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V  Pardubicích rozepsal skvělý 
hokejový příběh, učil se zde od nej-
lepších a  i  díky tomu slavil později 
úspěchy na  mezinárodní hokejové 
scéně. Tomáš Rolinek na Dynamo ni-
kdy nezanevřel, ukončil v něm hráč-
skou kariéru a začal tu kariéru funk-
cionářskou. O  vzpomínkách na  své 
první krůčky v  profi hokeji, kariérní 
úspěchy, nové funkci sportovního 
manažera B týmu HC Dynamo Par-
dubice i  oslavách 100 let hokeje 
v  Pardubicích se 42letý rodák ze 
Žďáru nad Sázavou rozpovídal pro 
další vydání Radničního zpravodaje.

Co pro vás znamená pardubický 
hokej v osobním životě?

Strašně moc. Díky Pardubicím jsem 
se dostal do národního týmu, se kterým 
jsem v  roce 2010 vyhrál titul mistra 
světa. Když jsem vyrůstal ve Žďáru nad 
Sázavou, nikdy by mě nenapadlo, že 
budu za  Pardubice hrát. O  Tesle jsem 
tenkrát slýchal jen v rádiu. Dobře jsem 
znal slavné hráče, kteří tu vyrůstali 
a  proslavili místní hokejovou značku. 
Tesla a  následně Dynamo Pardubice, 
vždy to mělo zvuk. Pro mě je to domov 
a kus mého života. Jsem nesmírně rád, 
že jsem toho součástí, že jsem tu mohl 
hrát, vyhrávat a slavit. 

Když jsme u těch oslav, Dynamo 
v následující sezoně oslaví 100 let 
od založení klubu. Co vše se v rám-
ci toho chystá? 

Je toho opravdu hodně. Fanouš-
ci Dynama se mohou těšit na  vydání 
dvou knížek. Jednu připravují kluci 
z  projektu „Bez frází,“ kde budou pří-
běhy bývalých i  současných pardu-
bických hráčů, včetně toho mého. 
Vydáme také novou encyklopedii, kte-
rá bude svým způsobem opravdu jedi-
nečná. Podle zpráv, které mám od klu-
ků z  PR týmu, to bude jediná takto 
rozsáhla encyklopedie svého druhu. 
Navíc uvedeme nový film, nebo spíše 
dokument o pardubickém hokeji. Jeho 
premiéry se fanoušci dočkají v  lednu. 
I ten vznikal ve spolupráci s „Bez frá-
zí,“ a myslím si, že to bude skvělá po-
dívaná. Těch akcí ale bude daleko víc.

Můžete být konkrétnější?
Snad na  nic nezapomenu. V  lednu 

zahájíme výstavu k historii pardubické-
ho hokeje. Ta by měla trvat tři čtvrtě 
roku. Chystáme také galavečer. Ten 
bude vysílat Česká televize v  únoru, 
tedy při stém výročí založení klubu. Pro 
fanoušky bude připravená akce, kte-
ré pracovně říkáme „Tour de 100 let“. 
Během ní s  naším stánkem objedeme 

i menší města v okolí Pardubic. U ente-
ria areny postavíme kluziště pro veřejné 
bruslení. Pro sběratele se navíc chystá 
speciální vydání poštovních známek 
s  motivy Dynama a  výroční medaile. 
Drobnějších akcí pro veřejnost bude da-
leko víc. Celý klub je teď v jednom kole, 
aby vše proběhlo hladce a lidé z města 
si to užili.

 Dá se při tom všem ještě sou-
středit na hokej?

Samozřejmě. Vše řeší vedení klubu 
a  jeho funkcionáři. Hráči se soustředí 
výhradně na  sport. A  tým navíc per-
fektně začal sezonu vítězstvím na Do-
lomiten Cupu. Nově vzniklý B tým, 
který mám coby sportovní manažer 
na starost, dělá první krůčky. V Chrudi-
mi jsme nachystali zázemí pro Chance 
ligu a  také se snažíme vhodně posklá-
dat kádr. Máme před sebou hodně prá-
ce, ale snažíme se vše podřídit tomu, 
aby byla jubilejní stá sezona úspěšná 
ze všech pohledů. S B týmem budeme 
chtít bojovat o postup do play off první 
ligy a A tým v extralize cílí na příčky nej-
vyšší. Tak snad se nám to podaří.

Roky jste pevnou součástí Dy-
nama, vzpomenete si, jak jste se 
vlastně do Pardubic dostal?

Vím, že se na mě tenkrát jezdil pan 
Střída dívat jako skaut klubu. Vlastně 
díky němu a  tehdejšímu generálnímu 
manažerovi Zbyňkovi Kusému jsem se 
dostal právě do  Pardubic. Přišel jsem 
v  roce 1997 a  od  té doby jsem tady 
s drobnými přestávkami dodnes.

Je spousta výborných hráčů, 
kteří v  kariéře nemají úplně štěs-
tí. Vy jste ale do  Pardubic přišel 
v  době, kdy se vyhrávalo. Byl tu 
skvělý tým, skvělá atmosféra. Jak 
tohle vnímáte?

Je pravda, že v  životě sportovce 
ohromně moc záleží na  načasování. 

O čem se mluví... 
… nejen o oslavách 100 let pardubického hokeje se sportovním manažerem Dynama B Tomášem Rolinkem

Záleží na  porci štěstí a  na  tom být 
ve správný čas na správném místě. To 
rozhodlo i u mě. Nikdy jsem nebyl nejlep-
ší hokejista. Ovšem právě díky tomu, že 
jsem byl ve správný okamžik na správ-
ném místě, jsem měl opravdu skvělou 
kariéru. Když jsem přišel do  Pardubic, 
začal se zde rodit velký tým. Pamatuji 
si na zklamání z roků 2001 a 2003, kdy 
jsme nedosáhli na vytyčené cíle. Za dal-
ší dva roky jsme ale získali titul a  to 
bylo něco neskutečného. Potkal jsem 
se v Pardubicích se skvělými hráči, hlav-
ně si pamatuji na zmíněný titul z  roku 
2005, kdy byla výluka v  NHL. V  celé 
extralize hrála zvučná jména a nám se 
podařilo vyhrát ligu. Jsem hrozně rád, 
že jsem to dokázal právě v Pardubicích. 
Jak jsem totiž říkal na  začátku, moje 
hokejové srdce patří Dynamu.

