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PARDUBICE - Diváci už několik 
měsíců nemohou navštěvovat 
divadla, hlavní dveře nejen par-

dubického stánku Thálie zůstá-

vají i nadále uzavřené. Proto 
se Východočeské divadlo roz-

hodlo pomyslně pozvat zájemce 
na návštěvu takzvaně zadním 
vchodem. Ke společnému poví-
dání využije online prostor so-

ciálních sítí. 
V nové talk show Dveře dokořán 
chce dramaturgyně Jana Uhero-

vá vést rozhovory se svými za-

jímavými hosty. Pořad se bude 
natáčet v komorním prostoru 
Poedia v klubu vždy ve čtvrtek 
jednou za čtrnáct dnů. Živé vy-

sílání na facebookovém profilu 
divadla se spustí v 18 hodin a 
potrvá kolem čtyřiceti minut. V 
první části bude herce zpovídat 
moderátorka, druhá část bude 
věnována divákům a jejich do-

tazům či vzkazům. 
Úvodním hostem na Facebooku 
VČD byl minulý čtvrtek Ladislav 
Špiner, jeden z nejpopulárněj-
ších herců pardubické scény. 
Avízo k dalším pokračováním 
cyklu sledujte na webových 
stránkách divadla.               (RaS)   

Divadelní online
Dveře dokořán

Kraj připraví další očkovací místa
DO REGIONU DORAZILO PRVNÍCH 600 VAKCÍN FIRMY MODERNA 

 Vakcíny od firmy Moderna jsou již v kraji.                                                 Foto: INTERNET a BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

PARDUBICE - 
Většina z devíti 
set studentů Fa-

kulty zdravot-
nických studií 
Univerzity Par-

dubice se zapo-

jila do pomoci s 
bojem proti covi-
du a pomáhá ve 
zdravotnických 

Většina studentů
pomáhá zdravotníkům

PARDUBICE – Návrh rozpoč-
tu Pardubického kraje, který 
bude v únoru předložen kraj-
skému zastupitelstvu, počítá s 
příjmy ve výši cca 13,3 mld. Kč 
a výdaji ve výši přibližně 15,3 
miliardy korun. 

Zahrnuje již nárůst platů učitelů a 
nakonec počítá s tím, že na daních 
obdrží kraj čtyři miliardy korun, 
tedy zhruba stejnou částku jako v 
roce 2020. 
„Jsme realisté,“ konstatoval před 
novináři hejtman Martin Netolic-

ký, když komentoval předpoklad, 
že do roku 2024 by měl nastat 5% 
nárůst daňových příjmů. Důležité 
je podle něj i to, že se nebude navy-

šovat zadlužení kraje, na splácení 
úvěrů bude potřeba nejvíce financí 

Pokrátí se dotace i příspěvky na provoz
ROZPOČET KRAJE POČÍTÁ S INVESTICEMI I SPLÁCENÍM ÚVĚRŮ

v letech 2022 a 2023. Dvoumiliar-

dový úvěr má pomoci velkým in-

vesticím, zejména největší investič-

ní akci v historii kraje, jíž je stavba 
nového urgentního příjmu v Par-

dubické nemocnici. Ta si vyžádá 
miliardu a půl plus půl miliardy za 
technologické vybavení. Navrhova-

ný rozpočet by měl utáhnout i další 
akce, mezi nimiž jsou zdravotnická 
zařízení v Moravské Třebové a Ústí 
nad Orlicí, ale třeba i přeměna par-

dubických Automatických mlýnů v 
galerii.
V těžké době musí kraj i šetřit. Po-

kráceny budou individuální dotace 
(o 20 %), dotace v rámci programů 
dokonce o 40 %. Sníží se rovněž pří-
spěvky na provoz většiny krajských 
organizací, a to o 2 % v porovnání 
s rokem 2019. „Žádnou z nich to ale 

neohrozí,“ zdůraznil Netolický s 
tím, že v těchto případech nejde o 
krácení rozpočtu, nýbrž skutečně o 
snížení příspěvků na provoz.
Problémem se může stát čerpání 
prostředků z projektu Evropské 
unie REACT, neboť podle aktuál-
ních informací nemohou být kraje 
žadateli o dotace, jež jsou určeny 
ke zmírnění následků pandemie. 
„Žádat mohou pouze poskytova-

telé péče,“ vysvětlil hejtman s tím, 
že vedení kraje již hledá varianty 
řešení. Důležitou zprávou pro ve-

řejnost je i skutečnost, že navrho-

vaný rozpočet nepovede k šetření 
na opravách a údržbě silnic či nepl-
nění již nasmlouvaných investic v 
oblasti kultury, jak na tiskové kon-

ferenci ujistili krajští radní zodpo-

vědní za dané oblasti.                 (ro)

PARDUBICKO - K pravidelné-
mu jednání k průběhu očko-
vání se minulé úterý sešli 
hejtmani s předsedou vlády a 
ministrem zdravotnictví. 

Ti informovali zástupce krajů 
o předpokládaných dodávkách 
vakcín do konce prvního čtvrtle-

tí a výhledu do druhého čtvrtletí. 
Vzhledem k avizovaným nárůstům 
dodávek bude kraj vytvářet další 
očkovací centra ve svých zaříze-

ních následné péče a následně také 
v obcích s rozšířenou působností.
 „Na základě informace o nižších 
dodávkách vakcín jsme odsunuli 
zapojení očkovacích center v ob-

cích s rozšířenou působností ze 
začátku března na počátek dubna. 
Bylo nám sděleno, že ve druhém 
čtvrtletí by mělo do České republi-
ky dorazit 8,4 milionu vakcín, což 
by mělo znamenat cílovou kapaci-
tu 100 tisíc očkovaných denně. Bu-

deme chtít proto vytvořit očkovací 
centra také v našich nemocnicích 
následné péče, kde je k dispozici i 
tolik potřebný zdravotnický perso-

nál, a budeme se snažit vytipovat 

i vhodná školská zařízení v ma-

jetku kraje,“ řekl hejtman Martin 
Netolický. Pardubický kraj zřizuje 
Nemocnici následné péče v Mo-

ravské Třebové, Vysokomýtskou 
nemocnici, LDN Rybitví, Rehabi-
litační ústav Brandýs nad Orlicí a 
odborné léčebné ústavy v Jevíčku 
a v Žamberku.
Podle ministerstva zdravotnic-

tví dojde ke zkrácení povinné 
čekací doby po očkování z 30 na 
15 minut. „Vzhledem k tomu, že 
se neprojevily žádné významné 
kontraindikace po očkování, bude 
možné tímto urychlit průchod 
očkovacím centrem, což samo-

zřejmě při navyšování kapacit 
pomůže. Zároveň budeme chtít 
ve stávajících centrech prodloužit 
pracovní dobu z osmi až na 12 ho-

din a kde to bude možné, posílit 
počet týmů. Při rozšiřování očko-

vacích míst se však neobejdeme 
bez pomoci praktických lékařů, 
které jsme již před časem oslovi-
li,“ sdělila náměstkyně hejtmana 
Michaela Matoušková. 
Pro zajištění administrativní části 
budou moci být využiti policisté, 

což potvrdil policejní prezident 
Jan Švejdar. „Jsem rád, že stejně 
jako v případě pomoci krajským 
hygienickým stanicím v případě 
trasování, budeme moci využít 
policisty jako administrativní sílu 
do našich center. To pomůže na-

výšit kapacity a zároveň uvolnit 
ruce našim nemocnicím,“ uvedl 
hejtman Netolický.  
Do čtyř zařízení poskytujících 
sociální služby minulou středu 
dorazilo celkem 600 kusů vakcí-
ny od společnosti Moderna. Po 
vakcíně od společnosti Pfizer se 
jedná o druhý typ, který bude na 
území Pardubického kraje využit. 
Dominantně v prvních týdnech 
půjde o očkování právě v oblas-

ti sociálních služeb, například 
v Domově u fontány v Přelouči, 
Sanatoriu Topas v Holicích a Do-

movu pro seniory Dubina. „Další 
zařízení budou následovat podle 
dodávek dalších vakcín v příštích 
týdnech,“ řekl hejtman.
Na území Pardubického kraje 
bylo ke čtvrtku 4.2. očkováno       
11 061 vakcín primárně od firmy 
Pfizer.                                       (DoB)

PARDUBICE - Sekundární pře-
hledový radar pro letiště Ara-
racuara v Kolumbii dodá spo-
lečnost ELDIS Pardubice, člen 
divize CSG Aerospace průmy-
slově technologické skupiny 
Czechoslovak Group.

Český výrobce radarů v tendru po-

razil silného konkurenta, který má 
v tomto regionu dosud významné 
postavení. Půjde o historicky druhou 
instalaci v Jižní Americe a význam-

nou referenci pro další výběrová 
řízení na kontinentu. Radarový set 
od společnosti ELDIS Pardubice již 
funguje v jihoamerickém Surinamu. 
Kolumbijská organizace Aeronáu-

tica Civil vypsala v říjnu loňského 
roku tendr na sekundární přehledo-

vý radar pro malé letiště Araracuara 
uprostřed Amazonského pralesa. Do 

ELDIS dodá radar do Kolumbie,
z Pardubic na letiště Araracuara

soutěže se přihlásily pouze dvě spo-

lečnosti: španělský výrobce radarů 
INDRA a česká společnost ELDIS Par-

dubice.  Vítězstvím získal pardubic-

ký výrobce radarů mimo jiné vstup 
na trh svého velkého konkurenta. 
Při přípravě nabídky firmě pomoh-

la vstřícná podpora ze strany sekce 
průmyslové spolupráce Minister-

stva obrany ČR. Tato spolupráce 
vychází ze společné historie. Pro 
MO ČR totiž ELDIS provádí moder-

nizace již morálně zastaralých ra-

darových systémů i jejich servis a v 
uplynulých letech dodal nové mo-

derní radarové komplety RPL-2000 
na všechna armádní letiště.
„Získat tak důležitou referenci je 
výsledkem dvouleté práce našeho 
obchodního oddělení v daném re-

gionu,“ uvedl jednatel firmy ELDIS 
Aleš Jedlička.                                      (zr)

PARDUBICE – Všem čtenářům a 
příznivcům Týdeníku Pernštejn 
sdělujeme, že v minulých dnech 
byly zprovozněny naše nové webo-

vé stránky. Na adrese www.tyde-

nikpernstejn.cz naleznete denně 
aktualizované zpravodajství a dal-
ší příspěvky z regionu včetně těch, 
které se do tištěné verze našeho tý-

deníku nedostaly, nebo rozšířenou 
formu zpráv.                              (red)      

Aktuální zpravodajství
na našem novém webu

zařízeních. V době pandemie do-

plňují vysokoškoláci chybějící per-

sonál v nemocnicích, v domovech 
pro seniory, ale i v laboratořích. 
Mnozí z nich se už stali kmenový-

mi zaměstnanci. 
„Naše studenty obdivuji, zvládají 
studium včetně odborné praxe, a 
ještě mají sílu pomáhat. Moc si vá-

žíme jejich práce a snažíme se je 
podporovat přizpůsobením výuky 
a při plnění studijních povinnos-

tí,“ říká děkanka Fakulty zdravot-
nických studií Jana Holá.
Vysokoškoláci nastoupili do zdra-

votnických zařízení, aby pomohli 
s péčí o pacienty a klienty zdravot-
nických center. Zapojili se formou 
dobrovolnictví, uzavřeli dohody 
nebo plní odbornou praxi. Napří-
klad právě v průběhu povinných 
praxí uzavřelo mnoho studentů 
s nemocnicemi pracovní poměr. 
„V této situaci se ukázalo, že ne-

lékařští zdravotničtí pracovníci 
jsou nenahraditelní. Naši studenti 
jsou do praxe dobře připraveni a 
ve zdravotnických zařízeních jsou 
vítanými členy zdravotnických 
týmů,“ dodala děkanka. 
Budoucí všeobecné sestry, porodní 
asistentky, zdravotničtí záchranáři, 
radiologičtí asistenti a zdravotně 
sociální pracovníci, ti všichni po-

máhali a pomáhají nejen v jednot-
livých nemocnicích společnosti Ne-

mocnice Pardubického kraje, ale i v 
dalších nemocnicích, domovech se-

niorů nebo v laboratořích.    (MaM)
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předstihu v lednu informoval o 
věci na svých webových stránkách, 
kde je v grafické podobě výstižně, 
a přitom stručně popsán proces 
implementace nového systému do 
vozidel s údaji o čase jednotlivých 
fází i o krocích, jež by měl cestující 
učinit, aby se mohl v přechodném 
období bezproblémově odbavit v 
pardubické MHD. Pokud v prosinci 
přicházely připomínky, že věc není 
dostatečně komunikována, bylo to 
těsně předtím, než měly informa-
ce vyjít v lednovém pardubickém 
zpravodaji. Plán komunikace mělo 
vedení dopravního podniku již 
dávno schválený a vyjasněný.
Jen pro upřesnění, nový systém 
EOC soutěžil dopravní podnik 
prakticky tři roky, když jedno z vý-
běrových řízení musel kvůli námit-
kám jednoho z dražších uchazečů 

PARDUBICE - V minulých týd-
nech se do veřejného prosto-
ru dostaly nové informace k 
chystané změně odbavovací-
ho systému v MHD v Pardubi-
cích.  

