které v podstatě vylučují jejich 
větší rozprostření do území a tím 
přiblížení k našim spoluobčanům.  
Větší naději nám přinese vakcína 
od společnosti Astra Zeneca. (DoB)

PRAHA / PARDUBICKO – Po-
slaneckou sněmovnou minu-
lou středu schválená novela 
zákona o potravinách, jejíž 
součástí je ustanovení o tom, 
že ve větších supermarke-
tech má být od roku 2022 mi-
nimálně 55 % potravin z Čes-
ka, vzbudila smíšené reakce.

Jednoznačně není vítána ani v 
tuzemsku, zcela odmítána je or-
gány Evropské unie. Na jejich po-
stoj ke středečnímu hlasování ve 
sněmovně se Týdeník Pernštejn 
zeptal dvou poslanců zvolených v 
našem regionu.
Martin Kolovratník (ANO): „Ve 
středu jsem v Poslanecké sně-
movně nebyl přítomen – byl jsem 
řádně omluven ze zdravotních 
důvodů (ležím doma s covidem). 
Debatu jsem sledoval a s výsled-
kem hlasování spokojen nejsem. 
Dlouhodobě podporuji evropskou 
myšlenku jednotného trhu (pře-

Redakcí oslovení poslanci
potravinové kvóty odmítají

devším v dopravě), smýšlím pra-
vicově a jakákoli opatření a záka-
zy nemám rád. Pro tento návrh 
bych tedy nehlasoval. A jestli nám 
ho vrátí senát, tak určitě podpo-
řím senátní verzi.“
Marek Výborný (KDU-ČSL): „Ne, 
pro tuto novelu zavádějící kvóty 
na prodej českých potravin jsem 
nehlasoval. Tento nesmyslný po-
žadavek je bohužel i těžko reali-
zovatelný a vědí to i ti, co ho pro-
sadili. Povede totiž logicky mimo 
jiné ke zdražení potravin na pul-
tech českých obchodů. Nevím, co 
tomu řeknou například senioři... 
A některé produkty se stanou 
hůře (nebo vůbec) dostupnými. 
Ví někdo, jaká je například reálná 
produkce rajčat v ČR? Nebo ví ve-
řejnost, že droždí dnes žádná fir-
ma v ČR neprodukuje? Odmítám 
zákonem určovat lidem, co si mají 
v obchodech kupovat a co ne! V 
tomto smyslu je potřeba hájit i 
tyto elementární svobody.“      (ro)

čil na 27.1. líčení s ekologickými 
aktivisty a aktivistkami, kteří v 
říjnu 2016 protestovali proti elek-
trárně Chvaletice. 
Obžalovaní loni v listopadu od-
mítli přistoupit na dohodu o vině 
a trestu, kterou jim nabídl státní 
zástupce. Aktivisté a aktivistky 
uznali, že nechtěně způsobili bě-
hem protestu škodu na zařízení a 
uhradili ji v plné výši. Nesouhlasí 
ovšem s právní kvalifikací svého 
činu a s tím, že podle ní měli elek-
trárně způsobit poruchu, a proto 
dohodu odmítli a chtějí se proti 
obvinění bránit u soudu. 
Státní zástupce tvrdí, že se opravy 
elektrárny kvůli poruše po protes-
tu protáhly i za dobu nucené od-
stávky, k níž původně došlo kvůli 
rozsáhlému požáru. Z prohlášení 
zástupců elektrárny Chvaletice do 
médií a z jejích tiskových zpráv ov-
šem vyplývá, že byla uvedena do 
provozu hned po skončení oprav a 
že byl provoz v ní obnoven i včet-
ně věže, na níž se protestovalo. 
„Ani při úterním jednání nebyla 
u soudu vyřešena zásadní otázka, 
jestli elektrárna byla po protestu 
ve stavu poruchy, či nikoli. Soudní 
znalec nicméně připustil, že po-
kud byla elektrárna uvedena do 
provozu, nemohlo se jednat z tech-
nického hlediska o poruchu. Ob-
hajoba proto nadále trvá na tom, 
že k poruše nedošlo,“ poznamenal 
po jednání soudu tiskový mluvčí 
Greenpeace Lukáš Hrábek.        (zr)

dila s tmavou srstí. „Bílým klis-
nám starokladrubského koně se 
rodí černá nebo tmavě hnědá 
hříbata a postupem let takzvaně 
vybělují, jedná se o postupnou 
ztrátu pigmentu v srsti,“ vysvět-
lil ředitel národního hřebčína 
Jiří Machek. 
Hříbě bylo již na první krátké 
procházce před hřebčínem a po-
stupně se mu budou vycházky 
prodlužovat. „Teď ho čeká půl 
roku s matkou, poté bude spolu 
se svými vrstevníky tři roky žít 
na hříbárně v nedalekých Selmi-
cích na dvoře Františkov,“ infor-
movala Michaela Procházková z 
národního hřebčína. 
Národní hřebčín očekává v le-
tošním roce narození dalších 45 
hříbat v Kladrubech nad Labem 
a 42 hříbat v hřebčíně Slatiňa-
ny, kde se chovají vraníci sta-
rokladrubského koně. 
                                  (zr) Foto: NHK
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František Pilný. 
„Celková úspora je tak 375 tisíc Kč 
a návratnost investice do fotovol-
taické elektrárny vychází na čtyři 
a půl roku, to je skvělé,“ hodnotí 
starosta.
Město Chrudim má vlastní ener-
getickou politiku, využívání foto-
voltaických zařízení z ní vychází. 
Současně má zaveden systém ma-
nagementu hospodaření s energií. 
Vše je součástí dlouhodobého úsilí 
o dodržování zásad dobrého hos-
podaření a snižování energetické 
náročnosti.
Nový fotovoltaický systém o jme-

CHRUDIM – Město spustilo 
již svou třetí fotovoltaickou 
elektrárnu.  Zkušenosti z let 
minulých ukázaly, že se mu 
tato zařízení vyplácejí. 

Projekt snižování energetické ná-
ročnosti budov v jeho majetku tak 
pokračuje, v plánu už je vznik dal-
ších elektráren.
Stejně jako v předchozích přípa-
dech vyrostly fotovoltaické panely 
na městské budově, tentokrát do-
konce na střeše samotné radnice 
na Resselově náměstí. 
„Na již dvou projektech jsme si 
ověřili, že se nám fotovoltaické 
elektrárny vyplácejí a skutečně 
generují úspory. Kupříkladu na 
budově OSPODu v Pardubické 
ulici jsme od poloviny roku 2018 
vyrobili elektřinu v hodnotě 207 
tisíc Kč a sloučením odběrných 
míst ušetřili dalších 168 tisíc na 
poplatcích,“ říká starosta města 

Fotovoltaika se městu vyplácí, spoří statisíce
NA BUDOVĚ CHRUDIMSKÉ RADNICE VZNIKLA DALŠÍ ELEKTRÁRNA

Kraj vybral autobusové do-

pravce pro první čtyři oblasti. 
Rada Pardubického kraje schváli-
la na základě doporučení hodno-
tící komise výběr autobusových 
dopravců pro čtyři oblasti na 
období deseti let. Konkrétně se 
jedná o oblasti Jevíčsko, Litomy-
šlsko, Lanškrounsko a Orlickoús-
tecko. V případě dalších oblastí 
rozhodla komise o vyloučení do-
pravce a hodnocení dalších nabí-
dek v pořadí. 
„V tuto chvíli můžeme uzavřít vý-
běrové řízení ve čtyřech z osmi ob-
lastí, kde se jedná o společnou na-
bídku společností BL14 a BusLine 
LK, které předložily nejvýhodnější 
nabídky. Plusem tohoto druhého 
řízení jsou nižší nabídkové ceny 
za kilometr dopravního výkonu,“ 
uvedl 1. náměstek hejtmana zod-
povědný za oblast dopravy Mi-
chal Kortyš. 
V případě dalších oblastí bude 
hodnocení nadále probíhat. „Hod-
notící komise na základě doruče-
ných nabídek a podkladů navrhla 
vyloučit dodavatele a pokračovat 
v hodnocení dalších nabídek v pří-
padě oblastí Poličsko, Chrudimsko, 
Přeloučsko a Holicko. Naším cílem 
je dokončit výběrové řízení co nej-
dříve a předložit výsledky na příš-
tím jednání krajské rady,“ upřesnil 
Michal Kortyš s tím, že podle no-
vých smluv by měli dopravci jez-
dit od 12. prosince.

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

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

novitém výkonu 6,29 kWp (Watt-
-peak) je umístěn na jihozápadní 
části střechy radnice, tedy části 
odvrácené od hlavního chrudim-
ského náměstí. Případné obavy z 
narušení historického rázu centra 
městské památkové zóny tak zů-
stávají nenaplněny. 
Systém sestává ze sedmnácti fo-
tovoltaických modulů o jmenovi-
tém výkonu 370 Wp. Pracuje bez 
akumulace elektrické energie, vy-
robená elektrická energie je zpra-
cována v daném odběrném místě 
a případný přebytek energie je 
dodáván do distribuční soustavy. 
Systém je vybaven monitoringem 
pro vzdálené sledování a přístup 
servisní  organizace. 
Kromě budovy OSPODu v Pardu-
bické ulici a nyní radnici na Resse-
lově náměstí začaly fotovoltaické 
panely fungovat i v areálu společ-
nosti Technických služeb Chrudim 
v Sečské ulici.                             (apr)

Kraj pokračuje ve spolupráci s 
polským regionem. I přes nepříz-
nivou epidemickou situaci pokra-
čuje Pardubický kraj v udržování 
zahraničních vztahů s polským 
Dolnoslezským vojvodstvím. S 
jeho maršálkem Cezarym Przy-
bylskim jednal přes videokon-
ferenční hovor hejtman Martin 
Netolický. Velkým tématem byla 
aktuální situace z hlediska pande-
mie koronaviru. Kromě toho řešili 
také záležitosti v dopravě, kultuře 
či cestovním ruchu.
Zejména v oblasti dopravy se na-
chází společný cíl obou předsta-
vitelů. „Shodli jsme se, že budeme 
společnými silami bojovat za to, 

aby přímé vlakové spojení Praha 
– Wroclaw bylo ještě atraktivnější 
pro cestující a cenově dostupnější, 
čímž by se po uvolnění opatření a 
zlepšení epidemické situace mohla 
zvýšit návštěvnost obou regionů,“ 
sdělil hejtman Netolický.
**********************

PARDUBICE - Moderní ka-

merový systém (MKS), který 
je pro město základem pro 
vybudování Inteligentního 
řízení dopravy a jehož pro-

střednictvím je možné de-

tekovat intenzitu dopravy, 
byl již dokončen. 

Radnici se na jeho realizaci navíc 
podařilo získat finanční podporu 
ve výši zhruba 8,5 milionu korun, 
kterou bude prostřednictvím do-
tace čerpat z Operačního progra-
mu Doprava přes Státní fond do-
pravní infrastruktury. 
„Součástí inteligentního doprav-
ního systému měl být původně 
projekt detekce intenzity dopra-
vy ve městě. Nakonec byl využit 
stávající kamerový systém měst-
ské policie, který byl následně 
doplněn o potřebný software, 
díky němuž nahradil strategické 
detektory. Město na modernizaci 
kamerového systému pracovalo 

Moderní kamerový systém:
žádost o dotaci uspěla

několik let, pro vybudování Inte-
ligentního řízení dopravy to byl 
klíčový krok. Jsem rád, že jsme 
se žádostí o dotaci uspěli a že se 
nám daří posouvat tento projekt, 
jehož cílem je zefektivnit dopravu 
ve městě, vpřed,“ uvádí náměstek 
zodpovědný za oblast dopravy 
Petr Kvaš s tím, že město za pro-
jekt zaplatilo přibližně 19,7 milio-
nu korun z vlastních prostředků a 
1,5 milionu pokryl dar od společ-
nosti Telmo, dodavatele stávající-
ho kamerového systému. Zhruba 
8,5 milionu korun bude nyní měs-
to čerpat prostřednictvím dotace 
z Operačního programu Doprava 
přes Státní fond dopravní infra-
struktury.
Kamerový systém město pro-
střednictvím Městské policie 
Pardubice využívá nejen ke kon-
trole veřejného pořádku, jeho 
druhou neméně významnou 
funkcí je monitoring dopravní 
situace.                                   (iko)

PARDUBICE - Město se letos 
opět plánuje zapojit do pro-

jektu Ministerstva vnitra cí-
leného na podporu integrace 
cizinců. 