Hokejové štěstí při vás stálo 
i  nadále. Při tomto slovním obra-
tu si vždy vzpomenu na váš výraz 
po ¤nále mistrovství světa v  roce 
2010. Co jste v  tu chvíli jako ka-
pitán národního týmu vnitřně pro-
žíval?

Euforii, obrovské emoce. To, co se 
nám v  roce 2010 podařilo, když jsme 
odjížděli na  turnaj v  roli podceňova-
ného týmu, bylo fenomenální. Navíc 
během samotného mistrovství světa 
to vypadalo, že to bude poprvé v  his-
torii, kdy nepostoupíme do  čtvrtfinále. 
Potom se to celé otočilo, vyhráli jsme 
poslední dva zápasy ve  skupině, díky 
čemuž jsme postoupili do  vyřazovací 
fáze turnaje, následně uhráli nesku-
tečné čtvrtfinále, semifinále na  nájez-
dy a  pak samotné finále s  Ruskem. To 
mělo k dispozici svůj tým hvězd, jenže 
my byli v takovém zvláštním rozpolože-
ní, že už snad ani nešlo nevyhrát. Byly 
to ohromné emoce a radost, to se nedá 
ani popsat. Já jsem byl úplně v euforii, 
protože v něco takového jsem nedoufal 
ani v těch nejodvážnějších snech.



Strana 3

Radniční zpravodaj 9 | 2022

Informace v zářijovém zpravodaji jsou aktuální k 29. 8. 2022.

Pardubice do škol během léta investovaly 70 milionů

Most Kapitána Bartoše čekají drobné opravy

Pomozte nám vylepšit park Na Špici, stačí vyplnit dotazník

Jedna z  největších prázdninových 
investičních akcí v pardubických ško-
lách v  srpnu začala v  Základní škole 
Závodu míru. Ve  škole pro 600 žáků 
se rekonstruuje školní jídelna a  gas-
troprovoz. Město do ní investuje více 

než 34 milionů korun. Dalších 39,5 mi-
lionů během prázdnin vydalo za opra-
vy v  dalších školách. Celkem tak 
město Pardubice investuje do  oprav 
svých školních budov téměř 74 mili-
ony korun.

„Prázdninové opravy škol plánuje-
me pravidelně každý rok a každoročně 
do  nich investujeme desítky milionů 
korun. Snažíme se stihnout co největ-
ší část oprav v  době, kdy ve  školách 
nejsou děti, ale ne vždy je to možné,“ 
řekl primátor Pardubic Martin Charvát. 
„Právě rozsáhlá rekonstrukce školní 
kuchyně je akcí, která se za dva měsíce 
stihnout nedá. Navíc jsme museli opa-
kovat výběrové řízení na  dodavatele, 
v prvním kole se nám nepřihlásil žádný 
zájemce,“ dodal primátor.

Modernizaci stravovacího zařízení 
zajistí dva dodavatelé. Stavebně fir-
ma Marhold, vybavením pak společ-
nost MULTI CZ. Rekonstrukce přijde 
celkem na  34,4 milionu korun a  potr-
vá zhruba půl roku. „Stravování žáků 
bude zajištěno náhradním způsobem. 
V  jedné tělocvičně bude zřízena pro-
vizorní jídelna, obědy se budou vozit 

z Univerzity Pardubice,“ řekl náměstek 
primátora zodpovědný za  školství Ja-
kub Rychtecký s  dodatkem, že právě 
školní tělocvičny na  ZŠ Závodu míru 
procházejí o  prázdninách opravami 
parket a přijdou město na více než 2,5 
milionu korun.

V  Pardubicích letos o  prázdninách 
probíhaly opravy v  pěti základních 
a  sedmi mateřských školách. Z  velké 
části se jednalo o rekonstrukce rozvo-
dů, zejména elektřiny. 

Město zřizuje 18 základních a  31 
mateřských škol a  investice do  nich 
prakticky nekončí. Každoročně před-
stavují vyšší desítky milionů. Například 
do  zateplení většiny svých školských 
budov město v  minulosti investovalo 
zhruba půl miliardy korun a  nyní po-
stupně řeší další opravy, rekonstrukce 
školních kuchyní či školních hřišť ne-
vyjímaje.

Radnice se pustí do  drobných oprav 
mostu Kpt. Bartoše, který už po technic-
ké stránce není v nejlepší kondici. Firmu 
Chládek a  Tintěra, jež zvítězila ve  výbě-
rovém řízení, už odsouhlasili radní města. 
Opravy, které budou následovat, přitom 
zahrnují stavební i sanační úpravy. 

Co se vám na  parku Na  Špici líbí, 
co vnímáte jako jeho hodnotu? Uvítali 
byste propojení parku Na  Špici s  dru-
hým břehem Labe? Umíte si představit 

„Most v  současné chvíli opravdu 
není v  dobré kondici, proto jsme se 
snažili co nejvíce zrychlit proces vý-
běrového řízení na  firmu, jež zajistí 
nezbytné opravy mostu. Práce, které 
budou nyní následovat a  které mají 
zajistit zlepšení stavu mostu do doby, 

než přistoupíme k  jeho opravě na zá-
kladě výsledku dynamické mostní 
zkoušky, přitom zahrnují sanační 
a stavební úpravy včetně zakonzervo-
vání nosné konstrukce a oprav nerov-
ností,“ informuje náměstek primátora 
zodpovědný za  oblast dopravy Petr 
Kvaš s tím, že veškeré práce by měst-
ský rozpočet měly vyjít na zhruba 6,4 
milionu korun.