Dotazy a připomínky k danému 
tématu zaznívaly jak z opozičních 
lavic pardubického zastupitelstva, 
tak z úst veřejnosti. 
Na všechny dotazy dopravní pod-
nik téměř obratem odpověděl, a 
protože již nebyla žádná zpětná 
reakce, dá se věc považovat za vy-
řízenou. Rád bych však upřesnil, 
že dotazy poukazující na nedosta-
tečnou informovanost veřejnosti 
nebo nedostatečnou přípravu pro-
cesu modernizace elektronického 
odbavení cestujících (EOC) vychá-
zely z neinformovanosti tazatele 
nebo snahy najít chybu ve věci, 
kterou z technických důvodů nelze 
provést jinak. 
Dopravní podnik v dostatečném 

Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Pardubicích
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA DOPRAVNÍHO PODNIKU PETR NETOLICKÝ VYSVĚTLUJE, CO PŘIJDE ZA PÁR DNŮ A OD 1. DUBNA

Evropské fondy pomohou s 
opravou dalších mostů a sil-
nic za 300 milionů korun. Rad-
ní Pardubického kraje rozhodli 
o výběru dodavatelů na moder-
nizaci dvou mostů a dvou silnic 
spolufinancovaných z Integro-
vaného regionálního operační-
ho programu. Celkově se jedná 
o stavby za více než 300 milio-
nů korun. 
„Významným způsobem se po-
sunujeme v jednotlivých úspěš-
ných žádostech na modernizace 
silnic a mostů z Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu. Důležitou zprávou v 
rámci těchto čtyř staveb je, že 
jsme se v některých případech 
dostali až na necelých 70 pro-
cent předpokládané ceny. Záro-
veň se nám daří zkracovat délky 
staveb, což je určitě pozitivní 
signál pro řidiče. V případě mos-
tu v Přelouči jsme se například 
dostali na dvě třetiny předpo-
kládané délky stavby,“ řekl 1. 
náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy Michal Kortyš.
Jedním z mostů, u kterých kraj-
ská rada rozhodla o výběru 
dodavatele, je ten (na snímku) 
mezi Přeloučí a Břehy. „Proble-
matiku stavu mostů přes Labe 
řešíme v posledních letech velmi 
intenzivně. Připravujeme se na 
velké investice do mostu Pavla 
Wonky a do mostu v Řečanech 
nad Labem. Ten mezi Přeloučí 
a Břehy je z finančního hlediska 
nejméně náročný a vyjde nás na 
40 milionů korun včetně daně,“ 
řekl hejtman Martin Netolický. 

Pardubickým krajem 
   telegraficky

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

a procesním tahanicím s Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS) dokonce zrušit. I ve dru-
hém výběrovém řízení se jeden z 
účastníků k ÚOHS odvolával a pro-
ces se tím o mnoho měsíců zdržel, 
a to nikoliv vinou zadavatele (DP). 
Protože se navíc blíží termín, kdy 
musí být projekt hotov z důvodu 
čerpání evropské dotace, tak se 
zadavatel i zhotovitel dostávají 
pod velký časový pres. I přes tyto 
těžkosti měl vždy DP jasný plán tý-
kající se posloupnosti kroků, které 
musí ve věci učinit, a to jak smě-
rem dovnitř týkající se samotné re-
alizace, tak i směrem ven – tj. infor-
mování vedení města i veřejnosti. 
Proto se například až na lednovém 
představenstvu schvalovala nová 
verze tarifu MHD, kde se mění ně-
která ustanovení týkající se právě 
definice nových platebních metod, 
které jako hlavní přidanou hodno-
tu pro cestující modernizace EOC 
přinese. Dokument se schvaloval 
právě v tomto období, protože 
začne platit od 8. února, přičemž 
montáže nového odbavovacího 
zařízení začnou v půlce února a 
potrvají cca jeden měsíc. Proto lze 
některé dotazy týkající se nepři-
pravenosti DP z mého pohledu po-
važovat za neopodstatněné, proto-
že vycházely ze stavu tarifu, který 
ještě neřešil nové platební metody.
Nyní konkrétně k přechodnému 
období 8. února – 31. března v kost-
ce:
• Budou jezdit jak vozidla s 
původním, tak i vozidla s novým 
odbavovacím systémem, která 

Kraj nabízí pomoc při pří-
pravě inovačních projek-
tů.  Rada Pardubického kraje 
schválila vyhlášení třetího 
kola výzvy dotačního progra-
mu Smart akcelerátor Pardu-
bického kraje, a to v rámci 
aktivity Asistence. Cílem pro-
gramu je finančně podpořit 
realizaci rozvojových pro-
jektů s dopadem na inovační 
prostředí. Výzva potrvá od 
2. února do 30. dubna 2021. 
Tato podpora je financována 
Evropskou unií a je určena na 
zpracování žádosti a dalších 
podkladů potřebných pro 
předložení žádosti o podporu 
daného projektu. Kraj na pro-
gram získal z Unie přes dva 
miliony korun, zájemci do-
stanou 90 procent nákladů.
O podporu mohou žádat ve-
řejnoprávní subjekty se síd-
lem na území České republi-
ky a podnikatelské subjekty 
se sídlem nebo provozovnou 
na území Pardubického kra-
je. „Abychom předešli chybně 
podaným žádostem a pomoh-
li žadatelům, tak doplňujeme 
nabídku a současně podmín-
ku konzultace podkladů ješ-
tě před předložením žádostí. 
Všichni zájemci o tento dotač-
ní program tak dostanou od-
bornou pomoc a tím zvýšíme 
jejich šance na úspěch,“ sdělil 
radní pro regionální rozvoj, 
evropské fondy a inovace La-
dislav Valtr.
Zas tupi te lé  Pardubického 
kraje schválili již v prosinci 
2020 prostředky pro přípra-
vu dvou projektů od Uni-
verzity Pardubice a firmy 
Sintex. „Například Fakulta 
elektrotechniky a informa-
tiky Univerzity Pardubice 
připravila projekt s názvem 
Automatický výstražný sys-
tém pro personál pracující v 
blízkosti tratě, se kterým se 
bude ucházet o dotace. Na 
přípravu projektu dostala na-
ším prostřednictvím 270 tisíc 
korun,“ uvedl jeden z příkla-
dů radní Valtr.

PARDUBICE - Hospodaření v 
lesích, které vlastní město, již 
tři roky ovlivňují kůrovec a 
rozmary počasí. 

Také v roce 2020 namísto úmyslné 
mýtní těžby lesní správci likvidova-
li stromy napadené kůrovcem a ty, 
které nedokázaly odolat dlouhodo-
bému nedostatku vláhy, nebo padly 
za oběť silným větrům. Zároveň bě-
hem roku 2020 v městských lesích 
vysázeli namísto padlých stromů 
více než 12 tisíc nových sazenic. Po-
kračovali i v pracích zvyšujících re-
kreační potenciál městských lesů.
Těžaři se v loňském roce namísto 
plánované těžby dřeva, dané plá-
nem hospodaření v lesích, zpraco-
vaným na roky 2015 až 2024, věno-
vali tzv. nahodilé těžbě, při níž jsou 
z lesních porostů odstraňovány 
souše či jinak poškozené stromy. Je 
to důsledek kůrovcové kalamity a 
dlouhodobého sucha z roku 2017 
a let následujících. Za loňský rok 
bylo v městských lesích vytěženo 
téměř 2,5 tisíce metrů krychlových 
převážně borového a smrkového 
dřeva. I přes přesycenost trhu se 
městu podařilo během roku prodat 
více než 80 procent vytěžené dřev-

Městské lesy ovlivňují počasí i kůrovec,
pomůže přes dvanáct tisíc nových sazenic

ní hmoty. Mimo to správci lesů, v 
souladu s lesním hospodářským 
plánem, provedli prořezávky a 
probírky porostů do 40 let věku na 
ploše zhruba deseti hektarů. 
Na holiny po nahodilé těžbě z roku 
2019 bylo loni vysázeno více než 12 
tisíc sazenic, mezi nimiž dominova-
ly duby a javory. Do krajiny ale také 
loni přibylo například 390 třešní. 
„Druhy stromů nejsou vybírány 
nahodile, ale jsou voleny tak, aby 

vyhovovaly půdnímu typu i kon-
krétnímu stanovišti. Nechceme, aby 
se opakovala situace z předchozích 
let, kdy z našich lesů zmizely stovky 
stromů, díky invazi kůrovce, který 
během krátké doby zdecimoval vět-
šinu smrkových porostů. Smrky se 
už dnes v městských lesích vysky-
tují převážně vtroušeně, nejvíce ve 
Spojilském a Studáneckém lese a v 
lese u Staročernska,“ řekl náměstek 
primátora Jan Nadrchal.          (NaH)

budou výrazně označena velkým 
písmenem „N“ na předním disple-
ji vozidla (viz vyobrazení nahoře), 
před číslem linky a na dveřích da-
ného spoje. 
• Všechny časové kupóny 
na původní pardubické kartě jsou 
platné i pro odbavení po 20. hodi-
ně předními dveřmi ve všech vozi-
dlech.
• U vozidel s novým systé-
mem nelze použít původní elektro-
nickou peněženku na Pardubické 
kartě. Naopak lze využít bezkon-
taktní platbu kartou VISA nebo 
Mastercard (karta, mobilní telefon, 
hodinky), cena je stejná jako u Par-
dubické karty.
• Protože při přestupu ně-
kdy nepůjde použít stejný platební 
prostředek, budou papírové jíz-
denky přestupní s platností 45 min. 
od označení v prvním vozu. Tyto 
lze použít pro všechna vozidla.
• Využít lze nadále platbu 
prostřednictvím SMS nebo aplikaci 
SEJF.
• DP pro pravidelné cestu-
jící doporučuje pořízení časové 
jízdenky na starou Pardubickou 
kartu.
Od 1. dubna budou již všechna vo-
zidla osazena terminály nového 

EOC. Co ve zkratce nový systém 
přináší?
• Nová Pardubická karta 
půjde nadále použít jako elektro-
nická peněženka nebo nosič časo-
vých kuponů na MHD a nově i na 
VYDIS (východočeský dopravní in-
tegrovaný systém).
• Odbavit se též půjde elek-
tronickou peněženkou na kartě 
IREDO nebo In Kartě Českých drah.
• Odbavit se půjde pomo-
cí bezkontaktní platby VISA nebo 
Mastercard, a to jak kartou, tak i 
mobilem nebo hodinkami. Tudíž 
kdo nepoužívá časové kupóny a 
nepotřebuje Pardubickou kartu 
například do školy na obědy, ne-
musí si novou pořizovat.
• U všech těchto elektronic-
kých plateb bude nadále fungovat 
přestupní sleva jako doposud, po-
kud se použije u obou spojů stejný 
platební prostředek.
• Od května si navíc pro ča-
sové kupony nebude nutné zřizo-
vat plastovou kartu, postačí mobil-
ní aplikace.
                                 
                                PETR NETOLICKÝ
                            KDU-ČSL Pardubice
      člen představenstva Dopravního                           
                      podniku města Pardubic
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KLADRUBY NAD LABEM - 

Národní hřebčín letos roz-

šíří svoje expozice o další 
zrestaurovaný historický 
kočár. Tímto přírůstkem je 
vzácný kočár ze světoznámé 
pražské továrny na luxusní 
kočáry a karoserie aut J. O. 
Jecha, který dodával kočáry 
i na vídeňský dvůr. 

O rozsahu provedených prací 
kurátor sbírky národního hřeb-
čína Pavel Douša uvedl: „Restau-
rování kočáru je velmi náročná a 
specifická práce, která trvá prů-
měrně jeden rok a uplatní se u ní 
několik profesí. Jsou to například 

Vyšší dívčí 
O tom, že internet je plný nesmy-

slů a zavádějících či pochybných 
informací, netřeba debatovat. Za 
největší chybu pokládám, začne-

-li se na něm člověk soustřeďovat 
na příspěvky týkající se nemocí a 
zdravotního stavu. Kolikrát jsem 
se již zapřisáhl tyto věci nevyhle-

dávat a nečíst, ale znáte to. Poka-

ždé, když se k něčemu takovému 
proklikám, okamžitě na sobě po-

ciťuji všechny příznaky. Něco po-

dobného popsal již dávno Jerome 
Klapka Jerome – a to internet ne-

mohl znát…
Před pár dny jsem úplnou náho-

dou na jednom zpravodajském 
portálu narazil na příspěvek po-

depsaný jakýmsi Milanem Juhou. 
Tvářil se seriózně a já ho začal 
číst. A zjistil jsem, že to funguje i 
opačně: nejprve popis příznaků a 
potom ulehčení. 
„Příznaky, které mohou značit, 
že jste již prodělali koronavirus 
a ani jste o tom nemuseli vědět“. 
Tak se to jmenovalo. A pokračo-

valo takto: „Virus se u některých 
chová velmi nenápadně. Existují 
totiž pacienti, kteří ani netuší, 
že koronavirus mají, dál chodí 
do zaměstnání nebo se setkávají 
s přáteli. Možná, že jste již one-

mocnění také prodělali. Podívej-
te se, jestli nemáte jeden z těch-

to šesti příznaků, které by vám 
mohly napovědět.“
A už to jelo. Probíral jsem jeden 

symptom za druhým. A u pěti z nich 
jsem řekl „ano“. 
Problémy s pamětí. Dosud jsem je 
přiřazoval postupnému chátrá-

ní a okorávání mozku úměrnému 
mému věku. Teď už vím, že loňskou 
akceleraci problému způsobil čín-

ský virus.
Boláky na jazyku. A také kdekoli v 
ústní dutině. Proč si myslíte, že jsem 
loni několikrát utíkal do lékárny 
pro corsodyl? Afty se od jara obje-

vovaly nečekaně, po vykloktání na-

štěstí rychle mizely. K obličejovým 
příznakům patří však i bolest a tlak 
v očích. Kolikrát jsem večer únavou 
nedočetl vše, co jsem si naplánoval. 
Ráno už bylo vše v pořádku.
Bolest břicha. V neděli 3. ledna 
jsem si myslel, že mi břicho pukne. 
Bolest to byla nesnesitelná, a tak 
jsem zůstal celý den v posteli. Nic 
jsem nejedl, pomohl až fernet. Před 
jeho polknutím jsem ale vážně uva-

žoval, že se překonám a půjdu k 
doktorce. Pravda, o svátcích jsem 
se zase nehlídal, ale kdo ví, co to 
bylo za atak.
Únava a slabost (bez teploty). Obojí 
pociťuji už delší čas každý den od-

poledne. Doposud jsem to přičítal 
hloupému zvyku dát si po příchodu 
domů lahvové pivo, po němž člověk 
hezky zvláční. Večer už to bývá dob-

ré, o ránu ani nemluvě. Milan Juha k 
těm mým odpoledním stavům dopo-

ručuje: „Dopřejte si v takovém pří-
padě hodně odpočinku, nesportujte, 

zvyšte příjem tekutin a nechte tělo, 
aby se mohlo viru bránit.“ Když 
sahám po druhém Vilémovi, nedě-

lám nic jiného.
Ztráta vlasů. Tenhle příznak doka-

zuje, že čínští soudruzi jsou v tom 
nevinně, že koronavirus tady mu-

sel být už v dobách, kdy jsem byl na 
vojně. Od té doby totiž trpím řídnu-

tím hlavového porostu.
Nespavost. „Podle výzkumů skoro 
každý pátý člověk, který prodělal 
koronavirus, má nyní problémy se 
spánkem. I když je unavený, stále 
se v noci převaluje a nedokáže us-

nout,“ píše Milan Juha. Tady jsem 
se pozastavil. Tenhle příznak se 
u mě projevuje velmi zřídka. Ob-

vykle usínám hned po ulehnutí. 
Možná je to výjimka potvrzující 
pravidlo, třeba to ale souvisí s pře-

konáváním výše zmíněných únavy 
a slabosti. Nevím. A když tu a tam 
nepomůže ani počítání oveček, 
vstanu a sáhnu do lednice. V těch-

to případech pomáhají obyčejná 
desítka nebo třetinka Porteru. Po 
nich už zaberu téměř okamžitě.
Dlouho jsem si myslel, že jsem měl 
prozatím štěstí a virus z Wu-cha-

nu se mi obloukem vyhýbal, i když 
hodně lidí v mém okolí na čas vy-

řadil z běžného života. Teď už díky 
internetu tuším, že ta loňská zim-

ní chřipka, kterou jsem si patrně 
dovezl z Kyjeva, nebyla obyčejná. 
Mám tomu i věřit? 
                             ROMAN MARČÁK      

