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Počátkem listopadu dopravní 
podnik rozjel zcela moderní centrál-
ní dopravní dispečink. 

Město poslední roky intenzivně pra-
cuje na systému inteligentního řízení 
dopravy. Máme modernizovaný kamero-
vý systém, chytré semafory, inteligentní 
systém parkování a třešničkou na dortu 
je právě nový, modernizovaný dispečink. 
Z hlediska financí jde možná o investici 
nejmenší, ale přidaná hodnota, přede-
vším pružnost v rámci zlepšení průjezd-
nosti a operativní řešení různých situ-
ací v ulicích města, je obrovská. Nový 
dispečink se nachází v přímo v areálu 
dopravního podniku, je vybaven nejmo-
dernější technologií a obsluhují jej zku-
šení dispečeři. Prostory sdílejí s kolegy 
zajišťujícími obsluhu infolinky, která od 
nich získává ty nejaktuálnější informace 
o situaci v dopravě a na linkách MHD. 
Dokončujeme také preferenci vozidel 
MHD v křižovatkách. Inteligentní sys-
tém na křižovatkách umožňuje již dnes 
řešit lepší plynulost dopravy na různých 
místech ve městě a bude nápomocen 
plynulejšímu výjezdu našich vozů, aby 
se minimalizovalo zpoždění na linkách 
v dopravních špičkách. V praxi to bude 
znamenat, že našemu vozidlu může 

svítit v jeho směru zelená tak dlouho, 
dokud se neposune na semaforech z kři-
žovatky dál v případě, že má zpoždění 
oproti jízdnímu řádu.

Dochází a bude docházet na tra-
sách řady linek ke zdržení či kompli-
kacím?

Zdržení a tisíce najetých kilometrů 
navíc nyní představuje (a kvůli prodlou-
žení termínu oprav ještě představovat 
bude) dlouhá objížďka při rekonstrukci 
mostu k nemocnici na Kyjevské. 50 % 
spojů končí ve Štrossově ulici, ale dal-
ších 50 % spojů míří objízdnou trasou 
až na staročernský nadjezd a k nemoc-
nici přijede ze směru od Pardubiček. Za 
letošní rok na této objízdné trase na-
jedeme 260 tisíc kilometrů navíc právě 
kvůli dlouhé objížďce. Kromě zdržení je 
to také významná položka nákladová. 

Další výrazné dopravní omezení nás 
čeká v příštím roce. Zasáhne nejen do ži-
vota našeho podniku, ale týkat se bude 
zároveň všech řidičů, cyklistů a chodců 
– mluvím o plánované uzavírce želez-
ničního podjezdu ze 17. listopadu na 
Jana Palacha od léta 2022. Stavíme 
proto nové trolejbusové vedení z Dukly 
vozovny přes Paramo k nádraží. Zatím 

ještě řešíme, zda Duklu s centrem města 
bude spojovat prodloužená linka číslo 7, 
nebo trasu posílíme další linkou. Trolejo-
vé vedení musí být dokončeno stůj co 
stůj v termínu, do 30. června 2022 nej-
později. Podjezdem jezdí všechny naše 
trolejbusy z Dukly ve směru do centra. 
Jisté omezení nás čeká také v rámci 
rekonstrukce Wonkova mostu, které je 
plánováno opět na příští rok v létě. 

Jaké novinky z příjemnějšího 
soudku nás čekají?

Příjemná novinka naše cestující  
čeká už počátkem prosince, kdy rozje-
deme novou linku – pracovně má zatím 
číslo 20. Obsluhovat bude aktuálně 
hůře dostupnou polikliniku Vektor v Ro-
kycanově ulici. V nedaleké vzdálenosti 
v  ulici Na Spravedlnosti už vyrostla 
nová zastávka, takže cestující a obyva-
telé nově postavených bytů to od pro-
since nebudou mít na autobus daleko. 
Do centra pojede přes nové semafory 
na S. K. Neumanna dále na Karlovinu 
přes náměstí Republiky na Masarykovo 
náměstí, poté zajede přes Palackého na 
Závodu míru, kde se otočí a zamíří zpět 
na 17. listopadu a do ulice Na Sprave-
dlnosti.

Další novinka se týká naší lodi Ar-
nošt z Pardubic, která musí projít tech-
nickou kontrolou a která během jedné 
sezony převeze kolem devíti tisíc lidí. 
Velkou atrakcí je hlavně přes léto, i když 
její provoz je celoroční. Lodní osvědče-
ní dostala po kompletní rekonstrukci 
v roce 2011 na 10 let a nyní, po sezo-
ně 2021, ji čeká opětovná kontrola na 
souši. Kontrolou projdou plášť i nádrže, 
loď dostane nový lak a na minimálně 
dalších pět let se vrátí zpět na Labe. 
V horizontu pěti let bychom rádi uva-
žovali o pořízení lodi nové, kterou jsme 
pracovně pojmenovali Vilém z Pern-
štejna. Měla by být trochu větší, plně 
elektrická a vybavená moderními prvky. 

O čem se mluví... 
… o novinkách v Dopravním podniku města Pardubic s jeho ředitelem Tomášem Pelikánem

A pokud v tu dobu bude funkční takřka 
třicetiletý Arnošt, mohly by vody řeky 
Labe brázdit obě lodě společně.

Vzhledem k opětovně se zhoršují-
cí epidemické situaci a s ní souvise-
jící řadou restriktivních opatření je 
nutné zmínit, že poslední téměř dva 
roky byly z vašeho pohledu zlomové. 
Pro dopravní podnik znamenaly odliv 
cestujících. 

Je to tak už skoro druhým rokem, 
cestující ve veřejné dopravě ubyli. Od 
ledna letošního roku cestovalo našimi 
vozy zhruba o 20 procent lidí méně než 
v roce 2019, před epidemií. Čísla se v pod-
statě do prázdnin nelepšila, svět se stále 
zavírá a otvírá a spousta lidí za poslední 
roky změnila své přepravní návyky. Lidé se 
izolují, jezdí auty, chodí pěšky, pořídili si ko-
loběžky a opět více přesedli na kola. Jezdí 
nám také omezené množství předplatite-
lů, tedy alespoň předplatitelů na dlouho-
dobé časové jízdné, protože nikdo neví, co 
bude za týden, natož za rok. Bude obtížné 
vrátit jejich cestovní návyky do roku 2019, 
i když s naprostou jistotou říkám, že do-
pravní podnik udělal pro bezpečnost nebo 
spíš hygienu v dopravních prostředcích 
úplné maximum. Vozy denně procházejí 
očistnou kúrou, která zahrnuje užívání 
dezinfekce i generátoru ozonu a  samo-
zřejmé dennodenní mytí všech vozů. 

Úbytek cestujících ale přinesl také jed-
no drobné pozitivum, a to hladší průběh 
výměny odbavovacího systému a plateb-
ních terminálů ve vozech v rámci jejich 
modernizace, přezbrojení a i díky tomu vše 
proběhlo relativně rychle a víceméně bez 
chaosu. Myslím, že nové terminály a způ-
sob akceptace různých druhů dopravních 
a bankovních karet se povedly. Předsta-
vují řadu možností, jak za jízdu pohodlně 
zaplatit, tedy mnohem menší bariéru pro 
cestující. Ti už nemusí hledat automat na 
jízdenky, trafiku nebo se zdržovat hledá-
ním drobných pro platbu u řidiče.
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

Rekonstrukce nadjezdu u pardubické 
nemocnice se posunula za bod zlomu. 
Stavbaři právě dokončují stavbu pilíře, 
který byl natolik poškozen, že musel být 
nahrazen novým. Po třech týdnech bude 
možno položit desku a práce na rekonstru-
ovaném mostě půjdou do finále. Hotovy 
by měly být podle aktualizovaného harmo-
nogramu do dubna příštího roku.

„Prodloužení termínu znovuotevření 
tohoto frekventovaného nadjezdu o pět 
měsíců je nepříjemné, ale bohužel nutné. 
Technický stav jednoho z mostních pilí-
řů byl tak špatný, že musel být na jeho 
místě postaven nový, což si vyžádalo 
nejen čas navíc, ale i zvýšené náklady,“ 
konstatoval primátor Pardubic Martin 
Charvát. „Nadjezd sloužil bez větších 
oprav nepřetržitě téměř 60 let. Není 

tedy divu, že až jeho rekonstrukce odha-
lila, v jak špatném technickém stavu je,“ 
dodal primátor.

Oprava a modernizace nadjezdu, 
který slouží motoristům nepřetržitě od 
roku 1964 a propojuje centrum Pardu-
bic s městskou částí Pardubičky, začala 
v březnu letošního roku. První překvape-
ní čekalo dělníky při demolici mostních 
říms, kde byla prokázána přítomnost 
azbestu. Odstranění a likvidace mate-
riálu obsahujícího azbest prodloužily již 
v  začátcích dobu nutné uzavírky o ně-
kolik týdnů.

Skutečný technický stav mostu, po 
němž denně projížděly tisíce vozidel, 
nákladní automobily a MHD nevyjímaje, 
odhalil až diagnostický průzkum ložisek 
a úložných prahů, který bylo možno pro-

vést až po zvednutí mostních polí. Ložis-
ka, uložená pod deskami mostních polí, 
byla natolik zkorodovaná, že je nebylo 
možno repasovat, ale musela se nahra-
dit ložisky novými.

Další průzkum ukázal, že stávající sa-
nace pilířů a jejich hlavic není dostateč-
ně soudržná a nelze ji tedy jen očistit, 
ale je třeba vrstvu celoplošně odstranit 
a provést novou sanaci. Další práce si 
vyžádá také odstranění příčin i důsledků 
dlouhodobého zatékání vody s obsahem 
posypové soli do stativ pilířů, jehož dů-
sledkem je koroze betonářské a předpí-
nací výztuže.  

Největší zdržení stavby ale způsobila 
degradace materiálu pilíře stojícího mezi 
železničním koridorem Praha – Česká 
Třebová a jižní spojovací kolejí. Tady prů-

zkum prokázal, že působením bludných 
proudů v blízkosti trakce a slané vody 
došlo k padesátiprocentnímu úbytku 
třmínkové výztuže a značnému naruše-
ní statiky pilíře. Poškozený pilíř se musel 
odbourat a nahradit pilířem novým. Do-
končen byl před několika dny, nyní beto-
náři pracují na jeho hlavici, na niž bude 
možné, zhruba za tři týdny po dokonče-
ní, uložit desku mostního pole, která je 
základem pro samotnou vozovku.

Město na opravu nadjezdu získalo 
příslib dotace ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury, již dnes je ale zřejmé, 
že původní náklady na opravy, které se 
měly pohybovat kolem 240 milionů ko-
run, budou minimálně o 20 milionů vyšší. 
Práce na mostě by měly skončit do 30. 
dubna 2022.

Voliči v referendu odmítli omítnutí Zelené brány

Nový pilíř nadjezdu Kyjevská je hotov

Obyvatelé Pardubic v říjnu rozho-
dovali o tom, zda omítnout, nebo ne-
omítnout historickou dominantu měs-
ta, Zelenou bránu. Rozhodovat mohli 
v místním referendu, které se konalo 
současně s volbami do Poslanecké 
sněmovny ve všech městských voleb-
ních místnostech.

Vyjádřit se mohlo  68.049 obyvatel 
Pardubic, v pátek a sobotu tak učinilo 
32.964 voličů, což je 48,4 procent ze 
všech voličů. Z toho vyplývá, že re-
ferendum je platné. Vítězná varianta 
odpovědi je NE, tedy neomítání. Pro ni 
se rozhodlo 22.984 voličů, což je 72,5 

procenta z těch, kteří v referendu hla-
sovali, a 33,7 procenta ze všech opráv-
něných voličů. Varianta NE je tudíž zá-
vazná. Pro variantu ANO, tedy omítání 
bylo 8.441 volič, což je 26,6 procenta 
těch, kteří hlasovali, a 12,4 procenta 
ze všech oprávněných voličů.

Milostivé léto a s ním i šance na život bez dluhů je tu!
Pardubičtí zastupitelé se připojili k ce-

lorepublikové akci Milostivé léto a pro-
střednictvím městských a příspěvkových 
organizací aktivně vyzývají k uhrazení 
původního dluhu bez navýšené částky 
o poplatky a úroky. Jedná se o velkou šanci 
pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, 
kterým se podařilo spadnout do exekucí 
kvůli dluhům u státních institucí, mají je-
dinečnou šanci se z toho vymanit v období 
od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a zno-
vu začít normální život. Pokud v této lhů-
tě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy 
původní dluh a 908 korun exekutorovi za 
zastavení exekuce, čeká ho nový životní 

restart. Úroky, penále a další příslušenství 
stát odpouští, exekuce se zastaví. 

„Milostivé léto vnímáme jako pří-
ležitost pro mnoho lidí, jak se vymanit 
z  dluhové pasti. Máme mnoho klientů, 
kteří se potýkají s dluhy, kdy jim z původ-
ní pohledávky, např. za nezaplacení jízd-
ného v MHD nebo poplatku za popelnice 
v řádu stokorun, vyšplhá dluh na desítky 
tisíc korun,“ uvedla vedoucí odboru soci-
álních věcí pardubického magistrátu Iva 
Bartošová. „Problémem ale může být, že 
tito lidé nebudou mít ani na zaplacení jis-
tiny a poplatku exekutorovi a mají navíc 
i další dluhy, které Milostivé léto neřeší. 

I tak se budeme snažit našim klientům 
pomoct minimálně v tom, že je budeme 
vést k aktivnímu přístupu v řešení svých 
dluhů a využití této příležitosti,“ dodala 
Bartošová a uvádí jeden z posledních 
případů, který má na stole, kdy dlužník 
dostal pokutu za jízdu „na černo“ ve výši 
800 korun. Pokud dluh uhradí spolu s po-
platkem 908 korun za zastavení exekuce, 
bude mu odpuštěna celková exekuce ve 
výši 18 000 korun.

Milostivé léto se vztahuje na ty, co 
mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba 
u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u do-
pravního podniku nebo třeba za nájem 

u obce. Toto tříměsíční období může být 
výhodné pro obě strany. Jak pro zodpo-
vědné dlužníky, kteří mají reálný zájem na 
tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, 
ale drahým problémem je pro ně často 
právě příslušenství, které mnohdy činí až 
několikanásobek původního dluhu, tak pro 
města a obce a další věřitele. Ti mají navíc 
šanci na to, že bude původní dluh splacen 
a dostanou zpět své dlužné peníze, což by 
se u řady dlužníků za standardní situace 
nikdy nestalo.