Řidiči se navíc nemusí bát, že by  
oprava omezila přejezd přes most, bě-
hem prací bude tato část komunikace 
vždy průjezdná. Tyto dílčí úpravy sice 
nezvýší zatížitelnost mostu, ale měly by 
napomoci tomu, aby nosnost konstruk-
ce nadále neklesala. „Budeme se snažit, 
aby zhotovitel zahájil opravy co nejdří-
ve a zajistil průjezdnost mostu tak, aby 
nebylo nutné přistoupit k jeho uzavírce. 
Do  konce roku bychom pak měli znát 
také výsledky dynamické mostní zkouš-
ky, během níž jsou změřeny deformace 

a reakce konstrukce na zatížení a díky 
které budeme vědět, jak je na tom most 
po stránce zátěžové. Samotná zkouška 
sice trvá pár hodin, ale je závislá na vy-
tvoření modelu dynamického mostu 
a  výpočtu, jak se má most chovat při 
určitém zatížení. Následně pak může 
být provedeno reálné měření zátěže 
přímo na  mostě a  porovnání reálného 
výsledku s  výsledky dynamického mo-
delu, což určí další postup v  případě 
rekonstrukce mostu Kpt. Bartoše, kte-
rá by již měla mít vliv také na zvýšení 
jeho zatížitelnosti. Předpokládáme, že 
výsledky bychom měli mít k  dispozici 
zhruba v listopadu tohoto roku,“ dodá-
vá náměstek Kvaš.

V  současné době mohou na  most 
vjet pouze vozidla do 3,5 tun, s výjim-
kou vozidel MHD a  IZS. Aby byl tento 
zákaz dodržován, dohlíží na most nový 
kamerový bod, který tak doplnil stávají-
cí městský kamerový systém.  

umístění nového občerstvení v  kon-
taktu s  řekou? Budeme rádi, když se 
k těmto otázkám vyjádříte v dotazníku 
na  pardubice.cityupgrade.cz a  jeho 

prostřednictvím tak pomůžete ke zlep-
šení parku Na Špici včetně širšího okolí. 
Po  vyplnění dotazníku NEZAPOMEŇTE 
stisknutím tlačítka na  konci ODESLAT. 

Pro odeslání nemusíte mít vyplněny 
všechny otázky. Dotazník prosíme ode-
šlete do 30. září. 

pardubice.cityupgrade.cz
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kdy: úterý 11. října 2022 od 17:00

kde: Dům kultury Dukla Pardubice (Gorkého 2573)

Pozvánka na veřejné setkání | KASÁRNA T. G. M.
Město Pardubice vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ k představení budoucnosti 
areálu KASÁREN T. G. M.

Na setkání budou představeny východiska i plány města k budoucí proměně areálu 
a odborná analýza k tématu zpracovaná. Následovat bude veřejná diskuse. 
Setkání se zúčastní zástupci města a autoři analýzy.



Strana 5

Radniční zpravodaj 9 | 2022

Informace v zářijovém zpravodaji jsou aktuální k 29. 8. 2022.

Severní část Sladkovského čeká rekonstrukce

Pardubice startují pilotní projekt zelených střech

Radnice nabízí další startovací byty

Město zve na workshopy na téma participativního bydlení

Od září do  listopadu bude pro auto-
mobily uzavřena severní část Sladkov-
ského ulice od  lékárny na  křižovatce 
s třídou Míru až po bývalou prodejnu Ku-
til. Žulové dlaždice, položené zde v rámci 
revitalizace třídy Míru, se vlivem velkého 
dopravního zatížení uvolňují a  praskají. 
Na vozovce je nahradí betonový povrch.

„Jízdní pruh bude betonový, chodní-
ky zůstanou ve stávající dlažbě. Nyní je 
vrchní kryt vozovky, stejně jako na celé 
třídě Míru, tvořen velkoformátovou žu-
lovou dlažbou uloženou do  štěrkového 
lože. Pod silným dopravním zatížením 
vozy MHD, zásobováním i  osobními 
automobily se dlaždice uvolňují, lámou 

a  musejí být opakovaně vyměňovány,“ 
řekl náměstek primátora zabývající se 
dopravní problematikou v  Pardubicích 
Petr Kvaš. „Vyňatá dlažba bude uscho-
vána jako zásoba pro opravy jiných částí 
třídy Míru,“ dodal náměstek.

Po  dobu rekonstrukce bude opravo-
vaná část Sladkovského ulice uzavřena 
pro veškerou automobilovou dopravu. 
Chodníky zůstanou beze změn a budou 
tedy průchozí, využívat ale nebude mož-
no parkovací místa podél nich, přestože 
i  jejich povrchy zůstanou zachovány 
v  současné podobě. Z  vozovky budou 
vyňaty žulové desky a nahradí je beton. 
Kromě dlouhé životnosti zaručuje na-

příklad i nižší náklady na údržbu a nižší 
hlučnost při průjezdu vozidel. Rekon-
strukce vozovky v této části bude stát 
zhruba 6,5 milionu korun a  hotová má 
být do konce listopadu.

V blízké budoucnosti čekají opravy 
vozovky také přímo třídu Míru v úseku 
od  Sladkovského ulice po  ulici 17. lis-
topadu, kde doprava působí na žulové 
dlažbě obdobné problémy. „Tam žulo-
vá velkoformátová dlažba zůstane, ale 
vozovka bude předlážděna jinou tech-
nologií, kdy budou dlaždice uloženy 
do maltového lože,“ doplnil náměstek 
Kvaš. Tato část oprav třídy Míru nyní 
čeká na vydání stavebního povolení.

Oba úseky čekající na  opravy 
byly součástí projektu rekonstruk-
ce třídy Míru v  letech 2013 a 2014, 
kterou Pardubice financovaly z  vel-
ké části z  dotací Evropské unie. 
Autorem architektonického návrhu 
je architekt Jaromír Walter, firmou, 
která rekonstrukci zrealizovala, byla 
liberecká společnost Syner. Nově 
zrekonstruovanou komunikaci pro-
vázely od počátku problémy týkající 
se především kvality povrchu polo-
žených žulových dlažeb, a to zejmé-
na v  jízdních pruzích. Část závad 
byla odstraněna v  záruční době, ta 
ale již skončila.

Pardubice startují pilotní projekt ze-
lených střech na  městských budovách. 
Vegetační střechu, která má zlepšit hos-
podaření se srážkovými vodami i mikro-
klima uvnitř budovy, má dostat Základní 
škola Erno Košťála v sídlišti Dubina. Měs-
to chce na tento projekt získat �nanční 
podporu státu.

„Tento projekt jsme připravili tak, 
abychom se s ním mohli ucházet o pod-
poru z  výzvy č.10/2021 – 1.5 Udrži-

Pardubická radnice nabídne k proná-
jmu dalších 25 startovacích bytů eko-
nomicky aktivním lidem ve  věku 18 až 
30 let za zvýhodněné nájemné na čtyři 
roky v menších městských bytech již po-
osmé. Dává jim tak možnost se osamo-
statnit, přestěhovat se za prací a během 
smlouvy s městem si pořídit třeba vlast-
ní bydlení. Pardubice tak podporují byd-
lení a stabilizaci mladých lidí ve městě.