PORADNA NRZP

Skvosty a unikáty v kladrubské sbírce

umělečtí kováři, zámečníci, koláři, 
čalouníci a další. Všechny práce 
pak podléhají dohledu památko-
vé péče.“ Tento rok chce národní 
hřebčín v péči o sbírku pokračovat 
dalším unikátem ze své sbírky. „V 
roce 2021 předpokládáme zahájení 
restaurování historického kočáru 
typu Berlina – Coupé. Tyto kočáry 
byly luxusní dopravní prostředky 
své doby a jejich původ sahá až do 
sedmnáctého století,“ říká Jiří Ma-
chek, ředitel Národního hřebčína 
Kladruby nad Labem. Vzhledem k 
náročnosti a rozsahu prací je re-
staurování naplánováno na celé 
dva roky.
Národní hřebčín spravuje rozsáh-

lou sbírku přibližně 50 historic-
kých kočárů nebo jejich částí, z 
nichž 22 z nich je jako soubor pro-
hlášen za kulturní památku. Svým 
rozsahem a rozmanitostí se jedná 
o jeden z nejvýznamnějších soubo-
rů kočáru a saní v České republice. 
Hodnota sbírky není jen v umělec-
ko-řemeslné rovině, ale především 
v provozně-historické. To potvr-
zuje fakt, že se nejedná o uměle 
vytvořený soubor, ale o kočáry ve 
službách významných osobností. 
Jmenujme například prvního čes-
kého prezidenta T.G. Masaryka, 
královohradeckého biskupa K.B. 
Hanla z Kirchtreu nebo šlechtický 
knížecí rod Kinských.
Část sbírky je možné obdivovat 
jako součást expozice v tzv. His-
torické kočárovně, kde jsou vy-
staveny i zapůjčené unikáty z ji-

PARDUBICE – V minulých 
dnech  začalo postupné předá-

vání archeologických nálezů z 
ukončených archeologických 
průzkumů na území kraje, 
které tu prováděla společnost 
Labrys. 

Pardubický kraj v minulých letech 
poslal firmě řadu upomínek, a na-
konec s ní v loňském roce uzavřel 
dohodu a harmonogram postupné-
ho předávání nálezů. To bude trvat 
několik let. 
„Archeologické nálezy jsou ze zá-
kona majetkem kraje, musí být 
evidovány v našich sbírkotvorných 

institucích a mohou sloužit nejen k 
zachování pro další generace, ale 
také k dalšímu vědeckému zkoumá-
ní. Věřím proto, že po předchozích 
dohadech se celá věc dala do pohy-
bu tím správným směrem a vítězem 
nejsou jednotlivé strany, ale archeo-
logické dědictví regionu, které bude 
postupně uložené a zadokumento-
vané tak, jak je potřeba,“ uvedl ná-
městek hejtmana Roman Línek.
První předané nálezy jsou celkem z 
pěti lokalit, kde společnost provádě-
la své výzkumy (například Libišany, 
Staré Hradiště, Vysoké Chvojno a 
další). „Jde především o keramic-
ké, ale i kovové artefakty, které na-

Kraj hlídá archeologické dědictví regionu
VÝCHODOČESKÉ MUZEUM NÁLEZY ZKONTROLUJE A ZAEVIDUJE 

pomáhají k historickému poznání 
daných míst jako celku. Je to zatím 
jen zlomek celkového objemu ur-
govaných nálezů, další dodávku 
přislíbila firma přivézt za měsíc,“ 
informoval Tomáš Libánek, ředitel 
Východočeského muzea, které se na 
archeologických pracích také podílí.
Nyní pracovníci Východočeského 
muzea musejí nálezy zkontrolovat, 
a především vše řádně zaevidovat. 
Současně dbají na to, aby k předáva-
ným nálezům byla přiložena veške-
rá dokumentace včetně nálezových 
zpráv a vše tak mělo maximální 
vypovídající hodnotu pro budoucí 
práci.                                               (zun) 

Předdůchod je dobou vylou-
čenou pro výpočet (řádného) 

ných českých sbírek, např. z 
arcibiskupství pražského nebo 
poštovního muzea. Výjimečná 
mezi obdobně koncipovaný-
mi muzejními sbírkami je pak 
především prezentace kočáru v 
zápřeži starokladrubských koní 
při příležitosti kulturních akcí, 
jako je například tradiční Den 
starokladrubského koně. Sou-
částí péče o sbírku je kromě běž-
né péče postupné restaurování 
vybraných kočárů. V posledních 
letech tak byly dokončeny práce 
na kočáru T.G. Masaryka z dílny 
Josefa Řípy následované restau-
rováním kočárů Mylord z dílny 
T. Cetlovského, dále byl restau-
rován kočár z továrny Ignáce 
Schustaly a posledním dokonče-
ným kočárem je Mylord z továr-
ny J. O. Jecha.     (mp) Foto: NHK 
 

NÁRODNÍ HŘEBČÍN ROZŠÍŘÍ EXPOZICE O VZÁCNÝ KOČÁR Z TOVÁRNY J. O. JECHA

starobního důchodu. Starobní důchod tedy předdůchod nesnižu-
je zdaleka tolik jako předčasný důchod. Snižuje ho jen díky tomu, 
že je započítána kratší doba pojištění (vyloučená doba). Pokud bě-
hem předdůchodu pracujete, pak si při vstupu do (řádného) sta-
robního důchodu můžete vybrat, co je pro Vás výhodnější - jestli 
mít předdůchod jako dobu vyloučenou (tedy výdělek mu starobní 
důchod nezvýší), nebo pro výpočet zohlednit právě dobu výdě-
lečné činnosti. Jakmile budete v (řádném) důchodu, pak se Vám  
přívýdělkem při důchodu bude starobní důchod zvyšovat (0,4 % 
výpočtového základu za 360 dní souběhu, musíte o to požádat, 
neděje se to automaticky).                            JITKA KRATOCHVÍLOVÁ

Jak moc mi předdůchod 
ovlivní výpočet starob-

ního důchodu?

 Stará Karlovina prosí 
 PARDUBICE - Prosím oby-
vatele, kteří žili v 50. - 70. le-
tech minulého století v okra-
jové části Pardubic, dříve 
známé jako Stará Karlovina, 
a vlastní z té doby jakékoliv 
fotografie nebo cokoliv, co 
by připomínalo tuto dobu, 
aby mi prosím artefakty po-
skytli k dokumentaci toho-
to starého, ale kouzelného 
místa Pardubic. Rád bych 
sesbíral dokumenty z pro-
stor ulic Karlova, Jindřišská, 
Anenská, U Husova sboru, 
Hostýnská, Žitná, Ke hřbito-
vům, Jiráskova, Jiříkova i z 
prostor Olšinek, řeky Chru-

dimky a Vinice. 
 Stará Karlovina mizí jako 
ostatní části Pardubic, ale 
stojí za to vždy pro nastáva-
jící mladé obyvatele přiblí-
žit dobu, ve které žili a vy-
růstali ještě nedávno jejich 
rodiče nebo babičky. Jsem 
ochoten si pro tyto historic-
ké věci dojet a s majiteli o 
nich pohovořit. Kontakt: 723 
174 405, nebo e-mail 
 b.ruprecht@seznam.cz. Za 
jakýkoliv příspěvek předem 
děkuji a snad se podaří se-
psat další díl k již vydané 
knize „STARÁ KARLOVINA“.   
                       B. RUPRECHT 

Jiní ještě spí, tady už to voní...
čí“ kavárně z produkce pekár-
ny koupit? Nejen chléb, rohlíky 
a housky, ale nadto také různé 
pamlsky jako koláče, zákusky 
nebo perníková lízátka. V sou-
časnosti je nákup možný každý 
všední den od 8 do 16 hodin 
přes výdejové okénko, vybrat si 
můžete předem na webu www.
centrumkosatec.cz/pekarna-u-
-pardubaka/.
Protože Centrum Kosatec také 
funguje jako sociální podnik, 
podalo jeho vedení na zákla-
dě výzvy Pardubického kraje 
projekt týkající se právě rekon-
strukce stravování. A s úspě-
chem: grant ho podpořil sto pa-
desáti tisíci.                                        (mk)

PARDUBICE - Ve druhé po-

lovině roku 2016 zahájila 
v Hlaváčově ulici nedale-

PARDUBICE - Město na sklonku loň-
ského roku ukázalo, že je právem 
nazýváno metropolí perníku. Po celý 
advent mohli obyvatelé Pardubic i 
jejich návštěvníci v rámci prochá-
zek ochutnat voňavou perníkovou 
pochoutku, a to hned v šestnácti 
kavárnách ve městě. Na výběr byly 
rumové perníčky, žitný perník, per-
níkový cheescake, ale i káva či čoko-
láda sypaná perníkovým kořením či 
kořeněná perníkovým sirupem. Par-
dubický perník zkrátka byl v jejich 
nabídce často v několika variantách 
a tou nejlepší zpětnou vazbou od 
majitelů kaváren je, že díky jeho ob-
libě si některou z perníkových dob-
rot nechají mnozí provozovatelé ve 
stálé nabídce po celý rok.
„Perníkové laskominy přilákaly k 
výdejním okénkům spoustu lidí a 
majitelé kaváren nám potvrdili, 
že řada z nich pořádala v průběhu 
adventu doslova Tour de perník. 
Jsme tomu velmi rádi a milovníky 
perníku snad potěšíme slibem, že 
město provoníme i během letošního 
adventu,“ uvedl primátor Martin 
Charvát. „Mluvili jsme s kavárníky, 
kteří nám potvrdili zájem zapojit se 
opakovaně, takže po úspěšné pre-
miéře bychom rádi akci Advent s 
vůní perníku společně pořádali ka-
ždoročně. Budeme se snažit doladit 
některé detaily, pracujeme na logu 
akce a věříme, že chuť a vůně per-
níku zpříjemní adventní čas i v dal-
ších letech a stane se lákadlem pro 
výlety návštěvníků z širokého oko-
lí,“ shrnula za pořadatele ředitelka 
pardubického infocentra Miloslava 
Christová.                                       (atu)

Perníkové dobroty
k městu patří

ko „myší 
d í r y “ 
p r o v o z 
p e k á r n a 
České abi-
lympijské 
asociace. 

Koncem uplynulého roku začal 
její kompletní přesun do nových 
prostor v Kosatci ve Sladkovské-
ho ulici. Téměř veškeré práce 
přitom velmi precizně zvládli 
zaměstnanci Kosatce, tedy oso-
by se zdravotním postižením. 
A co si vlastně můžete v „kosat-
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PÍSMENNÁ VÝPLŇKA

O CENU PRO VÝHERCE

Do výplňky zapište výrazy obdobně jako u kris – krosu.  Tajenka 
skrývá název větší teplomilné můry.

2.MA, OJ, OP, TE. – 3. EDA, ESA, LEV, TEK. – 4. AVOT, BASK, KBEL, LAKA, 
LORA, LOTO, MOTO, OLAV, ONAK, OTOK. – 5. ETAPA, KECAL, KLASA, 
KOKOS, KOLEJ, KREPA, METÁL, TLAMA, TRASA. –  6. KLASIK, SODOMA. 
– 7. LITERÁT, MONOPOL.                                                         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: SEDMIHLÁSEK. Pro 
výhru, kterou věnovala redakce Týdeníku Pernštejn, si přijde: JARMILA 
DOLEŽALOVÁ, Pardubice. Výhru možno vyzvednout po předchozí te-
lefonické 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 funkční Videorekordér 
či přehrávač kazet VHS. Cenu re-
spektuji. Kontakt 604 718 084.

INZERCE

Nahlédnutí do objektu uzavřeného pro veřejnost: 
Hudební profesionální kultura žije, ale jinak

PARDUBICE – Vzhledem k 
epidemickým opatřením by 
se mohlo zdát, že profesi-
onální umělci mají dlouhé 
prázdniny. 

Roman Línek, náměstek hejtmana 
Pardubického kraje pro kulturu, 
se přesvědčil, že v Domě hudby se 
pracuje za omezených podmínek 
dál, jen jinou formou.
Pár nervózních mladých lidí na 
chodbě, které čekají talentové 
zkoušky na pardubickou konzer-
vatoř, a hudba se line i ze Sukovy 
síně. Ovšem dveře jsou zavřené, 
Komorní filharmonie právě na-
hrává CD pro své abonenty jako 
náhradu za zrušené koncerty a 
hráči mají na pultících noty na se-
renádu E dur Antonína Dvořáka.

Nahrávky, streamy
„Když nemůžeme hrát naživo, 
snažíme se dostat k našim poslu-
chačům alternativními způsoby. 
Natáčíme nahrávky na hudební 
nosiče nebo pro účely rozhlaso-
vého nebo televizního vysílání. 
Domlouváme se s ČT Art, Výcho-
dočeskou televizí V1 nebo televizí 
Noe,“ informuje ředitel Komorní 
filharmonie Pavel Svoboda a po-
kračuje: „Máme ale v plánu řadu 
dalších projektů, například bu-
deme streamovat zahájení Par-
dubického hudebního jara, nebo 
budeme v březnu vystupovat v 
počítačové hře, která se bude živě 
vysílat do celého světa.  A samo-
zřejmě se těšíme, až se situace 
zlepší, že budeme zase hrát pro 
diváky tady v sále, který jsme si 
po rekonstrukci moc neužili,“ do-
dává Svoboda.