Pokud bude mít dlužník zájem tuto 
šanci využít, nechť se obrátí na svého exe-
kutora.
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Desítky oceněných, rozdané pamětní 
listy či vyhlášení ceny náměstka. Takové 
bylo vyhlášení nejlepších pedagogických 
pracovníků za rok 2020, kteří se po roční 
pauze opět sešli v prostorách Východo-
českého divadla, kde na ně čekala nejen 
tato ocenění, ale také doprovodný pro-
gram v podobě divadelního představení 
Sherlock v nesnázích.

„Loni jsme se slavnostního setká-
ní ve Východočeském divadle bohužel 
museli z epidemických důvodů vzdát, 
o to větší mám radost, že letos se nám 

ocenění pedagogů podařilo uspořádat 
v téměř takové podobě, na jakou jsme 
zvyklí. Všem pedagogům bych chtěl 
opravdu moc poděkovat za práci, kterou 
v loňském roce vykonali, najet na zcela 
jiný systém výuky pro ně bylo jistě vel-
mi náročné, přesto se s nastalou situací 
dokázali skvěle vypořádat a přizpůsobit 
se jí,“ podotýká předseda komise pro 
výchovu a vzdělávání František Němec.

Pamětní list si z rukou zástupců měs-
ta tentokrát převzalo celkem 16 nomi-
novaných učitelů z mateřských škol a 16 

nominovaných pedagogů ze základních 
škol, pamětní list doplněný o finanční 
odměnu si odnesli ti, kteří ovládli kate-
gorii Cena pro nejlepšího ředitele, Cena 
náměstka a NEJ pedagogové 2020. 
„Musím přiznat, že vybrat osobnost na 
cenu náměstka pro školství nebylo vů-
bec jednoduché, protože ocenění by si 
za poslední rok zasloužili úplně všichni. 
Letos jsem se rozhodl ocenit rovnou 
dvě osobnosti, protože dělají svou práci 
s láskou, což se projevuje v jejich výsled-
cích. Jednou z oceněných je dlouholetá 
pedagožka ZUŠ Pardubice Havlíčkova 
a spoluzakladatelka mezinárodního fes-
tivalu „Děti světa tančí pro mír“ Blanka 
Slouková, která se obrovskou měrou za-
sloužila o rozvoj folkloru nejenom v Par-
dubicích, ale hovoříme o úspěších jejích 
žáků po celém světě,“ představuje první 
z držitelek ceny náměstek primátora 
zodpovědný za oblast školství Jakub 
Rychtecký.

Druhá cena náměstka pro školství 
byla udělena za přínos ve školním 
stravování v pardubických základních 
a mateřských školách. „Zuzana Kielo-

Východočeské divadlo patřilo těm nej pedagogům za rok 2020
vá, vedoucí školní jídelny na základní 
škole Dubina, je člověkem, který si 
uvědomuje, jak je kvalitní stravování 
důležité pro spokojenost rodičů, dětí 
i pedagogů, a v případě potřeby doká-
že nabídnout pomocnou ruku se stra-
vováním například ostatním školám 
a  školkám z  důvodu epidemie či uza-
vření kuchyně z důvodu rekonstrukce,“ 
doplnil náměstek Rychtecký. 

Cena pro nejlepšího ředitele: Miloš 
Adamů (DDM Alfa), Marcela Nováčko-
vá (MŠ Brožíkova)
Cena náměstka Jakuba Rychteckého: 
Zuzana Kielová (ZŠ Dubina), Blanka 
Slouková (ZUŠ Havlíčkova)
NEJ pedagogové 2020: Marta Luka-
šíková (MŠ Sluníčko), Pavel Merta (ZUŠ 
Lonkova), Magda Pomajzlová (ZŠ Závo-
du míru), Jan Sýkora (ZŠ npor. Eliáše), 
Helena Valentová (Ratolest), Lenka Ve-
selíková (MŠ Stonožka), Petr Zerzán (ZŠ 
Josefa Ressla)

Kompletní seznam oceněných na-
jdete na stránkách města. Všem ze 
srdce děkujeme za jejich práci!
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Kaleidoskop říjnových událostí

Říjen patří co do významných akcí 
k nejnabitějším měsícům celého roku 
a nejinak tomu bylo letos. První víkend 
patřil milovníkům levotočivých zatá-
ček, vrcholem pak byla 73. Zlatá přilba, 
jejímž vítězem je Patryk Dudek.

O týden později se v celé republice 
konaly volby do poslanecké sněmovny, 
v Pardubicích lidé v referendu rozhodli 
také o budoucí podobě historické do-
minanty města Zelené brány, která se 
omítat nebude. Týž víkend patřil Pod-
zimním městským slavnostem, které 
se letos nesly v duchu renesance a při-

pomínaly Pány z Pernštejna. Vrcholem 
slavností byl velkolepý dvanáctimi-
nutový ohňostroj nad Labem. Hudbu 
k ohňostroji skladatele G. F. Händela 
nahrála naše domácí a skvělá Komorní 
filharmonie Pardubice. Neděle druhého 
říjnového víkendu byla o koních, tedy 
o dostizích. Na závodišti se jel hlavní 
dostih celé sezony, 131. Velkou pardu-
bickou ovládl desetiletý ryzák Talent 
s žokejem Pavlem Složilem mladším 
v sedle. 

Na pardubickou radnici v říjnu zaví-
taly hned dvě velvyslankyně! Mexickou 

velvyslankyni, Její Excelenci Leonoru 
Rueda přivítalo v půlce října vedení 
města, při rozhovoru došlo na téma 
stoletého výročí navázání vztahů mezi 
naší zemí (tehdy ČSR) a Mexikem, kte-
ré připadá na příští rok, stranou však 
nezůstala ani taková témata, jako je 
stravování v českých školách. S dětmi 
ze ZŠ Dubina velvyslankyně strávila 
skoro celý den. Koncem měsíce do 
města zavítala velvyslankyně Izraele, 
Její Excelence Anna Azari. Se zástup-
ci města pohovořila nejen o historii 
města, ale také o průmyslu a firmách, 

které v Pardubicích 
působí, i o spoluprá-
ci mezi pardubickými 
společnostmi a Izra-
elem. Velvyslankyně 
se navíc zúčastnila 
vernisáže výstavy „Masaryk a Svatá 
země“, která je do 30. listopadu k vidě-
ní v hale infocentra. 

Památník Zámeček Pardubice hlásí 
otevřeno! Podzemní expozice nabízí 
nejen dobové artefakty, ale také řadu 
historických dokumentů, které doklá-
dají hrůzy nacistické ideologie (str.8).
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Představitelé společnosti PORR po-
tvrdili Zastupitelstvu města Pardubic, že 
revitalizace letního stadionu, kterou fi r-
ma zahájila v dubnu letošního roku, bude 
hotova ve smluveném termínu, tedy 
v lednu 2023. Ani cena, za niž se PORR 
zavázal stadion přestavět, se nemění.

„Důležitou součástí zadávacího říze-
ní byla povinnost zhotovitele zpracovat 
dokumentaci pro změnu stavby před je-
jím dokončením. Tento významný milník 
v realizaci projektu byl ze strany zhoto-
vitele v těchto dnech splněn a žádost o 
vydání změny stavby před jejím dokon-
čením byla předložena dotčeným orgá-
nům ke schválení,“ uvedla společnost, 
která zastupitelům odprezentovala ak-
tuální stav projektu, na němž pracuje. 

V současné době se podle zástupců 
PORR chýlí ke konci bourací práce na 

Na Advent s vůní perníku se mohou 
obyvatelé i návštěvníci Pardubic těšit 
i letos. Po úspěšném prvním ročníku této 
akce, kdy kavárny a cukrárny ve městě 
nabízely jednu perníkovou dobrotu lepší 
než druhou, se pořadatelé, tedy pardubic-

historické západní tribuně a vyztužení 
jejích nosných konstrukcí, v listopadu by 
měly být zakládány piloty nových tribun, 
jejichž stavba začne v prosinci. „Koncem 
roku by tedy občané mohli vidět, jak 
rostou nové tribuny a postupně i jak se 
mění vzhled historické tribuny, z níž zů-
stane zachován její skelet,“ řekl primátor 
Pardubic Martin Charvát.

Revitalizaci letního stadionu zadalo 
město metodou Design-Build, kdy vy-
braný dodavatel, v tomto případě spo-
lečnost PORR, garantuje zadavateli na 
základě předem stanovených podmínek 
zpracování projektu i jeho naplnění, 
včetně ceny. „V poslední době stoupla 
cena stavebních materiálů i práce, ale 
věřím, že společnost PORR, působící 
na českých i zahraničních trzích, se se 
svým závazkem vyrovná. Bude na nás, 

ké infocentrum a zdejší radnice, rozhodli 
pokračovat i letos. „Chuť i vůně perníku 
byla loni, tedy v době plné protiepidemic-
kých opatření, velmi příjemným bonusem 
adventního času v Pardubicích. Registro-
vali jsme milé ohlasy od obyvatel města 

abychom jako zadavatel pohlídali stan-
dardy stavby,“ dodal primátor Charvát.

Stadion bude po rekonstrukci spl-
ňovat podmínky Fotbalové asociace ČR 
(FAČR) pro I. ligu ČMFS a podmínky Unie 
evropských fotbalových asociací (UEFA) 
pro stadiony kategorie 3. Bude mít ka-
pacitu 4 600 diváckých míst, z toho 600 
na historické západní tribuně. V případě 
potřeby bude možno v dalších letech pří-
stavbami nových tribun zvýšit kapacitu 
stadionu na 6,5 tisíce až 8 tisíc míst. 

Revitalizaci historické západní tri-
buny projektanti konzultují s dědicem 
autorských práv k dílu architekta Karla 
Řepy. Po revitalizaci se bude vnějším 
vzhledem maximálně blížit podobě, ja-
kou jí architekt dal v roce 1930. Uvnitř 
bude ve třech nadzemních podlažích 
veškeré potřebné zázemí, ale také pro-

i kavárníků, že se mohli zapojit. Děkuji 
jim i nyní za opětovně nadšený přístup 
a těším se, že i letos ochutnám typickou 
pardubickou pochoutku v mnoha varian-
tách,“ uvedl pardubický primátor Martin 
Charvát.

Nezaměnitelná vůně tohoto lahodné-
ho pečiva se letos bude linout od perní-
kářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od první 
adventní neděle, která letos připadá na 
28. listopadu. Po celý předvánoční čas tak 
bude možné do místních cukráren a kavá-
ren chodit ochutnávat perníkové speci-
ality. „Potěšilo nás, že počet zapojených 
kaváren letos stoupl. Každá provozovna si 
pro vás znovu připravila něco originálního 
– v nabídce nebude chybět žitný perník, 
perníkový cheesecake, rumové perníčky 
a mnoho dalších perníkových dezertů. 
Z nápojů určitě ochutnejte kávu a horkou 

stor pro média, boxy VIP a dvě divácké 
zóny.

Dalším návštěvníkům budou sloužit 
tribuny na zbývajících stranách fotbalo-
vého hřiště. V té východní bude průzor 
umožňující z historické tribuny pohled 
na Bránu borců, která je rovněž památ-
kově chráněným objektem. Její obnova 
ale není součástí projektu, na němž 
PORR pracuje. „V nejbližší době předsta-
víme vizi, jak tuto památku revitalizo-
vat,“ vysvětlil primátor Charvát.

Dodavatelská fi rma se zavázala 
revitalizovat pardubický letní stadion 
do ledna 2023 za zhruba 380 milionů 
korun. „Převzali jsme zodpovědnost za 
toto zadání, 9. ledna 2023 máme termín 
předání a 9. ledna předáváme městu,“ 
ujistil městské zastupitele zástupce 
společnosti PORR.

čokoládu s perníkovým kořením nebo per-
níkovým likérem,“ jmenuje ředitelka Turi-
stického informačního centra Pardubice 
Miloslava Christová. 

Infocentrum letos spustilo nový web, 
kde budou označeny všechny zapojené 
kavárny a kde bude také možné dozvě-
dět se něco o historii tohoto sladkého, 
voňavého pečiva. „Všechny kavárny letos 
poznáte i podle označení „Advent s vůní 
perníku“ vylepeného na vstupních dveřích 
provozoven. Zkuste přijmout naši výzvu 
a obejděte během adventu všechny „per-
níkové“ kavárny – určitě poznáte, zač je v 
Pardubicích perník!“ uvedla ředitelka info-
centra Christová.

Věříme, že si provoněnou předvánoční 
atmosféru v Pardubicích užijete. Více in-
formací naleznete na www.ipardubice.cz 
nebo na www.adventsvuniperniku.cz.

Letní stadion bude revitalizován včas, slibuje dodavatel

Během adventu bude v Pardubicích opět vonět perník



Pernštýnské náměstí v Pardubicích opět nabídne 
všem příznivcům sváteční pohody oblíbené vá-
noční trhy. Adventní čas a přípravu na nejkrásněj-
ší svátky v roce si na malebném, starobylém rynku 
můžete vychutnat nejlépe se svou rodinou či přá-
teli, neboť advent by měl být především časem 
poklidného sdílení radosti a setkávání s bližními. 

Vkusně nazdobené náměstí, bohatá nabídka ob-
čerstvení i samotné rozmanité vánoční zboží vám 
společně s kulturním programem jistě poskytne 
to správné adventní rozpoložení. 

A pokud „přicválá Martin na bílém koni”, snad 
nám přinese i trochu té poetické romantiky spo-
jené s vysněnými Vánoci na sněhu. 

V rámci doprovodného programu budete mít 
možnost poslechu tradičních vánočních koled, 
představí se dětské umělecké soubory, chybět ne-
budou také popové, folkové a jiné kapely.
Vánoční trhy mají přirozeně i charitativní rozměr, 
proto dostanou prostor i dobročinné organizace. 

Připomenout si budete moci také folklorní zvyky, 
adventní obyčeje, či dnes již polozapomenutá ře-
mesla. Ve vybraných časech se budou promítat 
osvědčené české filmy, a to v rámci Vánočního 
kina. 