„Těší mě, že se i  v  této těžké době 
daří každoročně uvolňovat nově oprave-
né byty také pro potřeby startovacího 
bydlení. Nejpozději po  čtyřech letech 
se nám byty do systému vracejí a slouží 
dalším nájemníkům. Jsou i  případy, kdy 
nájemník odchází ze startovacího bytu 

telné a  efektivní hospodaření s  vodou 
v  obcích, kterou vyhlásil Státní fond 
životního prostředí v  rámci Národní-
ho plánu obnovy životního prostředí. 
Jeho realizace by měla přinést celou 
řadu bene�tů. Vegetační střechy, kro-
mě zlepšení životního prostředí v dané 
lokalitě včetně omezení prašnosti, 
zlepšují mikroklima v  budovách, snižu-
jí náklady na vytápění a omezují hluk,“ 
řekl náměstek primátora zodpovědný 

za  strategii a  rozvoj Pardubic Jan Na-
drchal s tím, že pokud se pilotní projekt 
městu osvědčí, bude město s ozeleňo-
váním střech pokračovat i  na  dalších 
vhodných městských budovách.

Výhodou projektu, jehož cena byla od-
hadnuta na 10,5 milionu korun, je, že sta-
vební úpravy střech bude možno realizo-
vat bez nutnosti úprav nosných konstrukcí 
objektů školy. Extenzivní vegetační stře-
chy, včetně zlepšení odtokových poměrů 

ze střech, budou instalovány na třech bu-
dovách školy Erno Košťála a  propojovací 
chodbě. Na stávající střechu bude polože-
na vrstva substrátu pro extenzivní střechy 
a  předpěstovaný rozchodníkový koberec, 
okraje střech a odvodňovací žlaby budou 
lemovány vrstvou oblázků.

Pokud město se žádostí o  dotaci 
uspěje, chtělo by pilotní projekt realizovat 
v  roce 2023. Dotace by měla pokrýt až 
100 procent způsobilých nákladů.

dříve, protože si založil rodinu, našel vět-
ší byt nebo si pořídil vlastní,“ říká primá-
tor Martin Charvát, který má na starosti 
majetek a  investice města. „Institut 
startovacího bydlení se nám osvědčuje, 
což je patrné ze zájmu mladých lidí. Do-
posud jsme již pomohli 200 startovací-
mi byty mladým pracujícím lidem, kteří 
by si třeba nemohli na  startu pracovní 
kariéry dovolit komerční nájmy nebo hy-
potéku, které se pohybují i  ve výši 220 
korun za metr čtvereční. Naopak máme 
od  nich zpětnou vazbu, že díky star-
tovacím bytů se jim daří spořit peníze 
na bydlení v Pardubicích ve výši několika 
tisíc korun měsíčně. A o to nám hlavně 
jde, udržet ve městě ekonomicky aktiv-

ní mladé a  začínající rodiny,“ informuje 
náměstek primátora zodpovědný za so-
ciální a  bytovou politiku města Jakub 
Rychtecký. 

„Pro město a jeho budoucnost je dů-
ležité, abychom uměli nabídnout cenově 
přijatelné bydlení mladým, ekonomicky 
aktivním lidem, kteří svůj život chtějí 
spojit s  Pardubicemi a  stanou se tak 
plnohodnotnými členy systému, včetně 
platby daní,“ dodává primátor Charvát.

Nájemní smlouvu město s  uživateli 
startovacích bytů uzavře na  čtyři roky, 
přičemž v  prvních třech letech zaplatí 
za  metr čtverečný 80 korun a  energie, 
v posledním čtvrtém roce pak 100 korun 
a  energie. „Tato cena je pod padesáti 

procenty ceny, za jakou se v Pardubicích 
pronajímají komerční byty. Pronájem 
padesátimetrové garsonky dnes na  ko-
merčním trhu stojí přes 10 tisíc korun 
měsíčně bez energií, to je hrozná suma. 
I  proto očekáváme velký zájem o  další 
startovací byty. Seznam nabízených 
bytů, spolu s detailními podmínkami pro-
nájmu, zveřejníme na  webových strán-
kách města v září, konkrétní žádosti pak 
mohou zájemci podávat ve dnech 5. a 6. 
října,“ doplňuje náměstek Rychtecký.

V  nabídce startovacích bytů budou 
i  letos převážně malometrážní jednot-
ky rozmístěné po  celém území města, 
v nabídce jsou ale i dva byty 3+1. Nový 
nájemníci budou bydlet od února 2023.

V říjnu a listopadu proběhnou v Par-
dubicích pro veřejnost tři workshopy 

na  téma participativního bydlení, které 
ve spolupráci s městem připravila Tech-

nologická agentura ČR. Konat se budou 
5. října, 19. října a  2. listopadu, vždy 

od  16:30 v  Hudebním sále pardubické 
radnice. 
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Kaleidoskop prázdninových událostí

Oprava mostu na počátku července zcela uzavřela podjezd v ulici Jana Palacha. V rám-
ci modernizace železničního uzlu proběhla jeho kompletní výměna, tedy odstranění 
mostu stávajícího a montáž ocelové konstrukce mostu nového.

Vedení města v  červenci navštívilo Moravskou Novou Ves, kterou před čtrnácti 
měsíci postihlo ničivé tornádo. Občané Pardubic, zastupitelé města a společnost 
Panasonic společně zaslali na účet poničené obce bezmála 2 000 000 korun. 

O  letních prázdninách připravovalo město výstavu Selb očima fotografů. Ven-
kovní expozice fotografií z německého partnerského města Selb bude k vidění 
v Tyršových sadech do 31. října.

Třiatřicátý ročník mezinárodního festivalu Czech open v červenci opět proměnil  Par-
dubice na hlavní město šachů a her. Účast na festivalu byla hojná a mezi vítěze se 
zapsalo hned několik zcela nových jmen.

Jana Klusáčková a Luboš Kubík, to jsou nová jména, která od dnešního dne doplnila 
Chodník slávy před enteria arenou. Počet osobností, které mají před hokejovým sta-
dionem svůj piktogram, se tak rozrostl z 36 na 38 sportovců.