Příspěvky se nekrátí
Přestože je zřizovatelem Ko-
morní filharmonie, stejně jako 
Východočeského divadla, město 

Pardubice, od kterého jde těmto 
institucím hlavní finanční pří-
spěvek, na regionální funkci při-
spívá i Pardubický kraj. „Letošní 
rok je všude rozpočtově složitý. 
Přesto jsme se rozhodli profesi-
onální kultuře ani vloni, ani le-
tos, příspěvky kraje nekrátit. Pro 
Komorní filharmonii to činí 3,85 
milionu korun ročně. Je to od nás 
signál, že kulturu považujeme 
za důležitou součást našich živo-
tů a chceme, aby se z veřejného 
života nevytratila,“ říká Roman 
Línek.
Komorní filharmonie využila část 
krajských dotací od Pardubické-
ho kraje na nákup koncertních 
židlí, které jsou pro tento účel 
speciálně navržené a mají na-
stavitelnou výšku. Hráči na nich 
sedí při zkouškách a koncertech 
dlouhé hodiny a je to pro ně vel-
ký kvalitativní posun. Část už na 
nich sedí na dnešním nahrávání 
a další část čeká na to, až bude z 
krabic vybalena další dodávka, 
která právě dorazila.

Distanční výuka
Konzervatoř, kterou zřizuje Pardu-
bický kraj, by se letos v zimě mohla 
těšit z upraveného foyeru a z no-
vých oken po celé budově včetně 
skutečnosti, že do výuky už koneč-
ně nevstupuje meluzína. Místo toho 
ale výuka musí probíhat distančně, 
což je v některých případech docela 
složité. „U některých oborů to jde a 
studenti i kantoři se s tím vyrovná-
vají statečně prostřednictvím skypu 
a různých podobných prostředků, 
ale živý kontakt nic nenahradí a 
těžko můžeme zkoušet kolektivní 
orchestrální věci,“ vysvětluje ředitel 
školy Dalibor Hlava. Místo pololet-
ních zkoušek tu měli osobní konzul-
tace, na které studenty objednávali 
individuálně na určitou hodinu a 
den. Talentové zkoušky končí, zá-
jem o studium byl více než dvojná-
sobný vzhledem ke kapacitě. Teď 
škola čeká, jak se vyvine situace, a 
kdy aspoň studenti posledních roč-
níků či absolventi budou moct přijít 
na výuku osobně.     
                     (zun) Foto: JAN JEŽDÍK

PARDUBICE - Dům dětí a mládeže 
BETA před loňskými Vánoci vy-
hlásil Andělskou výzvu. Od dětí i 
dospělých, ze škol i školek začaly 
přicházet fotky andělů a andílků. 
Andělé k Vánocům a zimnímu ob-
dobí patří a akce měla velký ohlas. 
Velké prosklené vstupní plochy 
DDM BETA na Dubině jsou dosud 
celé pokryté zaslanými fotkami 
nejrůznějších andělů. 
„Během tří týdnů jsme nashro-
máždili 576 obrázků a rozhodli se 
toto nečekaně vysoké číslo zazna-
menat do České knihy rekordů, 
kde je náš rekord zapsán,“ uvedla 
pro Týdeník Pernštejn Iveta Zema-
nová z DDM BETA.                      (zr)

Andělská výzva
s ohromným ohlasem

RECEPT PRO ZPESTŘENÍ JÍDELNÍČKU
MASOPUSTNÍ GULÁŠ

Játra 500 gramů (vepřová), vepřové maso 600 gramů (krkovice bez kos-

ti), špek 100 gramů (šebestiánský), klobása 200 gramů, cibule 3 kusy, 
česnek 5 stroužků, rajčata sterilovaná 200 gramů, paprika sladká 2 lžíce 
(mletá), majoránka 1 lžíce (sušená), majoránka (čerstvá k podávání), 
rostlinný olej 3 lžíce, sůl, pepř.     

Špek nakrájejte na drobné kostičky, játra na kous-
ky, krkovici na kostky, klobásu na kolečka, cibuli 
nadrobno. V hrnci se silným dnem rozpalte olej a 
vypečte na něm špek. Pak přidejte cibuli a opečte ji 
dozlatova. Přidejte maso, játra a klobásu, nechte je 
zatáhnout a zaprašte paprikou. Papriku nechte roz-
vonět a přilijte sterilovaná rajčata. Podlijte maso vo-
dou tak, aby bylo ponořené, osolte, opepřete, vsypte 

Pro 6. týden roku 2021
PARDUBICKÉ KULATINY

Před 150 lety: 10.2.1871 – se v 
domě JUDr. Jana Žáka čp.112 
Pardubice Zelené předměstí ko-
nala tajná porada představitelů 
české politiky dr. Riegra, dr. Pra-
žáka a hraběte Clam-Martinice 
se zmocněnci vídeňské vlády o 
„fundamentálních článcích“ po-
žadujících tzv. trialismus - Ra-
kousko- Uhersko-Česko.
Před 140 lety: 13.2.1881 - se ko-
nala první schůze výboru Muzej-
ního spolku Pardubice.
Před 50 lety: 13.2.1971 – byl uza-
vřen přechod pro chodce u Gran-
du a přeložkami inženýrských 

 ●●

sítí byla zahájena příprava stav-
by podchodu u Zelené brány.                
           (Připravováno ve spolupráci                             
         s Klubem přátel Pardubicka)

torka muzea Lucie Podroužková a 
rovnou napovídá: „Byly by to hračky 
z našeho muzejního fondu? Nebo 
loutky, filmoví hrdinové či pohádkové 
postavičky? Chcete, aby se výstavní sál 
proměnil v jednu velkou autodráhu 
nebo obří pokojíček pro panenky?“
Soutěž Muzeum jako malované je 
připravená pro děti od 1 roku do 15 
let. Vyhrát mohou dárek a volnou 
vstupenku do muzea pro své rodi-
če. Soutěžícím stačí namalovat, na 
jakou výstavu by se těšili nejvíce, a 
poslat vyfocený nebo naskenovaný 
obrázek na adresu podrouzkova@
vcm.cz. Východočeské muzeum pak 

PARDUBICE – Východočeské 
muzeum je uzavřené, výsta-
vy na zámku jsou zamčené a 
návštěvníci se musí spokojit s 
procházkou po valech nebo ak-
tivitách na internetu. 

K webovým výstavám, virtuální 
prohlídce nebo Zámecké stopovačce  
přibyla nová soutěž pro děti. Jmenu-
je se Muzeum jako malované a vyzý-
vá děti, aby nějakou výstavu samy 
namalovaly.
„Inspirujte nás a namalujte nám, ja-
kou výstavu byste chtěli u nás vidět,“ 
povzbuzuje děti a jejich rodiče eduká-

všechny vystaví na svých webových 
stránkách. „Každý lichý týden vylo-
sujeme tři výherce, přičemž jeden z 
nich získá plyšovou hračku páva,“ 
dodává Podroužková.
Podrobné zadání soutěže najdou 
zájemci na stránce Museum vir-
tualis www.vcm.cz/muzeum/mu-
seum-virtualis, kde Východočeské 
muzeum nabízí své online aktivity 
na jednom místě. V sekci Pro děti 
lákají hravá puzzle se zámeckými a 
muzejními motivy, své místo tu má i 
venkovní hra Zámecká stopovačka, 
postupně tu budou přibývat pozná-
vací kvízy.                                        (skp)

Výzva muzea: Namalujte vlastní výstavu

majoránku a ke směsi přidejte prolisovaný česnek. Zamíchejte a duste, 
dokud všechno maso nezměkne a nevytvoří se hustá omáčka. Guláš podá-
vejte posypaný čerstvou majoránkou.                                                       (mjm)
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S RADNÍM PARDUBICKÉHO KRAJE PAVLEM ŠOTOLOU, ZODPOVĚDNÝM ZA SOCIÁLNÍ PÉČI A NEZISKOVÝ SEKTOR 

Nelze říct lidem: Pardon, na péči o vás nejsou peníze
PARDUBICE - V oblasti so-
ciální péče je už řadu let 
výraznou postavou radní 
Pardubického kraje Pavel 
Šotola. V této práci bude 
pokračovat i v příštích 
čtyřech letech. Naváže tak 
zejména na počátky trans-
formace ústavní péče pro 
osoby s mentálním posti-
žením, transformace péče 
o ohrožené děti, projekty 
podpory neziskového sek-
toru, sociálního podnikání 
a dobrovolnictví. Je toho 
ale mnohem více před čím 
nyní stojí zejména sociální 
služby, jak ukázal následu-
jící rozhovor.

S čím začínáte další rok?
Nový rok začínáme tak jako po-
každé rozdělením finančních 
prostředků od státu na sociální 
služby. Pro letošní rok jsme ob-
drželi od Ministerstva práce a 
sociálních věcí částku 1,082 mi-
lionů korun a zároveň budeme 
posílat finanční prostředky po-
skytovatelům sociálních služeb 
v rámci takzvaného víceletého 
financování sociálních služeb 
z rozpočtu Pardubického kraje.  
To se stane hned po schválení 
rozpočtu na Zastupitelstvu Par-
dubického kraje, které se koná 
23. února. 
Je prostředků na sociální péči 
letos dost?
Vzhledem k tomu, že potřeb-
nost zvýšení kapacit nejrůzněj-
ších druhů sociálních služeb 
je stále vyšší, tak prostředků 
není dost. Částka od minister-
stva by měla zohledňovat de-
setiprocentní narůst platů, tak 
uvidíme, jak to dopadne.  Ale 
obecně je financování stále ne-
dostatečné a neumožňuje další 
rozvoj sociálních služeb. Nové 
domovy pro seniory se téměř 
nestaví, a když není možné 
uspokojit tuto potřebu, tak se 
snažíme rozvíjet a podporovat 
terénní služby jako je pečova-
telská služba, osobní asistence 
a podobně. A o péči v domácím 
prostředí je čím dál větší zájem. 
Projevilo se to zvláště v době 
koronaviru, kdy řada pobyto-
vých zařízení nenabírala nové 
klienty z důvodu karantény, 
proto bylo potřeba se postarat 
o tyto lidi v domácím prostředí. 
To je také naše priorita.
Co bude v centru vaší pozor-
nosti v následujících letech?
Role kraje asi není pro občany 
tak srozumitelná, jako u obcí 
a měst. Našim úkolem je koor-
dinovat na celém území kraje 
dostupnost sociálních služeb s 
ohledem na dané potřeby. Letos 
připravujeme nový střednědo-

bý plán rozvoje sociálních služeb 
na další tři roky. V něm budeme 
ve spolupráci s poskytovateli soci-
álních služeb i s obcemi definovat 
potřebné kapacity na dané období. 
Tento plán vždy reaguje na aktu-
ální potřebu v daném území a vy-
chází z něj celé financování a za-
bezpečení služeb. Dalším úkolem 
bude připravit víceleté financo-
vání sociálních služeb z krajského 
rozpočtu na další tříleté období, 
které začne platit od příštího roku. 
Novým úkolem budou konkrétní 
kroky v rámci naplňování Koncep-
ce rodinné politiky kraje. Určitě 
budeme dále pokračovat v opou-
štění ústavní péče pro osoby se 
zdravotním postižením a pro děti 
z dětských domovů.
Jaké jsou zkušenosti z opouštění 
ústavních pobytových služeb pro 
mentálně postižené klienty?
V našich krajských pobytových za-
řízeních pro osoby se zdravotním 
postižením nebo s duševním one-
mocněním máme přes 800 klientů 
a více než 62 procent z nich již žije 
v komunitě. Opustili ústavní for-
mu péče, bydlí v bytech, domcích, 
menších domácnostech. A kvalita 
jejich života je naprosto jiná, než 
byla doposud. Jsou více soběstační 
a přispívá to i k jejich zdraví.  Opus-
tit všechny pobytové ústavní formy 
je běh na dlouhou trať, který vyža-
duje čas, peníze a chuť ke změnám. 
V rámci takzvané transformace se 
nám již podařilo opustit dva bývalé 
kláštery, a to ve Slatiňanech a Svita-
vách, středověký hrad Rychmburk 
v Předhradí a letos opustíme také 
zámek Bystré.
Jste také jedním z propagátorů 
změny péče o ohrožené děti. Jak 
to jde?
Mám velkou radost, že jsme v loň-
ském roce mohli opustit první dět-
ský domov v Horní Čermné a pře-
stěhovat děti do bytů a rodinného 

domu. Další dětský domov ústavní-
ho typu opustíme brzo i v Poličce, 
kde máme jednak pronajaté byty 
od města, ale kde také nyní stavíme 
nový rodinný domek. Celkově už 
40 procent dětí z dětských domovů 
bydlí v malých skupinách v bytech 
nebo domcích. Po změně prostředí 
a přístupu se začínají jinak chovat, 
mají více soukromí, více si váží věcí 
i práce, než tomu bylo v anonym-
ním zařízení, kde se leccos dalo 
schovat.
Řadu let usilujete o podporu 
sociálního podnikaní a čekáte 
na legislativní změny. Už jste se 
dočkali?
Bohužel ne. Zatím je sociální pod-
nikání oborem podnikání jako ka-
ždé jiné. To, že má konkurenční 
nevýhodu, protože zaměstnává 
lidí postižené nebo obtížně uplatni-
telné na trhu práce, nebere zákon 
nijak v potaz. V našem kraji jsme 
zavedli vlastní dotační podporu, 
kterou poskytujeme od roku 2015 
a vloni jsme také zahájili vzděláva-
cí akademii, kterou nám, bohužel, 
přerušila epidemie. On-line forma 
se nám osvědčila pouze částečně, 
proto budeme pokračovat, až se 
situace vrátí do normálu. Máme v 
kraji řadu sociálních podniků, kte-
ré mají jistě co nabídnout, a proto 
chceme letos vydat katalog sociál-
ních podniků v Pardubickém kraji. 
Vlajkovou lodí neziskového sek-
toru je už řadu let Burza filant-
ropie, kde neziskovky získávají 
prostředky na prezentované pro-
jekty jak od veřejné správy, tak 
od donátorů. Je možné v ní po-
kračovat i letos?
Pěvně věřím, že ano. Povedlo se 
nám to v loňském roce v několika 
volnějších měsících s ohledem na 
vládní opatření. Nakonec pak 35 
projektů získalo podporu ve výši 
1,5 milionů korun. Letos nás čeká 
10. ročník a byla by škoda ho vyne-

