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Kamenný kruh druidů
u Počátek na Vysočině láká
k meditaci a zklidnění duše
Zkuste se v dnešní uspěchané
době alespoň na chvíli zastavit,
nadechnout se čerstvého
vzduchu, rozhlédnout se po
okolí a pokusit se najít svůj
vnitřní klid. Pro mnohé z nás
to není ani zdaleka snadný
úkol. Na louce za resortem
Svaté Kateřiny toho však
docílit můžete. Ocitnete se
totiž u kamenného kruhu,
který připomíná tolik známý
Stonehenge.
Tato zajímavost vznikla
v roce 2014 na louce za
resortem Svatá Kateřina
nedaleko Počátek na Vysočině.
Dílem je kruh vytvarovaný
kameny vztyčenými do výšky.
Kruh o průměru 34 metrů
tvoří 33 menhirů a prostřední
kámen, který se nachází ve
výšce 717 m n. m. Obvod kruhu
činí magických 108 metrů
a toto číslo vzbuzuje řadu
emocí a prolíná se snad všemi
kulturami.
Kruh je výjimečný hlavně
kamenem v jeho středu,
který stojí na třech menších
podstavách. Toto uspořádání
používaly již v historii některé
severské kmeny. Energetické
vlastnosti kamene umožňují
člověku funkce, které ostatní
kamenné kruhy nemají.
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Anna Petruželková

Kamenný kruh druidů u resortu Svatá Kateřina v Počátkách. Foto: Vít Míka
Dílo bylo nazváno „Kamenný
kruh druidů“ a pro hosty
resortu Svatá Kateřina
bude toto místo sloužit také
ke společným cvičením
a meditacím pod vedením
zkušených lektorů.

Jak kamenný kruh vypadá?
Kruh byl vyznačen a rozdělen
do 32 stejných výsečí s kameny,
které stojí na jeho obvodu.
Ze západní strany byla
postavena vstupní brána,
čímž bylo dosaženo celkového
počtu 33 kamenů. Jednotlivé

sv. Kateřiny a na dohled
od něj stojí také kostel sv.
Kateřiny. Od pramene se
vydáte krásnou alejí, která vás
zavede až na louku, na jejímž
vrcholu už zdálky uvidíte
magický Kamenný kruh druidů.
kameny rozhodně nejsou žádní
Od kamenného kruhu
drobečkové. Rozmezí jejich
pokračuje naučná stezka
výšky se pohybuje mezi 1,6 až
k prameni řeky Jihlavy u obce
4,2 metry.
Každý z kamenů má hmotnost Jihlávka. Pokud se vydáváte na
procházku s dětmi, tento delší
několika tun a jejich nemalá
úsek je možné bez problému
část je ještě zakopaná v zemi,
vynechat. Podívat se ale můžete
aby bylo dosaženo správné
k pramenům sv. Markéty a sv.
stability. Nejvyššími kameny
Vojtěcha, u kterých najdete
byly vyznačeny jednotlivé
i lavičky k odpočinku.
světové strany včetně západní,
již zmiňované, vstupní brány.

Zajímavosti
Zajímavostí tohoto místa, které
připomíná Stonehenge na jihu
Anglie, je také skutečnost, že
přesně středem kruhu prochází
evropské rozvodí Severního
a Černého moře, což dodává
místu jedinečnou sílu.

K českému Stonehenge
naučnou stezkou

Vstupní brána do českého Stonehenge. Foto: Antonín Stára
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Naučná stezka s názvem
K pramenům počátek a okolí
začíná u sokolovny v Počátkách.
Stezka vás zavede k prameni

Kontakt:

Resort Svatá Kateřina
Počátky 327
394 64 Počátky
Tel: 565 456 666
E-mail:
recepce@katerinaresort.cz
Web: www.katerinaresort.cz
Další tipy na výlety
naleznete na fajnvylety.cz.
Staňte se členem FB skupiny
Fajnvylety.cz a získejte tak
přístup ke stovkám tipů
a možnost podělit se o zážitky
z vašich výletů.

úvodem

pardubickajednicka.cz

Advent v Pardubicích
opět voní perníkem
PARDUBICE – Akci Advent s vůní
perníku si mohou obyvatelé
i návštěvníci Pardubic užívat i letos.
Po úspěšném prvním ročníku, kdy
kavárny a cukrárny ve městě nabízely perníkové dobroty jednu lepší
než druhou, se pořadatelé, tedy
pardubické infocentrum a radnice,
rozhodli pokračovat i letos.
„Chuť i vůně perníku byla loni,
tedy v době plné protiepidemických opatření, velmi příjemným bonusem adventního času v Pardubicích. Registrovali jsme milé ohlasy
od obyvatel města i kavárníků, že
se mohli zapojit. A děkuji jim i nyní
za opětovně nadšený přístup

Věděli jste?
• Výroba perníku vyžadovala nejen
velký řemeslný um, ale byla též
poměrně nákladná. Základní
surovinou pro výrobu perníku
je včelí med. Do medového těsta
s vaječnými žloutky se přidávalo různé koření, hlavně pepř,
v jiných, často tajných a pečlivě

a těším se, že i letos ochutnám
typickou pardubickou pochoutku v mnoha variantách,“ uvedl
primátor města Pardubic Martin
Charvát.
Nezaměnitelná vůně tohoto
lahodného pečiva se letos line
od perníkářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od první adventní neděle,
která letos připadla na 28. listopadu. Po celý předvánoční čas tak
bude možné do místních cukráren
a kaváren chodit ochutnávat perníkové speciality. „Potěšilo nás, že
počet zapojených kaváren letos
stoupl. Každá provozovna si pro
vás znovu připravila něco originál-

ního - v nabídce nebude chybět
žitný perník, perníkový cheesecake, rumové perníčky a mnoho
dalších perníkových dezertů.
Z nápojů určitě ochutnejte kávu
a horkou čokoládu s perníkovým
kořením nebo perníkovým
likérem,“ jmenuje pořadatelka
Miloslava Christová, ředitelka
Turistického informačního centra
Pardubice.
Infocentrum letos spustilo nový
web, kde budou označeny všechny
zapojené kavárny a kde bude také
možné dozvědět 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 ‚perníkové´ kavárny - určitě poznáte,
zač je v Pardubicích perník!“ uvedla
ředitelka infocentra Christová.
Více informací naleznete
na www.ipardubice.cz nebo
na www.adventsvuniperniku.cz. ❚

Zdroj: www.pardubice.eu

střežených recepturách nechyběl
koriandr, anýz, muškát, skořice,
zázvor, hřebíček nebo i bezový
květ a jiné další přísady.
• Perníkové pečivo navíc nelákalo
jen svou lahodnou chutí, bylo
i potěšením pro oči. Vděčilo za
to ručně vyřezávaným dřevěným
formám neboli kadlubům, ve

kterých se perníky tvarovaly.
Jejich výroba byla ovšem také
poměrně nákladná, také proto
platil perník za skutečně exkluzivní zboží.
• Pardubice začínají svůj perníkářský věhlas od počátku
16. století, kdy město velebili páni
z Pernštejna. Sláva pardubického

perníku v pravém slova smyslu
však přichází na konci 19. a hlavně
počátku 20. století, kdy přechází
řemeslné perníkářství hned
do několika nově vzniklých
cukrárenských továren, které se
zaměřují na výrobu levnějšího perníku a vyvážejí jej do celé Evropy.
 Zdroj: www.adventsvuniperniku.cz