Rekordní návštěvnost a  spokojené diváky hlásil v  polovině prázdnin divadelní 
open air festival Pernštejnlove, který se konal na pardubickém zámku. Pětidenní 
program si užilo více než dva tisíce diváků. (foto: archiv Pernštejnlove)
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Kaleidoskop prázdninových událostí

V červnu začala oprava křižovatky U Marka, až do druhé půlky prázdnin se tu 
řidiči potýkali s dopravními omezeními. Provoz v tomto úseku byl veden obou-
směrně vždy jen v polovině vozovky.

Bruslaři znovu vyjeli do  ulic v  rámci oblíbené akce Pardubice na  bruslích. Večerní 
vyjížďka přilákala na novou trasu desítky malých i velkých bruslařů. Nad bezpečnou 
jízdou drželi opět stráž příslušníci městské policie a úředníci pardubické radnice.

Hynek Bartoň je vítězem 95. ročníku Pardubické juniorky, v kategorii dívek zví-
tězila Tereza Valentová! Čtyřhru chlapců vyhráli Jakub Nicod a Matthew William 
Donald. Vítězkami čtyřhry dívek se staly Nela Jandová a Katrin Pávková.

Letošní Sportovní park Pardubice trhal rekordy! Vyprodané byly všechny hromadné 
běhy, pořadatelé museli narychlo nechat vytisknout další hrací karty, které mizely 
z pokladny pod rukama. Nakonec se rozebralo na 14 000 hracích karet.

Poslední srpnový víkend se na zámku konal Pardubický festival vína, a to už jeho pěta-
dvacátý ročník. Do města přijelo 60 vinařů z patnácti zemí světa. Nechyběla ani vinařství 
z Pardubického či Královéhradeckého kraje. Letos se na akci nově představily i pivovary.

Do Pardubic se vrátilo mistrovství profesionálních hasičů. Soutěžili v kategorii jed-
notlivců i v kategorii družstev – stejně jako hasiči dobrovolní, a to v běhu na 100 m 
s překážkami, ve štafetě 4×100 m s překážkami a v požárním útoku. (foto: J. Sejkora)
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Pardubice pokračují v  projektu revita-
lizace přírodního parku Červeňák, který by 
se měl brzy proměnit nejen na místo plné 
vegetace a různorodých biotopů, ale také 
na místo ideální k rekreaci. Protože se jed-
ná o významné území navazující na systém 
sídelní a  krajinné zeleně města v  dotyku 
s budoucí hustou zástavbou na východní 
straně řeky Chrudimky, které bude silně 
ovlivněno výstavbou JV obchvatu, bylo tře-
ba co nejdříve přistoupit k dalším krokům, 
konkrétně k hledání zpracovatele projektu 
na revitalizaci Červeňáku. V letošním roce 
se městu povedlo získat �nance na nava-
zující projektovou dokumentaci tak, aby 
se území mohlo dlouhodobě a koncepčně 
rozvíjet. Radnice by tak na  podzim měla 
v návaznosti na vyhlášení a výsledek výbě-
rového řízení znát projektanta všech stup-
ňů projektové dokumentace, včetně územ-

Sociální služby města Pardubic (SsmP) 
mohou od  konce srpna využívat k  jízdám 
za  svými klienty nová elektrovozidla. Cel-
kem 10 elektromobilů, z celkového počtu 14 
objednaných vozidel, nahradí nejstarší „čle-
ny“ vozového parku sociálních služeb, které 
na  jeho obměnu získaly prostřednictvím 
Ministerstva pro místní rozvoj evropskou 
dotaci ve výši zhruba 10 milionů korun.

ního rozhodnutí a stavebního povolení, aby 
v roce 2024 mohla odstartovat revitaliza-
ce tohoto pro město významného území. 
Participace veřejnosti na přípravě projektu 
přitom byla pro radnici stěžejní, výslednou 
podobu územní studie zaměřené na  pro-
měnu tohoto území proto provázely veřej-
né online debaty a také setkání s  laickou 
a odbornou veřejností přímo na Červeňáku 
s cílem vybudovat takový areál, který bude 
odpovídat nejen potřebám přírody, ale také 
občanům města. 

Veškeré práce budou směřovat k tomu, 
aby zde vznikla mozaika biotopů a biodi-
verzita, aby zde byla sjednocena ochrana 
přírody, zachována prostupnost území 
a aby se zlepšily podmínky stávajících pří-
rodních stanovišť. S ohledem na nutnost 
přizpůsobit podmínky řadě ohrožených 
a cenných živočichů a rostlin budou obno-

„Jsem rád, že se podařilo na  obnovu 
vozového parku Sociálních služeb města 
Pardubic získat tuto �nanční podporu, kte-
rá kryje přibližně 90 procent z vysoutěžené 
ceny 11 420 000 korun. Pracovníci sociál-
ních služeb v  rámci zajišťování potřebné 
péče o  klienty, zejména seniory a  zdra-
votně postižené občany města Pardubic, 
využívají vozidla velmi často. V rámci péče, 

Město hledá projektanta pro revitalizaci Červeňáku

Sociální služby rozšířily svůj vozový park o nové elektromobily

veny také tůně, které doplní nové mokřady 
a  umožní zachovat vodní režim. Ovocný 
sad bude stejně jako luční společenství 
obnoven a  nabídne tak útočiště dalším 
tvorům. Naopak invazivní rostliny a  ne-
původní dřeviny a  křoviny, které nejsou 
v tomto území vítané a přirozené, budou 
regulovány. 