chat. Za těch předchozích 9 let bylo 
podpořeno 355 projektů celkovou 
částkou přes 12 milionů korun, tak-
že je to velký závazek to nevzdat 
ani letos, navíc neziskový sektor 
může právě v současné situaci 
mnoha lidem pomoct.
Dobrovolnictví čekal asi v době 
pandemie nový restart, ne?
Myslím, že vloni na jaře se skoro 
každý druhý stal dobrovolníkem. 
Všichni šili roušky, pomáhali se 
sháněním látek a jiných věcí, roz-
nášeli nákupy, obědy a podobně. I 
díky tomu si řada lidí mohla uvě-
domit, co vlastně to dobrovolnictví 
je, a v čem spočívá. Na podzim pak 
bylo dobrovolnictví velmi často o 
doučování žáků, o pomoci ve zdra-
votnických a sociálních zařízeních 
a podobně.  
Velkou roli sehrály samozřejmě ne-
ziskové organizace, kde je největší 
přirozená armáda dobrovolníků. 
Byli to třeba dobrovolní hasiči, kteří 
pomáhali zajistit distribuci ochran-
ných prostředků a dezinfekce, nebo 
15 lokálních dobrovolnických cen-
ter v kraji. Vloni také vzniklo regi-
onální dobrovolnické centrum pod 
Koalicí nevládek Pardubicka, které 
má za cíl dobrovolnictví v rámci 
Pardubického kraje koordinovat, 
propagovat a vytvářet pro něj vhod-
né zázemí.
Pardubický kraj je asi jedním z 
mála, který zřizuje při Radě kra-
je Komisi pro koordinaci služeb 
v oblasti duševního zdraví. Co je 
nyní jejím cílem?
Je to poradní orgán rady kraje v ná-
vaznosti na reformu psychiatrické 
péče. Kraj je jednak zřizovatelem 
domova pro osoby s duševním one-
mocněním a zároveň koordinuje 
služby v oblasti duševního zdra-
ví. Velkým úkolem je zpracování 
takzvaného krajského plánu sítě 
služeb pro lidi s duševním onemoc-
něním, kde se definují potřebné 

služby, dostupnost specialistů 
- psychiatrů, psychologů a dal-
ší podpory komunitních slu-
žeb. Snažíme se společně také 
o destigmatizaci osob s dušev-
ním onemocněním, neboť ve 
společnosti je vůči nim spousta 
předsudků, naprosto mylných 
představ a dezinformací. Takže 
v tomto bychom chtěli odvést 
velký kus práce tak, aby se veřej-
nost nebála lidí s duševním one-
mocněním a zároveň viděla, ja-
kou podporu tito lidé  získávají.
Co podle vás sociálním služ-
bám v naší zemi chybí a co pro 
to mohou udělat kraje?
To hlavní, co chybí, je systé-
mové nastavení financování 
sociálních služeb. Je potřeba 
promyšlená reforma tak, aby 
poskytovatelé sociálních služeb 
měli jistotu, že náklady, které 
mají spojené s poskytováním 
služby, budou mít uhrazeny. 
Těch modelů může být jistě celá 
řada, ale současný systém dota-
cí je podle mne z dlouhodobého 
hlediska neudržitelný. My, jako 
Pardubický kraj, se snažíme v 
rámci našich kompetencí nasta-
vit systém tak, aby byl pro posky-
tovatele co nejvíc předvídatelný 
a stabilní, právě prostřednic-
tvím víceletého financování so-
ciálních služeb z rozpočtu kraje. 
Stát by si měl určit priority, ja-
kou sociální péči chce svým ob-
čanům zajistit, a na to pak vyčle-
nit finanční zdroje. Není možné, 
aby poskytovatelé sociálních 
služeb poskytovali péči a záro-
veň sháněli finanční prostřed-
ky po sponzorech.  Zároveň by 
finanční zajištění mělo být sta-
bilní, abychom se nedostali do 
stavu, že poskytovatel sociálních 
služeb bude muset říci klientovi: 
Pardon, na péči o vás nejsou pe-
níze, takže vám ji nejsme schop-
ni poskytnout.  Proto bychom 
rádi viděli jasnou koncepci na 
úrovni státu, kam se mají soci-
ální služby ubírat v kapacitách, 
druzích služeb, v kvalitě péče. A 
na to by mělo být navázané reál-
né financování.
Po mnoha letech platnosti zá-
kona o sociálních službách je 
určitě potřeba jeho novela, 
stejně jako je potřeba nové 
tzv. úhradové vyhlášky, kte-
rá je od roku 2014 beze změ-
ny. Určitě by stálo za to, aby 
komunitní služby měly větší 
podporu ze strany státu. Péče 
v komunitě je mnohem efek-
tivnější a pro lidi příjemnější 
než v ústavních zařízeních. 
Dále je čím dál větší poptáv-
ka po takzvaných odlehčova-
cích službách, kterých je stále 
málo. Tam je třeba zaměřit 
pozornost.                          (zun)

CHRUDIM / PARDUBICKO - 
Aktivity spolku Hurá na Vý-
let! jsou při startu nového 
roku „zmrazené” jako u vět-
šiny organizací, jejichž pod-
statou je setkávání seniorů.

„Bohužel, současná situace v 
zemi nedovoluje provozování 
klubovny Hurá proStory ani vy-
pravování výletů. Naší aktuální 
prací jsou přípravy na období, 
kdy restrikce spojené s korona-
virem skončí. A protože se sna-
žíme ze zlého vytěžit to dobré, 
využíváme získaného času a 
prostoru pro spuštění novinky. 
Seniorům přinese vzpruhu po 
náročném covidovém období, 
nám připraví zajímavé výzvy a 
handicapovaným pomůže získat 
práci,“ sdělil předseda spolku 

Spolek Hurá na Výlet! chce potěšit seniory po náročném období
Tomáš Martinek.
Vizí projektu sociálního podniku 
je vytvářet přátelské pracovní 
prostředí pro osoby znevýhod-
něné na trhu práce a přinášet 
seniorům sortiment kvalitních 
pobytů v lázních a jiných ozdrav-
ných pobytů. S ohledem na jejich 
specifické potřeby, zdravotní stav 
a finanční možnosti. Senioři se 
tak můžou těšit na zájezdy nejen 
po Čechách a Moravě, ale také na 
Slovensko. 
Specifický tak bude projekt Hurá 
do lázní tím, že zajistí seniorovi 
jistotu a bezpečí při “výpravě”, na 
kterou by se jinak sám nevydal. 
„Vypravovat budeme autobusy 
se zdravotníky, animátory a prů-
vodci, kteří budou živoucím zá-
zemím seniora, jež se rozhodne 
vyjet do neznámého prostředí i 
přes své zdravotní omezení, vy-
soký věk nebo neznalost místa. 
V plánu máme zajistit vedle pro-
cedur také program, jehož cílem 
bude seznámit naše seniory s 

místní kulturou, přírodou, poba-
vit se a potkat nové kamarády,“ 
vysvětluje Martinek. 
Covidová situace letos ovlivní i 
způsob rezervace výletů po Čes-
ku. „Už teď se těšíme, až budeme 
moci opět roztočit kola autobusů a 
vyrazit na tradiční výlety po naší 
vlasti. Rezervace destinací jednot-
livými výletníky budou probíhat 
jako každý rok od 1.4.2021,“ ob-
jasňuje předseda spolku. „Vzhle-
dem k situaci kolem C-19 bude 
možné rezervovat pouze desti-
naci bez termínu s tím, že datum 
cesty bude nahlášenému výlet-
níkovi upřesněno 14-21 dní před 
výletem. Hned, jak se pracovníci 
spolku ujistí, že je možné v daném 
termínu vyrazit.“ 
Plánována je realizace výletů z 
Prahy, Brna, Vysočiny, Hradce 
Králové a Pardubického kraje.
„V případě, že nebude možné vý-
lety se seniory letos uskutečnit, 
rádi bychom alespoň vypravili 
naši Hurá skupinku umělců pod 

okna domovů seniorů v okolí. Z 
bezpečné vzdálenosti by přinesli 
radost několika veselými písnič-
kami a radostným povídáním,“ 
dodává předseda.
Co seniory čeká? 
Vzdělávací a kulturní program 
se přesouvají dočasně do online 
prostoru. 
„Vše, na co byli dosud naši senio-
ři zvyklí, přesouváme až do září z 
centra Hurá proStory na internet. 
Hledali jsme způsob, jak je o toto 
vyžití nepřipravit a zjistili jsme, 
že online prostředí není velké 
části seniorů vzdálené a tuto mož-
nost uvítají,“ vysvětluje Martinek.
Senior festival po loňské přestáv-
ce bude! „Alespoň tomu nepře-
stáváme věřit a organizujeme už 
teď autobusové svozy z Prahy, 
Vysočiny, Hradce Králové a Par-
dubického kraje. Termín jsme se 
pokoušeli najít takový, aby ho 
s co největší pravděpodobností 
neohrozila případná další vlna 
epidemie. Senior festival 2021 

je tak naplánovaný na 25.6. až 
26.6.2021,“ říká předseda.
V plánu jsou pro tento rok i dal-
ší kulturní akce, na které byli se-
nioři zvyklí v centru každý první 
čtvrtek v měsíci. Přesouvají se le-
tos do areálu letního kina v ulici 
Lázeňská v Chrudimi, nedaleko 
centra Hurá proStory, a to od dub-
na tohoto roku, pokud epidemic-
ká situace umožní alespoň setká-
vání pod širým nebem.
V dalších městech budou akce or-
ganizovány v závislosti na situaci 
s C-19. „Rádi bychom uskutečnili 
kulturní setkání v Brně, Praze a 
dalších městech, jako je Hlinsko v 
Čechách, Borová u Poličky, v Lan-
škrouně a jiných.
I letos je plánováno zapojení or-
chestru spolku Retro Band, a to 
právě do programu těchto připra-
vovaných akcí,“ uzavírá Martinek 
s tím, že v březnu spolek zahajuje 
pravidelné vysílání Hurá TV. A to 
každý pátek od 08:00 na adrese 
www.huranavylet.cz/tv.           (zr)
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ROZHOVOR S PARDUBICKÝM CESTOVATELEM, KTERÝ JAKO PRVNÍ ČECH ZDOLAL SÁM HEDVÁBNOU STEZKU

PARDUBICE – Východočes-

ká metropole se v minu-

lých dnech dočkala dalšího 
svého prvenství. V polo-

vině ledna byl do oficiální 
České knihy rekordů uve-

den jako „První Čech, který 
sám pěšky a stopem zdolal 
Hedvábnou stezku“ Pardu-

bák Martin Půlpán. 

„Tato karavanní trasa spojovala 
po staletí Evropu s Čínou a trou-
fám si říct, že je snem každého 
opravdového cestovatele. Ne 
každému se ji ale podaří zdolat 
na jeden zátah a úplně sám. O 
to víc si tohoto ocenění vážím,“ 
řekl našemu týdeníku sedmat-
řicetiletý cestovatel, který se 
následně o své cestě rozpovídal: 
„Na podzim roku 2018 jsem si 
zabalil malý batoh a vydal se 
toulat světem. Z Evropy jsem 
přes Turecko, Írán, Kavkaz a 
střední Asii dojel do Číny, od-
kud mé kroky vedly směr jiho-
východní Asie. Bohužel po roce 
a půl jsem musel cestu dočasně 
přerušit kvůli pandemii CO-
VID-19. Když jsem se 3. října 
2018 postavil v Istanbulu k sil-
nici a vydal se sám bez plánu 
kamsi na východ Turecka, ani v 
tom nejbláznivějším snu by mě 
nenapadlo, že o 311 dní pozdě-
ji dojedu do císařského města 
Xian uprostřed Číny. Právě jsem 
ujel vzdálenost bezmála 40.000 
kilometrů a před branami do 
historického čínského města 
jsem asi hodinu brečel doje-
tím,“ představil se Martin Půl-
pán. Následně pak zodpověděl i 
všechny naše dotazy:
Kde jste se narodil, kde bydlí-
te a kde jste vlastně doma? 
Narodil jsem se v Pardubicích, 
kde momentálně i bydlím. Pár 
let jsem sice žil a pracoval v 
Praze, ale poté, co se „toulám“ 
světem, tak vlastně bydlím všu-
de. Můj domov ale, kam se vra-
cím, jsou Pardubice, konkrétně 
Polabiny. 
Které země vám přirostly k 
srdci nejvíce?
Nejvíce mě lákají země Blízké-
ho východu. Rozhodně nejkrás-
nější zemí, kde jsem se cítil jako 
doma a zažil nejkrásnější dva 
a půl měsíce života, byl Írán. 
Bývalá Perská říše skutečně 
člověka nadchne. Opomenout 
nemohu ani nádherné poho-
ří Pamír v Tádžikistánu, kde 
člověk stojí tváří v tvář divoké 
přírodě, ale i bohaté historii. Co 
se evropského kontinentu týká, 
moje srdce si rozhodně zamilo-
valo Faerské ostrovy nebo malé 
Lucembursko. 
Jak své cesty plánujete? Leží-
te v mapách, studujete trasy, 
čtete knížky…?
Mapy miluji a velmi rád se do 
nich dívám a hledám zajímavá 
místa, ale již dávno mě nebaví 
výlety, kdy jsem měl každý den, 
každou hodinu, každý kilometr 
pečlivě naplánované. Baví mě 
se toulat světem a být ztracen 
v cizím městě, v cizí zemi a po-