Editorial
Vážení spoluobčané,
v prastarých legendách se
říkávalo, že Lucie, jejíž svátek
slavíme před Vánocemi, chodila do domácností a kontrolovala,
zda má hospodyňka uklizeno. Úklidem prostorů
a předmětů, jež zrcadlí naše vnitřní já, jako
bychom porovnávali sami sebe. Pojďme se na
chvilku zklidnit a do příprav zapojit pokud
možno všechny členy rodiny, bez stresu napéct
vánoční cukroví, nachystat betlém, nazdobit
vánoční stromek.
Advent (z latinského adventus – příchod)
započal 28. listopadu a končí na Štědrý den
po západu slunce. Každá adventní neděle nese
své jméno: 28. 11. 2021 – Železná neděle,
5. 12. – Bronzová neděle, 12. 12. – Stříbrná
neděle, 19. 12. – Zlatá neděle.
Adventní doba je obdobím ztišení, kajícnosti,
pokory a rozjímání, kdy si můžeme užívat tradic,
které se dědí z pokolení na pokolení. Stůl ozdobí
adventní věnec se čtyřmi svíčkami, jež mají svoji
symboliku.
První svíčka je svíčkou naděje a očekávání
a někdy se nazývá svíčkou proroků, kdy Izaiáš
předpověděl narození Ježíše Krista. Druhá
svíčka se zapaluje na bronzovou neděli, podle
tradic je označována jako svíčka betlémská

a je považována za svíčku lásky. Třetí svíčka
na adventním věnci je jediná v jiné barvě, a to
v růžové. Představuje radost. Čtvrtá svíčka se
nazývá svíčkou andělskou a prezentuje pokoj
a mír.
Nezapomeňme také na „barborky“, jemně
narůžovělé květy třešně nebo jabloně, které
v dnešní době vnímáme spíše jako dekoraci,
měly pro předky symbolický význam čistoty
a světla. Když vykvetla přesně na Štědrý den,
říkalo se, že se dívka do roka vdá. A taky buďme
hodní, aby nás s dárky mohl přijít navštívit svatý
Mikuláš. Jmelí nám zase přinese do domu štěstí
a požehnání.
Tradice zdobení smrku, jedle či borovice se
k nám dostala z Německa a stromky byly původně zavěšovány za špičku ke stropu a byly zdobeny
sladkým pečivem, perníčky, jablky nebo hruškami. Dnes nám vánoční strom stojí pevně na
zemi a zdobíme je sušenými citrusy, skleněnými
ozdobami… každá rodina podle svého.
Celý advent pomalu směřuje k jednomu dni.
A pak je to konečně tady!
Štědrý den je naplněn radostí a očekáváním
hlavně pro děti. Den se nese ve znamení přípravy
na štědrovečerní večer. Poledním jídlem na
Štědrý den bývá staročeský kuba, což je jídlo,
jehož základem jsou kroupy a houby.
U krásně prostřeného stolu se schází celá rodina, podává se tradiční rybí polévka, smažený

kapr a bramborový salát. Ke stolu by se mělo
usednout až tehdy, když vyjde první hvězda
na obloze. Pod talíř se dává kapří šupinka nebo
mince, která zajistí dostatek peněz v příštím
roce. Na prostřený stůl se dává miska s čočkou (pro hojnost peněz) a česnek (proti zlu),
v některých rodinách se maluje medem křížek
na čelo.
U stolu by měl být sudý počet strávníků
– pokud tomu tak není, prostírá se talíř pro
nenadálého hosta. Během večeře se nesmí vstávat od stolu a odcházet, kdo se pravidlem neřídí,
nemusel by příští Vánoce být s námi pospolu.
Lidové tradice říkají, že se na Boží hod
vánoční 25. prosince nemá pracovat. Dokonce
se nesměly stlát ani postele a v domě nesmělo
viset žádné prádlo, aby to nepřineslo neštěstí.
Vážení spoluobčané, mysleme prosím
v těchto nelehkých časech na své rodiny, na své
bližní, na své přátele. Věřte mi, že je to hodnota
z nejcennějších, co v životě máme, proto si naordinujme pohodu s rodinou, přáteli se sklenkou dobrého moku, talířem pochoutek, fajn
filmem, knihou nebo procházkou a nenechme
si cenný čas nikým a ničím zkazit.
Krásné svátky vánoční, ať vám přinesou
chvíle radostné a v novém roce lásku, svornost
a všeho hojnost vám přeje
Alena Stehnová,
starostka MO Pardubice I
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Využijte Milostivé léto.
Přichází s ním šance
na život bez dluhů
RADIM JELÍNEK – vedoucí
odboru Kancelář primátora
Magistrátu města Pardubic
PARDUBICE – Pardubičtí zastupitelé se připojili k celorepublikové
akci Milostivé léto a prostřednictvím městských a příspěvkových
organizací aktivně vyzívají
k uhrazení původního dluhu
bez navýšené částky o poplatky a úroky. Jedná se o velkou
šanci pro mnoho lidí v dluhových
pastech.
Lidé, kteří „spadli“ do exekucí
kvůli dluhům u státních institucí,
mají jedinečnou šanci se z toho
vymanit v časově omezené době
od 28. října 2021 do 28. ledna 2022
a znovu tak začít normální život.
Pokud v této lhůtě 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
příležitost pro mnoho lidí, jak se
vymanit z dluhové pasti. Máme
řadu klientů, kteří se potýkají s dluhy, kdy jim z původní
pohledávky například za nezaplacení jízdného v MHD nebo
poplatku za popelnice v řádu
stokorun vyšplhá dluh na desítky
tisíc korun,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí pardubického
magistrátu Iva Bartošová.
„Problémem ale může být,
že tito lidé nebudou mít ani na
zaplacení jistiny 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
a spolu s poplatkem 908 korun
za zastavení exekuce, bude mu
odpuštěna celková exekuce ve
výši 18 000 korun.

Příležitost i pro věřitele

Milostivé léto se vztahuje na ty,
co mají dluh u veřejnoprávních
institucí, třeba u zdravotních po-

Jízdné v prosinci
o několik korun podraží
❙❘ Pardubický kraj a Královéhradecký kraj od 12. prosince
změní ceník jízdného ve veřejné regionální dopravě.
PARDUBICE –Hlavním důvodem změny je
snaha nepřistupovat k plošnému omezování autobusových a vlakových spojů v obou regionech.
Kraje tím také reagují na zdražování vstupů
v čele s vývojem cen pohonných hmot a dalších
provozních nákladů.
„Úprava ceníku umožní částečné vyrovnání
ekonomických ztrát, respektive výpadku příjmů
v krajském rozpočtu nejen v důsledku snížení
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poptávky na cestování veřejnou dopravou
v souvislosti s pandemickými opatřeními,
ale také například kvůli prudkému nárůstu
cen pohonných hmot a dalších provozních
nákladů. Je třeba připomenout, že vyjma dílčí
úpravy obyčejného jízdného v roce 2019 se
v Královéhradeckém kraji jedná o první větší
úpravu ceníku jízdného od roku 2013,“ uvedl
radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř

jišťoven, nemocnic, u dopravního
podniku nebo třeba za nájem
u obce. Toto tříměsíční období
může být výhodné pro obě strany. Jak pro zodpovědné 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 příležitost využít, ať se obrátí
na svého exekutora.
❚

odpovědný za oblast dopravy. Změna ceníku
od 12. prosince bude pro běžného cestujícího
znamenat zdražení v řádech korun. „Pokud
cestující nyní hradí jízdné v hotovosti a nově si
pořídí bezkontaktní čipovou kartu IREDO, tak
se cena jízdného prakticky nezmění, což je určitá
motivace pro cestující, aby si tuto naši kartu
na pravidelné cestování pořídili. Chceme tak
v rámci úprav cen jízdného zvýhodnit pravidelné
cestující tak, aby na ně byly dopady co nejnižší,“
řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro
oblast dopravy Michal Kortyš.
Od 12. prosince je novinkou rozšíření platnosti síťové jízdenky pro kolo i na vlaky Českých
drah a zavedení roční síťové jízdenky za 14 652
korun, se kterou mohou lidé cestovat v obou
krajích se všemi dopravci zapojenými do IDS
IREDO. 
Zdroj: www.pardubickykraj.cz

děje se
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Svoz odpadů
Stanoviště VOK

Den přistavení Přistavení v týdnech
Pondělí

9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 31, 33, 37, 39, 41, 43,
45, 49, 51

Úterý

10, 16, 19, 22, 28, 34, 37,
40, 43, 46, 49, 52

Závodu míru –
parkoviště u školy

Čtvrtek

11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,
32, 35, 38, 41, 44, 47, 50

Židov – ulice Na Haldě,
zpevněná plocha
za mostkem přes Haldu

Pondělí

9, 12, 14, 18, 20, 23, 24,
26, 29, 32, 35, 36, 38,
40, 41, 42, 44, 46, 47, 50

Sezemická –
nám. Pospíšilovo

Středa

10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24,
26, 30, 32, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50

Bratranců Veverkových –
proti parkovišti (u č. p. 2337)

Středa

13, 17, 21, 25, 30, 35, 39,
43, 48

Bělobranské nám.