Do  parku bude začleněn také prvek 
rekreace zahrnující informační systém, 
herní prvky a vhodný mobiliář, cyklostezky 
a  pěšiny či naučné stezky. Nemalou roli 
zde hraje také historie území, proto jedna 
ze dvou naučných stezek bude zaměřena 
na vojenskou historii, která návštěvníky se-
známí s tím, jak byl areál využíván v době, 
kdy sloužil jako vojenské cvičiště. Z  toho 
důvodu budou do  konceptu začleněny 
stávající objekty, například bývalý vojenský 
klub či mostní pilíř. 

která je poskytována v domácím prostředí 
klientů, a to i ve večerních hodinách a o ví-
kendech, měsíčně najedou téměř 20 000 
kilometrů. Nové elektromobily nahradí nej-
starší vozidla vozového parku organizace 
a  budou nasazena na  trasy s  největším 
nájezdem kilometrů. Jelikož je pracovníci 
sociálních služeb budou využívat zejmé-
na k cestám v hustém městském provo-
zu, nasazení malých elektrovozidel typu 
Volskwagen (VW) e-up, jejichž 10 deset 
kusů bylo již předáno, a  4 vozidel typu 
VW ID 3, které budou předány do kon-
ce roku, bude mít i  výrazný ekologický 
aspekt. Dojezd jednoho vozu je přibližně 
200 kilometrů, a  proto nebude nutné 
ani jeho každodenní dobíjení. Věřím, že 
zaměstnanci si nové vozy brzy oblíbí 
i  uživatelsky, protože jejich ovládání je 
výrazně snadnější,“ podotýká náměstek 
primátora zodpovědný za oblast sociální 
politiky Jakub Rychtecký, který byl v pra-
covní skupině, jež za  Svaz měst a  obcí 
České republiky vyjednávala možnost 
�nancování obnovy vozových parků so-

ciálních služeb v rámci dotačního titulu 
z programu REACT – EU.

Tím, že jsou pořízená vozidla čistě 
elektrická, ušetří organizace na výdajích 
spojených s  provozem parku. Jedním 
z  důvodů je skutečnost, že ojeté vozy 
vyžadovaly čím dál častěji návštěvu 
servisu, významně levnější bude také ná-
klad na ujetý kilometr. „Pořízením vozidel 
v rámci dotačního titulu z programu RE-
ACT – EU se nám podařilo významně ob-
novit stárnoucí vozový park, a to s mini-
mální spoluúčastí. Dále očekáváme, i přes 
dramatický růst ceny elektrické energie, 
značné úspory na provozu elektrovozidel. 
Nezbytná dobíjecí místa přitom byla vy-
budována v Domově pro seniory U Kos-
telíčka, kde vozidla parkují,“ informuje 
ředitel Sociálních služeb města Pardubic 
Petr Krejčí s tím, že SsmP by díky těmto 
novým, čistě elektrickým vozidlům měly 
ročně ušetřit až 300 000 korun. Nákla-
dy, které nepokryla evropská dotace, pak 
uhradily Sociální služby města Pardubic 
z provozního příspěvku města.

Veškeré úpravy v  tomto území se 
budou dělat nejen v  souladu se zmí-
něnou zpracovanou územní studií, 
ale také v  souladu s  dotačními pod-
mínkami a Agenturou ochrany přírody 
a krajiny, aby bylo možné většinu ná-
kladů pokrýt prostřednictvím dotace. 
Zatím však není jasné, zda by město 
dotace čerpalo z  IROP nebo OPŽP. 
Vzhledem k tomu, že je toto území po-
třeba připravit i  na  budoucí výstavbu 
jihovýchodního obchvatu, bude pro-
jekt řešen také v koordinaci s Ředitel-
stvím silnic a  dálnic, aby se předešlo 
případným komplikacím během vý-
stavby této komunikace. Revitalizace 
přírodního parku Červeňák, na  které 
město spolupracuje s  Iniciativou Pří-
rodní park Červeňák, by pak měla být 
dokončena v roce 2026.

Národní památkový ústav nechal 
opravit fasádu dvou významných his-
torických domů v  centru Pardubic. 
Na  Domě u  Jonáše proběhly jak práce 
na náročné čelní štukové výzdobě Joná-

Opravené fasády domů opět zdobí centrum města
še a velryby, tak na dvorní fasádě a byly 
provedeny nátěry vstupních dveří a oken. 
U  domu č. p.  74 v  Zelenobranské ulici, 
který stojí v těsné blízkosti Zelené brány, 
byla obnovena fasáda do  nazelenalých 

tónů. Současně s fasádou byla restauro-
vána i terakotová ostění v prvním patře.

„Obě práce, které proběhly v letošním 
roce, jsou vzorným příkladem obnovy 
památkově chráněných objektů a  rov-

něž výsledkem kvalitní spolupráce mezi 
zástupci památkové péče, investory, 
majiteli a  zhotoviteli,“ uvedl  Filip Vávra 
z pardubického pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu. 
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Parlament v  červenci schválil novelu 
zákona exekučního řádu, známou jako mi-
lostivé léto. Jedná se o druhou a zároveň 
poslední příležitost, kdy lidé mohou ukončit 
za velmi příznivých podmínek exekuce na-
řízené na  dluhy vůči veřejnoprávním sub-
jektům, tedy i vůči obcím a jimi zřizovaným 
či vlastněným subjektům. Milostivé léto je 
však prospěšné i pro věřitele. Již první vlna 
potvrdila, že věřitelům byly uhrazeny po-
hledávky, které se dlouhodobě nedařilo vy-
máhat. Celkem se podařilo ukončit více než 
40 tisíc exekucí a doplaceno bylo bezmála 
400 milionů Kč. Snížení počtu lidí v exeku-
cích je zároveň pro obce výhodné i z jiných 
důvodů. Lidé bez exekucí si snadněji hledají 
(a udržují) práci, méně zatěžují administrati-
vu obce a se snižující se mírou exekucí klesá 
i výskyt sociálně patologických jevů.

Ačkoli je díky milostivému létu mož-
né ukončit řádově statisíce exekucí, řada 

Radní města Pardubic na svém srpno-
vém jednání odsouhlasili �rmu, která se 
postará o  rekonstrukci části bytů v byto-
vých domech v ulici Husova čp. 1116-1119. 
Celkem 51 bytových jednotek tak bude 
opraveno, aby mohlo následně posloužit 
potřebám KACPU a ukrajinským běžencům.