Prostřednictvím státní dotace, o 
kterou radnice v rámci projektu 
žádá, by tak mohlo získat přibliž-
ně 1,7 milionu korun, které budou 
využity na začlenění dětí cizinců 
do mateřských a základních škol, 
personální náklady spojené s do-
učováním, realizací kurzu české-
ho jazyka a nákupu pomůcek pro 
jeho výuku.
Město v rámci dotací z Minister-
stva vnitra ČR na podporu integra-
ce cizinců na lokální úrovni uspělo 
již v letech 2019 a 2020 a letos by 
v této spolupráci rádo pokračo-
valo. „Znalost českého jazyka je 
základ. Děti cizinců často trpí ja-
zykovou bariérou, kterou je nutné 
vzhledem k výuce odbourat, jinak 
nebudou schopny porozumět ani 
základním větám, nebudou chápat 
zadané úlohy a plnit domácí úkoly. 
Tempo výuky celé třídy pak díky 
těmto okolnostem výrazně zpo-
maluje, a právě tomu se snažíme 

Pardubickým školám by s integrací cizinců 
mohla i letos účinně pomoci dotace

Na přivaděče chybí od státu mi-
liarda. Kraj musí u některých 
pozemků přistoupit k vyvlastně-

ní. Koncem roku 2020 se za účasti 
zástupců Pardubického kraje a 
Správy a údržby silnic Pardubic-
kého kraje uskutečnil další kont-
rolní den k výstavbě přivaděčů k 
dálnici D35. Pardubický kraj má 
na základě memoranda od Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury 
na tyto stavby, které jsou vedeny 
jak v nových, tak stávajících tra-
sách silnic, přislíbenou částku 2,7 
miliardy korun. 
„Pro nás je v tuto chvíli klíčové 
zvládnout především finanční 
stránku, protože předpokládaná 
cena jednotlivých staveb je v ně-
kterých případech i násobně vyš-
ší, než je dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Proto 
musíme za dané situace, která 
není pro rozpočet kraje jednodu-
chá, hledat vnitřní úspory, které 
se však nesmí projevit na kvali-
tě výsledného díla. Státní dotaci 
využijeme maximálně a budeme 
u projektů řešit například etapi-
zaci tak, abychom v případě, že 
se jedná o modernizaci silnice ve 
stávající trase, vyřešili prioritní 
úseky. I přes složitou situaci se 
nesmí stavební činnost zastavit,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. 
Ten také zmínil projekty, na kte-
ré kraj získal finanční prostřed-
ky z evropských fondů a přímo 
navazují na stavbu přivaděčů. 
„Dlouhodobě se snažíme využí-
vat všech dostupných zdrojů a v 
rámci výzev Integrovaného regi-
onálního operačního programu 
na modernizace silnic jsme byli 
velmi úspěšní. Proto nyní v ná-
vaznosti na přivaděče řešíme na-
příklad navazující úsek silnice z 
Býště na hranici kraje či obchvat 
Sezemic,“ doplnil hejtman.

svými hlasy v primárkách projevili 
důvěru. Vnímám to jako velký záva-
zek. V poslanecké sněmovně se chci 
zabývat sociální problematikou a 
školstvím,“ sděluje Libuše Vévodová.
Ve volbě o třetí pozici v primár-
ních volbách Pirátů překvapivě 
vyhrála poličská zastupitelka a 
environmentální architektka Jitka 
Bidlová. Dostala 22 hlasů z 50 mož-
ných a díky tomu jasně získala třetí 
pozici na pirátské kandidátce.
„Šla jsem do primárek možná ne-
tradičně jen s jedním tématem: 
‘Připravit území České republiky 

ČESKÁ TŘEBOVÁ - Po zvolení 
lídra pirátské kandidátky v 
Pardubickém kraji do Posla-

necké sněmovny Mikuláše 
Ferjenčíka zvolilo krajské fó-

rum další dvě kandidátky.

Druhé místo v primárních volbách 
obsadila svitavská pedagožka a 
zastupitelka Libuše Vévodová. Ta 
zvítězila ve 2. kole online volby nad 
místostarostou Chrudimi Alešem 
Nunvářem a pardubickým zastupi-
telem Dominikem Bečkou.
„Předně poděkování všem, kteří mi 

Další jména na pirátské kandidátce
na nastávající klimatické změny’. V 
jedné větě je řečeno vše,“ komentu-
je Jitka Bidlová.
Do volebního klání o místa na listi-
ně kandidovali také Jaroslav Lainz, 
Vladek Vácha a Jan Moravec. Ti bu-
dou usilovat o další místa na pirát-
ské kandidátce. 
Na společné kandidátce do par-
lamentních voleb v Pardubickém 
kraji mají první pozici Piráti, dru-
hou Starostové a Nezávislí (STAN), 
třetí a čtvrtou Piráti, pátou STAN, a 
poté se až do konce kandidátky stří-
dají Piráti a STAN.                           (zr)

prostřednictvím projektu integra-
ce cizinců předcházet,“ informuje 
náměstek primátora Jakub Rych-
tecký s tím, že spolu s rozvojem 
průmyslových zón se také zvyšu-
je počet dětí cizinců ve školkách 
a školách. V městem zřizovaných 
mateřských školách bylo v září 
loňského roku evidováno 125 dětí 
cizinců, v základních školách to 
pak bylo 338 žáků.
Učitelé přitom často narážejí na 
problémy s domluvou nejen u sa-
motných dětí, ale také jejich rodičů, 
což jim práci s žáky z jiných zemí 
ještě více komplikuje. Mnohdy na-
víc suplují práci kvalifikovaných 
asistentů a dětem cizinců se věnují 
nad rámec svých povinností. Ško-
lám se dlouhodobě nedaří perso-
nálně vybavit dostatečným množ-
stvím kvalifikovaných asistentů. 
„Jejich roli pak přebírají právě pe-
dagogové, kteří s dětmi pracují nad 
rámec své běžné pracovní náplně a 
potřebují naši podporu. Do projek-
tu letos zapojíme pět základních a 
šest mateřských škol, ve kterých je 
počet dětí cizinců nejvyšší. Děti ci-
zinců potřebují při vstupu do pro 
ně naprosto neznámého školského 

systému podpořit a pomoci s jejich 
integrací do školního kolektivu. Na-
ším cílem proto je podpořit proces 
integrace dětí ve školách cestou in-
dividuální práce pedagogů se žáky. 
Tento model, kdy pedagog s dítě-
tem pracuje přímo ve škole, máme 
navíc již ozkoušený v několika 
mateřských i základních školách z 
předchozích let a jednoznačně se 
osvědčuje,“ podotýká Rychtecký 
a doplňuje, že v případě schvále-
né žádosti o dotaci by se město na 
projektu podílelo částkou přibližně 
187 tisíc korun s tím, že na to má v 
rozpočtu připravené peníze.
Děti budou moci v rámci podpory 
integrace cizinců navštěvovat také 
kurzy českého jazyka, které budou 
probíhat v prostorách ZŠ Závodu 
míru a kterých se mohou zúčastnit 
i žáci z jiných základních škol zři-
zovaných městem. Do projektu se 
přitom zapojí MŠ K Polabinám, MŠ 
Pastelka, MŠ v ulici Mladých v Pola-
binách, MŠ Benešovo náměstí, MŠ 
Stonožka v Polabinách a MŠ Pospí-
šilovo náměstí, ze základních škol 
to jsou ZŠ Štefánikova, ZŠ Erno Koš-
ťála, ZŠ Závodu míru, ZŠ Benešovo 
náměstí a ZŠ Prodloužená.      (iko)
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PARDUBICE – Ve věku 74 
let zemřel na komplika-

ce spojené s covidem 19 
Zdeněk Stehno. Poslední 
rozloučení se koná v kre-

matoriu v pátek 29.1. ve 
13 hodin.

Navždy odešel malý velký 
muž. Kamarád, s nímž se dalo 
sedět do rána a stále bylo o 
čem se bavit. Člověk, který měl 
své názory, za nimiž si pev-

ně stál. Neuvěřitelně sečtělý 
vzdělanec, ale rovněž svéráz, 

Vyšší dívčí 
Určitě jste již viděli nějaký film, v 
němž se neobjeví ani jedna kladná 
postava, nebo kde všichni působí 
jako úplní pitomci. Pokud jde pou-
ze o umělecké dílo, budiž. Vyvsta-
ne-li však před vámi něco podob-
ného v případě z reálného života (i 
když ten shodou okolností vychá-
zí z natáčení filmu a velkou roli v 
něm sehrávají sociální sítě, tedy 
realita spíše virtuální), nezbyde 
než zase jednou zakroutit hlavou 
nad tím, kde se to vlastně svět oci-
tá. Opravdu se řítí do ďáblovy řiti, 
jak se ptával Josef Váchal?
V roce 1992 se dostal na plátna 
kin snímek Sám doma 2: Ztracen 
v New Yorku. Ti starší se na jeho 
uvedení snad ještě pamatují. Roz-
tomilý a zároveň tak trochu po-
ťouchle působící Macaulay Culkin 
se tehdy díky roli malého Kevina 
stal možná největší globální dět-
skou filmovou hvězdou a druhý díl 
jeho dobrodružství byl ještě lepší 
než ten první, což nebývá zas tak 
obvyklé. Pokud byste toto dílko 
viděli dnes, určitě by vám neušlo, 
že v jedné takzvané cameo roličce, 
česky řečeno ve štěku, se tam ve 
scéně z newyorského hotelu, na-
táčené v reálném prostředí, mihne 
Donald Trump.
Vysvětlení je jednoduché. Budoucí 
45. americký prezident v té době 
slavný hotel Plaza vlastnil a po-
volil filmařům natáčení v jeho in-
teriérech pouze s podmínkou, že 

se sám objeví na plátně. Už na po-
čátku 90. let minulého století se tedy 
choval úplně stejně, jak ho celý svět 
mohl poznat o necelé čtyři deká-
dy později. Sebestředně, infantilně, 
marnivě. Nevím, jak vám, ale mně ta 
jeho podmínka přijde jaksi hloupá a 
o člověku, který klade podobné po-
žadavky, bych si mohl myslet, že je 
to blb. Kdybych měl někdy filmařům 
zapůjčit do pohádky roubenku, urči-
tě bych si nevymiňoval, že chci rolič-
ku chalupníka. Ale proti gustu…
Od premiéry Sám doma 2: Ztracen 
v New Yorku uplynulo devětatřicet 
let. Hodně se toho změnilo. Majitel 
realit Trump strávil čtyři roky v 
Bílém domě, Macaulay Culkin za-
žil rozpad manželství svých rodičů 
hádajících se o jím vydělaný balík 
milionů, později propadl alkoholu 
i drogám a jeho kariéra se ocitla v 
troskách. Vznikly sociální sítě a at-
mosféra všeobjímající nejen politic-
ké korektnosti, kde se skvěle ujímají 
i ty nejstupidnější nápady kdejaké-
ho blba. 
Těžko říci, kdo je oním blbem v 
tomto případě konkrétně, ale jak-
mile se ten nápad objevil, začal se 
šířit téměř lavinovitě, jak už tomu 
na sociálních sítích bývá. Někdo si 
v minulých dnech usmyslel, že vidět 
ve slavném filmu Donalda Trumpa, 
byť vskutku šlo o pověstný a na-
prosto zanedbatelný štěk, je zkrát-
ka a dobře v současné době napros-
to nepřijatelné. Přidali se jiní, již 

tvrdí, že to ohrožuje integritu je-
jich, a hlavně všech ostatních dětí, 
mládeže a vlastně lidstva jako cel-
ku. A že je žádoucí toho člověka, 
jenž údajně poskvrnil americký 
prezidentský stolec, z dotyčného 
filmu vymazat.
Nevím, jak pro vás, ale pro mě je 
ten, kdo je schopen něco takového 
tvrdit, blb. Ale pojďme ještě dál.
Debata na sociálních sítích se 
dostala ke zmíněnému Macaulay 
Culkinovi. A on, svatá prostoto, 
souhlasil. Snad i proto, že už v 
něm dávno nevidím Kevina, ho 
teď mohu mít rovněž za blba. Tím 
spíše, když se nechal slyšet, že by 
mu ani nevadilo, a že by to byla 
vlastně švanda, kdyby Trumpa 
digitálně nahradil on sám ve své 
ryze současné podobě… I tohle ně-
jakého blba totiž napadlo.
Rovněž na Clementisovu praž-
skou únorovou beranici z roku 
1948 jsem si vzpomněl, když jsem 
o případu „vymazat Trumpa“ 
četl a známkoval označením blb 
všechny aktéry. Pak jsem si ale 
uvědomil, že sám jsem vlastně 
také blb. Proč se vůbec, proboha, 
touhle zhovadilostí, tímto nesmy-
slem zabývám? Kdy se už konečně 
naučím tyto věci ignorovat? 
Nevím jak vám, ale mně z toho 
všeho a z nás všech nakonec vy-
chází ten Donald Trump jako blb 
úplně nejmenší.  
                            ROMAN MARČÁK           

PORADNA NRZP

Bylo nám doporučeno, aby 
moje dcera měla ve škole 
osobního asistenta. Jakým 
způsobem bude osobní asi-
stent financován?                                                                                                              

Je nutno uvést, že osobní asistence patří mezi sociální služby. Osobní 
asistent je zpravidla zaměstnanec neziskové organizace, která tuto 
službu poskytuje. Na úhradu služeb osobní asistence slouží příspěvek 
na péči.                                                                                 ROMANA FRICOVÁ

ZEMŘEL MUŽ, S NÍMŽ POKAŽDÉ BYLO O ČEM DISKUTOVAT

Zdeněk Stehno (1946-2021)

PARDUBICE – Krajští radní 
schválili vyhlášení krajských 
dotačních programů pro rok 
2021. Bylo vyhlášeno 21 dotač-

ních programů včetně šesti 
podprogramů v objemu cca 60 
milionů korun. 