Trhy nabídnou celou řadu tradičních gastrono-
mických pochutin určených k přímé konzumaci, 
či jako doplněk ke sváteční tabuli. Nebudou chy-
bět trdelníky, sýrové speciality, kvalitní uzenářské 
výrobky, několik druhů vánočního punče, medo-
vina i různé destiláty z nabídky tuzemských ma-
lovýrobců. 

Rozsvícení Vánočního stromu na Pernštýnském 
náměstí proběhne 28. listopadu 2021 v 17:00 
hodin. Hudební doprovod zajistí ORCHETR 
JAROSLAVA JEŽKA.

Pardubické vánoční trhy se budou v tomto roce 
konat od 27. listopadu 2021 do 23.prosince 2019,
a to každý den. Minimální otevírací doba trhů 
bude ve všední dny od 11:00 do 18:00 hodin, 
o víkendu pak až do večerních hodin.  
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Práce na revitalizaci pietního místa 
Památníku Zámeček úspěšně skončily. 
V pondělí 25. 10. došlo ke slavnostní-
mu přestřižení pásky, u kterého nechy-
běl významný host, pamětník pan An-
tonín Burdych. Celému aktu přihlíželo 
téměř dvě stě významných domácích 
i  zahraničních hostů, jmenujme ales-
poň pamětnici paní Jarmilu Doležalo-
vou, rozenou Šťulíkovou, Jeho Exce-
lenci Nicka Archera, MVO velvyslance 
Velké Británie, paní chargé d’affaries 
Jennifer Bachus za Velvyslanectví 
USA, kulturního atašé Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo Markuse 
Klingera či zástupce polské ambasády, 
třetího tajemníka Paweła Piotrowské-
ho. Nechyběli ani senátoři a poslanci 
Parlamentu České republiky.

Expozice Památníku Zámeček na-
bízí nové a v mnoha případech také 
překvapivé historické souvislosti. A to 
díky unikátním písemným dokumen-
tům nejen z českých, ale i německých 
či amerických archivů. Dále obsahuje 
úvodní krátký film zachycující přerod 
prvorepublikové atmosféry do nacis-
tického teroru s unikátními dobovými 
obrazy z Pardubic, doklady administ-
rativní preciznosti nacistického apa-
rátu, předměty dochované z popravi-
ště, audionahrávku deníku Jaroslava 
Charypara, který odvážel z popraviště 
mrtvé, fotografie přibližující ženevské 
konvence a krátké filmy se svědectví-
mi přeživších či pamětníků. Část his-
torických materiálů je prezentována 
v tištěné formě, část pomocí data-
projektorů, LCD displejů a  reproduk-
torů. „V Památníku Zámeček jsou tak 

například poprvé zveřejněny nejen 
některé úřední dokumenty, ale také 
deníkové zápisy a rozhovory Adolfa 
Hitlera, Heinricha Himmlera, Josepha 
Goebbelse nebo Martina Bormanna,“ 
dodává sám autor ideového libreta 
expozice, historik akademie věd Voj-
těch Kyncl. Ten při slavnostním ote-
vření provázel expozicí svým odbor-
ným výkladem. 

O provoz Památníku Zámeček se 
již stará příspěvková organizace, 
která má nyní šest zaměstnanců. „Je 
nám ctí, že otevíráme jeden z mála 
nových památníků, který se věnuje 
neotřelou formou tragickým událos-
tem druhé světové války. Formou, 
která se nesnaží „pouze“ vyprávět 
příběh, ale zachytí i dobový kontext 
a myšlenkové pochody, které událos-
tem předcházely. Je úctyhodné, že se 
statutární město Pardubice rozhodlo 
revitalizovat toto historicky důleži-
té a dlouho opomíjené místo,“ řekl 
k otevření ředitel Janák. Ten pak dále 
informuje, že do konce tohoto roku, 
respektive do Vánoc, bude expozi-
ce otevřena návštěvníkům od úterý 
do neděle v odpoledních hodinách, 
dopoledne budou probíhat edukační 
programy pro školy a exkurze předem 
nahlášených skupin. 

Mimo výstavby nové expozice se 
také zrevitalizoval prostor kolem po-
mníku, kde byly odstraněny keřové 
porosty. Tím došlo k odkrytí původ-
ního valu, před kterým byly v roce 
1942 vykonávány popravy a který se 
po remodelaci stal významnou sou-
částí památníku. Celkově pak bylo na 

pietním místě vysázeno 58 nových 
stromů. Dále pak byly vybudovány 
mlatové cesty pro pěší, doplněné 
veřejným osvětlením a kamerovým 
systémem. 

Památník stojí na místě bývalé 
cvičné střelnice záložního policejního 
pluku Böhmen, kterou nacisté v létě 
roku 1942 proměnili na popraviště 
gestapa. Od 3. června do 9. července 
1942 zde bylo popraveno 194 českých 
vlastenců, jejichž těla byla zpopelně-
na a popel vysypán do Labe. V roce 
1949 vznikl na místě popraviště pa-
mátník. „Dnes máme tu čest otevřít 
a  zahájit provoz nového Památníku 
Zámeček, který je moderní, soudo-
bý, interaktivní, nicméně právě díky 
tomu, je expozice velmi realistická. 
Nečekejme, že po prohlídce bude-
me používat k hodnocení slova typu 
‚krásné‘ nebo ‚okouzlující‘. A myslím, 
že takovým hodnocením by nebyli 
nadšeni ani autoři expozice. Jsem pře-
svědčen, že nejlepší chválou budou 
slova ‚skutečné, realistické, mrazivé 
či zoufale pravdivé‘. Protože doba a 
skutky, které Zámeček připomíná, ta-
kové byly,“ říká primátor města Mar-
tin Charvát. Na primátorova slova 
navazuje náměstek primátora Jakub 
Rychtecký, který projekt z pohledu 
samosprávy města vedl: „Dva pietní 
akty ročně a uzavřenost areálu, kte-
rý je národní kulturní památkou, pro 
běžnou veřejnost byly z našeho po-
hledu pro správnou funkci památníku 
velmi málo. Památník byl pro část i 
pardubické veřejnosti téměř zapome-
nutým místem. Nesmíme kvůli našim 

hrdinům, obětem a jejich rodinám, ale 
také kvůli dalším generacím zapomí-
nat na historii a tragické události dru-
hé světové války, což byl také hlavní 
důvod, proč jsme už v roce 2016 za-
čali připravovat tuto investici. Velmi 
citlivá rekonstrukce a modernizace 
památníku včetně vybudování expo-
zice, která poutavými a interaktivními 
prostředky, a přitom citlivě vypráví 
příběh našich hrdinů a obětí, je ces-
tou, jak vzdělávat a varovat další 
generace. Tým pana ředitele Janáka 
již začal v této souvislosti pracovat 
na tvorbě edukativních programů, jež 
mají oslovit žáky a studenty nejenom 
z Pardubicka.“

Do revitalizace celého areálu včet-
ně expozice město investovalo 43,8 
milionu korun, s pokrytím nákladů 
mu přitom pomáhají dotace Evropské 
unie a příspěvek státního rozpočtu ve 
výši přes 21 milionů korun. Dotace je 
čerpána prostřednictvím ITI Hradec-
ko-pardubické aglomerace – IROP – 
Prioritní osa 3: Dobrá správa území 
a zefektivnění veřejných institucí, 
Specifický cíl: 3.1 Zefektivnění pre-
zentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví. Stavbu zajistila 
regionální firma SKOS Skuteč, někte-
ré exponáty zapůjčilo Východočes-
ké muzeum Pardubice a samotnou 
instalaci expozice zaštítil Protvar 
Brno.  

Více informací najdete na interne-
tových stránkách nového památníku 
www.zamecek-memorial.cz.

Velkolepé otevření památníku za účasti zahraničních velvyslanců

Kateřina Tomišková,
Památník Zámeček 
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Tomáš Heller, Paměť národa Vých. Čechy

Aleš Vavřička, ředitel VAK

Řídicí výbor ITI na svém 57. jed-
nání schválil poslední projektový zá-
měr a tím završil čerpání finančních 
prostředků z rezervované alokace pro 
ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
v programovém období 2014-2020.

Členové Řídicího výboru ITI na 
svém říjnovém jednání v historic-
kém sále pardubické radnice pro-
jednali poslední projekt z oblasti 
dopravy, který pomyslně protnul cí-
lovou pásku programového období 
2014-2020. „Úspěšné první dotač-
ní období nástroje ITI bylo v rámci 
Hradecko-pardubické aglomerace 
završeno schválením projektového 
záměru v  aktivitě cyklodoprava, kte-
rý získá dotační podporu z alokace 
u Integrovaného regionálního ope-
račního programu,“ upřesnil primátor 
Pardubic a předseda Řídicího výboru 

V Hrobicích začala rekonstruk-
ce úpravny vody. Jedná se o největší 
úpravnu vody VAK Pardubice o výkonu 
200 l/s, která bude v následujících mě-
sících pracovat v omezeném režimu 
a s  dílčími odstávkami. Ty bude nutné 

První Institut Paměti národa v České 
republice otevře Post Bellum 29. listopa-
du! Podzemní výstavní prostor pod Ma-
choňovou pasáží nabídne návštěvníkům 
historický materiál v multimediální podo-
bě. Moderní dějiny budou tak představe-
ny očima pamětníků klíčových událostí 
20. století a dokresleny silným emočním 
a audiovizuálním zážitkem. Své místo 
v Institutu má i vzdělávací centrum.

Expozice Institutu Paměti národa se-
známí návštěvníky s příběhy pamětníků 
prostřednictvím moderní audiovizuální 
techniky. V prvních měsících po spuš-
tění se bude jednat o osudy válečného 
veterána Tomáše Sedláčka a odbojářky 
Jaryny Mlchové. V následujících měsících 
a letech se budou přidávat další epochy 
20. století, ve kterých Institut představí 
příběhy účastníků třetího odboje a bý-
valých politických vězňů. Výstava také 
zahrne i dobu normalizace a zakončena 
bude sametovou revolucí.

ITI Martin Charvát. Poslední výzvy 
pro programové období 2014-2020 
bylo možné vyhlásit nejpozději do 30. 
června roku 2021.

Poslední finanční prostředky smě-
řovaly k dobudování další části pro-
jektu Stezky mechu a perníku, v úse-
ku z Vysoké nad Labem do Opatovic 
nad Labem, který byl na předchozím 
jednání z důvodu chybějící projek-
tové dokumentace vrácen žadateli 
k dopracování. „Jsme rádi, že se nám 
ve stanoveném termínu podařilo po-
žadované přílohy doplnit a můžeme 
začít připravovat plnou žádost o do-
taci. Zároveň pokračujeme v přípra-
vách dalších úseků, které plánujeme 
realizovat v příštím programovém 
období,“ dodal manažer cyklostezky 
Tomáš Jeřábek. V budoucnu by mělo 
postupnou realizací všech úseků „Cy-

pokrýt dodávkami vody z externí zdrojů, 
proto může docházet ke změně směru 
proudění ve vodovodní síti a tedy k uvol-
nění tzv. inkrustů na vnitřní straně po-
trubí, což se projeví lokálním zákalem 
vody způsobeným oxidy železa. Zdraví 

V dopoledních hodinách je expozice 
přednostně určena pro školy. Odpoledne 
bude volně otevřená veřejnosti. Jedineč-
ný zážitek, který nemá v České republice 
obdoby, upoutá pozornost diváka jak 
prostřednictvím autentického vyprávění 
pamětníků, jejichž příběhy jsou zazna-
menány v Paměti národa, tak i prostřed-
nictvím působení na divákovy smysly, kdy 
se návštěvníci budou moci na chvíli pře-
nést na klíčová pamětní místa a v tomto 
okamžiku zakusit atmosféru tehdejší 
doby. V praxi to znamená, že bude divák 
vybaven tabletem, který je napojen na 
inteligentní řídicí systém pohybu. Tab-
let má jasný úkol: přivádět návštěvníky 
k jednotlivým výstavním systémům a ří-
dit jejich pohyb po expozici. Následně 
pomocí vizuální techniky obohatí vyprá-
věný příběh pamětníka, který je přenášen 
do uší pomocí sluchátek. Na diváky čeká 
např. soukromé kino, speciální promítací 
komora nebo 3D obrazovky.

klostezky Hradec Králové – Pardu-
bice: Stezka mechu a perníku“ dojít 
k propojení obou jádrových krajských 
měst v aglomeraci.

V následujících měsících bude 
Hradecko-pardubická aglomerace 
pokračovat v přípravách programo-
vého období 2021+. „Během prázdnin 
probíhala jednání se všemi klíčovými 
partnery v území, kteří představili 
své projektové záměry na jednáních 
tematických pracovních skupin a za-
pracovali je do interního monitorova-
cího systému ITI. Na jejich základě 
jsme následně vytvořili návrhy tzv. 
integrovaných řešení, které budou 
v průběhu října a listopadu předsta-
veny a dále rozpracovány na odbor-
ných pracovních skupinách. Následně 
budou z těchto projektů zahrnutých 
v integrovaných řešeních vybírány 

škodlivý není, avšak větší množství 
uvolněných částic může negativně pů-
sobit na vzhled a chuť pitné vody. Nej-
rychlejším opatřením je nechat prudce 
odpustit část vody do doby zlepšení 
jejího vzhledu. Pokud to nepomůže nebo 

Vzdělávací činnost Paměti náro-
da spočívá mimo jiné v zážitkových 
workshopech, které se vždy přímo váží 
k nějakému dějinnému uzlu v naší historii 
a také k jednomu,nebo více pamětnic-
kým osudům, které jsou zaznamenány 
v archivu Paměti národa. Právě zážitkové 
workshopy budou ve vzdělávacím cent-
ru, které je součástí Institutu, navazovat 
na expozici a tím pomohou mladým lidem 
prohloubit a ucelit si získané informace 
a  zážitky. Vzdělávací centrum přivítá 
také žáky a studenty pracující na polo-
letních projektech nazvaných Příběhy 
našich sousedů, v nichž si studenti sami 
najdou pamětníka ze sousedství, jehož 
příběh v týmu zaznamenají a na závěr 
vše prezentují publiku. Nejen pro tyto 
mladé je připraveno moderní nahrávací 
studio a odpovídající zázemí.