„Město původně plánovalo tyto čtyři 
bytové domy, které jsou z velké části vy-
bydleny, kompletně zrekonstruovat a pro-
měnit ve znovuobyvatelné bytové jednot-
ky. Projekt za více jak 200 milionů jsme se 
však rozhodli pozastavit a  vyčlenit část 
bytů pro potřeby ukrajinských rodin, kte-
ré prchají před válkou v jejich rodné zemi 
a nemají kam v této těžké době jít. Řada 
těchto rodin momentálně bydlí v pavilonu 

Rozsáhlé plochy takřka nedotčené pří-
rody uprostřed obytné zástavby na pravém 
břehu Labe jsou devizou Polabin. Druhý 
městský obvod si klade za  cíl některé je-
jich části zkultivovat a doplnit stezkami či 
lavičkami. Jedním z  potenciálních dílčích 
záměrů v území je sluneční pláž, na kterou 
byla v minulosti zpracována studie. Pláž je 
zamýšlena na travnatém břehu Labe mezi 
mosty P.  Wonky a  Kpt.  Bartoše, zhruba 
v místě výpustního objektu slepého rame-
ne. Jde o státní pozemek ve správě Povodí 

dlužníků o této možnosti stále neví nebo si 
není jistá, zda ji může využít. Čas je přitom 
omezený, milostivé léto bude ukončeno 
30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné 
provést v daném časovém rozmezí, jedinou 
výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví 
ve stanoveném termínu. Díky milostivému 
létu je tak možné se zbavit příslušenství 
dluhů vůči veřejným institucím či státním 
�rmám a znatelně snížit částku, kterou je 
potřeba zaplatit. Při využití této možnosti 
bude možné v uvedené době zaplatit pouze 
původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou 
o částku ve výši 1 815Kč na náhradu ná-
kladů exekutorovi. Dojde tak k  odpuštění 
všech úroků, penále a dalších poplatků. 

Dluh může být odpuštěn fyzické osobě, 
která není v insolvenčním řízení a jejíž exe-
kuce je vedena soudním exekutorem. Milos-
tivé léto se vztahuje na exekuce zahájené 
před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u státu, 

F Univerzity Pardubice, který máme od uni-
verzity pro tyto účely v  nájmu do  konce 
roku 2022 a právě k tomuto datu chceme 
mít připraveny prostory v  bytových do-
mech Husova, abychom měli uprchlické 
rodiny kam přestěhovat,“ informuje primá-
tor Pardubic Martin Charvát. „Tento krok 
v  žádném případě neomezí naše již roz-
běhlé projekty zahrnující například starto-
vací bydlení pro mladé, nezasáhne ani so-
ciální bydlení včetně počtu bytů určených 
pro naše občany. Věřím, že v  průběhu 
podzimu budeme schopni prostřednictvím 
KACPU předat první rekonstruované byto-
vé jednotky rodinám, které utíkají z váleč-
ného území,“ dodává náměstek primátora 
pro sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, 

Labe, s nímž v probíhají jednání o podmín-
kách realizace záměru. Vzhledem k  tomu, 
že se jedná o záplavové území, obvod tak 
zpracoval projektovou dokumentaci i  Po-
vodňový plán. Sluneční pláž bude nabízet 
prostor pro odpočinek a  posezení pěším 
i cyklistům a možnost přístupu k břehu řeky 
Labe např. pro vodácké aktivity. Zásahy 
do území se předpokládají  minimální. Hlavní 
osu by tvořila nová mlatová cesta spojující 
stávající cyklostezku s břehem Labe, kde by 
byla vytvořena dřevěná terasa s lehátky pro Radek Hejný, starosta UMO II

Volná pracovní 
místa 
na pardubické 
radnici

Statutární město Pardu-
bice, magistrát města v sou-
časné době obsazuje tato 
volná pracovní místa:

• vedoucí oddělení investic 
a  technické správy odboru 
majetku a investic
• vedoucí oddělení stavební-
ho úřadu I
• referent oddělení stavební-
ho úřadu
• referent oddělení přestupků 
odboru správních agend

U  všech pozic nabízíme sta-
bilní zázemí úřadu územní samo-
správy, motivační �nanční ohod-
nocení (plat + osobní příplatek), 
mimořádné odměny, pružnou 
pracovní dobu, 5 týdnů dovo-
lené, 5 dní placeného zdravot-
ního volna, podporu profesního 
i osobního rozvoje, systém další-
ho vzdělávání, výhodné telefonní 
tarify, stravenky v hodnotě 130,- 
Kč/kus, příspěvek na  penzijní 
připojištění 1  200,- Kč/měsíc, 
příspěvek na kulturní a sportovní 
vyžití, příspěvek 2  000,- Kč/rok 
pro osoby se zdravotním posti-
žením.

Podrobnosti k  pozicím včet-
ně kontaktních údajů naleznete 
na: https://pardubice.eu/kariera 
nebo na tel. č. 466 859 497.

Milostivé léto II je tu! 

Na padesát bytů v „Husovce“ čeká rekonstrukce

Sluneční pláž pro odpočinek na pravém břehu Labe

samospráv, měst, úřadů, státních fondů 
a příspěvkových organizací, veřejných škol, 
dále u městských, státních a polostátních 
�rem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní 
podniky), zdravotních pojišťoven, státních 
nemocnic, Českého rozhlasu či České tele-
vize.

Jak máte postupovat? Doporučeným 
dopisem nebo datovou schránkou sdělte 
exekutorovi, že Milostivého léta II využije-
te. Pokud neznáte stávající výši dluhu, mů-
žete jej zároveň požádat o tuto informaci. 
Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původ-
ní dluh zvýšený o částku 1 815Kč na účet 
exekutora. Do  poznámky uveďte např. 
„Úhrada jistiny – Milostivé léto, jméno, 
příjmení“. Pro jistotu informujte exekutora 
o zaplacení vašeho dluhu ještě jinými pro-
středky. Exekutor následně vydá rozhodnu-
tí, kterým potvrdí splacení vašich dluhů.

Více na webové adrese milostiveleto.cz.

že v  současné době město v  pavilonu F 
pardubické univerzity eviduje téměř 200 
ukrajinských běženců.

Rekonstrukci pro město zajistí �rma 
Timra s.r.o., která zvítězila v  otevřeném 
výběrovém řízení. „Jsem rád, že jsme vy-
brali kvalitní a ověřenou místní �rmu, která 
pro nás tyto byty opraví a která se se svou 
nabídkovou cenou vešla do  předpokláda-
ného cenového limitu zakázky. Práce bu-
dou zahrnovat nejen rekonstrukci 51 bytů, 
ale také společných prostor domů, náklady 
s tím spojené jsou odhadovány na zhruba 
29 milionů korun včetně DPH,“ podotýká 
k  výběru �rmy náměstek primátora Jan 
Nadrchal zodpovídající za  oblast rozvoje 
a strategie města.

možnost posezení a betonové schodišťové 
stupně vedoucí do  vody. Podél cesty by 
byly umístěny lavičky pro možnost poseze-
ní a pikniku. V prostoru je rovněž navrženo 
venkovní griloviště, které bude oproti vizu-
alizaci umístěno ve východní části sluneční 
pláže.