Termíny příjmu žádostí začínají při-
bližně za měsíc, podrobnosti jsou 
uvedeny v každém programu na 
úřední desce nebo na webu Pardu-

bického kraje
„Celková výše finančních prostřed-

ků na jednotlivé dotační programy 
je podmíněna schválením přísluš-

né částky v rozpočtu Pardubického 
kraje pro rok 2021, který bude pro-

jednán na zasedání Zastupitelstva 
Pardubického kraje 23. února“, uve-

dl hejtman Martin Netolický.
Dotace jsou vyhlášeny v oblastech 
kultura a památková péče, sociál-
ní věci a neziskový sektor, územní 
plánování, ekologická výchova a 
péče o životní prostředí, podpora 

Brzy bude možné znovu 
žádat o krajské dotace

začínajících včelařů, podpora bu-

dování infrastruktury cestovního 
ruchu, podpora sportu a volnoča-

sových aktivit, podpora výstavby, 
rekonstrukcí a oprav sportovních 
zařízení, spolupráce se zahraniční-
mi regiony, podpora výstavby a roz-

voje dětských dopravních hřišť a v 
oblasti zdravotnictví podpora léka-

řů připravujících se na poskytování 
zdravotní péče v oborech všeobec-

né praktické lékařství a praktické 
lékařství pro děti a dorost na území 
kraje.
„Schéma krajských dotačních pro-

gramů je dlouhodobě stabilní a 
osvědčené, takže prozatím nemuse-

lo dojít k  zásadním obměnám žád-

ných dotačních programů, u části 
z nich však byla oproti době před 
covidem snížena alokace financí,“ 
sdělil krajský radní Ladislav Valtr.
Kromě nyní vyhlášených dotačních 
programů Pardubický kraj vyhlašu-

je víceleté programy v dalších oblas-

tech.                                                  (zun)

bohém... Člověk kreativní, až 
hrůza, říkalo se o něm právem. 
Přitom jednou nahoře, jednou 
dole.
Vybudoval slušnou firmu, ale 
jeho rodinní příslušníci byli ji-
ného názoru na její další směro-

vání a udělali se sami pro sebe. 
Zůstal sám, ale i tak pomohl díky 
své neskutečné analytické hla-

vě spoustě místních politiků do 
křesel. Především „modří“ vědí. 
Přitom od narození byl po svém 
otci sociální demokrat. Dokázal 
pracovně zastávat i ryze pra-

vicové názory. V oblasti P. R. 
prostě uměl a držel se hesla 
„Koho chleba jíš, ...“. Při osob-

ním rozhovoru už tak radikál-
ní, co se týče angažovanosti, 
nebyl. Uměl vše zhodnotit s 
nadhledem jemu vlastním. De-

sítky hodin strávených s ním 
u drinků měly vždy nějaký 
význam. A hlavně přínos. Ač 
mohly být jeho názory nad-

míru kritické, možná i neuvě-

řitelné, většinou měl pravdu. 
Projevilo se to nikoli hned, ale 
třeba až za pár let. 
Na svůj věk a přes zdravotní 
problémy spojené i s poněkud 
netypickou životosprávou byl 
vždycky až nepochopitelně 
vitální. Snídali jsme po prob-

dělé a prohýřené noci v mlí-
čáku nebo v golfovém resor-

tu. Podle financí. Naposledy 
jsme spolu seděli v říjnu, v 
historickém centru Pardubic. 
Moji dvanáctiletou dcerku, 
která se za námi zastavila pro 
dárek, dokázal svým empa-

tickým přístupem tak nesku-

tečně motivovat k četbě, že 
jsem tehdy neměl slov… Na 
něco podobného nejspíš ba-

lil i ženy, jak jsem pochopil. 
Některé se za něj i provdaly. 
Zdeňku, kamaráde, U Bílého 
koníčka, u toho kulatého sto-

lu, nám všem budeš chybět.     
                       BOHUMIL ROUB

PARDUBICE - Přední výrobce 
radarů ELDIS se koncem loň-

ského roku dočkal ocenění ve 
dvou prestižních podnikatel-
ských soutěžích. 

Ve 26. ročníku ankety Hospodářské 
komory ČR získal ocenění Střední 
exportér roku. Zároveň si odne-

sl ocenění Czech Business Super-

brands 2021. Pardubický výrobce 
radarů je členem průmyslově-tech-

nologického holdingu Czechoslovak 
Group (CSG) a její specializované 
divize CSG Aerospace. Úspěch spo-

lečností ze skupiny CSG je potvrzen 
i tím, že automobilka Tatra Trucks 
získala ocenění v jedné z hlavních 
kategorií soutěže Exportér roku.
Vyhlášení ocenění 26. ročníku sou-

těže Exportér roku se vzhledem k 
pandemické situaci uskutečnilo ne-

tradičně on-line a přenos mohly no-

minované společnosti sledovat na 
YouTube. Z toho důvodu také loň-

ský ročník nesl speciální označení 
Exportér roku 2020 - „Rekordní rok 
exportu a přízrak koronaviru“. 
Kromě prezidenta Hospodářské ko-

mory ČR a šesti desítek firem se do 
více než dvouhodinové on-line kon-

ference zapojili například ministr 

Firma ELDIS posbírala ocenění
a stala se exportérem roku

průmyslu a obchodu Karel Havlíček 
či ministr zahraničí Tomáš Petříček. 
Zdravici pro zúčastněné přednesli 
prezident republiky Miloš Zeman, 
předseda Senátu Miloš Vystrčil i 
předseda Poslanecké sněmovny Ra-

dek Vondráček.
ELDIS Pardubice uspěl v kategorii 
Střední exportér roku s největším 
nárůstem exportu v období 2018-
2019. V tomto období dosáhla spo-

lečnost meziročního růstu exportu 
o úctyhodných 244 procent. 
„V posledních letech se společnosti 
ELDIS Pardubice daří. Kromě toho, 
že naše radary již dlouhá léta po-

krývají většinu území Indie, jsme 
získali další významné zakázky v 
zahraničí. Uvedu například úspěch 
ve velkém tendru na dodání rada-

rů pro třináct letišť v Číně, úspěšné 
instalace v Jordánsku nebo v Bul-
harsku. Naposledy jsme uspěli ve 
výběrovém řízení na dodávku ra-

darových systémů pro tři vojenská 
letiště na Slovensku,“ říká Aleš Jed-

lička, ředitel ELDIS Pardubice.
Podle e-mailu, jejž obdržel ELDIS od 
pořadatele Superbrands CE, uspěla 
obchodní značka  ELDIS v letošním 
poměřování úspěšnosti obchodních 
B2B značek a probojovala se na list 
oceněných.
„Za poslední tři roky se nám poda-

řilo navýšit počet zaměstnanců o 
sto ze 150 na 250, obratově jsme vy-

rostli téměř o sto procent, aktuálně 
dokončujeme novou výrobní halu 
s administrativním zázemím, která 
umožní další nárůst naší produkce,“ 
dodává Aleš Jedlička.                      (zr)

PARDUBICE - Expanze Covi-
du-19 v loňském roce změ-

nila plány mnoha lidí. Par-

dubická matrika například 
eviduje za rok 2020 méně 
uzavřených manželství a re-

gistrovaných partnerství než 
v roce předchozím. 

Někteří snoubenci, kteří plánova-

li svatbu na rok 2020, stále vyčká-

vají na zlepšení epidemiologické 
situace, jež by jim umožnilo vy-

chutnat si vstup do manželství 
bez restrikcí.
„Za rok 2019 u nás uzavřelo man-

želství 316 párů, dalších 12 uza-

vřelo registrované partnerství. Za 
loňský rok jsme oddali 295 párů 
a zaregistrovali sedm partnerství. 
Přitom na radnici se loni vzalo 248 
snoubeneckých dvojic, stejně jako 
v roce předchozím. Na jaře však 
byl kvůli koronavirové pandemii 
uzavřen hrad Kunětická hora a 
obřady plánované v těchto pro-

storách musely být zrušeny,“ řek-

la vedoucí matriky pardubického 
magistrátu Zděňka Havlíčková. 
Dalším důvodem menšího počtu 
svateb byly podle její zkušenosti 
obavy snoubenců ze zpřísněných 

Koronavirus narušil mimo jiné plány řady snoubenců
NĚKTERÉ PÁRY SE SVATBOU VYČKÁVAJÍ, AŽ NEBUDE OMEZEN POČET ÚČASTNÍKŮ OBŘADU A OTEVŘOU SE RESTAURACE

hygienických opatření. Mnoho 
dvojic si jarní svatební termín pře-

sunulo na podzim 2020 doufajíc, 
že se situace vrátí k normálu. Pod-

zimní omezení však vedla některé 
z nich k dalšímu přesunutí termí-
nu na rok 2021. Vyčkávají na dobu, 
kdy nebude omezen počet účastní-
ků obřadu a otevřou se restaurace 
či hotely, aby si mohli svůj velký 
den užít s rodinou i přáteli.
„Přestože jsme v roce 2020 měli 
svateb méně než v roce 2019, prá-

ce nám přibyla. Tak jak se měnila 
protikoronavirová opatření, byli 
jsme nuceni několikrát obvolávat 

jednotlivé páry a řešit s nimi na-

stalou situaci, hlavně počty lidí, 
kteří se budou moci obřadu zú-

častnit, podmínky nošení roušek a 
podobně. Snažili jsme se snouben-

cům vyjít maximálně vstříc a jsme 
rádi, že ti, kteří se přes složitost 
situace rozhodli sňatek uzavřít, 
byli spokojeni,“ dodala vedoucí 
matriky.
Sňatky v Pardubicích neuzaví-
rají pouze čeští občané, ale také 
cizinci. Loni to byli nejčastěji Slo-

váci, ale oddávali zde i páry, kdy 
alespoň jeden ze snoubenců byl 
z Polska, Běloruska, Bulharska, 

Ukrajiny, Ruska, Rumunska, Velké 
Británie, Srbska či Španělska. Le-

tos se v Pardubicích chystá napří-
klad česko-mexická svatba, mezi 
zájemci o registrovaný svazek je 
zase jeden z partnerů z Filipín. 
Rok 2021 se zřejmě od toho loňské-

ho, co do komplikací při uzavírání 
sňatků, příliš lišit nebude. Koro-

navirus zatím dál omezuje naše 
životy, navíc hrad Kunětická hora 
i pardubický zámek, v jejichž his-

torických prostorách se, kromě ob-

řadní síně pardubické radnice, od-

dávalo v předešlých letech, plánují 
rozsáhlé rekonstrukce.            (NaH)
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KRIS – KROS

O CENU PRO VÝHERCE

Tajenka kris – krosu skrývá název mořského hada z čeledi korálov-
covitých.

3. ARA, BEN, ETA, KOP, RUR, RUŽ, SUK. – 4. ALAN, AMOR, ARAK, NERO, 
OTOP, RMEN, VODA. – 5. RÁKOS, TALÁR. – 6. IKAROS, KARTEL, KRA-
KOV, LEKTOR, OKOLEK. – 7. KABARET, REFORMA. – 8. PARMAZÁN, 
STAROSTA.                                                                                             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: TAMBURA. Pro vý-
hru, kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: DAVID 
HAMÁČEK, 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

Soubor Žítkovské bohyně nazkoušel,
jejich premiéru však divadlo odkládá

PARDUBICE – Herci Východo-
českého divadla sice nemo-
hou hrát pro diváky, přesto v 
zákulisí panuje ruch jako za 
běžného provozu, pouze za 
přísných hygienických pod-
mínek. 