V neposlední řadě slouží Institut jako 
prostor pro pravidelné besedy a debaty 
se zajímavými hosty na témata spjatá 

strategické projekty, které získají re-
zervaci dotačních prostředků v rámci 
ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
O celkové výši alokace pro Hradecko-
-pardubickou aglomeraci zatím roz-
hodnuto není, avšak již teď víme, že 
klíčový Integrovaný regionální ope-
rační program vyčlení pro Hradecko-
-pardubickou aglomeraci 1,9 miliardy 
korun. O výši alokací z ostatních 
operačních programů prozatím stále 
jednáme se zástupci jednotlivých mi-
nisterstev,“ uzavřel manažer ITI Filip 
Hoffman.

Dokončení Strategie území Hradec-
ko-pardubické aglomerace je předpo-
kládáno zkraje roku 2022. První aglo-
merační výzvy pro programové období 
2021–2027 by tak mohly být vyhlášeny 
v druhé polovině roku 2022. Více na 
www.pardubice.eu.

se jev opakuje příliš často, obraťte se 
prosím na tel. č. 466 798 421. Po dobu 
zákalu používejte vaše domácí přístroje 
v nejnutnějších případech. Za způsobe-
né komplikace se omlouváme.

s historií i současností. Vzdělávací cen-
trum Institutu navštěvují ředitelé škol i 
učitelé, kteří si chodí pro potřebné ma-
teriály do výuky, včetně pamětnických 
videí a metodických materiálů, a také se 
pravidelně ve vzdělávacím centru školí 
a potkávají.

Institut Paměti národa vznikl z  po-
ptávky škol a učitelů dějepisu, kteří po-
strádají kamenné muzeum, jenž k mladé 
generaci promlouvá moderním způso-
bem a do něhož budou moci pravidelně 
přivádět mladé lidi ještě před pláno-
vanou výukou jednotlivých epoch 20. 
století ve škole. Díky návštěvě Institutu 
žáci a studenti proniknou svým zájmem 
do nedávné historie a dějiny se jich tak 
začnou skutečně týkat. Příběhy starších 
generací jim totiž budou předány mo-
derní technologickou formou, což mladá 
generace pro své zaujetí bezpochyby 
potřebuje.

Řídicí výbor ITI podpořil poslední projekt končícího období

První Institut Paměti národa bude otevřen v Pardubicích

V Hrobicích začala rekonstrukce úpravny vody
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Jak je na tom pardubická 
doprava? Co nejvíce trápí občany 
a kde vidí slabá místa odborníci? 
Těmito a spoustou dalších otázek 
se zabývala analytická část 
ParduPlánu.

Široká veřejnost z pohledu 
automobilové dopravy vnímá nejpalčivěji 
zácpy, z pohledu pěší dopravy to je nízký 
pocit bezpečí při přecházení komunikací, 
cyklisty nejvíce trápí pocit bezpečí při 
souběžné jízdě s automobily a cestující 
MHD nejčastěji zmiňují zdržení spojů.

„Dopravní zácpy jsou jedním 
z  negativních důsledků dopravy. Je 
to jev, kterým v dopravní špičce trpí 
všechna střední a velká města. Úkolem 
by mělo být maximálně zefektivnit 
počet přepravovaných osob v celém 
dopravním systému, ideálně bez dalšího 
záboru zeleně. 

Ale to už bychom předbíhali 
do návrhové části ParduPlánu,“ 
sdělila Michaela Ledvinová z Univerzity 
Pardubice. 

Jak jsou na tom cyklisté a lidé, 
co chodí pěšky z pohledu „tvrdých 
dat“?

Na území města Pardubic je 
k dispozici celkem 151 km cyklistických 
tras, z toho téměř 40 % je společných 
s chodci, což vzhledem k poměrně 
vysokým intenzitám cyklistů není vždy 
bezpečné. Z pohledu odborné veřejnosti 
jsou právě bezpečnost a  ucelenost 
cyklistických i pěších tras vnímány jako 
největší nedostatky. Problematické 
jsou zejména mosty přes Labe 
a  Chrudimku, kde se v úzkých místech 
potkávají vysoké intenzity cyklistů 
a  chodců. Zároveň jsou to např. ulice 
Jana Palacha, 17. listopadu, Labská 

a  Anenská. Na základní dopravní 
síti bylo identifi kováno téměř 300 
přechodů pro chodce, z nichž necelých 
10 % je z hlediska délky, intenzity 
a rozhledových poměrů nevyhovujících.

Tyto a další nedostatky by měly 
být odstraňovány prioritně, jelikož 
právě pěší a cyklistická doprava, 
společně s dopravou veřejnou, je 
pro město tím nejvíce efektivním 
způsobem pohybu lidí po městě. 

Co víme o veřejné hromadné 
dopravě? 

Veřejná hromadná doprava byla 
analyzována z pohledu MHD, veřejných 
linkových autobusů a železnice. 
Ve vztahu k MHD je zajímavé číslo 
23 664, což je počet cestujících za 
den na Masarykově náměstí, jakožto 
nejvytíženějším místě. O něco málo 
větší počet cestujících je odbaven vlaky 

na hlavním nádraží (více než 24 tisíc lidí 
za den). Pro srovnání, přes náměstí 
projede za den necelých 12 tisíc 
osobních vozidel  s tím, že dle průzkumů 
sedí v každém z nich přibližně 1,3 osob. 

 Výřezy z problémové mapy bodových a liniových problémů z pohledu široké veřejnosti. Barevně jsou rozděleny podle druhu dopravy (zelená – pěší, 
fi alová – cyklistická, modrá – hromadná doprava, oranžová – individuální automobilová doprava). Není výjimkou, že v jednom místě jsou spatřovány problémy 
z pohledu různých uživatelů, jejich řešení však často může znamenat protichůdné zásahy.

„Právě nízká obsazenost a  velký 
nárok na veřejný prostor dělá 
z  automobilové dopravy poměrně 
neefektivní způsob dopravy ve městě,“ 
dodal Martin Slezák z Dopravního 
podniku města Pardubic.
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V běžný pracovní den se pomocí MHD přepraví celkově téměř 73 tisíc osob. 

Jak je na tom město z pohledu 
automobilů?

Během dne vjede do města okolo 
66,5 tisíc vozidel, z čehož je 25,6 
% tranzitujících. Pokud pomineme 
průtah silnice I/37 (HK-CHR), je tranzit 
městem 21,6 %. Tento objem lze do 
jisté míry odvést například pomocí 
obchvatů města.

Jak velký podíl mají právě 
automobily na dopravě ve 
městě Pardubice a jak je na tom 
parkování? 

Největší podíl - jedním ze základních 
ukazatelů je dopravní chování obyvatel 
a zde vycházíme z průzkumu z roku 
2018 (viz obrázek výše), je to tedy 33 
procent ze všech cest po městě.  

Jak je na tom město z pohledu 
bezpečnosti v dopravě?

Byly rovněž analyzovány statistiky 
dopravních nehod s  následkem na 

životě nebo zdraví za období let 
2015–2020. Více než 40 % nehod 
při střetnutí chodců s  automobilem 
se stane na přechodech pro chodce. 
Z celkového počtu nehod jsou chodci 
u 18 % z nich, cyklisté v 28 % případů 
a v 54 % případů jsou u dopravní 
nehody pouze motoristé. V případě 

Lokalizace dopravních nehod s násled-
ky na životě nebo zdraví (lehké + těžké + 
smrtelné zranění) období 1/2015–12/2020
Zdroj: PČR, výřez

nehod motoristů jsou ve čtyřech 
z pěti případů policií označeni za 
viníka.

Jak samotná analýza 
v Pardubicích probíhala?

V rámci analýzy ParduPlánu se 
zapojilo přes 860 přispěvatelů z řad 
široké veřejnosti, prostřednictvím 
workshopů přes 40 odborníků na 
různé problémy dopravy, dalších 
téměř 400 zaměstnanců vyplnilo 
průzkum mobility a svoje data 
týkající se dopravy poskytlo přes 
25 firem od velkých zaměstnavatelů 
v regionu až po malé dopravce. 
Tato data byla doplněna řadou 
dalších dopravních průzkumů 
a analýzou dat, které již mělo město 
k dispozici. 

„Cílem bylo získat ucelenou 
představu o dopravě ze všech úhlů 
jejího fungování. V souvislosti 
s  pandemií, která se dopravy dotkla 
naprosto zásadně, muselo dojít 
k úpravě připravených postupů 
a vycházet z dat, které ještě nebyly 
situací ovlivněny. Toto si vyžádalo 
prodloužení zpracování analytické 
části, která nakonec trvala celkem 
14 měsíců. Přes komplikovanou 
situaci se nám ale povedlo 
shromáždit dostatek kvalitních dat, 
na kterých můžeme začít stavět 
návrhovou část plánu. Změny oproti 
původnímu postupu jsme pro jistotu 
konzultovali i s ministerstvem 
dopravy,“ uvedl náměstek primátora 
města Pardubic Petr Kvaš, který má 
dopravu v gesci. 

Co všechno jsme se tedy v rámci 
analýzy dozvěděli? 

„Dat jsme nashromáždili opravdu 
velké množství. Jejich popis je ve 
„zkrácené verzi“ na 264 stran plus 
dalších asi 20 příloh. Pro základní 
představu uvádíme jen některé 
z  nich. Pokud budete mít zájem 
o  další informace, budeme rádi, když 
navštívíte web www.parduplan.
cz, kde jsou kompletní data 
k  nahlédnutí,“ shrnul Martin Kříbala, 
manažer projektu ParduPlán.

Co je teď před námi?
Nyní probíhají práce na návrhové 

části. Posuzují se různé varianty 
vývoje pardubické dopravy s výhledem 
do roku 2035 a tvoří se vize. Výstupem 
celého projektu bude zásobník opatření 
složený ze všech nashromážděných 
projektů. Ty budou seřazeny tak, aby 
byly prioritně realizovány ty projekty, 
které povedou k naplňování vize.   

Co dodat na závěr? 
V neposlední řadě bychom chtěli 

moc poděkovat široké veřejnosti, 
která se do projektu formou vyplnění 
problémové mapy zapojila. Upřímně 
můžeme říct, že ve srovnání s obdobně 
velkými městy se povedlo zapojit 
nadprůměrný počet lidí. 

„Nejpozději začátkem příštího 
roku vás již budeme moci informovat 
o výstupech celého projektu a pokusíme 
se vám je co nejvíce přiblížit,“ uvádí 
závěrem Martin Ptáček z odboru 
hlavního architekta magistrátu.

18

Způsob dopravy lidí po městě. Účast u nehod s automobilem.
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Radek Hejný, starosta MO II

V Polabinách vysadili nový ovocný sad

Pardubice mají svoji kuchařku

Město bojuje s potkany

Novou kuchařku s názvem „Pardubi-
ce na talíři“ ve spolupráci s Turistickým 
informačním centrem Pardubice připra-
vila foodbloggerka Svatava Vašková, 
známá pod pseudonymem Coolinářka, 
která má za sebou vydání už čtyř kucha-
řek. Hlavními aktéry receptů jsou nejen 
Pernštejnský kapr a Dolanská husa, ale 
i perník, pivo Porter z Pardubického pi-
vovaru nebo třeba luštěniny z Kávovin. 
V kuchařce zkrátka najdete inspiraci na 
vaření z místních surovin, tradičních lo-
kálních výrobků a ovoce či zeleniny od 
místních pěstitelů. 

Slavnostní křest knihy proběhne 
v předvánočním období ve výstavním 
prostoru Mázhauz na Pernštýnském ná-
městí, kde během prosince a ledna bude 
k vidění výstava fotografií otištěných 
v  kuchařce. Jejich autorkou je sama 
Coolinářka, která se svým stylem focení 

Podzim je obdobím, kdy města a obce 
pravidelně bojují s přemnoženými hlo-
davci, zejména potkany. V Pardubicích 
v  těchto dnech vrcholí každoroční celo-
plošná deratizace kanalizační sítě, pro-
vázená ohniskovou deratizací. V příštím 
roce, jako každý sudý rok, bude prove-
dena navíc i celoplošná deratizace veřej-
ných prostranství. 

„Boj s hlodavci v podstatě nikdy ne-
končí, ale díky tomuto osvědčenému 
systému deratizace se nám daří držet 
populaci potkanů a dalších hlodavců ve 
městě na přijatelné úrovni,“ konstatoval 
náměstek primátora zodpovědný za ži-
votní prostředí Jan Nadrchal.

gastronomie vyhrála fotosoutěž Tisíc 
barev, chutí a vůní světa. 

Kuchařka „Pardubice na talíři“ bude 
od začátku adventu k zakoupení v in-
focentru. Ti z vás, kteří se rádi nechají 
inspirovat, tak mohou zahrnout místní 
produkty do svého jídelníčku. Neváhejte 
a vyzkoušejte recepty z tradičních suro-
vin z Pardubic a okolí, pochutnáte si. 

Advent na Zelené bráně
Zelená brána se jako správná dáma v 

adventním čase oblékne do vánočního. 
A nejen to. Pro malé návštěvníky si v 
letošním roce připravila pestrý vánoční 
program. Hlavní výzvou je vytvoření co 
nejdelšího vánočního papírového řetězu. 
Každý návštěvník na něj může přidat 
jedno papírové kolečko, kam na památku 
zapíše svoje jméno, vzkaz či věnování. 
Kolik koleček bude řetěz celkem mít a jak 

Celoplošná deratizace kanalizačních 
sítí, při níž se pokládají návnady přímo 
do kanálu, probíhá v režii společnosti Vo-
dovody a kanalizace. Dílčí deratizaci pak, 
na základě podnětů občanů či městských 
obvodů, objednává město pro lokality, 
v nichž se škodliví hlodavci přemnožili. 
Předchází jí vždy průzkum na uvedeném 
místě a volba odpovídajícího způsobu 
řešení. Na nezpevněných plochách se bě-
hem něj mapuje výskyt nor či propadů, do 
nichž odborná firma aplikuje rodencitidy 
určené k hubení hlodavců a místa zahrne 
zeminou. V týdenních intervalech tato 
místa kontroluje a v případě, že škůdci 
nory obnoví, nástrahu doplňuje. Deratiza-

MO Pardubice II vysadil v uplynulých 
dnech na pravém břehu Labe (u slepého 
ramene poblíž ulice Lonkova) nový ovocný 
sad. Cílem této aktivity bylo posílení roz-
manitosti druhů dřevin v lokalitě a  s  tím 
související zvýšení počtu druhů volně žijí-
cích živočichů. Zároveň dojde k vytvoření 
unikátního biotopu pro hmyz a drobné 
ptactvo v blízkosti sídlištní zástavby.