Jak se s lidmi domlouváte?
Úsměv je univerzální jazyk. Když 
nestačí úsměv, tak rukama nebo 
posunky. V bývalých sovětských 
republikách rusky. Občas anglicky, 
ale to většinou stejně nikdo neumí. 
Člověk musí neustále improvizovat.  
Musíte mít třeba i zničené ob-

lečení, boty..., jak řešíte tento 
problém?
Při putování po Hedvábné stezce 
jsem zničil dvoje boty, v těch tře-
tích, které jsem si koupil v Číně, 
jsem se následně vrátil domů. Ob-
lečení nijak speciálně neřeším. Je 
zbytečné s sebou tahat hodně věcí, 
které jen zatěžují batoh, když se 
mi nějaké tričko nebo kalhoty zni-
čí, prostě si za pár korun koupím 
nové. Obecně platí, že je ve svě-
tě oblečení levnější než v Česku. 
Koupil jsem si třeba tričko za de-
set korun v Íránu nebo za dolar v 
Kambodži. 
Co všechno obsahuje váš batoh?
Na putování po Hedvábné stezce 
jsem si zabalil tři trička, jedny ri-
fle, tři kusy spodního prádla, spa-
cák, nafukovací matraci, počítač, 
telefon a externí baterii. V podsta-
tě vše z výše jmenovaného je po-
stradatelné. Co ale nesmím nikdy 
zapomenout nebo ztratit je pas a 
bankovní karty. Bez toho se neo-
bejdu. Razím myšlenku, že na ces-
tování nic speciálního nepotřebu-
jete. Stačí si vzít pár věcí, co máte 
doma, a můžete vyrazit do světa.  
Co na to říká vaše rodina, že jste 
pořád pryč? 
V současné době mám úžasnou 
přítelkyni, která mě nechává ces-
tovat samotného, ale samozřejmě 
občas vyrazíme i spolu. Jen ona 
díky zaměstnání nemůže cestovat 
tak často. 
Nebojíte se nebezpečí? „Po-

chybné“ státy, dravá zvěř, di-
vočina...?
Bojím se víc v Praze na Václavském 
náměstí ve čtyři hodiny ráno, kdy 
tam naleznete jen pochybné exis-
tence, prodavače drog nebo pros-
titutky, jinak jsem nikdy neměl dů-
vod se něčeho bát. Obecně pro mě 
platí, že muslimské státy jsou vel-
mi bezpečné. V horách, kde nejsou 
lidé, se možná občas bojím zvířat, 
ale je to spíš opatrnost než strach. 
Lidí se nebojím skoro nikdy. Mám 
jedno pravidlo. Nikdy necestuji za 
tmy. Proto se vždy snažím najít 
místo na spaní za světla a elimino-
vat tak nepříjemné situace. Samo-
zřejmě se někdy stane, že člověk 
přijede do velkého města za tmy a 
musí se zorientovat, ale nepama-
tuji si situaci, kdy by nastal něja-
ký problém. Nebo si ten problém 
možná nepřipouštím. 
Jak řešíte případné zdravotní 
problémy?
Při své poslední rok a půl dlouhé 

znávat místní kulturu, místní lidi 
a zajímavá zákoutí. Není nic lep-
šího, než když odbočíte z turistic-
ky hlavní cesty a objevíte nějaké 
zajímavé místo, kde jste sám a ži-
jete tím daným okamžikem.  Chci 
být ztracen, chci se toulat a chci 
poznávat oblasti, kam se jiní ne-
odváží.
V lednu se vám dostalo význam-

ného ocenění v podobě zápisu 
do České knihy rekordů…
Již dávno jsem se smířil s tím, že 
nevyhraji olympiádu, ani nevymy-
slím nic, co by zachránilo miliony 
životů. Myslím ale, že v lidské DNA 
je zakořeněna touha po dokázání 
něčeho výjimečného, něčeho, za 
co si vás budou ostatní vážit a pa-
matovat.
Jakým stylem jste zvládnul Hed-

vábnou stezku?
Putoval jsem převážně pěšky a 
stopem, ale jelikož také rád zkou-
ším nové věci, zkusil jsem si na-
příklad jaké jsou luxusní vlaky v 
Íránu nebo jsem musel jet lodí z 
Ázerbájdžánu do Turkmenistánu 
přes Kaspické moře. Dále jsem si 
třeba zastavil vojenskou hlídku 
na hranici Tádžikistánu a Afghá-
nistánu nebo jsem byl eskortován 
z čínské hranice do vnitrozemí, 
protože tam by samotného turis-
tu nepustili. Každopádně jsem se 
pohyboval jen po zemi, bez použití 
letadel, protože ač se to může zdát 
jednoduché, musí člověk kličko-
vat v byrokratických nařízeních 
jednotlivých států, aby získal víza, 
vyhýbat se etnickým problémům 
(Náhorní Karabach) nebo váleč-
ným konfliktům (Afghánistán). 
Jaké máte vzdělání a co a kde 
jste studoval?
Metropolitní univerzita Praha, 
obor Mezinárodní vztahy. Během 
studií jsem ale byl také půl roku 
na výměnném pobytu v Maďarsku 
nebo v Kanadě a na stáži v Bruselu 
a USA. 
Kdy jste si poprvé řekl, že se 
chcete „toulat“ po celém světě a 
co vás k tomu vedlo?
Intenzivně cestuji již několik let, 
nicméně až v lednu 2018, kdy jsem 
onemocněl a musel jít na operaci, 
jsem se rozhodl, že mě nebaví jen 
tak někam letět na několik týdnů 
a pak se vracet, proto jsem se po 
uzdravení zabalil a vydal se do 
světa. Nevěděl jsem kam, ani na 
jak dlouho. Nakonec z toho byla 
cesta dlouhá rok a půl. Nicméně 
cestování se věnuji intenzivně již 
cca od roku 2003 a prozatím jsem 
navštívil 85 zemí.
Jaké bylo (je) vaše povolání a co 
jste dělal, než jste začal cestovat? 
Pracoval jsem v marketingové 
firmě, jako DJ a jako manažer hu-
debního klubu. Měl jsem tři práce 
najednou, což mi zajistilo velký 
příjem, ale žádný volný čas. Nic-
méně jako DJ jsem se mohl věno-
vat svojí velké lásce, kterou je hud-
ba, a byl jsem za to i slušně placen. 
Také jsem mohl s touto prací  ces-
tovat, především po Evropě, ale 
také jsem vystupoval například v 
Izraeli nebo v Kataru. 
Jak si na vaše cesty vyděláváte?
Cestuji z úspor a velmi levně. Na 
cestách si nevydělávám. Spokojím 
se s nejlevnějším hostelem a nej-
levnějším jídlem, důležité jsou pro 
mě zážitky a ty nejlepší jsou zdar-
ma, takže moc neutratím. 
Kde všude na vašich cestách spíte?
Většinou levné hostely. Nicméně 
najdou se situace, kdy široko da-
leko není žádné ubytování. Napří-
klad v horách, džungli atd. Potom 
musím improvizovat. Klasicky se 
jdu nejdříve zeptat do nějakého 
obchodu, pokud někde nějaký je. 
Pokud ne, spím, kde se dá. Napří-
klad na pláži na íránském ostrově 
v Perském zálivu, v mešitě, v křes-
ťanském klášteře, buddhistickém 
chrámu, v jurtě u pastevců, na 
policejní stanici, na státní hranici 
nebo prostě u lidí, které potkám. 
Stan s sebou nevozím, jen nafuko-
vací matraci a spacák.  

expedici jsem třikrát bez důvodu 
omdlel. Nakonec mi ale pomohli 
místní lidé. V Baku mě odvezl pán 
do nemocnice, v horách Pamíru 
mě k sobě domů vzala milá rodi-
na a ve Vietnamu se o mě postaral 
majitel ubytování, kde jsem bydlel. 
Nejdůležitější je zachovat klid.  
Máte spojení s domovem? Nosíte 
s sebou mobil, popřípadě se ně-

kde napojíte na internet?
Ano, telefon mám, ale nekupuji 
do něj SIM kartu, beztak na mno-
ha místech v poušti nebo horách 
není signál. Několikrát jsem byl 
třeba týden bez spojení s domo-
vem. Snažím se vždy ale upozor-
nit rodinu, že se to může stát a že 
budu několik dní nedostupný, aby 
se nebáli. Internet je ale nyní do-
stupný téměř všude a mnohdy je i 
kvalitnější a levnější než v Česku. 
Například v Kyrgyzstánu stálo 80 
GB internetu 1 euro (cca 26 CZK) a 
4g internet je v každém městě. 
Jste prvním Čechem, který 
projel legendární Hedvábnou 
stezku po zemi sám z Istanbulu 
do Číny.  Nedávno jste byl oce-

něn uvedením do České knihy 
rekordů… 
Po návratu domů jsem o své cestě 
začal přednášet, a čím více jsem se 
s lidmi bavil, tím víc mi docházelo, 
že to asi nebyl tak úplně obyčejný 
výlet. Dojet přes jedenáct států do 
Číny, a navíc po zemi, bez použití 
letadel, se asi nepodaří jen tak ka-
ždému. Začal jsem tedy pátrat po 
tom, jestli někdo podobnou cestu 
uskutečnil. Vím jen o dvou lidech, 
kteří to jeli společně v roce 2006, 
ale trochu jinou trasou. Sám z Čes-
ka tuto karavanní cestu na jeden 
zátah při jedné souvislé cestě prav-
děpodobně nikdo neprojel, což mi 
potvrdili i zástupci České knihy re-
kordů. S komisaři jsme poté porov-
návali celou trasu Hedvábné stez-
ky s mými zápisky a také s fotkami 
a jejich datem pořízení.   
To, co zvládáte vy, je poměrně 
náročné a to jak po psychické 
stránce, tak hlavně fyzicky. Jak 
trénujete? Dělal jste v mládí ně-

jaké sporty?
Naopak, myslím, že to může dělat 
každý. Vždyť není nic těžkého na 
tom vzít batoh a vydat se do světa. 
A nemusí to být až na druhý konec 
planety. Zážitky na vás čekají třeba 
jen na cestě z Pardubic do Prahy. 
Takže já nijak netrénuji. Snažím 
se vše brát s nadhledem a humo-
rem. To, že nevím, kde budu spát 
nebo co budu jíst, nepovažuji za 
problém, protože to se vždy nějak 
vyřeší. Horší by bylo sedět doma 
a čekat, že se něco stane samo od 
sebe. Jinak jsem ale hrál dvacet let 
basketbal.  
Hedvábnou stezku jste prošel 
„po svých“. Jak to bylo u ostat-

ních států, které jste navštívil 
v minulosti. Tam také cestuje-

te sám a přepravujete se pěš-

ky či stopem?
Na mém putování po Hedváb-
né stezce jsem si řekl, že zku-
sím co nejvíce nových věcí. 
Například jsem předtím nikdy 
nestopoval a nakonec se pro 
mě stalo stopování nejjedno-
dušším způsobem dopravy. A 
také tím nejoblíbenějším. Ně-
kolikrát jsem šel podél silnice 
několik dní, než nějaké auto 
jelo a svezlo mě. Jindy jsem si 
stopnul traktor, vojáky, kami-
on, vozku, motorku, sajdkáru, 
policejní hlídku, vojenskou 
hlídku nebo třeba školní au-
tobus. 
Již jste zmínil, že nelétáte, že 
se přepravujete pěšky, hro-

madnou dopravou nebo lodě-

mi. Můžete popsat, jak taková 
cesta vypadá?
Létat se bojím, takže pokud 
to opravdu nejde jinak, tak se 
tomu vyhýbám. A jak to probí-
há? Postavíte se k silnici a určíte 
si, že jedete tak dlouho, dokud to 
půjde nebo dokud se vám bude 
chtít. Týden, měsíc, ale třeba i 
rok. Mně to vydrželo rok a půl, a 
kdyby se v březnu 2020 celá Asie 
nezavřela a turisté se nestali ne-
přáteli číslo jedna, pravděpo-
dobně bych se domů nevracel. 
Po zemi jsem tak z Evropy dojel 
až do Barmy, celkem více jak 67 
tisíc km. 
O zážitky určitě nemáte nou-

zi - je ale nějaký, který vám 
utkvěl v paměti nejvíc?
Nejde vybrat jeden jediný záži-
tek, ale právě jsem dopsal ka-
pitolu ze své připravované kni-
hy, tak se mi vybavil neobvyklý 
zážitek. Chtěl jsem se dostat z 
Tádžikistánu do Kyrgyzstánu 
po takzvané Pamírské dálnici. 
Dálnice je ale velmi nadnese-
né slovo a v podstatě se jedná 
o kamenitou a prašnou ces-
tu v třetím nejvyšším pohoří 
světa Pamír. Ve výšce 4200 
metrů nad mořem je hraniční 
přechod, kam jsem se dostal 
pozdě odpoledne. Jenže již ne-
jezdila žádná auta, a tak jsem 
tam doslova zamrzl. Ač bylo 
léto, tak teplota v této výšce 
rychle padla k nule. Místní po-
hraničníci navrhli, že abychom 
se zahřáli, můžeme si zahrát 
volejbal. Jenže hrát v takové 
nadmořské výšce, kde je velmi 
řídký vzduch, je poměrně těž-
ké, protože vaše plíce nestíhají 
dýchat, ruce a nohy jsou těžké. 
I tak to bylo super, a jelikož 
přišla tma a stále nikdo nejel, 
kdo by mě svezl deset kilo-
metrů na kyrgyzszkou stranu 
hranice, navrhl velící důstoj-
ník, že budu na stanici spát do 
rána. Vojáci mi připravili veče-
ři, učili mě střílet, a v podstatě 
mě adoptovali. Jejich velitel mi 
pak vyprávěl poměrně drsné 
milostné příběhy ze svého ži-
vota z doby Sovětského svazu.          
                                     JAN ŠAFÁŘ

Martin Půlpán: Mým snem je navštívit všechny uznané státy světa

 Martin Půlpán na své cestě světem: Tádžikistán - průsmyk Koitezek 
ve výšce 4270 metrů.                                                  Foto: ARCHIV M.P.

Hedvábná stezka či Hed-
vábná cesta je starověká 
a středověká trasa ve-
doucí z východní Asie 
přes střední Asii do Stře-
domoří. Ve své hlavní vět-
vi spojuje čínské město 
Čchang-an s malou Asií 
a Středozemním mořem. 
Její celková délka po sou-
ši a po moři činí asi 8 000 
km. Obchod po hedvábné 
stezce byl důležitým fak-
torem při rozvoji velkých 
starověkých civilizací v 
Číně, Mezopotámii, Per-
sii, Indii a Římské říši a 
pomohl položit základy 
moderního světa. 