Středa

13, 17, 21, 25, 30, 35, 39,
43, 48

Karlovina - Arnošta
z Pardubic, vedle č. p. 2616

Středa

15, 28, 41, 49

Bubeníkovy sady –
Bulharská, chodník k lávce
Macanova x U Marka

Závodu míru – Poseidon

Úterý

11, 23, 37

Spořilov – u zábradlí

Úterý

10, 12, 14, 16, 18, 22, 24,
26, 30, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50

Bulharská – u rychlodráhy

Čtvrtek

15, 21, 37, 45

Bulharská
(Škroupova x Benedettiho)

Pátek

37, 42, 46, 48

Havlíčkova u věžáku u č. p. 445

Čtvrtek

9, 14, 23, 36, 49

Webové semináře o rodině
a vztazích zvládnete
z pohodlí svého domova
PARDUBICE – Zveme vás na
setkání s kvalitními a zkušenými
lektory. Jednotlivé webináře jsou
zaměřeny na aktuální poznatky

v trendu ve výchově dětí, rizikové
oblasti, se kterými se naše děti
setkávají, ale také na to, jak lze
překonat a využít krize v rodinných a partnerských vztazích
nebo jak efektivně zvládat stres,
který je nedílnou součástí našich
životů. Webináře vám umožní
získat nejen nové informace
k danému tématu, ale budete mít
možnost zeptat se lektora na to,
co vás zajímá nebo trápí. Konají se
vždy od 17:00 do 18:30 hodin.
Odkaz pro připojení naleznete
na internetových stránkách
www.krajprorodinu.cz. 
(red)

Nejbližší program webinářů:
9. prosince 2021

Emoční a sociální vývoj mozku dítěte

18. ledna 2022

Rizika sociálních sítí

22. února 2022

Přání v partnerských vztazích

15. března 2022

16 maličkostí, na které při výchově nezapomínat

19. dubna 2022

Fakta a mýty o drogách

24. května 2022

Stres a relax

Inzerce

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Libor VRBICKÝ

Vít VRBICKÝ

Lze INZERCI zahrnout do režimu

NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

ANO!
Pro více
informací nám napište na
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ná

RV2100139/155

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

hra

• fyzická ochrana budov a majetku

• úklidové služby

• centrální ochrana PCO

• recepční služby

Tel.: 495 511 544
servis@esosecurity.cz

dn

í pl

ně

ní

www.esosecurity.cz
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Emoce i unikátní videa. Institut Paměti
národa podává svědectví o minulosti
❙❘ Na konci listopadu otevřela neziskové organizace
Post Bellum první Institut Paměti národa v České
republice, a to v centru Pardubic. Podzemní výstavní
prostor pod Machoňovou pasáží nabízí návštěvníkům
historický materiál v zajímavé multimediální podobě.
TOMÁŠ HELLER – ředitel
regionální pobočky Paměť
národa Východní Čechy
PARDUBICE – Moderní dějiny očima pamětníků klíčových událostí
20. století dokreslené silným
emočním a audiovizuálním zážitkem. To nabízí od 29. listopadu
otevřený Institut Paměti národa,
v němž má své místo i vzdělávací
centrum, které je zpřístupněno
pro školy a všechny mladé lidi.
Expozice Institutu Paměti národa
seznámí návštěvníky s příběhy
pamětníků prostřednictvím
moderní audiovizuální techniky.
V prvních měsících po spuštění 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 bývalých politických
vězňů. Výstava také zahrne i dobu
normalizace a zakončena bude
sametovou revolucí.
V dopoledních hodinách je
expozice přednostně určena
pro školy, odpoledne bude volně
otevřená veřejnosti. Jedinečný
zážitek, který nemá v České
republice obdoby, upoutá
pozornost diváka jak prostřed-

nictvím autentického vyprávění
pamětníků, jejichž příběhy jsou
zaznamenány v Paměti národa,
tak i prostřednictvím působení
na divákovy smysly, kdy se
návštěvníci budou moci na chvíli
přenést na klíčová pamětní místa
a v tomto okamžiku zakusit atmosféru tehdejší doby.

S tabletem v ruce

V praxi to znamená, že bude divák
vybaven moderním tabletem,
který je napojen na inteligentní
řídicí systém pohybu. Tablet má
jasný úkol: přivádět návštěvníky
k jednotlivým výstavním systémům a řídit jejich pohyb po
expozici. Exponáty si divák
spustí prostřednictvím QR kódu.
Následně pomocí vizuální techniky obohatí výstavní systém
vyprávěný příběh pamětníka,
který je přenášen do uší pomocí sluchátek. Na diváky
čeká například soukromé kino,
speciální promítací komora nebo
3D obrazovky.
Vzdělávací činnost Paměti
národa spočívá mimo jiné v zážitkových workshopech, které se
vždy přímo váží k nějakému dějinnému uzlu v československé historii a také k jednomu nebo více
pamětnickým osudům, které jsou
zaznamenány v archivu Paměti

kých materiálů, a také se pravidelně ve vzdělávacím centru školí
a potkávají.

Pomoc pro učitele

Tomáš Heller, ředitel regionální
pobočky Paměť národa Východní
Čechy. Foto: archiv Paměti národa
národa. Právě zážitkové workshopy budou ve vzdělávacím
centru, 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
pololetních projektech nazvaných
Příběhy našich sousedů, v nichž si
studenti sami najdou pamětníka
ze sousedství, jehož příběh v týmu
zaznamenají, vytvoří reportáž či
jiný výstup 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 s historií
i současností. Vzdělávací centrum
Institutu navštěvují ředitelé škol
i učitelé, kteří si chodí pro potřebné materiály do výuky, včetně
pamětnických videí a metodic-

Institut Paměti národa vznikl
z poptávky škol a učitelů dějepisu, kteří postrádají moderní
kamenné muzeum, které promlouvá moderním způsobem
k mladé generaci a do kterého
budou moci pravidelně přivádět
mladé lidi ještě před plánovanou 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
moderní technologickou formou,
což mladá generace pro zaujetí
bezpochyby potřebuje.
Své žádosti o rezervaci termínu
návštěvy adresujte vedoucímu
vzdělávání pobočky Paměť národa Východní Čechy Lukáši Peškovi
na: lukas.peska@postbellum.cz. ❚

Poděkování:
Institut Paměti národa by
nevznikl bez podpory Enteria,
a. s., Rozvojového fondu Pardubice, a. s., a bez přispění měst
a obou krajů ve východních
Čechách. Za poskytnutou podporu děkujeme všem partnerům
Paměti národa Východní Čechy,
Kolegiu Paměti národa a Klubu
přátel. Technologické řešení
expozice navrhlo a realizovalo
kreativní studio 3dsense.

Nový Institut Paměti národa sídlí pod Machoňovou pasáží. Návštěvníkům nabízí multimediální zážitky. Foto: archiv Paměti národa
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Novoroční
předsevzetí?
Stát se
dobrovolníkem!