Tento nový krajinný prvek v blízkos-
ti Labe je i posílením kulturního dědictví 
v podobě starých odrůd vysokokmenných 
ovocných stromů a tradičního využívání 

dlouhý nakonec bude? To se dozvíte na 
Tři krále. 

Tím ale vánočně laděné aktivity na 
bráně nekončí. Děti si zde také mohou 
vytvořit vlastní vánoční přání a dle své-
ho vkusu nazdobit papírové vánoční 
ozdoby, které si samozřejmě s sebou 
vezmou domů. Během návštěvy Zelené 
brány nevynechte ani výstup na vyhlíd-
ku, odkud se vám naskytne unikátní vý-
hled na osvětlené Pardubice ve vánoční 
náladě. Otevírací doba v prosinci je ve 
středy a čtvrtky od 15:00 do 18:00 ho-
din a od pátku do neděle od 10:00 do 
12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin. Více 
na www.zelenabrana.eu.

Čas vánoční v Turistickém infor-
mačním centru Pardubice

Turistické informační centrum Par-
dubice v tomto roce připravilo bohatý 

ce se považuje za dokončenou ve chvíli, 
kdy hlodavci po dobu tří týdnů od polože-
ní poslední nástrahy již nory neobnovují.

„Složitější je deratizace v centru 
města, kde převažují zpevněné plochy, 
například na Starém Městě, a tudíž jsou 
tu minimální možnosti pokládat nástrahy 
do nor. Nejúčinnější cestou je součinnost 
majitelů domů s VaK, tedy souběžné po-
kládání nástrah do kanálů i do objektů,“ 
řekl náměstek Nadrchal s tím, že derati-
zace objektů jde vždy na vrub majitele 
nemovitosti.

Cílem deratizačních opatření, ať jsou 
ohnisková nebo celoplošná, je korigování 
počtu škodlivých hlodavců ve městě Par-

ovoce. Nově vytvořený ovocný sad bude 
volně přístupný obyvatelům. Vzniká tak 
přírodní prostor pro rekreaci, setkávání 
nebo relaxaci v dostupné vzdálenosti od 
sídliště. 

V sadu je vysazeno šest hrušní, šest 
slivoní, šest jabloní a šest třešní. Na první 
úrodu si budeme muset ještě několik let 
počkat, ale už na jaře se můžete potěšit 
krásou rozkvetlých ovocných stromků. 

Věříme, že charakteru místa bude od-
povídat i chování jeho návštěvníků.

vánoční program. Každý adventní víkend 
se v hale infocentra budou konat tvůr-
čí dílny. A to každou sobotu a neděli od 
14:00 do 16:00 hodin. Přijďte si s dětmi 
vyzkoušet některou ze zajímavých čin-
ností a odneste si s sebou něco malého 
domů na památku nebo darujte vlast-
noručně nazdobenou maličkost někomu 
z rodiny. Tu si pak může pověsit na vá-
noční stromeček.

Přijďte k nám 27. a 28. listopadu 
tvořit vánoční omalovánky z keramiky, 
4. a 5. prosince zdobit dřevěné vánoční 
ozdoby a 11. a 12. prosince vánoční per-
níčky, 18. a 19. prosince pak zveme na  
dekorativní drátkování.

Celá hala infocentra bude mít navíc 
vánoční kabát. Můžete se těšit na vá-
noční strom ozdobený pardubickým per-
níkem a na vánoční suvenýry k zakoupe-
ní na místě. Více na www.ipardubice.cz.

dubice na přijatelné minimum, tedy stav, 
kdy dochází k minimu hospodářských 
škod způsobených činností potkanů. Zce-
la se jich zbavit se nám určitě nepodaří, 
neboť jde o velice chytrá a agilní zvířata. 
Potkani žijí všude, kde najdou dostatek 
potravy. V kanálech, v obytných domech, 
ve sklepích, v okolí kontejnerů na odpadky 
a podobně. Osidlují každou vhodnou škví-
ru, šplhají i po poměrně hladkých stěnách, 
jsou schopni se prokousat skrz beton, pře-
kousat slabší pletivo či kabely. Škodí všude, 
kde se skladují potraviny, jsou přenašeči 
nebezpečných infekčních chorob, jako je 
vzteklina, tularemie, salmonela a podobně. 
Samice může ročně odchovat i 60 mláďat.
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

Sladké Vánoce rozzáří i provoní pardubický zámek 

První dáma klarinetu v Pardubicích

Přijďte si osladit advent na pardu-
bický zámek! V sobotu 4. prosince ho 
od 10 do 17 hodin rozzáří a provoní 
Sladké Vánoce – netradiční jarmark, 
kde si vánoční dárky a dobroty na-
koupíte i vyrobíte. Zahraje a zatancu-
je k tomu dětský folklórní soubor Sej-
kory a vánoční představení zahraje 
Divadlo Pohádka. V rámci vstupného 
se podíváte i do výstavy Věci vyprá-
vějí, včetně vánočního koutku z 19. 
století. Děti čeká zimní hra Ježíškova 
cesta.

„Stánky s dílnami a vánočními 
ozdobami, dekoracemi či dobrota-
mi budou jak na velkém nádvoří, tak 
v nově otevřeném společenském sále 
v druhém patře zámeckého paláce. 
Program je nabitý, aby si každý sti-
hl užít jak vánoční písničky a koledy 
s  dětmi ze slatiňanského souboru 
Sejkory, tak vánoční pohádky,“ popi-

Přední světová klarinetistka Sharon 
Kam míří do Pardubic a vystoupí hned 
dvakrát jako host zdejší filharmonie. 
Hostování této umělkyně u nás je jed-
nou z hlavních událostí sezony. Při této 
příležitosti provede dvě relativně kratší, 
ovšem technicky velmi náročné sklad-
by. Tou první bude Téma s variacemi 
francouzského novodobého autora Je-
ana Françaixe a pak také Clarinettino 

Východočeské divadlo po ročním 
covidovém výpadku opět přichází s bo-
hatou nabídkou ročního předplatného. 
Stávajícím majitelům abonmá divadlo 
drží rezervace míst do pátku 26. listopa-
du, v pondělí 29. listopadu poskytne ne-
obnovené abonentky k volnému prodeji 
novým zájemcům. Objednávky však ob-
chodní oddělení divadla přijímá již nyní. 

Divadlo v roce 2022 znovu otevře 
Seniorské abonmá, jehož představe-
ní začínají v 18.00 hodin, i Klasické 
předplatné se začátky v 19.00 hodin, 
na které se rovněž vztahuje seniorská 
sleva pro zájemce starší 60 let. V rám-
ci těchto nejvyužívanějších předpla-
titelských cyklů diváci zhlédnou celý 
repertoár divadla – tituly si mohou 

suje ředitel Východočeského muzea 
Tomáš Libánek. „Na nádvoří se může-
te těšit na fotokoutky z kouzelných 
historických vánočních pohlednic 
z  našich sbírek, rozsvícený vánoční 
strom i vznášející se anděly. Letos 
si projděte také Ježíškovu cestu – 
hádanky a úkoly, které děti zavedou 
po stopách Ježíškových kolegů, kteří 
nosí dárky v jiných zemích. Samy pak 
mohou vlastní ozdobou zkrášlit druhý 
strom na malém nádvoří,“ zve ředitel.

Milovníky kávy uspokojí pardu-
bická pražírna Barona Café, víno od 
Železných hor nabídne k ochutnání 
Vinařství Bítovany, Racional CZ přive-
ze z Vraclavi ručně vyráběné pralinky 
a zdravé mlsání připravené speciál-
ně pro návštěvníky Sladkých Vánoc. 
Chybět nebudou pečené kaštany, uze-
nářské výrobky, sýry z koliby, svařené 
nápoje a horká čokoláda.

českého skladatele Ondřeje Kukala. Obě 
skladby dají vyniknout plné šíři mož-
ností tohoto nástroje a lze i říct, že se 
posluchači mohou těšit na klarinetovou 
exhibici. Koncerty Klarinet světově se 
konají ve dnech 8. a 10. listopadu vždy 
od 19 hodin v Sukově síni Domu hudby. 
Pod vedením francouzského dirigenta 
Martina Lebela v rámci programu zazní 
ještě také Ravelova Pavana pro mrtvou 

vybrat z obou scén, případně dát před-
nost jen představením v Městském di-
vadle bez her uváděných na studiové 
Malé scéně ve dvoře.

Vedle těchto nejčastějších typů 
předplatného divadlo láká také na 
Mimořádný abonentní cyklus (sk. G) 
se čtyřmi velkými výpravnými insce-
nacemi. Hracími dny pro toto speci-
ální předplatné jsou buď pátek, nebo 
sobota, představení začínají v 18.00 
hodin. Výběrové abonmá v příštím 
roce uvede detektivní komedii z herec-
kého prostředí Sherlock v nesnázích, 
dramatizaci úspěšné knihy Žítkovské 
bohyně o kopanických ženách s darem 
nadpřirozených schopností, pohled za 
zdi Buckinghamského paláce v Audien-

Vánoční dárky si návštěvníci nakou-
pí nebo sami vyrobí – zkusí drátování 
stromů života, sestavení skleněných 
vánočních hvězdiček i zdobení skle-
něných ozdob, malování na hedvábí, 
výrobu svíček z včelího vosku a zdobe-
ní látkových tašek a triček. Na prodej 
budou skleněné, krajkové či háčkované 
ozdoby, drobný porcelán nebo vlněné 
výrobky dílny Momo – obaly na knihy 
a telefony, penály, tulipány a šperky. 

Program:
10:30  Jak rozmařilá mlynářka lakotila, 
Divadlo Pohádka
14:00 Chumelí se, chumelí aneb Od 
Martina k Lucii, Dětský folklorní sou-
bor Sejkory 
14:30 Půjdem spolu do Betléma, Diva-
dlo Pohádka
15:00 Chumelí se, chumelí aneb Od 
Martina k Lucii, Dětský folklorní sou-
bor Sejkory

infantku a Sinfonietta pro orchestr od 
Francise Poulenca. 

Listopad přinese také tradiční kon-
cert Studenti za svobodu a demokracii, 
který se koná ve spolupráci Univerzity 
Pardubice a Komorní filharmonie. Tento 
se uskuteční v pátek 12. listopadu od 
19.30 hodin v aule Arnošta z Pardubic. 
Pod taktovkou Roberta Kružíka zazní 
předehra k Mozartově opeře Divadelní 

ci u královny a muzikálovou komedii 
Noc na Karlštejně, kterou diváci uvidí 
v jedinečném prostoru Kunětické hory. 

V případě, že by někomu nevyho-
vovaly večerní termíny představení, 
divadlo přichází i s Dopoledním abon-
má (sk. D), které je určeno především 
seniorům, ale nejen jim, samozřejmě i 
všem ostatním, kteří se nechtějí vra-
cet z divadla pozdě večer či v noci. 
Představení začínají vždy v 10.00 
hodin ve všední dny. Abonenti toho-
to cyklu během roku 2022 uvidí pět 
žánrově rozdílných inscenací – výše 
zmiňované Žítkovské bohyně a Noc na 
Karlštejně, dále poetickou, ale vtipnou 
hru o Boženě Němcové Jako břitva, 
Havlovu absurdní komedii Zahradní 

15:30 Jak se Kudla přepočítal, Divadlo 
Pohádka

Mikulášská nadílka na zámku
Nenechte si ujít Mikuláše, čerta, 

anděla a další postavy na pardubickém 
zámku! V neděli 5. prosince máte jedi-
nečnou příležitost být součástí muzej-
ní mikulášské nadílky. Děti s andělem 
postupně odhalí zámecká místa a po-
stavy tradiční mikulášské obchůzky. 
Nakonec si odnesou i malou mikuláš-
skou nadílku. 

Obchůzky budou tři, začínají v 15, 
16 a 17 hodin. Mikulášská obchůzka 
začne na velkém nádvoří pardubické-
ho zámku a bude trvat cca 45 minut. 
Je nutné si předem rezervovat místa 
na e-mailu edukace@vcm.cz, a to do 
1. prosince 2021. Doporučený věk dětí 
je do 12 let. 

ředitel, Straussův Koncert pro hoboj 
a malý orchestr D dur (sólový part pro-
vede Vojtěch Podroužek, 1. hobojista 
Komorní filharmonie) a program uzavře 
Rejchova Symfonie Es dur. 

Vstupenky k zakoupení na stránkách 
www.kfpar.cz a v infocentru. Vstup na 
koncerty se řídí aktuálně platnými hygi-
enickými opatřeními.

slavnost a známou pohádkovou kome-
dii pro celou rodinu Tři veteráni. 

Tradiční abonentní cykly doplňuje 
exkluzivní Festivalové abonmá, v rámci 
něhož diváci navštíví všechny soutěž-
ní komedie GRAND Festivalu smíchu, 
jehož 22. ročník se uskuteční 24.–31. 
ledna 2022. Prodej Festivalového 
abonmá bude zahájen 15. listopa-
du, jednotlivé vstupenky na soutěžní 
přehlídku nejlepších komedií českých 
profesionálních souborů bude divadlo 
nabízet od 22. listopadu.  

Podrobnosti najdete na stránkách 
divadla www.vcd.cz, kde je možné 
abonmá i on-line zakoupit nebo ob-
jednat.

Východočeské divadlo nabízí pestrou škálu abonmá na rok 2022 

Andrea Žeravíková, KFP

Radek Smetana, PR manažer VČD

Kateřina Procházková, mluvčí VČM
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Informace v listopadovém zpravodaji jsou aktuální k 1. 11. 2021.