MARTIN PŮLPÁN (*1984)

Pardubický cestovatel 
a dobrodruh, který sám 
pěšky a stopem zvládl ab-
solvovat během necelého 
roku starověkou cestu 
zvanou Hedvábná stezka. 
Za svůj počin si vysloužil 
uznání v podobě nedávné-
ho zápisu do České knihy 
rekordů. Rodák z Pardu-
bic zatím navštívil 85 zemí 
(+ neuznanou republiku 
Abcházie) a jeho snem 
a cílem je podívat se do 
všech oficiálně uznaných 
států světa. O putování 
po Hedvábné stezce mu na 
jaře vyjde knížka.
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 Navrátilec Tomáš Zohorna (vpravo) ihned přispěl svými body ke dvěma 
výhrám Pardubic.                                                        Foto: MILAN KŘIČEK 

Zohorna hned naplnil očekáváníZohorna hned naplnil očekávání
TIPSPORT EXTRALIGA LEDNÍHO HOKEJE

PRAHA – Dynamo začalo včera 
odpoledne v libeňské O2 Are-

ně na výbornou, když už v páté 
minutě vedlo 0:2. Gólovou stí-
hačku nakonec Sparta dotáhla 
do prodloužení a následně do 
penalt, které rozhodl jediným 
gólem Lukáš Pech. 

44. kolo: Sparta Praha – Dynamo 
Pardubice 5:4 (1:3, 2:0, 1:1 – 0:0 – 
1:0). Branky a nahrávky: 6:09. Dvo-
řák (Řepík, Forman), 32:52. Dvořák 
(Řepík), 35:51. Tomášek (Němeček), 
53:20 Polášek (Řepík, Rousek), rozh. 
sam. nájezd Pech – 2:16. Horký (Ro-
man, Vála), 4:29. Mikuš (Paulovič, 
Blümel), 18:44. Zohorna (Kousal, Ca-
mara), 49:50 Camara (Kousal, Mikuš). 
Rozhodčí: Hradil, Kika – Brejcha, Ge-
rát. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Střely 
na branku: 32:26 (9:7, 14:5, 5:12 - 4:2). 
Vhazování: 33:36. PARDUBICE: Baru-
lin – Mikuš, Zdráhal, Kolář, Nakládal, 
Ďaloga, Bučko, Vála – Kousal, Zo-
horna, Camara – Paulovič, Poulíček, 
Blümel – Horký, Roman, Tybor – Štet-
ka, Rohlík, Pochobradský.
Do branky Pardubic se postavil mistr 
světa Barulin, leč ani ve svém třetím 
utkání za Dynamo nevyhrál... Na-
opak s Tomášem Zohornou v sestavě 
Dynamo potřetí za sebou bodovalo a 
někdejší hvězda Chabarovsku si při-
psala další kanadský bod. Ve třech 
utkáních jich tak má na svém kontě 
již pět (2+3). Nicméně Pardubice měly 

Bod na Spartě se asi počítá, 
i když klidně mohly být tři... 

1. Sparta Praha 42 26 3 5  8  159:93   89
2. Třinec 41 25 4 5  7  152:104 88
3. Ml. Boleslav 41 20 5 7  9  132:98   77
4. Liberec 41 20 6 4 11 122:89   76
5. Plzeň 42 20 5 6 11 135:107 76
6. HK 41 20 4 3 14 116:97   71
7. Pardubice 41 17 5 4 15 111:115 65
8. Karlovy Vary 41 15 5 3 18 112:136 58
9. Kometa Brno 41 13 5 4 19 107:120 53
10. Litvínov 41 11 8 3 19 100:119 52
11. Vítkovice 41 12 4 6 19   92:116 50
12. Olomouc 41 11 3 4 23   80:122 43
13. Zlín 41  9  3 3 26   85:134 36
14. Č. Budějovice 41  5  4 7 25 107:160 30

PARDUBICE – Po třech po-

rážkách po sobě se hokejo-

Poulíček, Blümel – Kosticyn, Ro-
man, Tybor – Kusý, Rohlík, Horký. 
43. kolo: PSG Berani Zlín – Dyna-

mo Pardubice 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). 
Branky a nahrávky: 41:56 Okál 
(Sedláček, Svoboda) - 25:06 Zohor-
na (Kousal, Klouček), 30:17 Blümel 
(Poulíček), 43:13 Camara (Zohorna, 
Kousal). Rozhodčí: Šír, Vrba – Hla-
vatý, Gebauer. Vyloučení: 5:4.  Vy-
užití: 1:1. Střely na branku: 25:35 
(10:14, 9:12, 4:9). Vhazování: 30:26. 
PARDUBICE: Klouček – Mikuš, 
Zdráhal, Kolář, Nakládal, Ďaloga, 
Bučko, Vála – Kousal, Zohorna, Ca-
mara – Paulovič, Poulíček, Blümel 
– Horký, Roman, Tybor – Štetka, 
Rohlík, Pochobradský.  „Velice 

nakročeno k zisku tří bodů, když v O2 
Areně vedly 0:2, 1:3 a ještě necelých 
sedm minut před koncem 3:4. V sa-
mém závěru, za stavu 4:4, mohl defi-
nitivně překlopit misky vah na stranu 
hostí Blümel, leč nabídnutou šanci 
nevyužil. Prodloužení pak již žádnou 
větší šanci nepřineslo, a tak rozhodo-
valy až samostatné nájezdy. Z deseti 
následných penalt byl úspěšný pou-
ze Sparťan Pech, který se Barulinovi 
trefil mezi betony a přiřknul tak bo-
nusový bod tabulkovému lídrovi. „O 
osudu dnešního zápasu asi rozhodl 
úsek, ve kterém jsme mohli odskočit 
na 4:1, místo toho jsme ale dostali ne-
šťastnou branku na 3:2 a pustili jsme 
Spartu do hry. Pak už to byl ke konci 
vyrovnaný zápas, ve kterém rozhod-
la dovednostní soutěž,“ řekl k utkání 
trenér Pardubic Richard Král.  
Ostatní výsledky: Třinec – Zlín 5:2, 
Litvínov – Karlovy Vary 3:2 p., Mladá 
Boleslav – Liberec 1:2 p., Plzeň – Čes-
ké Budějovice 5:4 p., Brno – Vítkovice 
0:4, Mountfield – Olomouc 3:2. 
Příště: České Budějovice – Pardubice 
(ÚT 17.30).                                                            (saf)

dobrý výkon z naší strany, byli 
jsme hodně na kotouči. První 
lajna výborná, velice nás potěšili 
také hráči čtvrté lajny a výborný 
brankář. Rozhodující byl gól na 
3:1, poté jsme již v klidu dohráli. 
S Pavolem Štetkou (junior) jsme 
spokojeni, možná byl trochu ner-
vózní, ale instrukce, které jsme 
mu dali před zápasem, plnil na 
sto procent, takže velice dobrý 
výkon. Rozhodovali jsme se, zda 
vezmeme někoho z Vrchlabí, kde 
máme také nachystané kluky, ale 
protože Vrchlabí hrálo, rozhodli 
jsme se pro tuto variantu,“ řekl k 
utkání asistent trenéra Pardubic 
David Havíř.                             (saf)

PARDUBICE – Sokoli si ve stře-

du v rámci 23. kola nejvyšší 

Sokoli řádili. Vinohradům dali desítku!
kým soustem a do Prahy si odvezl 
potupnou desítku. Hattrickem a 
čtyřmi kanadskými body se blýskl 
Adam Šmíd. V neúplné tabulce elit-
ní soutěže florbalistů patří momen-
tálně Sokolům se 17 body jedenáctá 
příčka, ovšem je potřeba připome-
nout, že mají odehrán absolutně 
nejmenší počet zápasů ze všech čtr-
nácti týmů...
23. kolo: Sokoli Pardubice – TJ So-

kol Královské Vinohrady 10:3 (4:1, 
3:0, 3:2). Branky Pardubic: 00:44 Ivo 
Teichman, 06:55 Adam Šmíd, 14:21 

Matyáš Velc, 19:12 Petr Černý, 27:06 
Adam Šmíd, 28:07 Přemek Pakosta, 
39:14 David Petržela, 47:08 vlastní 
(Petr Hartman), 54:29 Adam Šmíd, 
59:40 Jan Savický. Rozhodčí: Dolan-
ský – Sýkora. Vyloučení: 1:0. Bez 
využití. Zásahy brankářů: Haleš 18 
- Šantora 8, Buchta 5. PARDUBICE: 
Haleš, Aubus – Oubrecht, Kaluža, 
Kučera, Teichman, Slabý, Pakosta, 
Klein, Velc, Šmíd, Prix, Savický, Pe-
tržela, Rusin, Lehký, Smola, Žáček, 
Černý, Formánek. Příště: Pardubice 
– Mladá Boleslav (dnes 18.00). (saf)

RÝMAŘOV/PARDUBICE - V Rý-
mařově se v minulých dnech ko-
nalo mistrovství České republiky 
v lyžařském orientačním běhu. V 
kategorii žen jasně vyhrála Petra 
Hančová z oddílu OK Lokomotiva 
Pardubice. „Petra si tímto vítěz-
stvím zajistila nominaci na mist-
rovství světa v lyžařském orien-
tačním běhu, které se uskuteční 
v závěru února v Estonsku,“ řekl 
našemu týdeníku předseda klubu 
Petr Klimpl.                                (saf)

Petra Hančová 
mistryní republiky 

se výraznou měrou podílela i 
nová akvizice Pardubic Tomáš 
Zohorna. Někdejší kapitán Chaba-
rovsku si v prvním utkání za svůj 
mateřský klub po téměř sedmi le-
tech připsal dvě asistence, v pátek 
ve Zlíně pak přidal gól a přihráv-
ku. Stínem úterního klání proti 
Olomouci byl faul „á la Ovečkin“ 
Andreje Kosticyna, za který kro-
mě trestu do konce utkání násled-
ně vyfasoval i sedmizápasový dis-
tanc, který mu byl později snížen 
pouze na tři utkání.
42. kolo: Dynamo Pardubice – 
HC Olomouc 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). 
Branky a nahrávky: 10:51 Mikuš 
(Zohorna, Camara), 14:07 Cama-
ra (Kousal, Kosticyn), 29:57 Ca-
mara (Zohorna, Kosticyn), 16:14 
Paulovič (Poulíček, Zdráhal), 
59:57 Roman (Paulovič) - 7:31 
Knotek (Valenta), 24:19 Nahodil 
(Ondrušek, Knotek). Rozhodčí: 
Pešina, Svoboda – Brejcha, Šimá-
nek.  Vyloučení: 4:3 navíc Kos-
ticyn (PCE) 5+OK. Využití: 2:1. 
V oslabení:  1:0. Střely na bran-
ku:28:25 (11:10, 10:8, 9:7). Vhazo-
vání: 40:21. PARDUBICE: Klouček 
– Mikuš, Zdráhal, Kolář, Naklá-
dal, Ďaloga, Bučko, Vála – R. Kou-
sal, Zohorna, Camara – Paulovič, 

Ohlédnutí za rallye: Klymčiw a Vlček dakarským objektivem 

Fotografiemi se ještě vracíme k minulému vydání, kde vyšel rozhovor s účastníkem Dakarské rallye Ondřejem Klymčiwem: Závodník z Řečan nad Labem poskytl našemu týdeníku autentické 
fotografie, na kterých se svým parťákem Petrem Vlčkem dostali do cíle slavného závodu „historickou“ Škodu 130 LR.                                                                                             Foto: ARCHIV O.K.

PARDUBICE – Hned dva útočníci 
Dynama se objevili v nominaci 
trenéra Pešána na třetí podnik le-
tošního Euro Hockey Tour. Na Bei-
jer Hockey Games, které se usku-
teční ve švédském Malmö od 11. 
do 14. února, by se měli představit 
Matěj Blümel a možná trochu pře-
kvapivě i Ondřej Roman. Český 
národní tým vstoupí do turnaje, 
hraného v „bublině“, ve čtvrtek 
11. února, od 19 hodin utkáním 
proti Švédsku.                           (saf)

Pešán bere do Švédska 
i Blümela s Romanem

florbalové 
s o u t ě ž e  s 
chutí zastří-
l e l i ,  kd y ž 
na své pa-

lubovce na Dašické porazili 
Královské Vinohrady. 

Předposlední tým superligové ta-
bulky, byť před utkáním zaostával 
za Pardubicemi pouze o bod, nebyl 
nakonec pro domácí žádným vel-

v é  D y n a m o 
opět dočkalo 
vítězství. 

A v týdnu hned 
dvou. A na obou 
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FORTUNA:LIGA

Pardubická radost v Teplicích na Stínadlech. Zleva Čihák, Čelůstka a Tischler     
a uprostřed šťastný střelec vítězné trefy Cadu.                                     Foto: INTERNET

Brazilská gólová paráda za tři body

1. Slavia Praha 18 15 3  0  54:11 48
2. Sparta Praha 18 12 2  4  36:21 38
3. Jablonec 17 11 2  4  33:19 35
4. Slovácko 17  9  4  4  30:17 31
5. Liberec 17  8  4  5  26:17 28
6. Č. Budějovice 18  7  7  4  24:23 28
7. Pardubice 18  8  4  6  17:19 28
8. Plzeň 18  8  3  7  32:23 27
9. Olomouc 18  6  8  4  28:23 26
10. Ostrava 18  7  5  6  21:16 26
11. Karviná 18  6  6  6  20:26 24
12. Bohemians 18  6  4  8  21:23 22
13. Zlín 16  5  3  8  18:24 18
14. Teplice 18  5  2 11 18:38 17
15. Brno 18  3  4 11 16:33 13
16. Ml. Boleslav 17  2  5 10 18:31 11
17. Příbram 18  2  5 11 15:36 11
18. Opava 18  1  5 12 12:39   8

PARDUBICE – O víkendu by 
měla být restartována nej-
vyšší fotbalová soutěž žen. 
Alespoň tak se na tom nedáv-
no dohodly FAČR s minister-
stvem zdravotnictví. 