Každý rok 5. prosince rozdává
štědrou nadílku Mikuláš.
Málokdo ale ví, že na toto
datum je zároveň vyhlášen
Mezinárodní den dobrovolníků.
Síla dobrovolnictví se v poslední
době ukázala i během pandemie
či při zmírňování následků
tornáda na Moravě. Kdo by si
chtěl dobrovolničení vyzkoušet
na vlastní kůži, může zavítat
do Dobrovolnického centra
Koalice nevládek Pardubicka.
To funguje již sedmým rokem
a každoročně vysílá zhruba dvě
stovky dobrovolníků do několika
desítek organizací, kde se věnují
nejrůznějším činnostem. Příští rok

Nové Dopravní informační centrum upozorní
na zpoždění MHD i ucpanou křižovatku
PARDUBICE – Aktuální situace na křižovatkách, informace o parkování či zpoždění
spojů městské hromadné dopravy nebo data
z městského kamerového systému. To vše bude
mít radnice nově k dispozici na jednom místě,
v novém Dopravním informačním centru, které
bylo 3. listopadu slavnostně otevřeno v prostorách Dopravního podniku města Pardubic.
Nový objekt se nachází v místě, kde měl
dopravní podnik původní dispečink, který však
nebyl schopen prostorově nové technologie
pojmout. Proto byly prostory rozšířeny o celé
nové patro a vybaveny potřebnou moderní
technikou a servery, na nichž budou všech-

na získaná data ukládána. „Spuštění tohoto
centra je vlastně jakýmsi vyústěním základní
etapy telematických projektů ve městě. Jeho
vybudování jsme plánovali od roku 2015, tedy
od počátku příprav všech těchto projektů, ať
už se jedná o smart parking, inteligentní řízení
dopravy, nové digitální radiové sítě, či zavedení
nového odbavovacího systému v MHD. Všechna
data budou nyní shromažďována na jednom
místě, což umožní získané informace snáze
propojovat, analyzovat a případně reagovat na
aktuální dopravní situaci,“ informuje náměstek
primátora Petr Kvaš, do jehož gesce spadá oblast
dopravy. V České republice již funguje Národní

Foto: KÚ Pardubického kraje

Pardubický kraj je stoprocentním
akcionářem Nemocnice Pardubického kraje a zřizovatelem
Východočeského muzea v Pardubicích. Už v minulosti vyšla
nemocnice vstříc našim kulturním
institucím třeba s počítačovou
tomografií gotických a barokních
soch nebo obřadní nádoby, a nyní

Lucie Křivková, koordinátorka
Dobrovolnického centra KONEP

dopravní informační centrum v Ostravě, z něhož
je možné čerpat různé informace o dopravě, ať
už od Policie ČR, dopravních podniků, či samotných občanů. „Pardubice budou nyní fungovat
jako podpůrné centrum, které bude schopné
poskytnout relevantní informace o dopravní
situaci v našem městě právě do národního centra
v Ostravě. Rádi bychom také vzhledem k velké
dopravní návaznosti přebírali data z Hradce
Králové, kde o vybudování podobného centra již
také uvažují. Do budoucna navíc zvažujeme, zda
by součástí informací, které bude možné z centra
čerpat, nebyly také údaje o počasí. Důležité ale
je, že nyní máme dokončeno jádro, na kterém
můžeme stavět a které nabízí nové možnosti
rozvoje systému a spolupráce s dalšími subjekty,“
doplňuje náměstek Kvaš. Zdroj: www.pardubice.eu

Muzeum spolu s krajem zachránilo
mozaiku z pardubické nemocnice
PARDUBICE – Pozoruhodnou
mozaiku získalo do svých sbírek
Východočeské muzeum v Pardubicích. Radostné mládí – síla
dospělosti – spokojené stáří od
sklářských výtvarníků a akademických malířů Jindřicha Rejnarta
(*1939) a Petra Rýdla (1945-2009)
vznikla v polovině 80. let 20. století pro pardubickou nemocnici
a tehdy nově budovaný pavilon
léčebny dlouhodobě nemocných.
Když musela být kvůli stavebním úpravám snesena, naštěstí
ji nepotkal osud mnoha
uměleckých děl 70. a 80. let, která
z veřejného prostoru zmizela
a byla nenávratně ztracena.
„Tady se ukazuje, jak je dobře,
že krajské instituce mohou
bez problémů spolupracovat.

půjde například o zpříjemňování
času opuštěným seniorům, péči
o cenné polabské přírodní lokality,
pomoc dětem s doučováním
či při zajišťování příměstských
táborů. Nově také budeme
hledat zájemce, kteří rádi
doprovodí hendikepované osoby
za kulturou. Je toho opravdu
mnoho, proto nás navštivte,
ať už virtuálně prostřednictvím
webu www.dobrokonep.cz,
nebo osobně v naší kanceláři
v pardubickém Evropském
spolkovém domě v Klášterní ulici
číslo 54.
❚

se podařilo zachránit zajímavé
umělecké dílo,“ říká Roman Línek,
náměstek hejtmana pro investice
a kulturu, a dodává: „Je to citlivý
obraz o plynutí času a etapách
v životě člověka, bylo by škoda,
kdyby zmizel. Třeba se najde
nějaká příležitost, jak ho znovu
poskládat. Myslím, že umělecká

díla do veřejného prostoru patří
a mělo by jich být více.“ Mozaika
široká 435 centimetrů a vysoká
150 centimetrů je kvůli rozměrům
rozdělena na 13 částí, které jsou
nyní uloženy v novém depozitáři,
který má muzeum v Ohrazenicích.
„Tato mozaika je dokladem tehdejší zákonem dané praxe, podle
níž se při každé stavbě z veřejných
peněz počítalo se vznikem
uměleckého díla,“ vysvětluje
kurátor uměleckých sbírek muzea
Jan Ivanega. „Muzejní sbírky dílo
vhodně doplňuje jako ukázka
práce východočeských autorů
spojených se sklem. Je to první
taková mozaika ve sbírce,“ upřesňuje Ivanega. „Máme z akvizice
mozaiky velkou radost, vždyť jde
o ukázku jedné z nejstarších technik uměleckého zpracování skla,
které je naším ‚rodinným stříbrem´,“
raduje se ředitel muzea Tomáš
Libánek.
❚

Zdroj: www.pardubickykraj.cz
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K Vánocům patří
štola. Upečte
si její slavnou
drážďanskou
variantu
REDAKCE
K oblíbeným vánočním pochutinám patří nejen klasická kynutá
vánočka či bezpočet druhů
cukroví, ale také štola. A nejlépe
ta drážďanská, která obsahuje
přesně dané ingredience, přičemž
v kvalitě, jež známe dnes, se
peče teprve od 20. století. Říká
se, že tvar drážďanské vánoční
štoly pokryté silnou vrstvou
moučkového cukru připomíná
narozeného Ježíše zabaleného
v šátku.
Ovšem pozor, není štola jako
štola. Jak upozorňuje informační
portál Dráždany.info, pravá
štola se prodává pod chráněnou
známkou Dresdner Christstollen®
a na důkaz, že se jedná o nefalšovanou drážďanskou štolu,
je každý její bochánek označen
zlatou pečetí se Zlatým jezdcem,
který představuje saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného. Druhou významnou insignií
drážďanské štoly je evropské
chráněné zeměpisné označení
– žlutá a modrá kruhová pečeť
Evropské unie označuje produkty

a potraviny, které jsou spojeny
s určitým regionem. Drážďanská
štola s názvem Dresdner Christstollen® a se zlatou pečetí se smí
vyrábět pouze v Drážďanech a jejich bezprostředním okolí.
Za chutnou drážďanskou
štolou ale nemusíte vyrážet
za hranice k našim sousedům,
můžete si ji upéct sami doma.
Nechte se inspirovat následujícím
receptem.