Kam v Pardubicích |

do 31.12. Věci vyprávějí – 140 let pardubického 
muzea, VČM – Zámek Pardubice, výstava

do 30.11. ...a další barvy, Centrum Kosatec, vý-
stava

10.11. 10:00  Rodinná středa, Galerie města Par-
dubic

do 31.12. Expozice: Reflexe krajiny a přírody, 
Východočeská galerie v Pardubicích – zámek, 
výstava

do 30.11. Zářivé barvy příběhů, Krajská knihovna 
v Pardubicích, výstava

10.11. 15:00 17:30 Výstava Humor, Goethe-Zen-
trum Pardubice, výstava

do 31.12. Museum virtualis, VČM – Zámek Par-
dubice, výstava

6.11. 10:00  O princezně Mlsalce, Dům dětí a mlá-
deže Beta – pracoviště Dubina, divadlo

10.11. 16:00  Akademie volného času – Na zá-
pad od centra, Krajská knihovna v Pardubicích , 
přednáška

do 25.4. Radek Kalhous: Nížina, VČM – Zámek 
Pardubice, výstava

6.11. 10:00 10:45 Čarování s pohádkou, Krajská 
knihovna v Pardubicích, divadlo

10.11. 16:30  Tradiční podzimní kvíz: Po Česku 
aneb zajímavosti naší vlasti, Evropský spolkový 
dům

do 31.12. Život ve věčné tmě aneb Po stopách 
slepých brouků, VČM –Zámek Pardubice, výstava

6.11. 16:00  HBC Pardubice vs. HBC Hostivař, Au-
tosklo-H.A.K. Aréna, hokejbal

10.11. 17:00  Přednáška a promítání Zdenek Sey-
dl a český animovaný film, VČG – Dům U Jonáše, 
přednáška

do 30.5. Gizela Šabóková – Jaromír Rybák, VČM 
– Zámek Pardubice, výstava

6.11. 17:00  Czech Metal Legends vol. 3, Kulturní 
dům Hronovická – Velký sál, koncert

10.11. 17:00  Severní Makedonie, Archa – Kavár-
na a knihkupectví, přednáška

do 31.12. Petr Hora: Sklo, VČM – Zámek Pardu-
bice, výstava

6.11. 18:00  Oktagon Prime 4, Enteria arena – 
Velká hala

10.11. 17:30  BK JIP Pardubice – Patrioti Levice, 
Sportovní hala Dašická, basketbal

do 7.11. Těsné formy – sonda do sbírky plastiky, 
Východočeská galerie v Pardubicích – zámek, 
výstava

6.11. 20:00  Načeva: Zdivočelí koně • Amelie 
Siba, Divadlo 29, koncert

10.11. 18:00  Zahradní slavnost, VČD, divadlo

do 21.11. Filip Hortenský – Skleněné plastiky a 
obrazy, Knihovní centrum u Vokolků na Příhrád-
ku, výstava

7.11. 14:00  HBC Svítkov Stars Pardubice – SK 
Kometa Polička, Hokejbalové hřiště Svítkov – 
JTEKT aréna, hokejbal

10.11. 19:00  Klarinet světově, Dům hudby, kon-
cert

do 28.11. Oko / Ucho, Galerie města Pardubic, 
výstava

7.11. 17:00  Dynamo Pardubice – Mountfield HK, 
Enteria arena – Velká hala, hokej

10.11. 20:00  Triche (CAN/D/CZ), Divadlo 29, kon-
cert

do 20.11. Naplavené a odplavené, NOV art space, 
výstava

7.11. 18:00  Manželské večery – Pardubice, Ar-
cha – Sbor Církve bratrské, přednáška

11.11. 8:30  Protidrogová prevence, Dům dětí a 
mládeže Beta – pracoviště Dubina, přednáška

do 31.12. S plynutím – obrazy Ivany Bachové, 
Zelená brána, výstava

7.11. 19:00  Swing nylonového věku pokračuje!, 
VČD, koncert

11.11. 15:00 17:30 Výstava Humor, Goethe-Zent-
rum Pardubice, výstava

14.10. 3.12. Vladislav Mirvald – Geometrické 
kresby a zátiší, Benefiční Galerie Fons, výstava

8.11. 19:00  Klarinet světově, Dům hudby, kon-
cert

11.11. 18:00  Bhútán a Norsko aneb Jak se žije 
v zemích štěstí, Ekocentrum Paleta, přednáška

do 30.11. Masaryk a Svatá země, Turistické infor-
mační centrum Pardubice, výstava

9.11. 9:30  Textilní dílna, Dům dětí a mládeže 
Beta, tvoření pro děti

11.11. 18:00  Jonáš Gruska: Úvod do světa hub, 
Galerie města Pardubic, přednáška

do 31.12. Jedno místo prázdné – České umění 2. 
poloviny 20. století, VČG – Dům U Jonáše, vý-
stava

9.11. 15:00 17:30 Výstava Humor, Goethe-Zent-
rum Pardubice, výstava

11.11. 18:00  Radomír Čížek: Ázerbájdžán na kole, 
VČM – Zámek Pardubice, přednáška

do 6.2. Výstava: 10 let RurArtMap, VČG – Dům U 
Jonáše, výstava

9.11. 17:30  Proč Tchaj-Wan? Aneb nejen krásný 
ostrov, Bakla café, přednáška

11.11. 19:00  Hospodský kvíz, Centrum Kosatec 
– víceúčelový sál

do 6.2. Výstava: Libor Krejcar. Skelety paměti, 
VČG – Dům U Jonáše, výstava

9.11. 19:00  Až ustane déšť, VČD, divadlo 11.11. 19:00  Kantoři – 50 let, Kulturní dům Hro-
novická – Velký sál, koncert

do 6.2. Výstava: Zdenek Seydl: Abeceda, VČG – 
Dům U Jonáše, výstava

9.11. 19:00  Karel Plíhal, VČD – Malá scéna ve 
dvoře, koncert

11.11. 19:00  Koncert Barocco sempre giovane, 
Matyáš Novák – klavír, Hudební sál radnice, kon-
cert

divadelní představení

festivaly, slavnosti

film, promítání 

koncerty

tanec, plesy

výstavy, přednášky

akce pro děti

sport, aktivní vyžití

ostatní
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

Kam v Pardubicích |

11.11. 20:00  Luboš Pospíšil, Doli Klub, koncert 15.11. 19:00  Pes baskervillský, VČD, divadlo 20.11. 19:00  Monology, Bílej Kocouř

12.11. 10:00  Seniorský pátek, Galerie města 
Pardubic

16.11.–6.3. Akvizice Jedné Galerie. Vybraná díla 
z depozitářů Alšovy jihočeské galerie, VČG – zá-
mek, výstava

20.11. 21:00  Noc divadel, VČD

12.11. 10:00–13:00 Základy akvarelu, Knihovní 
centrum u Vokolků na Příhrádku, workshop

16.11. 15:00–17:30 Výstava Humor, Goethe-
-Zentrum Pardubice, výstava

21.11. 15:00  HBC Svítkov Stars Pardubice – 
HBK Bulldogs Brno, Hokejbalové hřiště Svítkov 
– JTEKT aréna, hokejbal

12.11. 14:00–17:00 Základy akvarelu, Knihovní 
centrum u Vokolků na Příhrádku, workshop

16.11. 17:00  Vernisáž: Akvizice Jedné Galerie. Vy-
braná díla z depozitářů Alšovy jihočeské galerie, 
VČG – zámek, výstava

21.11. 15:00  Míša Růžičková, Kulturní dům Hro-
novická – Velký sál, akce pro děti

12.11. 19:30  Dymytry – Neonarcis a Homodlak 
remastered tour, ABC Klub – Hlavní sál, koncert

16.11. 20:00  Studio Hrdinů: Duchovní a totalita 
– Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v 
komunistických kriminálech, Divadlo 29, divadlo

21.11. 15:00  Obušku z pytle ven!, VČD, divadlo

12.11. 19:30  Studenti za svobodu a demokracii, 
Dům hudby, koncert

17.11. 17:30  BK JIP Pardubice – Sluneta Ústí nad 
Labem, Sportovní hala Dašická, basketbal

21.11. 17:00  Ruský cirkus na ledě, Enteria arena, 
akce pro děti

12.11. 19:30  Studenti za svobodu a demokracii, 
Galerie Univerzity Pardubice, koncert

17.11. 18:00  Mikve, VČD, divadlo 21.11. 17:00  Šlágr parta, Dům kultury Dukla – 
Velký sál, koncert

12.11. 21:00  Renne Dang v Pardubicích, Music 
club Žlutý pes, koncert

18.11. 15:00–17:30 Výstava Humor, Goethe-
-Zentrum Pardubice, výstava

21.11. 18:00  Manželské večery – Pardubice, Ar-
cha – Sbor Církve bratrské

13.11.–21.11. Cestovatelský festival Pardubice, 
Atrium Palác Pardubice – Kongresové centrum

18.11. 17:00  Komentovaná prohlídka výstavy 
Evy Mašínové, Krajská knihovna v Pardubicích

22.11. 8:30, 10:30 a 17:00  Obušku z pytle ven!, 
VČD, divadlo

13.11. 8:30–16:00 Minerály Pardubice, Výstavní 
centrum Ideon, výstava

18.11. 18:00  Libor Drahoňovský: Autostopem 
po severní Makedonii, VČM – Zámek Pardubice, 
přednáška

22.11. 15:00–19:00 Jsem pečující, ale mám ještě 
dost sil?, Hudební sál radnice, přednáška

13.11. 14:00  Senzababča 2021, Kulturní dům 
Hronovická – Velký sál

18.11. 19:00  Famílie, VČD, divadlo 22.11. 18:30  Poezie do škol, Divadlo 29, divadlo

13.11. 16:00  HBC Pardubice vs. HBC Plzeň, Auto-
sklo-H.A.K. Aréna, hokejbal

18.11. 19:00  Hospodský kvíz, Centrum Kosatec 
– víceúčelový sál

23.11.–27.3. Šťastný bezdomovec – Evropan a 
světoobčan Jiří Gruša, Knihovní centrum u Vokol-
ků na Příhrádku, výstava

13.11. 19:00  Noc na Karlštejně, VČD, divadlo 18.11. 20:00  Drť (SK), Divadlo 29, koncert 23.11. 9:30  Adventní aranžmá, Dům dětí a mlá-
deže Beta, workshop

14.11. 13:00  Moderní architektura v Pardubicích 
v první polovině 20. století, VČM – Zámek Pardu-
bice, prohlídka

19.11. 9:30–16:30 Pardubické poetické setkání, 
Divadlo 29

23.11. 10:00  Audience u královny, VČD, divadlo

14.11. 14:00  Souhvězdí aneb řecké báje mimo 
výseč, Divadlo Exil, divadlo

19.11. 17:00  Příběhy měsíční duhy, Ekocentrum 
Paleta, muzikoterapeutické pohádky

23.11. 15:00–17:30 Výstava Humor, Goethe-
-Zentrum Pardubice, výstava

14.11. 15:00  Ošklivé kačátko, VČD – Malá scéna 
ve dvoře, divadlo

19.11. 17:30  BK JIP Pardubice – NH Ostrava, 
Sportovní hala Dašická, basketbal

23.11. 16:30–18:00 Výtvarné dílny pro dospělé: 
Stop motion animace, Tvůrčí ateliér Východočes-
ké galerie

14.11. 15:00  Tvůrčí neděle, Galerie města Par-
dubic

19.11. 18:00  Mig 21, ABC Klub – Hlavní sál, kon-
cert

23.11. 18:00  Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Libe-
rec, Enteria arena – Velká hala, hokej

14.11. 17:00  Ošklivé kačátko, VČD – Malá scéna 
ve dvoře, divadlo

19.11. 19:00  Žítkovské bohyně, VČD, divadlo 23.11. 18:00  Zahradní slavnost, VČD, divadlo

14.11. 17:00  Sokoli Pardubice – 1. SC Tempish 
Vítkovice, Sportovní hala Dašická, florbal

19.11. 20:00  Kevin a Bíthof, Doli Klub, koncert 23.11. 19:00  Riddikulus, Kulturní dům Hronovic-
ká, divadlo

14.11. 19:00  Věra Martinová – Jubileum Tour, 
VČD, koncert

20.11. 13:00  Po stopách Pernštejnů v Pardubi-
cích, VČM – Zámek Pardubice, prohlídka

24.11. 15:00–17:30 Výstava Humor, Goethe-
-Zentrum Pardubice, výstava

15.11. 9:00 a 10:30  Ošklivé kačátko, VČD - Malá 
scéna ve dvoře, divadlo

20.11. 18:00  Z postele do postele, VČD, divadlo 24.11. 16:00  Akademie volného času – Pardu-
bická sídliště, Krajská knihovna v Pardubicích , 
přednáška

15.11. 18:00  Snow film fest, Galerie Univerzity 
Pardubice - Univerzitní aula

20.11. 19:00  Marien – Výroční koncert 2021, 
Výstavní centrum Ideon, koncert

24.11. 16:00  Výtvarný workshop – suchá jehla s 
Ivanem Baborákem, Knihovní centrum u Vokolků 
na Příhrádku
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Jarmark pro onkoláčky i letos online s výdejním okénkem v pasáži
I letos pro vás připravujeme charitativní 

vánoční jarmark pro nemocné děti, který 
bude opět online. Naše s láskou tvořené 
výrobky si můžete od 17. 11. rezervovat na 
www.andelkaonkolackum.cz a v následu-
jících třech týdnech vám budeme balíčky 
vydávat v našem výdejním místě v Macho-
ňově pasáži. Věříme, že si každý vybere ze 
široké škály našich výrobků, máme pro vás 
připravené vánoční ozdoby všeho druhu, 
betlémy, bytové a kuchyňské doplňky, pol-

štáře, hračky, košíky, háčkované čelenky, by-
linky, dobroty atd. Za čtyři roky, co jarmark 
pořádáme, se naše skupinka Holek od An-
dělky rozrostla o nové členky, které mají ne-
jen šikovné ruce, ale hlavně zlatá srdce. Pře-
dem děkujeme vám všem, kteří společně s 
námi svým nákupem pomůžete nemocným 
dětem. Touto cestou bychom moc rády 
poděkovaly partnerům našeho jarmarku – 
jsme vděčné, že jsme opět získaly význam-
nou finanční podporu od města Pardubice, 

že na nás ani letos nezapomněl Pardubický 
kraj a obrovské díky patří Rozvojovému fon-
du Pardubice, který nám nabídl úžasný pro-
stor pro výdej výrobků v Machoňově pasáži. 
Veškerý výtěžek z prodeje poputuje jako 
každý rok na transparentní účet Nadačního 
fondu Šance onkoláčkům, jehož posláním je 
rodinám dětí materiálně a finančně pomá-
hat. Za loňský jarmark jsme jim mohly díky 
vám poslat 414.440,- korun. 