Výjimka je stanovená na soutěžní 
utkání v rámci 1. ligy žen a nevzta-
huje se na žádnou jinou soutěž. 
Tato aktualita se přímo dotýká také 
prvoligových fotbalistek Pardubic. 
Nejvyšší soutěž žen se naposledy 
hrála 11. října loňského roku a 
kluby mají odehráno zatím sedm 
kol, tedy polovinu základní části. 
V osmičlenné tabulce patří pardu-
bickým hráčkám sedmé místo se 
čtyřmi získanými body při skóre 
13:30 a elitní peloton uzavírá praž-
ská Dukla, která má stejně bodů, 
ale horší skóre. První lize naopak 
vévodí Sparta bez ztráty bodu. 
Opět bojovat o ligové body by tak 
měly Pardubice v sobotu (13. 2.) 
dopoledne, kdy se na umělé trávě 

Restart první ligy čeká i pardubické fotbalistky
ve Frýdlantu v Čechách utkají s Li-
bercem. Znovuzahájení soutěže je 
dobrou zprávou nejen pro samotné 
pardubické hráčky, ale pozitivně 
tuto informaci vnímá také trenér 
pardubického ženského A-týmu 
Ondřej Bačo: „Všichni máme ra-
dost a už se moc těšíme na ligové 
zápasy. Já osobně se nejvíce těším 
na tréninky v klasickém formátu, 
bez různých omezení,“ řekl trenér 
pardubických fotbalistek a pro klu-
bový web zodpověděl pár otázek.
Sejde se ženský tým ve stejném slo-
žení, v jakém nuceně končil sezonu?
Z hráček, jak mám informace, by 
nikdo neměl končit. Naopak, v nej-
bližších dnech budeme jednat o 
příchodu nových posil. Na druhou 
stranu pokud se ze soutěže nebude 
sestupovat, mohly by při odpovída-
jící výkonnosti doplnit tým hráčky 
naší juniorky.
Kolik toho hráčky v individuál-
ním režimu odtrénovaly? 
Měli jsme pár dnů volna přes Váno-

TEPLICE – Zasloužené tři 
body vybojovali včera par-
dubičtí fotbalisté na severu 
Čech, když vítěznou bran-
ku zajistil červenobílým 
barvám parádní střelou 
brazilský záložník Cadu po 
asistenci Hlavatého. Byl to 
jeho premiérový gól v české 
soutěži. 

Ve druhé půli si hosté vypracova-
li i další šance, ty už ale zůstaly 
bez využití. Po celý průběh zápa-
su byli Pardubičtí jasně lepším 
týmem a za chladného počasí by 
svoje příznivce, pokud by byli v 
hledišti, potěšili výborným výko-
nem. Teplice nevyhrály v posled-
ních čtyřech zápasech za sebou...
18. kolo:  FK Teplice - FK Pardu-
bice 0:1 (0:0). Branka Cadu. Roz-
hodčí:  Proske - Kotík, Pečenka. 
ŽK: 3:3 (Hyčka, Moulis, Gabriel 
- Hlavatý, Černý, Čihák). PARDU-
BICE: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, 
Čelůstka - Čihák - Tischler (90+4 
Sláma), Hlavatý, Kostka (90 +2 
Huf), Cadu (83. Ewerton) - Čer-
ný (74. Solil). Trenéři: Novotný a 
Krejčí.
V teplické brance se odbyl prvo-
ligový debut gólman Čtvrtečka a 
v úvodu byla k vidění pohledná 
kombinační hra obou týmů. Po-
stupem času ale navrch dostávali 
pardubičtí fotbalisté. První šanci 
zápasu měl sic domácí Moulis, 
který pronikl až před Boháče, ale 

neprostřelil ho. Pardubičtí měli 
velkou šanci Tischlerem, poté po 
centru Čelůstky se dostal do velké 
příležitosti Kostka, ale z  výhodné 
pozice branku přestřelil. Tepličtí 
měli ještě jednu velkou příleži-
tost, ale oblouček Mareše skončil 
nad pardubickou brankou. Ve 22. 
minutě měl velkou šanci Cadu, 
jeho střela na zadní tyč již volala 
po gólu, ale do kabin šly oba cel-
ky za bezbrankového stavu. Po 
změně stran v 51. minutě převzal 
míč od Hlavatého Brazilec Cadu a 
krásnou střelou do horního rohu 
teplické branky nedal Čtvrtečko-
vi šanci - 0:1. Domácí mohli o to 
více litovat slibného vstupu do 
druhého poločasu, kdy se marně 
pokoušeli skóre změnit při sérii 
tří rohů Moulise i Řezníčkově 

ráně. Teplice se snažily vyrovnat, 
ale narážely na dobře bránící 
pardubickou obranu. Navíc mu-
sely opakovaně odolávat rych-
lým kontrům a také standardním 
situacím soupeře. V 62. střela 
Hlavatého jen těsně míjela teplic-
kou branku, v 64. volala po gólu 
i ostrá dělovka Surzyna. Tepličtí 
ztratili tempo a byli to hosté, kte-
ří si vytvářeli další příležitosti. 
Při jedné z nich v 70. minutě byli 
hosté blízko k druhé brance, jen-
že obránce Vondrášek při pokusu 
Hlavatého zastoupil na brankové 
čáře Čtvrtečku. Pojistku mohli 
v závěru přidat Solil i Tischler, 
jeho střele však zabránil v cestě 
do branky Gabriel. Domácím ne-
pomohlo ani čtyřminutové nasta-
vení.                                           (zrm)

Vstup Dominika Kostky 
na prvoligový trávník

PARDUBICE - Zkraje roku při-
šel čtyřiadvacetiletý Dominik 
Kostka na zkoušku do Pardubic 
z třetiligové rezervy Slovácka. 
Do přerušení soutěží byl jeho 
tým lídrem soutěže, ale stopka 
amatérských fotbalových sou-
těží ho vyřadila z tréninkového 
úsilí. Na východě Čech ale nako-
nec došlo k dohodě a s FK Par-
dubice podepsal profesionální 
smlouvu. Objevil se v sestavě 
proti Plzni a v dalším zápase 
proti Příbrami. Dokonce se za-
sloužil o nedovolený zákrok 
příbramského Soldáta v po-
kutovém území, jenže Hlavatý 
následnou penaltovou výhodu 
nevyužil, když míč poslal jen do 
tyče. Výkon Kostky však vůbec 
nebyl špatný. Na svém kontě má 
dosud dva starty v dresu Bohe-
mians Praha, před půldruhým 
rokem to zkoušel i v přípravě 
FK Teplice, ale bez úspěchu. 
Trpělivě se ukazoval i v nižších 
soutěžích (Dobrovice, Zbuzany 
či pražský Motorlet). Vyzkoušel 
si rovněž zahraniční angažmá 
v rakouském Gmündu. (zrk-m) 

PRAHA - Zápasy 18. kola se nej-
vyšší tuzemská fotbalová soutěž 

Pardubičtí zamíří 
v sobotu na Slavii

1. Nymburk 22 21  1  2190:1690 95.5
2. Opava 22 17  5  1950:1751 77.3
3. Kolín 22 15  7  1952:1818 68.2
4. Brno 22 13  9  1819:1743 59.1
5. USK Praha 22 13  9  1794:1778 59.1
6. Pardubice 22 10 12 1773:1817 45.5
7. Svitavy 22  9  13 1797:1862 40.9
8. Děčín 22  8  14 1761:1931 36.4
9. Kr. sokoli 22  8  14 1814:1941 36.4
10. Ústí n/L 22  8  14 1827:1885 36.4
11.  Ostrava 22  6  16 1696:1972 27.3
12. Olomoucko 22  4  18 1791:1976 18.2

OSTRAVA – Těsnou, leč poměrně 
překvapivou, porážkou v Ostravě 
zakončili pardubičtí basketbalisté 
v sobotu základní část Kooperativa 
NBL. A protože v souběžně hraném 
duelu podlehly Svitavy Brnu, ode-
hrají Pardubice, které tak zůstaly 
na šesté příčce tabulky, nadstavbo-
vou část ve skupině A1. Časový har-
monogram desetikolové nadstavby 
bude ještě upřesněn.
22. kolo: NH Ostrava - BK JIP Par-
dubice 81:78 (20:23, 24:23, 22:13, 
15:19). Body Pardubic: Dunans 22, 
Vyoral 20, Švrdlík 14, Škranc 14, 
Slanina 7, Tkadlec 1. Nejvíc bodů 
Ostravy: Alleyn 17. PARDUBICE: 
Dunans, Tkadlec, Vyoral, Slanina, 

Švrdlík, Škranc, Potoček, Heřman, 
Výcha, (Kalný, Čejka). „Hlavním 
problémem byla naše nízká kon-
centrace,“ řekl k utkání trenér Par-
dubic Adam Konvalinka.            (saf) 

Beksa v Ostravě prohrála, přesto 
ji čeká play-off v elitní skupině Ve čtvrtfinále poháru vyzve Beksa Brno

HRADEC KRÁLOVÉ – Na umělou 
trávu Všesportovního stadionu za-
vítal v sobotu dopoledne k příprav-
nému klání MFK Chrudim. Zápas 
druholigových účastníků pro sebe 
nakonec urvali Chrudimští, kteří tře-
mi góly otočili nepříznivý vývoj z 2:0 
na konečných 2:3. Hradci nepomoh-
la k vítězství ani branka exchrudim-
ského Vašulína…
FC Hradec Králové – MFK Chrudim 
2:3 (2:1). Branky: 6. Rada z penalty, 
12. Vašulín – 14. Mužík, 74. Ju, 81. Ju. 
ŽK: 0:1. CHRUDIM: 1. poločas: Mrázek 

– Hašek, Vencl, Drahoš, Hlavsa - Mu-
žík, Kesner, Verner, Sokol - Látal, Ry-
bička. 2. poločas: Mrázek – Hašek (77. 
Kopecký), Fofana, Sokol (77. Zavřel) 
– Řezníček, Kesner (77. Javůrek), Čáp, 
Krištof, Dostálek – Ju, Nikodem. „Kaž-
dá výhra je pro naši morálku dobrá, 
ale myslím si, že v tomto případě šlo 
jen o vítězství vůle, než kvality. Sou-
peř byl lepší a nebezpečnější, jen ve 
druhé půli zahodil tři jasné příležitos-
ti. My ale byli efektivnější a produk-
tivnější,“ řekl trenér Chrudimi Jaro-
slav Veselý.                                            (saf)

Chrudim si v přípravě poradila s Hradcem

posunula do jar-
ních odvet. Odlo-
ženým utkáním 
z první poloviny 
soutěže je Liberec 
– Zlín (termín bude 

teprve  určen).
Dohrávka 17. kola (2. února): 
Mladá Boleslav - Olomouc 1:1. Vý-
sledky 18. kola (5. - 7. února): 
České Budějovice - Ostrava 1:0, 
Bohemians - Brno 2:1, Karviná - 
Opava 3:1, Plzeň - Liberec 0:2, Jab-
lonec - Slovácko odloženo, Teplice 
- Pardubice 0:1, Příbram - Slavia 
Praha 3:3, Olomouc – Sparta Pra-
ha  2:3. Zlín - Mladá Boleslav odlo-
ženo. Program 19. kola (12. - 14. 
února): Slovácko - Teplice (PÁ 
18), Opava - Příbram (SO 14), Brno 
- Zlín (SO 16), Slavia Praha - Par-
dubice (SO 18.30), Liberec - České 
Budějovice (NE 14), Bohemians - 
Olomouc (NE 14), Mladá Boleslav 
- Plzeň (NE 14), Ostrava - Jablo-
nec (NE 16), Sparta  - Karviná (NE         
18:30).                                                (zrm)

ce, ale už před Novým rokem jsme 
se pustili opět do plnění plánů. V 
koordinaci s kolegy Walencikem a 
Kozákem se to snažíme hráčkám 
zpestřit. Je třeba vyzdvihnout i 
skvělou práci Adély Kozákové, kte-
rá nejen ženám, ale i mládeži, s tré-
ninky velmi pomáhá.
Pravděpodobně se začne v re-
žimu, kdy budou muset hráčky 
být testované na Covid-19. Máte 
připravený model, jak by to 
mělo fungovat?
O modelu proběhla velká diskuse a 
varianty připravené máme. (rk, saf)

PARDUBICE - Ve čtvrtfinále 
Českého poháru, který se v 

letošní se-
zoně hraje 
ve formá-
tu FINAL 8, 
narazí par-
dubičtí bas-
ketbalisté 
na Brno. 

Hrát se bude již tento čtvrtek 11. 
února v Nymburku. Celé play-off se 
pak uskuteční od 10. do 14. února 
ve Sportovním centru Nymburk. 
Čtyři nejlepší týmy uplynulého roč-
níku Kooperativa NBL měly jistou 
účast ve finálovém turnaji (Nym-
burk, Opava, Svitavy a Pardubice), 

zbývající kvarteto pak vzešlo z os-
mifinálových dvojzápasů, v nichž 
byli úspěšnější Kolín, USK Praha, 
Brno a Královští sokoli. S brněn-
ským týmem, v němž nastupuje i 
někdejší dlouholetá opora Beksy 
Viktor Půlpán, mají Pardubice v 
letošní sezoně kladnou bilanci. V 
základní části NBL dokázaly zví-
tězit jak v první polovině října na 
soupeřově palubovce (70:78), tak v 
lednové domácí odvetě (86:73). „S 
Brnem to nebude nic jednoduché-
ho, ale dáme do toho všechno,“ ne-
chal se slyšet kouč Pardubic Adam 
Konvalinka. „Naposledy jsme se 
utkali na začátku roku a vyhráli 
jsme nechci říct v klidu, ale po cel-
kem solidním výkonu,“ připomněl 

Konvalinka nedávný vzájemný 
duel, v němž Beksa pět minut před 
koncem vedla již o 23 bodů. „Los 
jsem viděl naživo. Myslím, že musí-
me být spokojeni, protože už jsem 
se bál, že nám tam hned ve čtvrtfi-
nále spadne Nymburk, s kterým by 
to samozřejmě bylo mnohem těž-
ší...,“ pousmál se kapitán Beksy Ka-
mil Švrdlík. „Co se týká konkrétně 
Brna, víme, kde má silné stránky, 
na co bude spoléhat. V lize jsme ho 
dvakrát porazili, což by nám mělo 
dávat nějakou naději i pro čtvrt-
finále poháru,“ dodal pardubický 
pivot. Další čtvrtfinálové dvojice 
pak tvoří Nymburk – Opava, Hra-
dec Králové – USK Praha a Kolín 
Svitavy.                (bkpardubice, saf)

HAGA spustila další naučnou stezku
PARDUBICE - Po první naučné stezce věnované Karlu Řepovi 
nyní florbalový klub HAGA Pardubice přichází s druhou, která 
zájemce tentokrát zavede k budovám architektů Ladislava Ma-
choně, Antonína Balšánka, Oldřicha Lisky a Josefa Gočára. 
Nadále také probíhá soutěž o ceny, o níž jsme informovali v minulém 
vydání. „Druhá stezka má název Machoň, Balšánek, Liska, Gočár a zá-
jemci si mohou projít historické centrum a zjistit zajímavé informace o 
budovách, které třeba v minulosti plnily jinou funkci než dnes,“ řekl ma-
nažer florbalového oddílu Jan Brychta. Více informací nabízí web www.
hagapardubice.cz.                                                                                            (saf)