Na přípravu drážďanské
štoly si připravte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 ml vlažného mléka
70 g cukru
390 g hladké mouky
půl kostky droždí
80 g másla
20 g vepřového sádla
20 g rostlinného tuku
150 g rozinek
80 g mandlí nakrájených
nadrobno
60 g kandované kůry
z pomeranče a citronu
1 vejce
malou lžičku čerstvé kůry
z citronu
2 lžíce rumu

Drážďanská štola je symbolem nejen německých Vánoc. Foto: Wikipedia
• malou lžičku soli
• půl lžičky muškátového oříšku
• asi 50 g rozpuštěného másla
na závěrečné přelití už
upečené štoly
• půl hrníčku moučkového cukru
na její posypání

Pracovní postup:

Nejprve si v hrnku s mlékem
rozpustíme droždí, trochu soli
a mouku v takovém množství,
aby nám vzniklo řídké těsto. Hrnek
poté přikryjeme utěrkou a na
teplém místě necháme těsto
vzejít. Do mísy prosejeme zbytek
mouky, přidáme sůl, muškátový
oříšek, rozinky, mandle, kandovanou i nastrouhanou kůru.
Přilijeme zbylé mléko, vmícháme
rozšlehané máslo s vejcem a rumem a mléko s droždím. Pečlivě
mícháme, dokud se těsto nespojí.
Posléze zapracujeme tuk a na
závěr přimícháme zbylou mouku,
aby nám vzniklo polotuhé těsto,
které pak mícháme do doby, než
se přestane lepit na mísu. Poté jej
zakryjeme utěrkou a necháme
zhruba hodinu kynout. Následně
z něj rozválíme asi dva a půl cen-

Zasmějte se s kreslířem Honzou Lušovským
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timetru silný plát obdélníkového
tvaru. Kratší okraje zahneme
několik centimetrů směrem ke
středu tak, aby plát dostal pravidelný tvar. Delší okraje stočíme
do dvou třetin šířky a z druhé strany proti stočíme zbylou třetinu.
Štolu potom položíme stočenou
stranou dolů na plech s pečicím
papírem. Z horní strany ji v místě,
kde se dotýkají obě stočené části
podélně, malíkovou hranou ruky
promáčkneme. Necháme asi
30 minut kynout.
Během té doby si předehřejeme troubu na 165 °C a poté štolu
pečeme asi 50 minut. Kdyby vám
na povrchu začala příliš hnědnout, raději ji zakryjte alobalem.
Po upečení ze štoly nezapomeňte
seškrábnout přepečené rozinky,
bývají tvrdé a nahořklé. Ještě
horkou štolu několikrát přetřeme
rozpuštěným máslem a bohatě
posypeme moučkovým cukrem.
Teprve poté necháme vychladnout, zabalíme do potravinářské
fólie a necháme odpočívat
v chladnější místnosti ideálně
jeden týden, kdy se chutě správně
rozloží. Dobrou chuť! 
❚

děti a mládež

pardubickajednicka.cz

Rodinné Integrační Centrum podává
pomocnou ruku dětem i dospělým
❙❘ Život dítěte i dospělého
s poruchou autistického
spektra není snadný.
Pardubické Rodinné
Integrační Centrum, z. s.,
takovým lidem a jejich
blízkým poskytuje řadu
sociálních služeb a integračních aktivit. Pro příští
rok centrum přichází
mimo jiné s novou metodou tréninku mozku.
REDAKCE
PARDUBICE – Rodinné Integrační
Centrum, z. s., poskytuje tři sociální služby – ranou péči pro rodiny
s dětmi s poruchami autistického
spektra (dále PAS), poruchami
komunikace a sociální interakce
ve věku od 1 do 7 let věku dítěte;
sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi s PAS ve věku od
8 do 18 let věku dítěte a sociální
rehabilitaci pro osoby s PAS ve
věku od 16 do 64 let. Všechny tyto
tři služby jsou určeny rodinám
a osobám z Pardubického
kraje, ovšem v současné době
jsou všechny kapacitně zcela
naplněny – a to 177 klienty.
Vedle sociálních služeb
poskytuje organizace řadu aktivizačních služeb a integračních
aktivit. Jde o příměstské tábory,

Příměstské tábory, canisterapie i další aktivity pomáhají klientům Rodinného Integračního Centra
ke kvalitnějšímu životu. Foto: archiv RIC
volnočasové kluby, službu doprovázení a péče o dítě/osobu
se zdravotním postižením či se
speciálními potřebami, canisterapii, muzikoterapii, vzdělávací
kurzy a workshopy, rodičovské
skupiny a mnohé další.
Rodinné Integrační Centrum
je také jednou ze dvou pilotních organizací, které podpořil
nadační fond AVAST (NF ABAKUS)
s podporou projektu Homesharing (sdílené péče o dítě s PAS).
Od července roku 2021 jsou
pracovníci RICu mentory pro další
organizace, aby se stal Homesharing součástí sítě poskytovaných služeb v celé České
republice.
„Jedinečnost služby Homesharing spočívá zejména
v navázání dlouhodobého
vztahu mezi rodinou dítěte s PAS
a hostitelskou rodinou, indi-

viduálním přístupu ke každému
dítěti a dostatečném prostoru na
postupnou adaptaci dítěte v hostitelské rodině. Jednoznačnou
výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně
vyšší komfort pro dítě s PAS
a velký prostor pro komunikaci
mezi zapojenými rodinami,“ uvádí
Hana Janiková, ředitelka Rodinného Integračního Centra.

Nová metoda tréninku mozku

Novinkou, kterou Rodinné
Integrační Centrum, z. s., bude
od ledna 2022 realizovat, je
Neurofeedback. Pro trénink
mozku budou pracovníci využívat
techniku Infra-low frequency
Neurofeedback a to nejkvalitnější vybavení, které je v současné
době dostupné. „Neurofeedback,
známější také jako biofeedback,
je tréninkový proces mozku, který

Lukášovi změnila pomoc odborníků život
PARDUBICE – Už od roku 2015
Rodinné Integrační centrum, z. s.,
(RIC) spolupracuje s rodinou chlapce
jménem Lukáš, jemuž byl diagnostikovaný Aspergerův syndrom.
V domácnosti jsou ovšem další dvě
děti, které mají specifické poruchy
učení, ADHD, zkříženou lateralitu.
Na následujícím popisu je dobře
vidět, jak Lukášovi soustavná spolupráce s odborníky z RIC pomohla
k zásadnímu zkvalitnění života.
Lukáš vykazoval od začátku
spolupráce výrazné problémové
chování, které přecházelo do autoagrese, sebeškrcení, bouchání se
do různých částí těla. Vše probíha-

lo v důsledku velkých úzkostí
plynoucích ze selhávání v třídním
kolektivu a z velkého napětí při
zvládání sourozeneckých vztahů.
Během spolupráce s RIC se podařilo
zvládnout problémové chování do
takové míry, že k němu prakticky
ve fyzické rovině nedochází.
Díky skupinovým nácvikům
se učí zvládat sociální interakce,
vhodně reagovat na situace, což
vede k celkovému zklidnění.
Lukáš není ještě schopen vést
samostatně hovor, mimo témata,
která tvoří jeho specifický zájem,
ale je schopen sledovat témata,
o nichž hovoří druzí lidé kolem něj,

probíhá na podvědomé úrovni
klienta. Funguje díky tomu, že na
podvědomé hladině náš mozek
skrze smysly vnímá a zpracovává
obrovské množství informací,
přičemž na té vědomé dokáže
vnímat zhruba čtyři věci najednou (definice Othmerových),“
vysvětluje trenérka a sociální
pracovnice Iva Pohlová.
Rodinné Integrační Centrum
získalo za svoji činnost už řadu
ocenění: Nezisková organizace
Pardubického kraje za rok 2015,
2017 a 2020; 1. místo v Ceně
kvality pro poskytovatele pro
osoby se ZP; v roce 2017 v Neziskovce roku skončilo v semifinále,
a to se povedlo i v roce letošním.
„Držte nám, prosím, palce, abychom obstáli ve velké konkurenci
velkých neziskových organizací
z celé ČR,“ uzavírá ředitelka centra Hana Janiková.
❚

a adekvátně na ně reagovat. Naučil
se svému okolí říkat, co nechce,
aby se mu dělalo, což vede k větší
psychické pohodě.
Školní obtíže pomohl řešit
přesun na jinou školu, kde Lukáš
našel velké pochopení ze strany
spolužáků a hlavně pedagogického
sboru. Dostává se mu kladných
zpětných vazeb a ze žáka, který
musel bojovat každý rok o to, aby
byl klasifikován (i přesto, že má
nadprůměrné IQ a velké znalosti napříč mnoha tématy), se stal
žák, který má na vysvědčení samé
jedničky a dvojky a do školy chodí
rád. Současným tématem nácviků

je zvládání úzkosti. Lukáš dobře
popisuje, že se dostává do úzkostných stavů, které mnohdy končí
meltdownem, kdy se tělo zcela
vypne a potřebuje velký odpočinek.
Ve spolupráci s RIC se tedy snaží
Lukáš pojmenovávat spouštěče
úzkostných stavů, hledat řešení,
která mu mohou pomoci úzkostné
stavy zvládat.
Zároveň je třeba pracovat na
zvládnutí sebeobslužných dovedností v jiném než domácím prostředí. Během spolupráce dochází
ke změně v rodinném klimatu, ke
zkvalitnění sourozeneckých vztahů
a ke změně samotného sebepřijetí.