24.11. 17:00  Komentovaná prohlídka stálé expo-
zice Reflexe krajiny a přírody, VČG – zámek

24.11. 19:00  Pocta sbormistrům, Dům hudby

24.11. 19:00  Vlci na hranicích, Divadlo 29, pro-
mítání

24.11. 19:00  Žítkovské bohyně, VČD, divadlo

25.11. 10:00–18:00 Dny zdraví (6. ročník), Dům 
techniky, výstava

25.11. 10:00  Projekce pro seniory – Zátopek, 
CineStar, film

25.11. 15:00–17:30 Výstava Humor, Goethe-
-Zentrum Pardubice, výstava

25.11. 17:00  Hezky česky – Příběhy žítkovských 
bohyní, Krajská knihovna v Pardubicích, přednáš-
ka

25.11. 18:00  Cesta na konec světa – Antarktida, 
Ekocentrum Paleta, přednáška

25.11. 18:00  Pavla Bičíková: Kyrgyzstán – země 
vysokých hor a šťastných lidí, VČM – Zámek Par-
dubice, přednáška

25.11. 19:00  Big beat pro Charlieho, VČD – Malá 
scéna ve dvoře, koncert

25.11. 19:00  F-Klub, Doli Klub, koncert

25.11. 19:00  Hospodský kvíz, Centrum Kosatec 
– víceúčelový sál

25.11. 19:00  Tři veteráni, VČD, divadlo

26.11. 10:00–18:00 Dny zdraví (6. ročník), Dům 
techniky, výstava

26.11. 18:00  Chanson Trio CouCou v Centru 
Kosatec, Centrum Kosatec – víceúčelový sál, 
koncert

26.11. 19:00  Poetika, Kulturní dům Hronovická 
– Velký sál, koncert

26.11. 19:00  S Pydlou v zádech, VČD, divadlo

26.11. 20:00  Green Onyon, Doli Klub, koncert

26.11. 20:00  Trautenberk Tanz Metal, Atrium 
Palác Pardubice – Kongresové centrum, koncert

27.11. 9:00–16:00 Pernštejnský vánoční jarmark 
– Den pro dětskou knihu, Krajská knihovna v Par-
dubicích – dětské oddělení

27.11. 10:00–18:00 Pernštejnský vánoční jar-
mark – Den pro dětskou knihu, Knihovní centrum 
u Vokolků na Příhrádku

27.11. 10:00  Velká čertovská pohádka, Dům dětí 
a mládeže Beta – pracoviště Dubina, divadlo

27.11. 11:00  Tajný kryt, VČM – Zámek Pardubice, 
dětská prohlídka krytu civilní obrany

27.11. 13:00  Kryt civilní obrany, VČM – Zámek 
Pardubice, prohlídka

27.11. 13:00–15:00 Workshop pro děti od 6 let: 
Abeceda, Tvůrčí ateliér Východočeské galerie

27.11. 16:00  HBC Pardubice vs. Elba DDM Ústí 
nad Labem, Autosklo-H.A.K. Aréna, hokejbal

27.11. 18:00  Normální debil, VČD, divadlo

27.11. 20:00  Cityfest indoor edition, Atrium Pa-
lác Pardubice – Kongresové centrum

27.11. 20:00  Trzaska/Vrba/Pándi/Tokar (PL/CZ/
HU/U) – Meandér, Divadlo 29, koncert

28.11. 10:30 a 14:00  Hejblata, VČD, divadlo

28.11. 14:00  Taneční odpolední čaje, Kulturní 
dům Hronovická, akce pro seniory

28.11. 15:00  O ztraceném Večerníčkovi (studio 
Laik), VČD – Malá scéna ve dvoře, divadlo

29.11.–17.12. Andělé na Dubině, Dům dětí a mlá-
deže Beta – pracoviště Dubina, výstava

29.11. 16:00  Význam písní a říkadel pro raný 
rozvoj dítěte, Krajská knihovna v Pardubicích, 
přednáška

29.11. 19:00  Bláznivé nůžky, VČD – Malá scéna 
ve dvoře, divadlo

1.12. 16:00  Akademie volného času – Až na 
okraj města, Krajská knihovna v Pardubicích, 
přednáška

1.12. 17:00  Komentovaná prohlídka výstavy 
Zdenek Seydl: Abeceda, VČG – Dům U Jonáše

1.12. 17:00  Po stopách apoštola Pavla (Turecko a 
Řecko), Archa – Kavárna a knihkupectví, přednáška

1.12. 19:00  Radim Uzel – Ekonomie sexu, Dům 
techniky – Konferenční sál, přednáška

2.12. 18:00  Dušan Trávníček: Expedice Maroko 
2019, VČM – Zámek Pardubice, přednáška

2.12. 19:00  Jindra Černohorský – vánoční kon-
cert, Doli Klub

3.12.–4.12. Taxis Gladiator Race v Pardubicích, 
Dostihové závodiště Pardubice, běh přes pře-
kážky

3.12. 18:00  Dynamo Pardubice – Oceláři Třinec, 
Enteria arena – Velká hala, hokej

3.12. 20:00  Good Season a Bent Ticket, Doli 
Klub, koncert

4.12. 10:00–17:00 Sladké vánoce, VČM – Zámek 
Pardubice, akce pro rodiny

4.12. 10:00–10:45 Čarování s pohádkou, Krajská 
knihovna v Pardubicích – klubovna dětského od-
dělení, akce pro děti

4.12. 15:00  Mikulášská nadílka, Dům dětí a mlá-
deže Beta – pracoviště Dubina, akce pro děti

5.12. 12:00  Moderní architektura v Pardubicích 
v první polovině 20. století, VČM – Zámek Pardu-
bice, prohlídka

5.12. 15:00 a 17:00  Pohádky na vánoce, VČD – 
Malá scéna ve dvoře, divadlo

5.12. 18:00  Manželské večery – Pardubice, Ar-
cha – Sbor Církve bratrské

Alena Bukačová, pořadatelka
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Východočeské muzeum v  Pardubicích 
ve  spolupráci s  Univerzitou Pardubice při-
pravilo putovní výstavu autorů Pavla Mar-
ka a  Tomáše Libánka Pernštejnské ženy 
a Evropa. Z ní vybíráme zajímavé momenty 
do naší křížovky. Aktuální informace o celém 
projektu 500 let renesance ve východních 
Čechách najdete na  webové stránce vi-
lem500.cz.

V Čechách žijící pernštejnské ženy za-
sílaly svým příbuzným v Evropě různé dary. 
Patřily k nim například TAJENKA, hodiny 
a  různé bohoslužebné předměty. Velmi ce-
nění byli také čeští lovečtí psi a tažní koně.

Znění tajenky nám posílejte do data příš-
tí uzávěrky poštou nebo elektronicky na ad-
resy uvedené v tiráži na straně 19. 

Tajenka z  minulého čísla: SOŠKU JE-
ŽÍŠKA. Výherkyní se tentokrát stala paní 
Zuzana Procházková. Cena je připravena 
k vyzvednutí po e-mailové / telefonické do-
mluvě na Pernštýnském náměstí. 

Křížovka o ceny AUTOR:
JIRKA 

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

LYŽE S OBLIBOU URANOVÉ DOLY POTICHU SI 
NOTOVAT

SOVĚTSKÝ 
PRACOVNÍ 

TÁBOR
SOUHLAS ZNAČKA GALIA VELKÝ ŘEV

VŠECHNY 
ŠTYCHY V 
KARTÁCH

LISTNATÉ 
STROMY

DŘEVĚNÉ 
STAVENÍ

KRÁTKÝ FILMO-
VÝ SKEČ

ŽABÍ 
CITOSLOVCE

LIDSKÝ FOND
SRBSKÁ ŘEKA KLEPETÁČ

SLÁMA NA 
PODESTÝLKU

VÝROBNÍ 
SDRUŽENÍ

ŘÍMSKY 499

METROPOLE 
NORSKA NEVELIKÁ

ODŘÍKAVÝ 
ČLOVĚK

FINANČNÍ ODV. 
STÁTU

AUTOR R.U.R.
VOZIDLA DOVANOUT

VYMÍLÁNÍ 
POVRCHU

ORÁČ )
ZASTARALE)

TAJENKA

CIZOKRAJNÝ 
SUDOKO-
PYTNÍK

CYKLOHEXA-
NOL

TENISOVÁ SADA VALAŠSKÝ DŘE-
VĚNÝ STROPINDOEVROP. 

SOUHLÁSKA

BÁSNÍK (ZAST.)
ROUB CITOSL.

SYKOTU

KOD ETIOPIE NÁZEV ZN. 
FOSFORU

OBYVATEL 
ESTONSKA 

(ŘÍDCE)

ADAMOVA 
DRUŽKA

NĚMECKÁ AU-
TOMOBILKA

NOVOZÉLAND-
SKÝ PAPOUŠEK ZÁHADA ROČNÍ OBDOBÍ
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Veslaři ČVK Pardubice na konci září přepsali své dějiny!

GAMPA: potěšení a poučení pro oko, ucho a další smysly

Připomínky 17. listopadu i svátky „jiné“ hudby v Divadle 29

ViPKa – časová jízdenka v nové mobilní aplikaci

V pardubické GAMPĚ na Příhrádku 
probíhá až do konce listopadu výstava 
pod názvem Oko / Ucho. Jak už název 
napovídá, instalace, která je dílem čes-
ko-polské skupiny umělkyň, není pouze 
o dívání, ale také o naslouchání. Krom 
očí a uší však formát výstavy vyzý-
vá k zapojení i dalších smyslů: hmatu 

Hned třemi listopadovými akcemi si 
v Divadle 29 připomeneme Den boje za svo-
bodu a demokracii. V sobotu 6. 11. představí 
pardubickému publiku svůj nový projekt Zdi-
vočelí koně zpěvačka Monika Načeva. Ta si 
ke zhudebnění vybrala samizdatové básně 
z 60.–80. let minulého století od umělců, 
kteří byli pronásledovaní komunistickým 
režimem. Jsou mezi nimi Ivan Martin Jirous, 
Pavel Zajíček, Vladimíra Čerepková nebo 
Václav Hrabě. Support jí bude dělat velký 
songwriterský objev Amelie Siba, která za 

Jezdíte na časovou jízdenku a chce-
te ji mít v mobilu? Máme pro vás řešení 
– Virtuální pardubickou kartu – ViPKu. 
Aplikace slouží jako alternativa Par-
dubické karty, a to jako nosič časové 
jízdenky (neslouží jako elektronická pe-
něženka). Časovou jízdenkou v mobilu 
se prokazujete obdobně jako s Pardu-
bickou kartou. 

Mobilní aplikace ViPKa umožňuje po-
užívat mobilní telefon jako nosič časo-
vých kupónů, které si cestující zakoupil 
v eshopu DPMP. Využít lze pro kom-
pletní sortiment časových základních 

a  čichu. Tak například objekty z včelí-
ho vosku, kterých se můžete dotýkat 
a používat je jako poslechové lastury, 
vám při přiblížení k tváři krásně zavoní 
do nosu... Nutno dodat, že do galerie 
se vyplatí vracet: součástí expozice je 
totiž rovněž experiment s pěstováním 
hub. V amatérské mykologické labora-

svoji loňskou desku Dye My Hair získala 
téměř všechna tuzemská hudební ocenění.

V úterý 16. listopadu uvedeme nové 
představení z dílny pražského Studia Hrdi-
nů a režiséra Miroslava Bambuška Duchov-
ní a  totalita, které se zaměřuje na životní 
pouť a pastorační činnost kněze a teologa 
Josefa Zvěřiny. Hvězdně obsazené scénic-
ké čtení s hudbou Vladimíra Franze doplní 
beseda, které se zúčastní kněz Tomáš Pe-
tráček a historik Petr Blažek. Moderovat ji 
bude Petr Fischer.

i  zlevněných jízdenek, tj. včetně dese-
timěsíční studentské jízdenky, 365den-
ních jízdenek pro dospělé i seniory, aj.)

Cestující si zvolí, zda bude využí-
vat plastovou Pardubickou kartu nebo 
ViPKu (nelze mít současně aktivní oba 
nosiče). Pomocí mobilní aplikace ViPKa 
se pak může odbavit dvěma způsoby 
–  pomocí QR kódu, kdy se na obrazov-
ce mobilního telefonu zobrazí všechny 
informace o platnosti jízdenky, nebo 
prostřednictvím NFC, tedy přilože-
ním zadní strany mobilního telefonu 
k bezkontaktní čtečce. Pro úspěšnou 

toři zde bují podhoubí a z pěstebních 
vaků se pomalu derou ven kloboučky 
hub. Nejen těm, kteří by se do domá-
cího pěstění hub chtěli sami pustit, do-
poručujeme přednášku Jonáše Grusky, 
zvukového umělce, hudebníka a dychti-
vého mykologa, která je součástí dopro-
vodného programu k výstavě a která se 

Do předlistopadových časů se pomysl-
ně vrátíme i ve čtvrtek 18. 11, kdy v Divadle 
29 zahraje kapela Drť. Skupina složená ze 
špičkových slovenských hudebníků se zpě-
vákem Michalem Kaščákem v čele přijede 
s programem Puntičkár, který je dosud 
nevídaným experimentem představujícím 
zhudebněné výroky bývalého šéfa komuni-
stické StB Alojze Lorence.

V listopadu se v Pardubicích mj. před-
staví i dvě špičkové mezinárodní kapely sli-
bující velký zážitek milovníkům neortodox-

komunikaci je zároveň potřeba mít 
spuštěnou mobilní aplikaci ViPKa na zá-
ložce „aktivní kupon“ a zapnutou NFC 
komunikaci.

Aktivace mobilní aplikace ViPKa 
1. Registrujte se/přihlaste se do eshopu 
DPMP 
2. Zažádejte si o virtuální kartu pro-
střednictvím žádosti na eshopu
3. Vyčkejte na schválení žádosti
4. Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci 
ViPKa
5. Přihlaste se do mobilní aplikace k ak-
tivaci virtuální karty

Tradiční závěr veslařské sezony 
v  Račicích obstaraly dva na sebe na-
vazující šampionáty. Nejprve se veslaři 
z celého Česka utkali o medaile při mis-
trovství ČR ve sprintu 2021, následně 
úspěšně pokračovali mistrovstvím ČR 
družstev na klasických tratích.