Po dokončení příprav vztahového 
thrilleru Venkov na Malé scéně ve 
dvoře se téměř celý soubor pustil 
do zkoušení zbrusu nové drama-
tizace románu Žítkovské bohyně. 
Veleúspěšný titul Kateřiny Tuč-
kové, ověnčený řadou cen např. 
Magnesia Litera 2013, Kosmas 
cena čtenářů či Cena Josefa Škvo-
reckého 2102, do divadelní podo-
by převedli Jiří Janků a Kateřina 
Dušková, která následně text v 
Městském divadle také inscenova-
la. Plánovanou premiéru v sobotu 
16. ledna však koronavirus, stejně 
jako v případě Venkova, odsunul 
na dobu po znovuotevření divadel 
veřejnosti.
„Když jsem Žítkovské bohyně po-
prvé četla, bylo mi úzko ze systé-
mu, který ničí výjimečné jedince. 
Bylo mi úzko z toho, jak se společ-
nost lidí, vybočujících z průměru, 
bojí a jakou má tendenci vytlačo-
vat je ze svého středu. Současně s 
tím se ale přede mnou rozprostí-
rala Kateřinou Tučkovou úchvat-
ně popsaná krajina Moravských 
Kopanic, kde jsem nikdy nebyla 
a kterou jsem si představovala v 
barvité nádheře. Několik dní jsem 
Žítkovské bohyně nemohla pustit z 
hlavy,“ vzpomíná režisérka Kateři-
na Dušková. V čem tkví síla předlo-
hy, však pouze odhaduje: „Nejspíš 
nás vzrušuje blízkost čehosi, co 
nás přesahuje. Jako bychom četli 
dokument o dávno zaniklém feno-
ménu a přitom sledujeme intimní 
příběh ženy, hledající své kořeny. 
Ženy, co se pokouší srovnat s mi-
nulostí svých předků, ženy, co hle-
dá sama sebe. A to přece známe 
my všechny… Navíc, vždy mě stále 

znovu a znovu udivuje, jak dokáže 
být člověk silný v limitních situa-
cích. A to se Tučkové hrdinkám 
děje.“
Příběh Dory Idesové nás zavádí 
do obce Žítková, kde se hlavní hr-
dinka narodila, vyrostla a kde má 
kořeny. „Zde rozplétá osudy žen 
svého rodu, který sahá až do 17. 
století k procesům s čarodějnice-
mi a končí v současnosti. Dora se 
jejich umění věštění, léčení a za-

říkávání – tzv. bohování – nenau-
čila, ale rozhodla se o něm napsat 
vědeckou práci. Pátrání po pravdě 
o bohyních se pak prolíná se strhu-
jícím osobním příběhem a hledá-
ním vlastní identity,“ říká drama-
turgyně Jana Uherová.
V hlavních rolích diváci uvidí Pet-
ru Janečkovou a Jindru Janouško-
vou, jako host se představí členka 
Divadla na Vinohradech Antonie 
Talacková.          RADEK SMETANA

PARDUBICE - Dopravní fakulta 
Jana Pernera chystá online Den 
otevřených dveří 27. ledna od 16 
hodin. Další informace na strán-
kách dfjp.upce.cz.
Fakulta chemicko-technologická 
nabídne poprvé informace ve vir-
tuálním prostředí ve středu 27. 
ledna od 10.30 hodin. Druhý den 
otevřených dveří se uskuteční 10. 
února. Více informací na strán-
kách fcht.upce.cz.
Fakulta elektrotechniky a infor-
matiky se zájemcům otevře 5. úno-
ra od 10 hodin. Další fakultní in-
formace na stránkách fei.upce.cz.
Některé fakulty Univerzity Pardu-
bice už své Dny otevřených dveří 
online absolvovaly.              (MaM)

Zájemcům o studium
na Univerzitě Pardubice

Na snímku z již hotové, leč před diváky dosud neprovedené inscenace Žít-
kovských bohyň herečky Ludmila Mecerodová a Petra Janečková.
                                                                                         Foto: RADEK KALHOUS

RECEPT PRO ZPESTŘENÍ JÍDELNÍČKU
KANČÍ MASO S PERNÍKOVOU OMÁČKOU

1 kg kančí kýty, 50 g másla, 100 g slaniny, 1 mrkev, 1 petržel, 3 stroužky čes-
neku, 8 kuliček jalovce, 3 bobkové listy, 1/2 drceného kmínu, 1/2 lžičky ty-
miánu, sůl, pepř, voda, 4 lžíce povidel, 50 g perníku na strouhání, 1 cibule.                                                                                                  

Na rozehřátém másle lehce opečte na kostičky nakrájenou cibuli a špek, 
po chvíli přidejte oloupanou a na větší kousky nakrájenou mrkev a ce-
ler, celé stroužky česneku i na větší kousky pokrájené očištěné maso. 
Ještě chvíli opékejte, aby se maso zatáhlo, poté přidejte všechno koření 
(jalovec, bobkový list, kmín a tymián), osolte, opepřete a zalijte vodou 
(skvělé je přidat i dvě deci červeného vína) tak, aby bylo maso ponoře-
né. Povařte do změknutí a buď vyndejte maso a 
omáčku propasírujte přes sítko, nebo jen vylovte 
kusy zeleniny a koření. Na závěr vmíchejte povi-
dla a strouhaný perník podle chuti (omáčku také 
pěkně zahustí) a podávejte s karlovarským nebo 
houskovým knedlíkem.                                     (mjm)

Pro 4. týden roku 2021
PARDUBICKÉ KULATINY

Před 530 lety: 25.1.1491 - splatil 
nový majitel Kunětické hory Vilém 
z Pernštejna knížeti Jindřichovi 
staršímu z Minsterberka prvních 
500 kop grošů českých. Doplatek ve 
výši 2 500 kop grošů vyrovnal ještě 
do konce dubna téhož roku.
Před 150 lety: 29.1.1871 - padlo 

 ●●

rozhodnutí založit Akciový pivovar Pardubice. Dne 20.6.1871 byla zvolena 
první správní rada a vybrán sládek František Chodounský z Protivína. 
Před 140 lety: 30.1.1881 - se konala ustavující valná schůze Muzejního 
spolku Pardubice, jehož stanovy byly schváleny již v roce 1880. Podle sta-
nov byl automaticky předsedou spolku starosta města (Leopold Werner), 
místopředsedou byl zvolen dr. J. V. Jahn, ředitel reálky, jednatelem Fr. Ji-
routek, učitel měšťanky, pokladníkem Fr. Hoblík, knihtiskař. 
Před 140 lety: 30.1.1881 – byl týdeník Pernštýn rozšířen o přílohu „Hlas od 
Loučné“ pro zájmy Vysokého Mýta a Litomyšle.
Před 530 lety: 31.1.1491 - koupil Vilém z Pernštejna od synů Diviše Bořka 
z Miletínka tzv. Pardubice Mnichové, tj. dnešní Pardubičky. 
                                 (Připravováno ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka)
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S ŘEDITELEM KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE, VARHANNÍM VIRTUOSEM A PEDAGOGEM PAVLEM SVOBODOU

Myslíme na abonenty, ale i na novou tvář orchestru 
PARDUBICE – Náš rozho-

vor, uskutečněný před 
několika dny, probíhal v 
příjemné atmosféře. Pra-

covnou ředitele Komorní 
filharmonie Pavla Svobo-

dy v Domě hudby k němu 
v podkresu zněla Moza-

rtova hudba, venku za 
okny se začaly snášet sně-

hové vločky… 
O idylických záležitostech 
jsme ale rozhodně nemlu-

vili, naopak. Historicky 
nejmladší ředitel nejvý-

znamnějšího orchestru v 
regionu a jednoho z nej-
lepších v republice se ujal 
funkce začátkem loňského 
roku a hned vzápětí musel 
řešit věci, jichž by se do té 
doby nikdo nenadál ani v 
nejhorších snech. Předem 
ale čtenářům prozradím, že 
neskončíme pesimisticky.

Ředitelem Komorní filharmo-

nie, orchestru s více než pade-

sátiletou tradicí, jejíž místo a 
role v pardubickém regionu 
jsou nezastupitelné, jste se 
stal loni v lednu. Dva měsíce 
poté přišel do Česka koronavi-
rus a nastaly první restrikce, 
které výrazně dolehly i na kul-
turu. Předpokládám, že jste 
předtím měl velké plány. Jak 
jste se s tou nepříjemnou situ-

ací vyrovnával?
Všechno zlé je pro něco dob-

ré. Už před epidemií to nebylo 
jednoduché, probíhala potřeb-

ná rekonstrukce budovy Domu 
hudby, měnila se okna, dělala se 
klimatizace, orchestr zkoušel a 
koncertoval v provizoriu. Potom 
se objevil koronavirus, který 
nám návrat znemožnil a vlastně 
uzavřel sezonu. Musíme ale vzít 
i krizi jako příležitost. A tak jsem 
na kontrolních dnech při dokon-

čování rekonstrukce začal řešit 
řadu detailů, na které by jinak 
nebyl čas, a snažil jsem se obhá-

jit zájmy našich zaměstnanců. 
Hodně věcí se podařilo, některé 
úkoly zůstávají do budoucna.
Vaší nespornou výhodou v 
tomto ohledu je, že dokonale 
znáte zázemí pardubického 
Domu hudby z dob, kdy jste v 
něm sám hrával…
Zázemí budovy znám skutečně 
dobře, protože jsem tam studo-

val na konzervatoři. Ale k vaší 
poznámce – dovedete si před-

stavit šatny pro sólisty, v nichž 
nejsou okna ani vzduchotechni-
ka? I taková byla realita Domu 
hudby před rekonstrukcí.
Měl jste při nástupu do pozice 
ředitele na co a na koho nava-

zovat?
Bezesporu. Převzal jsem profe-

sionálně vybudovanou fungu-

jící organizaci s kompetentní-
mi lidmi. Velký dík patří nejen 
hráčům, technikům, členům 
managementu, ale také našemu 

zřizovateli, kterým je Statutární 
město Pardubice. Filharmonii také 
významně podporují Pardubický 
kraj, Elektrárna Opatovice a Mini-
sterstvo kultury. V této souvislosti 
bych samozřejmě rád poděkoval 
i všem našim abonentům a poslu-

chačům.
Zaslechl jsem, že jste rozjeli Klub 
přátel filharmonie.
Ano, mělo by jít o ambiciózní plat-
formu pro podporovatele a mece-

náše, ale to je právě jedna z věcí, 
které pandemie zbrzdila. Horší 
dobu jsme si pro navýšení míry 
sponzoringu asi vybrat nemohli…
Vraťme se tedy k loňskému jaru. 
Sezona tehdy skončila předčasně 
a vy jste se snažili nahradit abo-

nentům a posluchačům koncerty, 
o něž přišli, jejich přesunutím na 
podzim roku 2020.
Ano, na naše abonenty myslíme v 
první řadě. Platnost abonentek z 
období březen – červen 2020 jsme 
přenesli na měsíce září – prosinec 
2020. Bohužel, na podzim se mohl 
uskutečnit jediný koncert ze čtyř, 
a to v září. Tři čtvrtiny abonmá, o 
němž je řeč, tedy převádíme do 
roku 2021 a koncerty uskuteční-
me, až to bude možné. Z logických 
důvodů může dojít ke změnám 
programu a obsazení sólistů, ale o 
všem budeme předplatitele i ostat-
ní zájemce včas informovat. 
A co jednotlivé vstupenky?
Kdo si zakoupil vstupenku na jed-

notlivé koncerty online, peníze mu 
přišly zpět na účet. Fyzicky zakou-

pené papírové vstupenky je nutné 
vrátit v místě nákupu. Vnímáme 
problém s uzavřeným informač-

ním centrem a samozřejmě pro-

dloužíme dobu, po kterou bude 
možno lístky vrátit. A víte, co je v 
této souvislosti velmi zajímavé?
Prozraďte.
Že mnoha abonentům nejde na 
prvním místě o finance za neusku-

tečněné koncerty, ale o jejich dlou-

holetá místa v hledišti. Chtěl bych 

naše posluchače ujistit, že o svá 
křesla nepřijdou. Velmi si vážíme 
věrných návštěvníků. 
To svědčí také o jisté prestiži 
býti abonentem pardubického 
orchestru. Tím spíše je pro vás 
důležité připravit náležitě sezo-

nu, kterou snad pandemie již tak 
fatálně neovlivní. Mám na mysli 
období od září 2021. Je jasné, že 
odhadovat teď v lednu, jak se vše 
bude vyvíjet, je nemožné. Přesto, 
zkuste se zasnít…
Plánovat nyní na období delší než 
dva nebo tří týdny je obtížné, vše 
se potom musí operativně měnit 
podle aktuální situace. Současně je 
nutné plánovat na roky dopředu, 
abychom získali špičkové sólisty a 
dirigenty. Pandemie teď sice všem 
interpretům zahýbala s diáři, do-

vedete si ale představit ten šrumec, 
až se vše rozvolní? Všichni budou 
chtít nahrazovat termíny a bude 
toho mnoho. My stavíme kvalitní a 
současně atraktivní sezonu, věřím, 
že se nám tak lidé vrátí. 
Takže konkrétně?
Vím, že patříte k návštěvníkům 
našich koncertů a rozumím, že 
jste přirozeně netrpělivý. Skvělé a 
realistické by bylo odehrát ony tři 
plánované koncerty z loňska letos 
v květnu a červnu a v září zahájit 
novou sezonu. S čistým stolem, to 
by bylo ideální. Nakombinovat v ní 
to, oč jsme kvůli koronaviru přišli, 
s novými nápady a programovými 
záměry, přivést na pódium Domu 
hudby osobnosti, na které jsme se 
těšili, a vedle nich další, třeba zatím 
méně známé, ač rovněž vynikající. 
S tím souvisí i směrování orchest-
ru k mladší posluchačské generaci. 
Naštěstí je na co navazovat, díky 
bývalé paní ředitelce Jarmile Zbo-

řilové tady je velmi dobrý základ v 
podobě cyklu Máme hosty, v němž 
se Komorní filharmonie představo-

vala v podobách někdy až nečeka-

ných. A měla úspěch. Ovšem pozor, 
neznamená to, že bychom nedělali 
to, v čem jsme dobří, a chtěli jakkoli 
slevit z úsilí být špičkovým orches-

trem vycházejícím především z 
haydnovsko-mozartovského reper-

toáru. Ale proč si čas od času neza-

hrát i kvalitní současnou hudbu, 
třeba Philipa Glasse? Mimochodem 
můžete se těšit i na nový grafický 
vizuál filharmonie. 
Předpokládám, že chystaná nová 
„tvář“ orchestru bude příjemná. 
Spoustu netradičních věcí jste 
si mohli vyzkoušet i díky, ač to 
slůvko díky mi stále nezní dobře, 
koronaviru a restrikcím.
Během karantény jsme se mnoha 
věcem naučili. Jak známo, s nou-

zovým stavem jsou spjata různá 
nařízení vlády či ministerstva, což 
musíme respektovat. Existuje ale i 
celá řada výjimek jako například, 
že zaměstnanci stejného zaměst-
navatele se setkávat mohou. Po-

tom je potřeba velmi vyvažovat 
mezi ochranou zdraví, respektive 
zamezením šíření nákazy, a mezi 
uměleckou a ekonomickou situací. 
Někdy ta rovnováha není snadná. 