Hana Janiková, ředitelka
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Po stopách rodu Pernštejnů:
Jaroslav byl bohémským
intelektuálem i sběratelem

Jaroslav z Pernštejna. Foto: Wikipedia

Vratislav II. z Pernštejna. Foto: Wikipedia

JIŘÍ KOTYK
PARDUBICE – Poslední Pernštejn na Pardubicku – Jaroslav z Pernštejna (1528-1560) – byl
synem Jana Bohatého a Anny Kostkové z Postupic, jež zřejmě při porodu zemřela. Po smrti
svého otce (1548) obdržel Jaroslav nejbohatší
část dominia – statky ve východních Čechách
se sídlem v Pardubicích.
Jeho povahu zřejmě formovalo, a to
i negativně, otcovo bohatství. Navykl si na
finančně náročný život u dvora, od roku 1550
byl královským komořím, od roku 1556 štolbou
Ferdinanda I. Nebyl však dobrým hospodářem
jako jeho děd Vilém, nýbrž spíše renesančním
intelektuálem. Rád četl poezii, lovil, cestoval
a utrácel peníze. Za dvorské služby však
nedostával plat, což jej přimělo k zadlužování.
Byl katolíkem vnímajícím ovšem ostře krizové
jevy v církvi a nutnost její reformy. V listopadu
1559 se musel v Římě veřejně kát za své reformní postoje. To byl již zapsaným studentem
univerzity v Bologni.

Milovník španělských koní

Jaroslav měl i sběratelské vášně, o čemž
svědčí takzvaná stříbrná komora a zbrojnice
v Pardubicích. V Kladrubech nad Labem
choval španělské koně. Byl ženatý s uherskou
šlechtičnou Alžbětou Thurzovou, příbuznou
s bankovním domem Fuggerů v Augsburgu. Hans Jakob Fugger byl jeho švagrem
a roku 1552 i jeho věřitelem. Největším
Jaroslavovým věřitelem doma se však stal

10

v moravské kryptě svého rodu v Doubravníku
na Tišnovsku. Prostějovský kantor V. Makovský napsal na Jaroslavovu smrt latinskou
elegii (žalozpěv), která jednoznačně vyvrací
tradovanou verzi o jeho smrti v bojích s Turky.
Příčina jeho konce tak zůstává otevřená,
hypoteticky se lze domnívat, že došlo ke kolapsu srdce způsobenému politickou štvanicí
a tlakem jeho četných věřitelů.
Rod, jehož heslem bylo „Qui durat, vincit“
(Kdo vytrvá, zvítězí), zanechal na Pardubicku
trvalou stopu. Období 1490-1560 se stalo
v podstatě zlatou érou města i Pardubicka.

Období rozkvětu

Jaroslav z Pernštejna dle Paprockého Zrcadla
slavného Markrabství moravského.
Repro foto: Wikipedia

roku 1560 rytíř Jan Kapoun ze Svojkova. Již
roku 1558 začalo jednání o prodeji Pardubic
Maxmiliánovi, synovi Ferdinanda I. Definitivní
rozhodnutí o prodeji učinil Jaroslav zřejmě
pod velkým tlakem, náboženským i politickým. V březnu 1560 Jaroslavovi věřitelé
prodali Pardubice královské komoře za
čtyři sta tisíc tolarů. V květnu 1560 propustil Jaroslav Pardubické z „člověčenství“ (z
poddanosti). Stalo se tak dopisem napsaným
v Hlohovci na Slovensku, jenž patřil jeho
ženě A. Thurzové. Jaroslav zemřel náhle
27. července 1560 v Prostějově a byl pohřben

Pro východní Čechy - konkrétně Litomyšlsko se stalo obdobím rozkvětu období Vratislava
z Pernštejna (1530-1581) zvaného Nádherný,
nositele řádu Zlatého rouna a nejvyššího
kancléře Království českého. Jako diplomat
sloužil třem habsburským panovníkům. V Litomyšli zahájil stavbu renesančního zámku.
Stavbu vedl císařský architekt G. B. Aostalli.
Vratislavova španělská žena M. M. de Lara
(matka Polyxeny) předala své dceři drobnou
voskovou sošku Jezulátka (od roku 1628 Bambini di Praga u P. Marie Vítězné v Praze).
Pernštejnský rod vymřel po meči – tedy
v mužské linii, Vratislavem Eusebiem,
který za třicetileté války roku 1631 zahynul
v Německu. Po přeslici (v ženské linii) pak rod
vymřel svobodnou Frebonií zvanou Phoebe.
Zemřela roku 1646 a je pohřbena u karmelitánů pod ochranou Pražského Jezulátka.  ❚

představujeme

pardubickajednicka.cz

Škola Svítání připravila
věrnostní program
se slevami jako dárek
TEREZA KOMÁRKOVÁ

PARDUBICE – Spolu na palubě je
název unikátního věrnostního programu, který letos v září spustila
škola Svítání, jež příští rok oslaví
30 let své existence. Ze zařízení
pro 25 dětí se za tu dobu stala
škola pro desítky žáků a klientů
s hendikepem. Nyní Svítání
u příležitosti svých narozenin
připravilo pro všechny Pardubáky
nebývalé překvapení v podobě
věrnostního programu.
Každý, kdo vstoupí do věrnostního klubu Spolu na palubě, obdrží
za částku 500 Kč za rok speciální
žluto-modrou věrnostní kartičku.
V naší věrnostní síti jsou již na dvě
desítky podporovatelů, partnerů z oblasti služeb a obchodů.
Vybere si opravdu každý. Děti,
ženy, muži, rodiny s dětmi. Členové

klubu mohou využít slevu 25 % na
vstupenky na mužský basketbal,
VIP slevu v holičství, obdrží dárek
při návštěvě solária či kavárny,
nechybí ani pozornost při návštěvě

divadla nebo třeba respirátor při
nákupu dětské obuvi zdarma.
Takové a mnohé další výhody
nabízejí naši partneři. Informace
o věrnostním klubu naleznete na

S věrnostní kartou školy Svítání získáte slevu třeba na obuv. Foto: archiv Svítání

stránkách www.
spolunapalube.cz.
Přemýšlíte,
jakou radost
udělat svým
blízkým pod
stromečkem? Také stále okolo
sebe slyšíte: „Nic nám nekupuj!“,
„Nedělej si starosti!“, „Všechno
máme!“, „Nekupujte blbosti!“.
Zabalte tedy svým blízkým právě
naši věrnostní kartu a nechte je
užívat si drobné bonusy během
celého roku. A to není všechno.
Veškerý výtěžek z členství poputuje na rekonstrukci školní budovy
v Klášterní ulici v Pardubicích. Čerpejte výhody – pomáhejte dobré
věci. A pozor - každý, kdo si zakoupí členství do konce roku 2021,
bude zařazen do novoročního
losování o hodnotné ceny. Víte
třeba, že škola Svítání připravuje
velký hokejový turnaj s týmem
HC Olymp herce Martina Dejdara,
který proběhne 6. 2. 2022 v Enteria
Areně? Vstupenky na tento zápas
můžete vyhrát právě vy!
Přejeme krásný a co nejklidnější
advent, šťastné a zdravé Vánoce
a děkujeme za vaši přízeň a podporu. 
❚

RV2101380/01

RV2100139/156

Inzerce
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CEDR oslaví své 25. výročí
představením a koncertem

Výstava velkoformátových panelů v Tyršových sadech přibližuje služby
společnosti CEDR Pardubice. Foto: archiv CEDR Pardubice

Skupina eNDee zahraje při benefičním koncertu u příležitosti 25. výročí
společnosti CEDR. Foto: archiv CEDR Pardubice.