Na trati 500 m byli nejúspěšnější 
závodníci ČVK Pardubice, kteří posbí-
rali hned 16 zlatých medailí a mistrov-
ských titulů ve sprintu na 7 lodích. Ná-
sledně vyhráli s 12 zlatými mistrovství 

uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu od 
18:00. Jonáš nás seznámí s praxí prů-
zkumu, rozpoznávání a mikroskopické-
ho identifikování hub. Ukáže, jak vyfotit 
muchomůrku, jak studovat spóry pod 
mikroskopem nebo naklonovat houby 
z lesa. Bude toho však mnohem víc.

ního jazzu a „jiné“ hudby. Ve středu 10. 11. 
vystoupí v D29 trio Triche, které je otevřené 
všem vlivům od minimalistického jazzu až 
po komorní punk. V sobotu 27. 11. se pak 
můžeme těšit na kvartet špičkových impro-
vizátorů z Polska, ČR, Maďarska a Ukrajiny 
Trzaska/Vrba/Pándi/Tokar. Lídrem projektu 
je saxofonista a skladatel Mikołaj Trzaska, 
ikona polského jazzu a autor hudby k fil-
mům Volyň či Klér.

Podrobnosti na www.divadlo29.cz. 

Mobilní aplikace ViPKa je ke stažení 
ZDARMA na Google Play a App Store.

Co když se vám vybije telefon? 
Odpovědností cestujícího je předložit 
platný jízdní doklad tak, aby byla za-
ručena úspěšná přepravní kontrola.

Co dělat v případě problému 
s  jízdenkou? Ozvěte se na infolin-
ka@dpmp.cz. Nejlépe je poslat infor-
mace o jízdence, účtu, případně spoji 
a čase. Podle toho budeme schopni 
dohledat potřebné informace.

ČR družstev 2021 – velký boj ve sbí-
rání bodů svedli veslaři ČVK Pardubice 
a  VK Blesk. Z celkového vítězství se 
nakonec o 1,94 bodu radovali pardu-
bičtí závodníci.

„Je radost být u přepisování klu-
bových dějin! Historický úspěch je 
krásným dárkem k 80. výročí klubu!“ 
okomentoval obrovský úspěch pardu-
bického klubu předseda Karel Kroulík. 

Celkem tak pardubičtí veslaři získali 
bronz v Českém poháru! Gratulujeme!

Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29

Jitka Malinská, DPMP

Šárka Zahálková, GAMPA



Nač plénum diskutujících přišlo? 
Nepřineslo setkání více otázek 
než odpovědí? A jak dál? –—— 
Přečtěte si na webových strán-
kách → www.gampa.cz / záložka 
– Umění pro veřejný prostor.

Jak byste na otázky odpovědě-
li vy? A jaké otázky vám v dis-
kuzi chybí? ——— Budeme rádi, 
když nám napíšete na náš e-mail: 
info@gmpardubice.cz.

O ČEM TO SPOLU HOVOŘÍ?
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UMĚNÍ PRO  
VEŘEJNÝ  
PROSTOR  
PARDUBIC

JAK SI ROZUMĚT?
Veřejný prostor, v němž svou důle-
žitou roli hraje také umění, je pro-
storem setkávání, sdílení a spo-
lečného dialogu. Ale i v něm může 
docházet k nepochopení, konflik-
tům, kolizím, a to leckdy nechtě-
ným, či iniciovaným dobrým 
úmyslem. Jak tomu předcházet? 
Jedním z nástrojů je určitě ote-
vřená diskuze, do které je zapoje-
na veřejnost, odborníci i zástupci 

města a jeho vedení. I proto měst-
ská galerie GAMPA ve spolupráci 
s Východočeskou galerií v Pardu-
bicích, Východočeským muzeem 
a městem Pardubice na konci zá-
ří uspořádala sérii kulatých sto-
lů, u nichž společně diskutova-
li umělci, kurátoři, pedagogové, 
politici, úředníci a mnozí další, 
kterým téma veřejného prostoru 
a umění není lhostejné.

Jaký je rozdíl mezi koordinátorem
veřejných prostranství a kurátorem umění ve

veřejném prostoru? Jaké role by měli zastávat?
V čem jsou důležití?

Jak pečovat o existující umělecká díla
ve městě a jak podporovat vznik děl nových? Kdy 

a proč upřednostňovat dočasné instalace a zásahy 
před těmi trvalými?

Jak zajistit ekologickou
udržitelnost umění a kultury?

Co je to re-use centrum
a jak by mohlo fungovat

v kontextu Pardubic? 

Jak s veřejným
prostorem souvisí umělecké

vzdělávání?

Proč je důležitá spolupráce
s odborníky a proč má smysl

hodnotit a evaluovat?



Strana 20

Radniční zpravodaj  11 |  2021

Informace v listopadovém zpravodaji jsou aktuální k 1. 11. 2021.

Toulky historií Pardubic 

V minulých Toulkách jsme se pokusili ukázat význam Pardubic jako důleži-
tého vojenského opěrného bodu. Objasnili jsme si přitom, co předcházelo tomu, 
aby se tu usadila natrvalo vojenská posádka. Po roce 1776 se v Pardubicích 
začala stavět jezdecká kasárna. V dnešním pokračování se pokusíme přiblížit 
některé aspekty života posádkového města. 

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Po roce 1776 Pardubice ztratily staré 
městské opevnění. To ostatně už nemělo 
z vojenského hlediska svůj někdejší význam. 
Místo hliněného valu a kamenných hradeb 
obepínajících ze tří stran historické jádro 
města začal vyrůstat pás přízemních budov 
vojenských jezdeckých kasáren. Byly to koň-
ské stáje, mezi nimiž tu a tam nalezly útulek 
nezbytné provozní prostory a dílny (např. 
kovárna). Zřízení jezdeckých kasáren výrazně 
poznamenalo další historický vývoj Pardubic. 
Zatímco dosud se tu objevovaly různé vojen-
ské útvary víceméně příležitostně na delší či 
kratší dobu, nyní (od konce 18. stol.) se staly 
posádkovým městem natrvalo. Armáda Par-
dubice zcela opustila až na přelomu 20. a 21. 
stol., nepočítaje z tohoto hlediska epizodické 
období německé okupace za druhé světové 
války. Je pravda, že jezdecké vojsko, které se 
v Pardubicích usadilo na více jak 150 let, stří-
dalo tu své útvary (husaři, huláni, dragouni), 
ale kontinuita se nepřerušila. Časem naopak 
v Pardubicích přibývaly další vojenské kontin-
genty: po první světové válce sem přišlo že-
lezniční vojsko, které po druhé světové válce 
nahradili ženisté, přibylo letectvo a  spojaři, 
nemluvě o okrajovém působení dělostřelec-
tva. Vojáci se tedy po roce 1776 začali ne-
smazatelně vrývat do tváře města: v dobrém 
i zlém, přičemž to „dobré“ jasně převládalo. 
Sledovat, jak se fenomén vojenské posádky 

projevoval v čase, je velice zajímavým téma-
tem. Přes řadu publikovaných dílčích studií 
dotýkajících se této tématiky je tu pro histo-
riky stále dost zatím důkladněji neprobáda-
ného prostoru. Uveďme tedy na tomto místě 
aspoň pár příkladů vlivu přítomnosti vojska 
na život města. Příslušníci velitelského sboru 
jezdeckých útvarů dislokovaných v Pardubi-
cích (jednalo se většinou o 40 až 50 důstoj-
níků) pocházeli často ze šlechtických rodin. 
Mnozí tu žili po dobu své služby i s rodinami, 
někteří tu kupovali domy, případně se tu ženi-
li, zakládali rodiny a po skončení služby se tu 
usazovali natrvalo. Poměrně dost takových 
případů bychom našli na konci 18. a v první 
polovině 19. stol. na dnešní třídě Míru, v Jin-
dřišské ulici a jinde. 

Zmiňme se o jednom takovém případu. 
V roce 1840 se usadil na dnešní třídě Míru 
v domě čp. 59 plukovník zdejšího husarské-
ho pluku František kníže Lichtenštejn. Přivedl 
sem tehdy svou mladou ženu, společensky 
náročnou hraběnku Potockou. Na její počest 
uspořádal s ostatními důstojníky v Pardubi-
cích hned 15. září 1841 první parforsní hon 
(štvanici na jelena). Lichtenštejn dům také 
hned přestavěl a v přízemí nechal zřídit dů-
stojnické kasino. Pardubice opustil v roce 
1845, dům se potom dočkal velké luxusní pře-
stavby koncem 19. stol. a důstojnické kasino 
tu fungovalo až do první světové války.  

Parforsní hony se po roce 1841 udržely. 
Tradičně se konaly v podzimních měsících 
po dobu několika dnů, zpravidla i více týdnů. 
Postupně se staly velmi populární a do Pardu-
bic se na ně sjížděla společenská smetánka z 
celého Rakousko-Uherska a sousedních zemí, 
pochopitelně i se svým služebnictvem; leckdy 
sem přijížděli i členové vládnoucího habsbur-
ského rodu. Po dobu honů se v Pardubicích 
konávaly četné společenské zábavy a do-
provodné programy, například dostihy (první 
se běžel na upravené dráze u Popkovic roku 
1856). To všechno přinášelo vítaný zisk míst-
ním řemeslníkům, majitelům restaurací i vět-
ších domů (příjmy z pronájmů na ubytování). 
Dnes by to všechno ekonomové zahrnuli 
do kategorie vítaných příjmů z „kongresové 
turistiky“. Někdy na začátku 20. stol. se prý 
ve Vídni vyprávělo o výborné pardubické Ku-
chyňkově šunce (František Kuchyňka byl mj. 
též starostou města) nebo o výborné produk-
ci sedlářské dílny Františka Hladěny aj.

V roce 1874 se podařilo připravit pro do-
stihy zvlášť vydařenou, náročnou překážko-
vou dráhu. Na honech se ten rok očekávala 
vzácná návštěva císaře Františka Josefa I. 
a  císařovny Alžběty (Sisi) a pořadatelé se 
chtěli vyznamenat. Císař a císařovna sice na 
hony do Pardubic přijeli, ale dostihu se neú-
častnili, museli odjet dřív. Dostih měl přesto 
mimořádný úspěch; obdivně se o něm psalo 
i v cizině. A tak se tenkrát zrodila Velká par-
dubická steeplechase, dodnes rodinné stříbro 
našeho města. Genetická souvislost zrodu 
tohoto pokladu s existencí jezdecké posádky 
a parforsních honů je nabíledni.

Důstojníci i řadoví vojáci trávili ve městě 
i všední dny. Pokud jde o období od poloviny 
19. stol. do první světové války, představovali 
příslušníci vojska zhruba 3 až 5 % evidova-
ných obyvatel Pardubic. Po válce, v období 
první republiky, toto číslo ještě vzrostlo, při-
bližně o tři procentní body. Všichni ti vojáci 
a důstojníci se stávali vítanými zákazníky 
obchodníků a poskytovatelů služeb, jakými 
byli například i fotografové. Vítanými se stá-
vali přirozeně v hostincích a restauracích. Jich 
měly Pardubice požehnaně. Nyní je máme 
díky nedávno vydané knížce Jiřího Razska-
zova a jeho spolupracovníků docela solidně 
zmapované; nikdo se však zatím nepokusil 
o srovnávací studii hustoty těchto zařízení 
v přepočtu na počet obyvatel s obdobně 
velkými městy, nejlépe východních Čech, a 
v určitých historických periodách. Byly v tom- František Šebek

to směru Pardubice vybaveny restauracemi 
a  hostinci standardně nebo nadprůměrně? 
A pakliže ano, co za tím stálo? Vojsko (jak se 
hypoteticky domnívám)? V každém případě 
vojáci přinášeli do města jistou míru frivolnos-
ti a společenského vzruchu. Tyto projevy, pře-
sahující občas vžité normy (ovšem ty se s ča-
sem mění), bedlivě sledovalo veřejné mínění a 
ochotně o nich psal místní tisk. Patřilo to ke 
koloritu města majícího vojenskou posádku.  

Tak například v září 1908 se na českém 
zemském sněmu jednalo o reformě zemské-
ho zřízení a uvažovalo se o zřízení krajů jako 
článků státní správy a samosprávy. Disku-
tovalo se o počtu krajů a na jednacím stole 
se mimo jiné objevila alternativa jediného 
východočeského kraje. Jeho sídlo mělo být 
v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Nako-
nec k ničemu takovému (asi naštěstí) nedo-
šlo. V době diskusí a úvah se ale v jedněch 
královéhradeckých novinách objevil koncem 
října 1908 článek, kde se vysvětlovalo, proč 
že přece není možné, aby se Pardubice staly 
sídlem kraje. Vždyť prý každý ví, že Pardubice 
jsou „městem nočních brlohů a hazardních 
heren, město vojenských posádek a lehkých 
dámiček polosvěta“. Proti takovým urážlivým 
slovům se na základě usnesení městské rady 
Pardubic oficiálně písemně ohradil starosta 
města František Kuchyňka, sám rodilý Hra-
dečan. Přes ty „lehké dámičky polosvěta“ by-
chom se asi dostali k otázce místní prostituce 
a její intenzity v různých obdobích. Více infor-
mací z Pardubic o tom máme pro období první 
republiky, ale komplexně a na potřebné úrovni 
to téma dosud není rovněž ještě zpracováno.

Během 19. a na počátku 20. stol. se ně-
kdy stávala složitou otázka celkových vztahů 
některých vojenských kontingentů s místním 
obyvatelstvem. Promítaly se do toho mimo 
jiné jazykové bariéry, například když tu půso-
bily oddíly sestavené z převážně maďarsky 
mluvících vojáků i důstojníků; někdy tu hrá-
ly roli národně politické postoje důstojníků 
apod. Přátelsky naproti tomu přijímali místní 
např. krátce před první světovou válkou pří-
slušníky posádky dragounského pluku, které 
velel oblíbený rytmistr, Slovák Chlapec. Vztah 
místních obyvatel k vojenským posádkám se 
potom výrazně zjednodušil po vzniku Česko-
slovenska.

Existence vojenských posádek význam-
ným způsobem také ovlivňovala vývoj sta-
vební podoby města. O tom si ale povíme více 
příště.

Důstojnické kasino na dnešní třídě Míru (čp. 59) na pohlednici z roku 1913 (originál 
ve sbírce pohlednic VČM). 
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