Svou roli hraje i postoj hráčů a jed-

nání s odborovou organizací. Jsem 
proto velmi rád, že jsme vždy našli 
kompromis – pokud nebyly možné 
koncerty pro veřejnost, orchestr si 
vybíral dovolenou, případně byl na 
domácím studiu a jakmile to bylo 
možné, natáčeli jsme CD či audio-

vizuální projekty. I když, upřím-

ně řečeno, osobně si myslím, že v 
současné době je internet přesycen 
streamováním a umísťováním nej-
různějších záznamů. Každý tam 
chce být, to je logické. Každopád-

ně, pokud jde o nás, na celý pro-

voz jsme se museli podívat novým 
pohledem, inovovat a koncipovat 
celou řadu alternativních činnos-

tí. Naši hudebníci hráli pod okny 
izolovaných domovů seniorů a na 
nejrůznějších místech Pardubic, 
audiovizuálně natáčeli edukativ-

ní pořady a v létě jsme realizovali 
krásné mozartovské nahrávky ve 
Fibichově sále chrudimského mu-

zea, abychom i my měli obsah pro 
sociální sítě. To se velmi vyplatilo. 
Zkrátka nelze nic nedělat a čekat 
na plné koncertní síně. 
Nezapomenutelný byl i váš 
Tříkrálový koncert s Petrem Ne-

korancem, Michaelou Šrůmovou 
a Jiřím Rajnišem, odvysílaný pod 
taktovkou Marka Štilce veřej-
noprávním rozhlasem z prázdné 
Sukovy síně. Tomu fakt scházel 
jen potlesk posluchačů, kteří sa-

mozřejmě nemohli být přítomni. 
Chystáte v dohledné době něco 
podobného?
Ano, další takový rozhlasový pro-

jekt nás čeká v březnu. Připravuje-

me i nahrávky pro Českou televizi, 

Ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda před královským nástrojem v Domě hudby 

televizi Noe i V1. Detaily včas 
zveřejníme, aby se dostaly k co 
největšímu počtu našich poslu-

chačů a příznivců.
Orchestr je vždy jakýmsi vzor-

kem společnosti a jevů v ní. 
Vzpomeňme ze všech podo-

benství alespoň to, které před 
více než čtyřiceti lety natočil 
legendární filmový režisér Fe-

derico Fellini. Určitě si to uvě-

domujete.
Samozřejmě. Vezměte si otázku 
testování nebo očkování. Někdo 
se očkovat nechá rád, jiný z nut-
nosti, další vakcinaci odmítají a 
mají k tomu své důvody. Ale jak 
tomu bude třeba při našich za-

hraničních zájezdech či domá-

cích festivalech? Budou pořada-

telé vyžadovat od všech platný 
očkovací průkaz? Spokojí se s 
testováním? Nikdo dnes bohu-

žel neřeší, kdo to bude platit. Již 
na červen máme pozvání na za-

hraniční festival, proto intenziv-

ně řešíme provozní komplikace, 
soulad s platnou i měnící se le-

gislativou a snažíme se uchovat 
dobrou náladu v orchestru.  
Nedá mi to, abych se nezeptal 
na vaši pedagogickou činnost, 
při níž předáváte své zkuše-

nosti nejmladším hráčům na 
varhany. Poznamenaly uply-

nulé měsíce i tuto sféru?
Rezignovat na práci s talento-

vanými dětmi a mladými lidmi 
není možné, jsou třeba v klíčo-

vém období svého rozvoje, kdy 
se rozhoduje o celém jejich ži-
votě. To, co se teď nenaučí, už 
pravděpodobně nedoženou. A 
konkurence v zahraničí rozhod-

ně nespí, se světem jsme velmi 
propojeni. Srovnejme možnosti 
u nás a v sousedním Polsku. Bo-

hužel, v jistých aspektech pod-

pory talentů jsme o mnoho let 
pozadu.
Prozraďte, prosím, v závěru, 
na který nástroj zvaný králov-

ský hrajete vy osobně v Česku 
nejraději? 
Pokud jde o barokní hudbu, jsou 
nedaleko krásné Starckovy var-

hany z roku 1692 v kostele sv. 
Jakuba Staršího v Přelouči. Kdy-

bych si mohl vybrat, kde hrát 
třeba skladby Petra Ebena z 20. 
století, volil bych pardubickou 
Sukovu síň. 
A kde jste loni vystupoval 
před publikem naposledy?
Tuším v bazilice v Třebíči. Jako 
by od té doby uběhlo století. Ale 
musíme věřit, že se vše zase v 
dobré obrátí.
                                ROMAN MARČÁK
      (Psáno pro KlasikaPlus.cz a TP)                             

Snímek z jednoho z mimořádných koncertů. V Domově pro seniory za-
hráli členové žesťové sekce orchestru

Hráči Komorní filharmonie se již těší na publikum v Sukově síni Domu 
hudby.                                                                             Foto: MICHAL KLÍMA

 ●●
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PARDUBICKÁ STOPA V NEJLEPŠÍ HOKEJOVÉ SOUTĚŽI SVĚTA

PARDUBICE – V polovi-
ně měsíce odstartovala 
bezpochyby nejslavnější 
a nejlepší hokejová liga 
planety. I letos do slavné 
NHL zasáhli či zasáhnou 
hokejisté, kteří v minulos-
ti prošli Pardubicemi. Ať 
již jako odchovanci, mo-
mentální posily či hráčská 
výpomoc. Letos by hráčů s 
pomyslným pardubickým 
dresem mohlo být v NHL 
až pět. 

Zápasy v letošním zkráceném 
ročníku kanadsko-americké Na-
tional Hockey League už mají 
za sebou Nosek, Zadina i Krejčí. 
Kaut na svůj letošní start čeká, 
stejně jako gólman Vladař. Ješ-
tě v minulém ročníku bojovali 
o své místo na slunci další dva 
hráči z pardubické líhně – Wi-
nnipegem draftovaný Michael 
Špaček však čekání na první 
start za Winnipeg Jets po téměř 
čtyřech letech vzdal a přesunul 
se do finského Tampere, aby si 
čekání na slavnou soutěž roz-
myslel i Ondřej Vála. Ten se, ko-
likrát až ze třetí farmy Dallasu, 
pokoušel neúspěšně dostat do 
prvního týmu rovněž několik 
let, až i jemu došla trpělivost a 
podepsal kontrakt s Pardubice-
mi, odkud v roce 2015 do zámo-
ří odešel. A tak, jak již bylo zmí-
něno v úvodu, za velkou louží je 
momentálně pět hokejistů, kte-
ré bylo v minulosti možné vídat 
na tuzemských stadionech v 
pardubickém dresu:

DAVID KREJČÍ: 
Zřejmě největší hvězda ze sou-
časné pětice. Ale zároveň také 
nejstarší. Téměř pětatřicetiletý 
hokejista byl v roce 2004 drafto-
ván Bostonem a Bruins je věrný 
doteď. Za dosavadních patnáct 
let své zámořské kariéry ode-
hrál zhruba 1100 zápasů včetně 
play-off, připsal si téměř 800 ka-
nadských bodů a v sezoně 2010 
– 2011 získal s Medvědy Stanley 
Cup! V té samé sezoně ovládl i 
statistiky play-off, když se stal 
nejlepším střelcem a nejpro-
duktivnějším hráčem vyřazova-
cích bojů. Při zámořské výluce 
v ročníku 2012/2013 odešel do 
České republiky, kde hrál za 
Pardubice (tehdy týmu vypomá-
hali i Aleš Hemský a Jakub Kin-
dl). Ve čtyřiadvaceti utkáních 
za tehdejší HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice nasbíral 27 bodů za 
16 gólů a 11 asistencí. První ex-
traligový gól pak vstřelil hned 
ve svém druhém utkání – bylo 
to v desátém kole doma proti 
Liberci a Krejčího branka byla 
dokonce vítězná. Dlouhodobý 
zájem klubu v době zámořské 
výluky se nakonec vyplatil. „Po-

hromady 250 zápasů včetně play-
-off, připsal si 57 kanadských bodů 
a 76 trestných minut. Letošní zkrá-
cenou sezonu navíc začal tím nej-
lepším možným způsobem – hned 
v úvodním utkání vstřelil branku 
Anaheimu. A na konci ročníku by 
mohlo být ještě lépe – také letos 
totiž odborníci pasují nevadské 
Rytíře na hodně dobré umístění… 
S mytickým městem však bude mít 
bývalý pardubický hokejista vztah 
na celý život - v lasvegasské porod-
nici se totiž před rokem narodil 
jeho první syn!

MARTIN KAUT:
Mladého benjamínka, který do 
Pardubic přišel až v dorostenec-
kém věku ze Žďáru nad Sázavou, 
draftovaly Laviny z Colorada v 
roce 2018 v prvním kole z celko-
vě šestnácté pozice. Za elitní tým 
z Denveru pak Kaut nastoupil až 
v průběhu sezony 2019/20. První 
vstřelenou branku si připsal ve 
svém čtvrtém utkání za Avalan-
che a pomohl tak porazit Buffalo. 
Navíc byl v tomto klání vyhlášen 
první hvězdou utkání. Jeho počet 
startů v NHL se zatím zastavil na 
čísle devět. Na kontě má tři kanad-
ské body (2+1) a dvě trestné minu-
ty. Většinu času své zámořské mise 
strávil na farmě. Za Colorado Ea-
gles v nižší AHL nastoupil ve 101 
utkáních. Zdá se, že jeho „farmář-
ská“ mise bude pokračovat i letos. 
V prvních zápasech nového roční-
ku NHL se totiž neobjevil a sezonu 
začne zřejmě opět na farmě. AHL 
startuje v únoru. V letošní „zvlášt-
ní“ sezoně, kdy měla NHL na pod-
zim a část zimy netradiční přestáv-
ku mezi ukončením a zahájením 

těšil mě zájem Pardubic, které mě 
kontaktovaly už během léta. Na 
jaře kluci vyhráli titul, mají kva-
litní tým, který se změnil odchody 
dvou hráčů do Ruska, ale organi-
zace funguje, je dobrá. Budu chtít 
odehrát sto deset procent a nechat 
na ledě opravdu všechno. Chci zís-
kat co nejvíce bodů pro Pardubice 
po dobu svého angažmá,“ nechala 
se tehdy po svém příchodu slyšet 
současná hvězda Bostonu. Před 
Vánocemi 2012 však vedení par-
dubického klubu neuzavřelo další 
pojistné smlouvy se zámořskými 
posilami, a tak tehdejší mise Krej-
čího a spol. v Pardubicích skončila. 
Nicméně v lednu 2013 se vlastníci 
klubů NHL dohodli na nové kolek-
tivní smlouvě, výluka skončila a 
hráči by se stejně vrátili do zámo-
ří. Ve stejném roce pak David Krej-
čí zvítězil v prestižní anketě Zlatá 
hokejka. Dosavadních 24 startů za 
Pardubice je také Krejčího jediná 
stopa v české extralize. Za žádný 
jiný tuzemský klub v nejvyšší sou-
těži nikdy nenastoupil…