MGR. ALICE VOBORNÍKOVÁ

velkoformátových panelů, které
byly v průběhu října instalovány
v Tyršových sadech a začátkem
roku 2022 se s nimi budete potkávat v obchodním centru Atrium
Palác Pardubice.

PARDUBICE – CEDR Pardubice,
o. p. s., je obecně prospěšná
společnost, poskytující sociální služby lidem se zdravotním
omezením v Pardubicích a v Ústí
nad Orlicí. Společnost také provozuje několik chráněných dílen pro
zaměstnávání osob se zdravotním omezením. V Pardubicích
nabízí chráněná pracovní místa
v šicí, kompletační a mobilní dílně.
Nejnovější službou společnosti
je centrum Kompre, které poskytuje ambulantní i terénní formou
následnou komplexní rehabilitaci

osobám se získaným poškozením
mozku (mozková mrtvice, úrazy
hlavy, nádorová onemocnění),
které opustí nemocnici, rehabilitační ústav či dlouhodobě setrvávají v domácím prostředí a jejich
zdravotní a sociální stav vyžaduje
rozvoj schopností a dovedností
předtím, než budou moci usilovat
o návrat do zaměstnání či k jiným
aktivitám.
Tento rok si pardubický CEDR
připomíná 25 let od svého
založení. V rámci narozeninových oslav jste měli možnost
seznámit se se službami
společnosti na putovní výstavě

Vystoupí Paleťáci,
zahraje eNDee

A kde nás můžete do konce
roku 2021 potkat? Rádi bychom vás pozvali na benefiční
divadelní představení, které se
uskuteční v sobotu 18. prosince
od 18 hodin v Divadle D29, kde se
svým improvizačním divadelním
představením vystoupí soubor

Ocenění pro jezdce Erbana
i „otce“ Aviatické pouti
PARDUBICE – Město ocenilo další své nejvýznamnější osobnosti, které se zasloužily o rozvoj města a šíření jeho dobrého jména napříč
republikou. Vzhledem k tomu, že slavnostní akt,
který je v Pardubicích již tradicí, byl v minulém

Z předávání ocenění. Foto: Magistrát města Pardubice
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roce kvůli pandemické situaci odložen, předali
v listopadu zástupci města medaile a čestné
občanství nejen za rok 2019, ale také za rok 2020.
„Při předávání ocenění města si vždy
uvědomím, kolik významných osobností
přispělo k tomu, aby Pardubicím pomohly, aby
je posunuly o kousek dál, aby se v nich lépe žilo.
Loňské slavnostní předávání těchto ocenění
jsme byli nuceni vzhledem k pandemické
situaci bohužel zrušit, o to větší mám radost, že
jsme se tu letos mohli sejít a oceněným za jejich
přínos městu osobně poděkovat,“ podotýká
primátor Pardubic Martin Charvát.
Čestné občanství za rok 2020 si ve
společenském sále převzal Evžen Erban,
bývalý plochodrážní jezdec a dlouholetý
manažer závodu Zlatá přilba, která je známá
i za hranicemi České republiky. Medailí za rok
2019 město ocenilo celoživotní práci bývalé
primátorky Pardubic Hany Demlové, práci

Paleťáci, které na pódiu vystřídá
hudební skupina s názvem Hm.
V samém závěru letošního
roku, ve čtvrtek 30. prosince, vás
dále pozveme do rockového
klubu Ponorka na předsilvestrovský koncert pardubické hudební
skupiny eNDee. Benefiční koncerty pořádá toto muzikantské
uskupení pro vybranou neziskovou společnost již tradičně.
Máme radost, že v letošním roce
je vybranou neziskovkou právě
CEDR Pardubice, o. p. s.
Více informací o našich službách
a plánovaných akcích najdete
na stránkách cedrops.cz.
❚

bývalé ředitelky Komorní filharmonie Pardubice
Jarmily Zbořilové a Václava Ráliše, podkováře
jezdeckých a dostihových koní, jehož rukama
prošlo přes 20 vítězů Velké pardubické.
Za rok 2020 si pak medaili města převzal
pilot a jeden ze zakladatelů a organizátorů
Aviatické pouti Josef Hadinec a mezi medailí
oceněnými nechyběli ani vydavatel knih o Pardubicích a bývalý náměstek pardubického
primátora Jiří Razskazov či novinář a hlasatel
František Nerad. Dodatečně si medaili města
ještě převezme Karel Hřebačka, další ze zakladatelů a organizátorů Aviatické pouti.
❚

Zdroj: www.pardubice.eu.

Info
Ocenění města Pardubic jsou udělována
každoročně na základě návrhů občanů.
Čestné občanství je nejvyšším oceněním,
které může město udělit, a patří skutečně
výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují
od roku 1861. Medaili města, která je druhým
nejvyšším oceněním, udělují Pardubice od
roku 1994. Oceněny bývají osobnosti působící
v nejrůznějších sférách.

sport

pardubickajednicka.cz

Fotbalový stadion krize neohrozí, město
objednalo lepší zázemí pro hráče i skyboxy
❙❘ Nový domov pro prvoligové fotbalisty vzniká
podle plánu. Magistrát věří, že se mu podaří získat
dotaci, která zaplatí polovinu z více než 350 milionů
korun nákladů. Před až 4600 diváky by se poprvé
mělo hrát v první polovině roku 2023.
REDAKCE
PARDUBICE – Ačkoliv ceny na
stavebním trhu v posledních
měsících stouply až o desítky procent, výstavbu roky
očekávaného nového fotbalového stadionu by to ohrozit
nemělo. Původně domluvená
cena 314 milionů korun bez DPH
by měla být dodržena stejně jako
termín dokončení začátkem 2023.
Jak uvedl primátor Martin
Charvát pro MF DNES, radnice
má s dodavatelem – firmou
Porr – zakotveno, že cena bude
fixní. A to díky tomu, že Porr staví
v takzvaném režimu Design
& Build, což znamená, že si
zároveň zhotovovala i projekt.
„Obavy z navýšení cen nemáme,
což je výhoda metody Design
& Build. Dodavatel si navrhuje
materiály, technologické řešení,
on musí ustát výkyvy na trhu za
dodržení kvality a parametrů
daných výběrovým řízením,“

řekl pro deník primátor Martin
Charvát. Cena stadionu se oproti
původním plánům přesto o zhruba pět milionů zvýší, ovšem je to
z důvodu, že město objednalo
nové práce navíc. „Jedno z pater
chceme dovybavit, bude tam
zázemí pro fotbalisty, skyboxy, rozšířili jsme zázemí pro
umělou trávu, bude víc šaten,
možná bude jeden výtah navíc.
Celé vícepráce jsou v rozsahu
pěti milionů korun, což u takto
velké objednávky není zásadní,“
uvedl Charvát. Dobrou zprávou
je i skutečnost, že město má
poměrně velkou šanci získat na
stavbu tučnou dotaci od Národní
sportovní agentury. Mohlo by jít
až o polovinu celé sumy.
Mimochodem, z východní
tribuny se počítá s průzorem
umožňujícím z historické tribuny
pohled na Bránu borců, která je
památkově chráněným objektem.
Její obnova ale není součástí projektu, na němž Porr pracuje.