TOMÁŠ NOSEK:
Rovněž osmadvacetiletý útočník 
Zlatých rytířů z Las Vegas už po-
čítá své zámořské starty na stov-
ky. Na rozdíl od Krejčího je však s 
Pardubicemi spjat od útlého mlá-
dí. Prošel všemi mládežnickými 
kategoriemi, za A tým pak nastřá-
dal 142 zápasů včetně play-off a 
celkově si připsal 70 kanadských 
bodů (28+42). Jako nedraftovaný 
hráč odešel v roce 2014 do zámoří, 
kde se upsal detroitským Rudým 
křídlům. S farmou Red Wings pak 
získal prestižní a vysoce ceněný 
Calder Cup, neboli „Stanley Cup“ 
AHL, na kterém měl navíc, jako 
nejproduktivnější hráč týmu, lví 
podíl. V NHL pak za Detroit ode-
hrál sedmnáct utkání, v nichž si 
připsal i premiérovou branku. 
To všechno ale bylo Rudým kří-
dlům málo, a tak Noska umístili 
mezi hráče, kteří mohou být vy-
bráni při tzv. rozšiřovacím draftu 
novým klubem NHL. A tím byli v 
roce 2017 Zlatí rytíři z Las Vegas. 
A tak někdejší pardubický útočník 
začal psát svoji novou kapitolu 
ve Městě hříchu. „Chtěli jsme dát 
dohromady konkurenceschopný 
tým, ale i přivést hráče pro bu-
doucnost,“ uvedl tehdy George 
McPhee, generální manažer Vegas 
Golden Knights. Hned v první se-
zoně mezi hokejovou smetánkou 
si pak Rytíři málem sáhli na Stan-
ley Cup, když naprosto senzačně 
dokráčeli až do finále. V něm sice 
nestačili na washingtonskou partu 
kolem Ovečkina, nicméně zpropa-
govali hokej v nevadské poušti tím 
nejlepším způsobem. V současné 
době je Nosek v Las Vegas již čtvr-
tou sezonu, když na jejím začátku 
podepsal novou smlouvu. Za Rytí-
ře k minulému týdnu odehrál do-

soutěže, neváhal expardubický 
útočník s výpomocí v Dynamu. Bě-
hem září však stačil odehrát pouze 
čtyři zápasy, v nichž vstřelil jednu 
branku a pakoval se do Švédska. „S 
Coloradem jsme byli domluveni, 
že u nás bude mít Martin dostateč-
né zápasové vytížení. Máme s ním 
uzavřenou smlouvu do 5. listopa-
du s tím, že následně se rozhodne, 
jak a kde bude Martin pokračovat. 
Bohužel se u nás nehraje, Martin 
nemá dostatečné herní vytížení, 
proto Colorado rozhodlo, že Mar-
tin odchází už nyní do Švédska, 
kde může hrát,“ řekl tehdy klu-
bovému webu sportovní ředitel 
pardubického Dynama Dušan 
Salfický. I s touto čtyřzápasovou 
misí odehrál Martin Kaut (mladší 
bratr Tomáše Kauta, který rovněž 
hrál za Pardubice, poté za Kladno 
a nyní za Prostějov) dohromady za 
Pardubice 81 zápasů, ve kterých 
zaznamenal 26 bodů (13+13).

FILIP ZADINA:
Jedenadvacetiletá vycházející 
hvězda Detroitu si svůj první start 
za Dynamo připsala již v roce 
2015. Odchovanec Pardubic pak ve 
svém mateřském klubu odehrál 31 
utkání, aby ho v roce 2018 drafto-
val ze šestého místa Detroit! První 
zámořskou sezonu sice ještě strá-
vil v juniorské soutěži, leč v týmu 
Halifax Mooseheads zaznamenal v 
66 zápasech 94 bodů (49+45), což 
mu dávalo dost reálnou jízdenku 
do prvního týmu. Loni během se-
zony nastoupil za Red Wings k os-
madvaceti zápasům a letos začal 
sezonu už rovnou v prvním týmu. 
Nyní má (k minulému týdnu) na 
svém kontě celkem 40 zápasů v 

NHL, ve kterých nastřádal 
dvacet bodů, tedy solidního 
půl bodu na zápas. Pardubické 
fanoušky a pochopitelně i vý-
chodočeský klub mohlo mrzet, 
že když byl Detroit v loňském 
ročníku NHL ze hry, nevrátil 
se Zadina na chvilkovou výpo-
moc domů, ale vyslyšel vábení 
Třince, potažmo svého otce na 
jeho střídačce. „K dohodě vý-
razně přispěl sám Filip, který 
se bude finančně spolupodílet 
na uhrazení vysoké pojistky. Je 
to ohromné gesto, kterého si 
vážíme, a ukazuje to, jak moc 
stojí o to si v Třinci zahrát,“ 
řekl v srpnu sportovní ředitel 
Ocelářů Jan Peterek. 

DANIEL VLADAŘ:
Třiadvacetiletý gólman Bos-
tonu Bruins má v NHL zatím 
pouze jediný start – ten si při-
psal v loňském ročníku, kdy 
nastoupil v jednom utkání 
play-off.  Původní odchovanec 
Sparty následně úzce spjatý s 
Kladnem, odešel do zámoří v 
roce 2015, kdy jej ze 75. místa 
draftoval Boston. Již čtvrtou 
sezonu je součástí elitního 
týmu Bruins, leč premiéry v 
NHL po boku Krejčího či Pastr-
ňáka se dočkal až v srpnu loň-
ského roku. Ani letos nemá nic 
jistého, neboť dvojice branká-
řů prvního týmu Rask, Halák, 
se zdá být nepřekonatelnou. 
Nicméně že chytat dovede, 
předvedl před několika týdny 
v Pardubicích, kde si nejen 
odbyl svoji extraligovou pre-
miéru, ale v šesti utkáních 
pomohl Dynamu z krize. Čty-
řikrát zvítězil a celkově si 
připsal fantastické statistiky: 
průměr obdržených gólů 1,29 
a procentuální úspěšnost té-
měř 96procentní. „Spojení s 
Pardubicemi začalo u Jardy 
Jágra, když jsem trénoval na 
Kladně. On měl pak schůzku s 
panem Dědkem, kde mu nad-
nesl tuto možnost. Následně 
se spojil agent s Pardubicemi 
a Bostonem a už to bylo rych-
lé,“  informoval tehdy Vladař 
o zákulisí svojí pardubické 
mise. Přestože Vladaře čeká 
zřejmě dlouhá kariéra v NHL, 
další vztah s Pardubicemi ne-
vyloučil: „Mrzí mě, že jsem 
to tady nezažil s vyprodanou 
arénou. To, co jsem ale slyšel 
z vyprávění, nebo když jsem 
byl mladší, tak jsem tady byl 
na extralize a byl to hukot. 
To je opravdu to jediné, co 
mě trochu mrzí, že jsem si to 
nemohl osobně zažít. Kdyby 
ale byla jednou možnost, tak 
bych se určitě rád vrátil,“ řekl 
mladý gólman na konci své 
nedávné pardubické mise.  
                                   JAN ŠAFÁŘ 

Dříve (či později) prošli Pardubicemi, teď hrají NHL

 Zleva David Krejčí, Tomáš Nosek, Martin Kaut, Filip Zadina a Daniel Vladař. Všechny tyto současné hráče NHL pojí pardubická minulost.                                    Foto: INTERNET

 Současná hvězda Bostonu a vítěz Stanley Cupu z roku 2011 David Krejčí 
odehrál v sezoně 2012 - 2013 za Pardubice 24 zápasů.      Foto: INTERNET
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PARDUBICE – Dynamo v mi-
nulém týdnu posílilo o dal-
ší výraznou osobnost. Pro 
zbytek této sezony se klubu 
upsal běloruský reprezen-
tant Andrej Kosticyn (nebo 
chcete-li Andrei Kostitsyn). 

Pětatřicetiletý útočník má za se-

bou sedmiletou kariéru v NHL, 
při níž za Montreal Canadiens a 
Nashville Predators odehrál včet-
ně play-off téměř 450 zápasů a 
připsal si 245 bodů. Bodově nejú-

spěšnější byl rodák z Navapolacku 
v sezoně 2007/2008, kdy si připsal 
53 bodů a 26 gólů. V roce 2012 se 
Kosticyn, po krátkém působení 
v Nashvillu, kam byl vyměněn 
za výběry v draftu, přesunul do 
Evropy, kde následně působil v 
KHL v dresech Čeljabinsku, Soči, 
Nižného Novgorodu, pekingské-

ho Kunlunu, Minsku a naposledy 
v Nižněkamsku, odkud se přesu-

nul do Pardubic. Desetinásobný 
účastník MS se těší, že si zahraje 
českou nejvyšší soutěž: „V České 

AK-46: posila Dynama, po které šla, kvůli 
údajným stykům s mafií, montrealská policie

republice jsem byl mnohokrát, ale 
v Pardubicích ještě ne. Těším se 
na novou výzvu,“ řekl Kosticyn po 
svém středečním příjezdu do Par-

dubic. Běloruský hokejista, který 
si v Montrealu vysloužil přezdív-

 Patrik Poulíček si v úterním utkání proti Vítkovicím připsal vítězný gól.                         Foto: MILAN KŘIČEK

Pardubice navlékly další vítězné korálkyPardubice navlékly další vítězné korálky
TIPSPORT EXTRALIGA LEDNÍHO HOKEJE

PARDUBICE – Proti šesté výhře Par-

dubic v řadě byla včera odpoledne v 
enteria aréně Kometa. Dynamo sice 
dotáhlo dvoubrankové manko, leč 
na třetí gól Brna v závěrečné třetině 
již reagovat nedokázalo. První zápas 
v dresu s ozubeným „D“ a v české 
extralize vůbec si odbyly obě posily – 
Andrej Kosticyn a brankář Konstan-

tin Barulin. Prvně jmenovaný strávil 
na ledě téměř 17 minut a připsal si 
dvě asistence, druhý pak čelil 31 
střelám při procentuální úspěšnosti 
zásahů 90,3%. Perličkou může být, 
že svoji extraligovou premiéru od-

chytal z ne úplně jasných důvodů v 
masce Avangardu Omsk, která mu 
ovšem k vítězství nepomohla...  
39. kolo: Dynamo Pardubice – Ko-
meta Brno 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Branky 
a nahrávky: 36:10 Paulovič (Kosticyn, 
Nakládal), 39:45 Roman (Kousal, Kos-

ticyn) – 8:00 Klepiš (Vejmelka), 23:51 
Valský (Brabenec, Šoustal), 46:46 Král 
(Mueller, Zaťovič). Rozhodčí: Sýkora, 

Premiéra v masce Omsku 
aneb Barulin na úvod prohrál

1. Sparta Praha 37 22 2 5  8 139:84    75
2. Třinec 35 19 4 5  7 124:93    70
3. Ml. Boleslav 36 17 5 6  8 116:86    67
4. Plzeň 36 17 4 6  9 118:92    65
5. Liberec 36 17 5 4 10 108:83   65
6. Mountfield 36 18 3 2 13 102:85   62
7. Pardubice 36 15 5 3 13   98:102 58
8. Karlovy Vary 35 14 5 2 14 101:113 54
9. Kometa Brno 35 12 5 4 14   94:98   50
10. Litvínov 35  9  7 3 16   83:98   44
11. Vítkovice 35 10 4 5 16   78:98   43
12. Olomouc 36 10 3 4 19   70:106 40
13. Zlín 36  8  3 3 22   74:115 33
14. Č. Budějovice 36  4  3 6 23   91:143 24

PARDUBICE – 
Dynamo se v 
minulém týd-
nu během 48 
hodin před-
stavilo nej-
dříve doma 

a následně v Karlových Va-
rech. Nejprve v úterý v ente-
ria aréně přivítalo Vítkovice 
a na vítěznou šňůru navlék-
lo již čtvrtý korálek, aby pak 
ve čtvrtek dosadilo i pátý, 
když po obratu bralo body i 
v lázeňském městě.

37. kolo: Dynamo Pardubice – 
Vítkovice RIDERA 3:0 (0:0, 2:0, 
1:0). Branky a nahrávky: 26:14 
Poulíček (Blümel, Paulovič), 
30:45 Paulovič (Kousal, Horký), 
58:36 Kousal (Ďaloga). Rozhodčí: 
Hejduk, Lacina – Klouček, Votru-

bec.  Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. 
Střely na branku: 35:17 (11:11, 
13:4, 11:2). Vhazování: 26:37. 
PARDUBICE: Kantor – Ďaloga, 
Nakládal, Mikuš, Bučko, Kolář, 
Hrádek, Zdráhal – Kusý, Poulí-
ček, Blümel – Anděl, Roman, Ca-

mara – Paulovič, Kousal, Horký 
– Machala, Rohlík, Zeman. 
Po dlouhé době se do pardubické 
arény vrátil někdejší spasitel Dy-

nama Miloš Holaň, který momen-

tálně vládne vítkovické střídačce. 
Oba soupeře sice před utkáním 

dělila dvanáctibodová propast, 
leč ostravský tým se pod Holaňo-

vým vedením zvedá, když jeho 
tým před úterním kláním zvítězil 
ve čtyřech z posledních pěti zápa-

sů. Nicméně Dynamu se také daří 
a v utkání bojovalo o svoji čtvr-

tou výhru v řadě. Po vyrovnané 
bezbrankové úvodní třetině však 
s definitivní platností vzaly otěže 
do rukou Pardubice, které po bran-

kách Poulíčka a Pauloviče vedly v 
polovině utkání o dva góly. Vítko-

vicím evidentně docházel dech, o 
čemž hovoří i celkový počet jejich 
střel za druhou a třetí třetinu – 
pouhých šest…Definitivní podobu 
výsledku pak dal necelou minutu 
a půl před koncem Kousal, který 
po přihrávce od Ďalogy neměl se-

bemenší problém trefit prázdnou 
vítkovickou branku – 3:0.  
38. kolo: Energie Karlovy Vary 
– Dynamo Pardubice 3:4 (2:0, 
1:2, 0:2). Branky a nahrávky: 1:40 
Beránek (Skuhravý, Vondráček), 
2:24 Koblasa (Zábranský, Pulpán), 
23:59 Kohout (Skuhravý) - 21:31 
Paulovič, 31:20 Ďaloga (Kusý), 
40:27 Camara (Roman), 43:07 Ca-

mara (Roman, Kusý).  Rozhodčí: 
Jeřábek, Pražák – Brejcha, Kají-
nek.  Vyloučení: 3:3. Využití:  1:0. 
Střely na branku: 40:26. PARDU-

BICE: Klouček – Ďaloga, Naklá-

dal, Mikuš, Bučko, Kolář, Hrádek, 
Zdráhal – Kusý, Roman, Camara 

ku AK-46 (po stejném čísle sáhl i v 
Pardubicích), neměl však všechno 
ve své montrealské kariéře zalito 
sluncem: V únoru roku 2009 se do-

stal do problémů s policií, která jej 
spojovala se styky s mafií. Kromě 
Adreje Kosticyna v tom byl tehdy 
„namočen“ i jeho bratr Sergej a 
jejich někdejší spoluhráč Roman 
Hamrlík. Kanadský list La Presse 
tenkrát uvedl, že se Hamrlík a oba 
Kosticynové stýkali s mafiánem 
podezřelým z obchodu s drogami 
a zbraněmi. Nicméně již o tři mě-

síc později se celý případ vyjasnil 
a všichni tři hokejisté byli očištěni. 
„Montrealská policie zcela očisti-
la hokejistu Romana Hamrlíka od 
podezření, že by se dopustil ně-

čeho nezákonného. S mafiánem, 
který byl velkým hokejovým fa-

nouškem, se vídali také další hráči 
Canadiens bratři Sergej a Andrej 
Kosticynové, ty ale nyní policie 
rovněž očistila,“ napsala tehdy ka-

nadská média. Žádný z hokejistů 
prý o mafiánových aktivitách ne-

věděl.                                JAN ŠAFÁŘ

Šír – Klouček, Votrubec. Vyloučení: 
5:2. Využití: 1:1. Střely na branku: 
37:31 (9:11, 13:14, 15:5). Vhazování: 
24:32. PARDUBICE: Barulin – Ďaloga, 
Nakládal, Mikuš, Zdráhal, Kolář, Buč-

ko, Hrádek – Kosticyn, Roman, Cama-

ra – Paulovič, Kousal, Horký – Kusý, 
Poulíček, Blümel – Zeman, Rohlík, 
Matýs. 
Další zápasy 39. kola: Litvínov – Zlín 
3:2, Mountfield – K. Vary 4:0, Olomouc 
– Plzeň 3:4, Sparta – Ml. Boleslav 3:2, 
Liberec – Vítkovice 3:2, Třinec – Č. Bu-

dějovice 9:7. Příště: Pardubice – Libe-

rec (ČT 18).                                       (saf) 

– Paulovič, Kousal, Horký – Ro-

hlík, Poulíček, Blümel – Macha-

la, Matýs, Zeman. 
Dynamu se vstup do utkání pří-
liš nevydařil, když už v polovi-
ně třetí minuty prohrávalo o 
dvě branky. Na Paulovičovo sní-
žení hned v úvodu druhé části 
navíc domácí vzápětí reagovali 
dalším gólem a vypadalo to, že 
si jdou za vítězstvím. Pardubice 
ale nesložily zbraně a sloven-

ský bek Ďaloga se postaral o 
snížení skóre. Definitivní obrat 
pak nastal v poslední třetině a 
gólově se o něj postarala kanad-

ská hvězda Anthony Camara. 
Někdejší hráč organizace Bos-

ton Bruins nejprve hned po půl 
minutě ze skrumáže vyrovnal, 
aby pak o necelé tři minuty poz-

ději poslal blafákem Pardubice 
do vedení. To už si pak Králova 
družina vzít nenechala. 
„První třetinu jsme prochrá-

pali, měli jsme za sebou další 
dlouhou cestu, není to první 
zápas, co s tím máme problémy. 
Musíme se na to však lépe při-
pravit, protože vždycky ty zápa-

sy takhle otočit nedokážeme a 
mohlo by se nám to vymstít. Nic-

méně si myslím, že jsme od půl-
ky zápasu byli lepším týmem a 
vyhráli jsme zaslouženě,“ řekl k 
utkání trenér Dynama Richard 
Král.                                           (saf)

PARDUBICE – Dynamo v mi-
nulém týdnu posílilo i na 
brankářském postu. Klub 
podepsal smlouvu s mistrem 
světa z roku 2012 Konstanti-
nem Barulinem. 

Šestatřicetiletý gólman naposledy 
působil v KHL a vlastní kompletní 
sbírku medailí ze seniorských mis-

trovství světa a zlato a stříbro z MS 
hráčů do dvaceti let. Seniorskou 
zlatou medaili získal v roce 2012 
na šampionátu ve Finsku a Švéd-

sku, kde kryl záda Varlamovovi, 
leč ve skupině odchytal vítězné zá-

pasy s Dánskem a Českou republi-
kou. Rodák z kazašské Karagandy, 
který nikdy neokusil zámořskou 

soutěž, odchytal v KHL přes 500 
zápasů za SKA Petrohrad, CSKA 
Moskva, Spartak Moskva, Mytiš-

či, Kazaň, Omsk, Soči a naposledy 
Nižněkamsk. Celkem sedmkrát se 
ocitl v nominaci do All-Star týmu 
KHL. Nejlepší sezonu zažil Barulin 
v ročníku 2010-2011 pod trenérem 
Říhou v dresu Atlantu Mytišči, 
když měl nejlepší průměr branek 
na zápas z celé soutěže (1,91). V 
play-off došli až do finále a Barulin 
byl vyhlášen nejužitečnějším hrá-

čem celé vyřazovací části. Za celou 
kariéru v KHL  má ruský gólman 
průměr obdržených branek na zá-

pas 2,1 a procento úspěšnosti zá-

kroků   92,1 %. Draft: St. Louis Blues 
(2003).                                                 (saf)

Dynamo má v bráně ruského mistra světa

mi stvrdili svým podpisem 
na dlouhodobých smlouvách 
nedávno (i když v případě po-
sledně jmenovaného do toho 
ještě vstoupí antidopingová 
komise). 

Nové kontrakty pak v minulých 
dnech dostali i Klouček s Bučkem. 
„Jsem rád, že budu další sezonu v 
Dynamu a v Pardubicích, kde jsem 
doma. Začátek sezony nám sice 
příliš nevyšel, ale naše výsledky i 
výkony jdou nahoru a doufám, že 
to bude postupně gradovat až do 
play-off, kde chceme uhrát dobrý 
výsledek,“ uvedl mladý pardubic-

ký brankář, který se před letošní 
sezonou vrátil zpátky do Pardubic 
po úspěšném ročním působení 
v Českých Budějovicích. Gólman 
draftovaný nashvillskými Predáto-

ry se Dynamu upsal na jeden rok. 
Druhým hráčem, který nyní pro-

dloužil své angažmá v Dynamu, je 
Martin Bučko. Slovenský obránce 
zatím v tomto ročníku moc extra-

ligových zápasů neodehrál, nicmé-

ně prostor dostává v partnerském 
klubu ve Vrchlabí. Rodák z Martina 
prodloužil s Pardubicemi o další tři 
roky. Oba nové podpisy zhodnotil 
i sportovní ředitel Dynama Dušan 
Salfický: „Milan Klouček patří k 
našim odchovancům, našemu klu-

Dynamo dál buduje kádr. Mění hráče 
a podepisuje mladíky. Přivábí Špačka?

bu má co dát a počítáme s ním i do 
budoucna. Martin Bučko v naší or-

ganizaci působí už tři roky, podává 
skvělé výkony v našem partner-

ském klubu ve Vrchlabí. Rozhod-

li jsme se proto jeho budoucnost 
spojit s námi.“ Nejen součástí nové 
strategie, ale i vinou početné ma-

rodky, je výměna Rhetta Hollanda 
za Luboše Horkého. „Bohužel jsme 
si z Budějovic přivezli dalšího zra-

něného útočníka. Proto jsme hle-

dali možnost pro doplnění útoku. 
Domluvili jsme se s Kometou na 
hostování Luboše Horkého výmě-

nou za Rhetta Hollanda, kterému 
u nás po sezoně končí smlouva. Lu-

boš u nás už působil, takže nejde do 
neznámého prostředí a věříme, že 
nám pomůže jako při jeho prvním 
zdejším působení,“ řekl ke trejdu 
sportovní manažer Dušan Salfický.
Poměrně horkým zbožím na čes-

kém trhu se stal v minulém týdnu 
pardubický odchovanec Michael 
Špaček. Poté, co po uplynulé se-

zoně opustil po letech organizaci 
Winnipeg Jets, kde se do zápasů 
NHL nedostal, zamířil do finského 
Tampere. Odtud však přišla v úterý 
překvapivá zpráva, že 23letý útoč-

ník v jejich týmu končí: „Špačkova 
smlouva byla po dohodě ukonče-

na. Za Tapparu odehrál 18 zápasů, 
ve kterých zaznamenal 13 bodů 
(5+8). Michael ještě dnes odcestuje 
do vlasti,“ uvedly v úterý oficiální 
stránky finského klubu. Kam Špač-

kovy další kroky povedou je zatím 
nejisté, i když jedno spojení se pří-
mo vybízí…                                     (saf)

PA R D U B I C E 
– Mladíci Ko-
ffer, Blümel i 
Mandát svoji 
b u d o u c n o s t 
s Pardubice-

PARDUBICE – V minulých dnech se opět rozvířilo téma, že by Jaromír 
Jágr mohl v dohledné době nastoupit za Pardubice. Na včerejší přímý 
dotaz našeho Týdeníku to majoritní vlastník klubu Petr Dědek sice 
nepotvrdil, leč ani nevyloučil: „Nezlobte se, zatím se k tomu nechci 
vyjadřovat. Všechno to jsou zatím jen spekulace.,“ řekl nám majitel 
Dynama. Nicméně následně připustil, že dres s ikonickým číslem 68 je 
připraven. „Toto číslo zde nikdo jiný mít nebude, je rezervované pro 
Jaromíra Jágra. My jsme připraveni na všechno, tedy i na jeho even-

tuální příchod. Jak to ale bude či jestli je Jarda připraven, popřípadě 
kdy, k tomu se vyjadřovat nebudu,“ dodal Petr Dědek.           JAN ŠAFÁŘ

Jágr za Pardubice? „Dynamo je 
připravené na všechno,“ říká Dědek
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PARDUBICE - V sedmém po-
kračování unikátního pro-
jektu Hrajeme spolu za Par-
dubice (tentokrát ovšem bez 
přítomných diváků) si fa-
noušci hudby a sportu užili u 
livestreamu jak úvodní kon-
cert, tak poté výhru Beksy 
nad druhou Opavou!

Páteční tříhodinový program za-

čal nejprve koncertem v Sukově 
síni, kde spolu s Komorní filhar-

monií Pardubice, pod taktovkou 
významného indického dirigen-

ta Debashishe Chaudhuriho, vy-

stoupila výborná česká mezzo-

sopranistka Ester Pavlů. V jejím 
podání zazněly mimo jiné písně 
Somewhere z muzikálu West Side 

V pátek spolu hráli za Pardubice. A vyhráli!

 Sedmého ročníku Hrajeme spolu za Pardubice se tentokrát zúčastnili in-
dický dirigent Debashishe Chaudhuriho a česká mezzosopranistka Ester 
Pavlů. Vpravo nejlepší střelec utkání mezi Pardubicemi a Opavou Prokop 
Slanina.                                                              Foto: L. JENÍČEK a M. KŘIČEK 

Story, We Are the Champions od 
Freddieho Mercuryho či Modlitba 
pro Martu. Poté následoval hit 20. 
kola NBL, v němž Beksa připravi-
la druhé Opavě teprve třetí poráž-

ku v sezoně, přičemž sama natáh-

la svou vítěznou sérii na číslo 3! 
20. kolo: BK JIP Pardubice - BK 

FORTUNA:LIGA

 Pardubičtí fotbalisté vyšli včera v Plzni bodově i gólově naprázdno. Velkou šan-
ci neproměnil ani kanonýr Pavel Černý...                                 Foto: RADEK KLIER

Plzni vzdorovali v oslabení do 78. minuty

1. Slavia Praha 15 13 2  0  42:6   41
2. Jablonec 16 11 2  3  33:16 35
3. Sparta Praha 16 11 2  3  33:18 35
4. Slovácko 16  9  3  4  30:17 30
5. Liberec 15  7  4  4  24:16 25
6. Olomouc 16  6  7  3  25:19 25
7. Plzeň 16  7  3  6  30:21 24
8. Č. Budějovice 16  6  6  4  23:23 24
9. Ostrava 15  6  5  4  20:13 23
10. Pardubice 16  6  4  6  15:19 22
11. Karviná 16  5  5  6  15:23 20
12. Zlín 15  5  3  7  16:18 18
13. Teplice 16  5  1 10 16:35 16
14. Bohemians 15  4  3  8  18:22 15
15. Ml. Boleslav 16  2  4 10 17:30 10
16. Brno 16  2  4 10 13:31 10
17. Příbram 16  2  4 10 12:32 10
18. Opava 15  1  4 10 11:34   7

NYON – Ve čtvrtek se ve Švý-
carsku losovaly dvojice pro os-
mifinále futsalové Ligy mistrů. 