Takto vypadal pardubický letní stadion ve 30. letech minulého století,
kdy patřil k nejmodernějším sportovním stánkům v Československu.
Foto: Wikipedia

Kapacita postupně
až 8000 míst

Stavební firma si stadion, který
byl postaven podle návrhu architektů Karla Řepy a Ferdinanda
Potůčka a otevřen na jaře roku
1931, převzala v dubnu a hlavním
úkolem zatím byly demoliční
práce. Ačkoliv ve své době patřil
k nejmodernějším sportovním
stánkům v Československu a kromě kopané se zde konaly závody
v atletice, dráhové cyklistice či
třeba volejbalu, postupně zcela
zchátral. Profesionální fotbalová

soutěž se na něm hrála naposledy před déle než 16 lety.
Jelikož stadion dávno nesplňuje
parametry fotbalového svazu
pro prvoligové zápasy – stejně
jako areál Pod Vinicí – musí zdejší
prvoligoví fotbalisté hrát svá domácí utkání v pražském azylu
na stadionu Bohemians. Nový
svatostánek hráčům zajistí návrat
domů. Jeho kapacita bude 4600
míst a je koncipován tak, že další
tribuny mohou být snadno dostavovány, čímž by se kapacita navýšila až na osm tisíc sedaček. ❚

Na místě pardubického letního stadionu nyní vzniká nový fotbalový areál pro 4600 diváků. Vizualizace: Porr

Extraliga nabírá tempo
PARDUBICE – Po bídných letech
patří Dynamo tuto extraligovou
sezonu opět k nejlepším. Před
listopadovou reprezentační
pauzou mu patřilo 3. místo hned
za rivalem z Hradce Králové
a suverénním Třincem. V období
mezi vánočními svátky a začátkem nového roku extraligová

soutěž už tradičně nabírá na
obrátkách, zápasy v tomto
čase patří k nejvíce navštěvovaným. Otázkou ovšem je, jak
to bude letos, když koronavirová
pandemie dál zesiluje. Umožní-li
to situace, najděte si čas a přijďte
zafandit na některých z těchto
„svátečních“ utkání! 
(red)

Nejbližší zápasy
33. kolo, úterý 21. 12. 18:00

37. kolo, čtvrtek 30. 12. 18:00

34. kolo, čtvrtek 23. 12. 18:00

38. kolo, úterý 4. 1. 18:00

35. kolo, neděle 26. 12. 17:00

39. kolo, pátek 7. 1. 18:00

36. kolo, úterý 28. 12. 17:30

40. kolo, neděle 9. 1. 16:00

Dynamo Pardubice – Sparta Praha
Kometa Brno – Dynamo Pardubice
Dynamo Pardubice – Vítkovice
Litvínov – Dynamo Pardubice

Dynamo Pardubice – České Budějovice
Mountfield HK – Dynamo Pardubice
Dynamo Pardubice – Karlovy Vary
Litvínov – Dynamo Pardubice
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zastupitelů

zima 2021–22

Chybí vám sportovní hřiště
pro děti? Napište mi!
dodat více
prvků na cvičení
a posilování po vzoru workoutových hřišť.
Co je však hlavní, vše by se mělo odvíjet od
objednávky uživatelů, tedy těch, kdo budou
hřiště používat a cvičit na nich.
A zde bych potřeboval vaši pomoc. Rád
bych, aby nová hřiště lépe plnila svou roli
a k tomu potřebuji postřehy a nápady vás
a vašich dětí, co byste kde uvítali, co jim,
anebo vám, v našem obvodu chybí. Když mi
v tomto budete nápomocni, tak já mohu pomoci zase tomu, že se zlepší naše možnosti
sportovního vyžití.
Zeptejte se svých dětí a napište mi svůj
názor, kde byste uvítali nové prvky a jakého
druhu. Děkuji. 
❚

Mgr. FILIP SEDLÁK –
zastupitel za Naše Pardubice –
Nechme město rozkvést
Vážení čtenáři, jak možná víte, nejsem jen zastupitel, ale povoláním jsem pedagog a trenér
mládežnické atletiky v klubu AC Pardubice.
Jedním z mých cílů je právě děti a mládež
pohybově rozvíjet. Doba bohužel přeje tomu,
že mnoho dětí výrazně nadužívá počítače,
mobily, TV a další elektroniku. Jejich sportovní
a pohybová stránka tak chátrá, což se na
jejich zdraví v dalších letech může projevit.
Proto věřím, že má smysl zlepšovat naše
město tím, že se dětská hřiště různých
zaměření začnou objevovat ve veřejném
prostoru. Můžeme stavět nová, ale začít lze
tak, že na těch, která již dosluhují, instalujeme
nové moderní prvky, které dětem pomůžou
v jejich pohybovém rozvoji. Můžeme na hřištích
začlenit lezecké stěny, parkourové prvky nebo

Ukázka workoutového hřiště. Chcete jich ve
městě více? Foto: Filip Sedlák

Pomoc osobám
se zdravotním
postižením se zlepšuje
PARDUBICE – Nový Krajský plán
vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na
období let 2022 až 2026 vytvořil
Pardubický kraj. Jedná se v pořadí
již o pátý strategický dokument
a dotýká se konkrétních oblastí
života těchto lidí.
„Problematikou života osob se
zdravotním postižením se náš

kraj zabývá dlouhodobě,“ uvedl
radní pro sociální péči a neziskový
sektor Pavel Šotola, a pokračuje:
„Při tvorbě tohoto dokumentu
jsme vycházeli ze 40 aktuálních
podnětů, informací, ze zkušeností
z let minulých a také z možností Pardubického kraje ovlivnit
problémy osob se zdravotním
postižením. V dokumentu je

kladen důraz na otázky osvěty,
na přístupnost staveb, dopravy a informací, na dostupnost
vzdělávání a zdravotní péče,
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dostupnost
kulturních a sportovních aktivit
a sociální péče.“
Podmínky pro vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením se zlepšují i díky
celostátní legislativě. Velký vliv
mají také aktivity konkrétních lidí
a organizací v místě. „V Pardubickém kraji máme například
několik poradenských středisek
bezbariérovosti. Jedná se o Českou abilympijskou asociaci
a Salvii. Obdobné aktivity poskytuje i konzultační středisko České
komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
nebo třeba Tyflocentrum Pardubice, Tyfloservis či Národní rada
zdravotně postižených Pardubického kraje. Kromě toho pokračuje
spolupráce s Dopravní fakultou
Univerzity Pardubice při analýze
přístupnosti zastávek veřejné
linkové dopravy,“ vypočítává
Pavel Šotola.

Dovolená bez bariér

Významným rekreačním stře-

Krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola předává
diskem je pro imobilní občany
Cenu Pavla Šotoly úspěšnému hendikepovanému stolnímu tenistovi Jiřímu v Pardubickém kraji kemp Buňkov
Suchánkovi, a to v rámci ocenění Duhové křídlo. Foto: www.pardubickykraj.cz
v Břehách. Nabízí unikátní produkt
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Kontakt:
e-mail: sedlak@nasepardubice.cz,
tel.: 605 910 794.

Dovolenou bez bariér se specializovanými službami pro osoby se
zdravotním postižením. Tito lidé
zde mohou využít bezbariérové
ubytování v chatkách i sjezd do
vody na speciálních vozíčcích,
konají se tu výcviky a předávání
asistenčních psů, tréninkové pobyty sledge hokejistů či stolních
tenistů s mezinárodní účastí
a jejich víkendová soustředění.
Jde jak o organizované, tak i individuální pobyty.
Aktivity Autokempu Buňkov pro
osoby se zdravotním postižením
pravidelně podporuje Pardubický
kraj. „Nyní bychom chtěli zlepšit
dostupnost tohoto kempu pro
osoby se zdravotním postižením
i prostřednictvím garantovaných
nízkopodlažních autobusových
spojů. Doufám, že se nám to od
zahájení nových smluv s dopravci
podaří,“ sděluje radní.
Pardubický kraj bude kromě jiného také pokračovat
v mapování bezbariérových tras
cestovního ruchu. Už nyní jsou
na krajském turistickém portálu
www.v ychodnicechy.info trasy pro
vozíčkáře, do budoucna by jich
mělo přibývat. „Krajský plán jednou
za rok vyhodnocujeme. Je sestaven tak, aby mohl pružně reagovat
na změny a nové skutečnosti,“
doplňuje Pavel Šotola.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

volný čas

pardubickajednicka.cz

Křížovka

Sudoku

V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU FRANCOUZSKÉHO SPISOVATELE VIKTORA HUGA:
„HLAVNÍ JE MILOVAT A...“
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