V osudí na svého soupeře netr-

pělivě čekala také Chrudim. Ta 
při své dosavadní pouti letošním 
ročníkem Champions League již 
vyřadila finský tým Akaa a násled-

Futsalová LM rozlosována. Chrudim jde na Sporting!
ně lucemburské Differdange. Aby 
si ale chrudimští futsalisté splnili 
svůj sen a postoupili do závěreč-

ného turnaje, který letos čítá osm 
účastníků, musí si zapsat ještě jed-

nu výhru. Protivník ovšem tento-

krát čekal v osudí elitní osmičky 
dle evropského žebříčku UEFA. A 
není jim nikdo jiný a menší, než 
Sporting Clube de Portugal! Vítěz 
Ligy mistrů z roku 2019, čekal v 
osudí až do úplného závěru loso-

vání, aby vytvořil poslední dvojici 
osmifinále právě s FK ERA-PACK 
Chrudim. Všech osm klání této vy-

řazovací části se uskuteční v týdnu 
od 16. do 21. února. Osm nenasa-

PARDUBICE – Vedení prvoli-
gového fotbalového klubu do-
táhlo v minulém týdnu složitá 
jednání ohledně setrvání hrá-
čů Michala Surzyna a Emila 
Tischlera do úspěšného konce 
– oba fotbalisté se stanou kme-
novými hráči FK Pardubice! 

Oba dva byli v této sezoně v Pardu-

bicích na hostování a dohoda s jejich 
mateřskými kluby, Sigmou Olomouc, 
resp. 1. FC Slovácko, obsahovala mj. 
článek, díky kterému mohl pardu-

bický klub uplatnit opci na každého z 
hráčů. „Před několika dny došlo s Mi-

Pardubice uplatnily opci na své hvězdy: 
Surzyn a Tischler zůstávají pod Vinicí 

chalem Surzynem a Emilem Tischle-

rem k smluvní dohodě o budoucím 
kontraktu. Klub FK Pardubice tak 
učinil důležitý krok po svém roz-

hodnutí aktivovat opci. Následovat 
budou administrativní kroky, včetně 
úhrady stanovené ceny mateřským 
klubům a poté, v následujícím pře-

stupním okně, vstoupí v platnost 
smlouvy obou hráčů, kteří se stanou 
členy našeho klubu,“ uvádí na svých 
stránkách klubový web. Vedení FK 
Pardubice tak vyslalo směrem k fa-

nouškům další signál, že klub je při-
pravený pracovat v dlouhodobém 
horizontu.                                    (rk, saf)

zených týmů, mezi nimiž čekala i 
Chrudim, dopředu vědělo, že kaž-

dého čeká z osmičky nasazených 
nějaký gigant. A jaké týmy se v 
boji o finálovou osmičku utkají? 

MFC Kherson - Inter FS; MFC Ak-

tobe - Futsal klub Dobovec; Kairat 
Almaty Club Sportiv United Ga-

lati; MNK Olmissum - Sport Club 
KPRF; SL Benfica Lisabon - MVFC 
Berettyóújfalu; TTG Ugra Yugorsk 
- FK Vytis; Barca - ACCS Asniéres 
Villeneuve 92; Sporting Clube de 
Portugal – Chrudim. Finálový tur-

naj s osmi týmy by se měl usku-

tečnit od 28. dubna do 3. května v 
Minsku.                                         (saf)

PLZEŇ – Domácí Viktorie 
musela o tříbodový zisk bo-
jovat až do závěrečných mi-
nut. 

Pardubickém týmu chyběli Hla-

vatý, Pfeifer, Čihák, Tichler, Solil a 
Jeřábek a to bylo opravdu výraz-

né oslabení. V pardubickém týmu 
se poprvé objevil nováček Kostka, 
který působil v B týmu Slovácka.
16. kolo: FC Viktoria Plzeň - FK 
Pardubice 2:0 (0:0). Branky: 78. 
Havel, 90+3. Bucha (Ba Loua). ČK: 
0:1 (30. Šejvl). ŽK: 0:1 (Cadu).  Roz-

hodčí: Berka – Dresler, Melichar. 
PLZEŇ Staněk – M. Havel, Kaša, 
Brabec (C), J. Kovařík (61. L. Ma-

tějka) – Bucha, Kalvach, Šulc (72. 
Ba Loua) – Kayamba (72. Mihálik), 
Ondrášek, Falta. PARDUBICE: Bo-

háč – Surzyn, Šejvl (C), Toml, Če-

lůstka – Ewerton (82. Lee), Prosek 
– Kostka, Černý (64. Sláma), Cadu 
– Huf (82. Petráň).
Začátek utkání nebyl z pohledu 
hostů ideální, Viktoria byla mno-

hem častěji na míči a soupeře ne-

pouštěla na útočnou polovinu. V 
šestnácté minutě musel brankář 
Boháč poprvé zasahovat, když 
pokryl přízemní střelu Pavla Bu-

chy. I Pardubičtí ale v první půli 
zahrozili, když po půl hodině cen-

troval Surzyn a míč se dostal na 
zadní tyč k Pavlu Černému, který 
zakončil do protipohybu bran-

káře. Jindřich Staněk sice měl 
problémy, míč ale nakonec doká-

zal vyrazit. Velká komplikace se 
červenobílým naskytla o chvíli 
později - Martin Šejvl skluzem 
fauloval unikajícího hráče sou-

peře a rozhodčí tak neměl jinou 
možnost, než kapitánovi Pardubic 
ukázat červenou kartu.
Těsně před přestávkou domácí 
vstřelili takzvaný gól do šatny. 
Filip Kaša z pozice stopera vyjel 
dopředu a vystřelil. Marek Boháč 
míč vyrazil jen k dobíhajícímu 
Ondráškovi, jenž dorazil míč do 
sítě. Chvíli poté ale zasáhl video-

rozhodčí, který potvrdil, že útoč-

ník Plzně stál v momentě střely 

Kaši v ofsajdu. Druhý poločas pak 
vypadal podle očekávání. Domá-

cí Viktoria měla nad oslabeným 
soupeřem výraznou převahu, tu 
ale dlouho nedokázala proměnit 
v brankovou příležitost. Ta při-
šla až deset minut před koncem 
a skončila gólem. Po nešťastném 
odrazu Tomla se míč dostal k 
Milanu Havlovi, který z blízkosti 
prostřelil Boháče. Také tuto situ-

aci zkoumal sudí Berka ze zázna-

mu, ale gól platil. V nastaveném 
čase pak ještě Plzeň svoje vedení 
pojistila, když autorem gólu byl 
Bucha.                                       (zrm)

STRUČNĚ
Brno a Opava ztrácí, 
Horváth má licenci

PARDUBICE – Šestnácté kolo 
nejvyšší fotbalové soutěže zahá-
jil televizní duel Brna s Libercem 
(0:3). Severočeši zápas zvládli, v 
poločase vedli o dva góly, když se 
nádhernou střelou prezentoval 
kolumbijec Mosquera. Rabušic 
pak zvýšil na 2:0. Po změně stran 
Zbrojovka masívně prostřídala, 
hru ve středu pole mírně zlepšila, 
ale libereckého gólmana s par-
dubickými kořeny Knoblocha, 
výrazněji neohrozila. Brněnští v 
sestavě postrádali pro čtyři žlu-
té karty expardubického Adama 
Fouska. Také poslední celek ta-
bulky Opava na body v Olomouci 
nedosáhl, když Hanákům podle-
hl 1:4.
Příštím soupeřem pardubic-
kého týmu bude U Botiče další 
kandidát sestupu Příbram a to 
v sobotu. Oficiálním trenérem 
týmu je Pavel Horváth, který v 
minulých dnech získal profesio-
nální licenci. Tento duel bude pro 
pardubický tým velice důležitý. 
Bude to pro prvoligového nováč-
ka sedmnáctý soupeř a zároveň 
tento mač uzavře první polovinu 
soutěže.
Rozčarováním pro pardubický 
fotbal k přestavbě stadionu je la-
xní a neskutečně zdlouhavý po-
stoj města. Přihlášeny jsou dvě 
stavební firmy, obě prý splnily 
základní kriteria soutěže. Radní 
by závěry komise měli dostat na 
stůl dnes, rozhodnutí pak pad-
ne na řádném zasedání zastu-
pitelstva, které se uskuteční až 
4. března… Prosím pospěšte si. 
Není o čem rozhodovat, je třeba 
pracovat. Promarněného času 
už bylo dost.                           (zrm)

Česká republika 
- Dohrávky týdne 
(středa 20. ledna): 
Ostrava - Slovácko 
1:2, České Budějo-

vice - Příbram 2:1, 

Ligová soutěž 
se láme v polovině

FLORBAL – Pardubičtí Sokoli vinou 
pozitivních koronavirových nálezů 
a následné karantény odložili i tato 
víkendová klání nejvyšší  florbalové 
soutěže. Podle oficiálního rozpisu by 
se k dalším utkání Superligy měly 
Pardubice postavit až tuto sobotu 
(30. 1.) doma s Otrokovicemi a v ne-

děli (31. 1.) v Ostravě. V jednání je 
však i zítřejší varianta.
FUTSAL – Covidová pandemie do-

hnala i elitní futsalisty chrudimské-

ho ERA-PACKu. Na základě úterního 
testování jsou hráči a realizační tým 
rozhodnutím Krajské hygienické sta-

nice v karanténě. Osmifinálových 
zápasů Ligy mistrů (od 16. února) by 
se to však snad již týkat nemělo.
FOTBAL – Přípravné utkání na jarní 
část FNL, ve kterém se měli uply-

nulou sobotu chrudimští fotbalisté 
utkat v Ústí nad Orlicí s tamní třetili-
govou Jiskrou, bylo zrušeno.
BASKETBAL - Asociace ligových klu-

bů NBL v minulém týdnu rozhodla, 
že pro nadstavbovou část budou obě 
skupiny čítat šest týmů a nikoli osm v 
horním oddělení a čtyři ve spodním, 
jak stanovil původní rozpis.          (saf) 

Opava - Sparta Praha 0:3. 
Výsledky 16. kola (22. - 24. led-
na): Brno - Liberec 0:3, Olomouc 
- Opava 4:1, Bohemians - Slovác-

ko 1:3, Zlín - Ostrava 1:1, Karviná 
- Slavia Praha 1:3, České Budějovi-
ce - Teplice 2:0, Jablonec - Příbram 
2:1, Plzeň - Pardubice 2:0, Sparta 
Praha - Mladá Boleslav 1:0. 
Dohrávky týdne (středa 27. led-
na v 16 hodin): Ostrava - Liberec, 
Bohemians - Opava, Zlín - Slavia 
Praha (18). 
Program 17. kola (29. - 31. led-
na): Mladá Boleslav - Olomouc 
(PÁ 18), Teplice - Karviná (SO 14), 
Pardubice - Příbram (SO 16), Slo-

vácko - České Budějovice (SO 16), 
Sparta Praha - Bohemians (SO 
18.30), Opava - Brno (NE 14), Libe-

rec - Zlín (NE 14), Ostrava - Plzeň 
(NE 16), Slavia Praha - Jablonec 
(NE 18.30).                                              (zrm)

Opava 76:73 (19:20, 20:18, 20:12, 
17:23). Body Pardubic: Slanina 19 
(+9 d.), Svoboda 14 (+6 as.), Dunans 
13, Vyoral 11 (+5 as.), Potoček 9, 
Heřman 8, Švrdlík 2. Nejvíc bodů 
Opavy: Slavík 18. PARDUBICE: 
Dunans, Tkadlec, Vyoral, Slanina, 
Švrdlík, Škranc, Potoček, Heřman, 

Svoboda, (Dvořák, Čejka, Výcha). 
Opava sice trápila domácí svým 
útočným doskokem, nicméně i 
přesto ještě v 35. minutě drže-

la Beksa desetibodový náskok 
(67:57). Následující 3,5 minuty 
však neskórovala, soupeř nastří-
lel 8 bodů v řadě a 46 sekund 
před koncem úspěšně trojkující 
Šiřina vyrovnal na 72:72! Drama 
vrcholilo. A rozhodovaly trestné 
hody. Vyoral i Dunans proměnili 
obě dvě šestky, kdežto na druhé 
straně Slavík pouze jednu. Tři-
náct sekund před koncem pak 
měli opavští hráči k dispozici 
závěrečný útok: Šiřina nejprve 
neproměnil trojku a po útočném 
doskoku dostal zároveň s klakso-

nem ještě jednu možnost zpoza 
tříbodového oblouku, leč i ten-

tokrát minul, a tak si Beksa při-
psala velice cenný skalp druhého 
týmu tabulky, v níž nyní patří 
Pardubicím šestá příčka. 
Příště: Pardubice – Hradec (NE 
18).                     (bkpardubice, saf)

KRÁTCE