Realizace projektu není vzhledem k jeho 
umístění v záplavové zóně jednoduchá, ale 
snad se vše letos podaří úspěšně vyřešit 
a příští rok bude sluneční pláž realizována.
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Radek Smetana, PR manažer VČD

Miroslav Pecha, hrad Kunětická hora 

Hlasujte pro obnovenou „Kuňku“, je v nominaci na skvělou cenu!
Kunětická hora je nominována 

na  cenu Patrimonium pro futuro. Kon-
krétně pozornosti odborné poroty ne-
unikla obnova západní části hradu, jejíž 
podobu do  značné míry určil architekt 
Dušan Jurkovič ve  dvacátých letech 
minulého století. Komplex někdejší pr-
vorepublikové restaurace s hodnotnými 
salonky byl čtyři dekády nepřístupný 
a jeho stav nebyl ideální. Změnu umožnil 
projekt �nancovaný z prostředků IROP 
ITI, ukončený v  roce 2021. Obnove-
ny byly historické Jurkovičovy salonky 
v šesté bráně, v tzv. Jurkovičově paláci 
byla vytvořena moderní vestavba s ex-

pozicí o životě a díle tohoto architekta 
a záchraně a proměnách hradu v průbě-
hu uplynulých sto let, součástí je rovněž 
působivá vyhlídka. K  programu Dušana 
Jurkoviče se hlásí i  dřevěná veranda 
na  severní straně nádvoří, v  níž je in-
stalováno nové návštěvnické centrum. 
Cena Patrimonium pro futuro, na niž je 
Kuňka nominována, oceňuje příkladnou 
péči o památky a do hlasování pro Ku-
nětickou horu se můžete zapojit i  vy. 
Hlasovat lze online do  konce září. Po-
drobnosti najdete na našem webu nebo 
na webu NPÚ.

František Skála a  Petr Nikl – legen-
dy české výtvarné scény spolu s dalšími 
hudebníky a dopředu neznámým počtem 
nástrojů vytváří neobyčejnou směs roz-
verných, bizarních i  zadumaných songů, 
vlastních i  převzatých. Jejich kapela na-
zvaná Třaskavá směs zahájí novou sezó-
nu Divadla 29 v neděli 4. září.

Dalším velmi explozivním energy drin-
kem na začátek sezóny 2022/2023 bude 
vystoupení norsko-malajských Hungry 
Ghosts. Hungry Ghosts jsou bytosti z bu-

Pardubický herecký soubor 1. září 
zahájil svou již 113. divadelní sezónu, 
během níž uvede šest nových titulů 
v  Městském divadle a  jeden komorní 
na Malé scéně ve dvoře. 

Kmenový režisér VČD Petr Novotný 
již zkouší Makropulos musical – mu-
zikálovou adaptaci známého dramatu 
Karla Čapka o  marnivé a  marné touze 
po  věčném mládí a  nesmrtelnosti, kte-
rou připravil s  hudebním skladatelem 
Ondřejem Soukupem a textařkou Gabri-
elou Osvaldovou. V hlavní roli se můžete 
těšit na  Petru Janečkovou. Dále Petra 
Novotného v  sezóně 2022/23 čeká 

Odbor školství, kultury a  sportu 
průběžně aktualizuje Katalog pro vol-
ný čas dětí a  mládeže, který je zve-
řejněn na webových stránkách města 
(https://pardubice.eu/katalog-aktivit). 

ddhistické mytologie, které poháněny 
intenzivními emocionálními potřebami 
bloudí po zemském povrchu a hledají co-
koli, co by uspokojilo jejich touhy. Světo-
vá bubenická legenda Paal Nilssen-Love, 
saxofonový virtuoz Yong Yandsen a  mi-
mořádně talentovaný basista Christian 
Meaas Svendsen spojili své síly, aby svou 
hudbou nasytili vás a  všechny hladové 
duchy v okolí. Na jeden z pouhých dvou 
českých koncertů se můžete těšit už 
ve čtvrtek 8. září.

zkoušení hry úspěšného izraelského 
autora Gura Korena Postižení. „Černá 
komedie, v níž se propojí svět jedné ma-
�ánské rodiny a členů divadelního sou-
boru ‚lidí se zvláštními potřebami’, balan-
cuje na hraně korektnosti a originálním 
způsobem boří stereotypy a  mýty o  li-
dech s hendikepem,“ prozrazuje drama-
turgyně Jana Uherová. Českou premiéru 
na  pardubických divadelních prknech 
bude mít komedie Alana Ayckbourna 
o mezilidských vztazích Intimní rizika 
na  veřejných místech, kterou bude 
režírovat Petr Štindl, jenž se zde už 
představil úspěšnou komedií Společen-

Katalog nabízí přehled sportovních, 
hudebních, tanečních, výtvarných, ja-
zykových a dalších kroužků, které jsou 
pardubickými organizacemi realizová-
ny pro děti a  mládež během školního 

Moetivi karavan, to je název autorské-
ho představení Dominiky Špalkové a Báry 
Ungerové ze skupiny DVA určeného pro 
rodiny s  dětmi. Inscenace inspirovaná 
krajinou, rytmem, setkáváním se s  lidmi 
a jejich příběhy se odehrává ve speciálně 
upraveném karavanu, který je zároveň 
výtvarnou instalací. Série karavanových 
představení se odehraje v neděli 11. září 
odpoledne.

Postavy inscenace Burgán jsou oby-
čejní lidé generace X, kteří se domáhají 

stvo vlastníků. Jímavou grotesku Kdo 
se bojí Beatles? o frustracích střední-
ho věku napsal jeden z nejvýraznějších 
slovenských dramatiků Viliam Klimáček 
pro Slovenské národní divadlo. Na české 
scéně se doposud neobjevila, a  to prá-
vě ve VČD napraví režisér Filip Nuckolls, 
který tu režíroval vynikající inscenace 
Lovecké scény z Dolního Bavorska a Až 
ustane déšť. 

Vrcholné dílo Viléma a Aloise Mrští-
ků Maryša, které bezesporu patří mezi 
klenoty české dramatické tvorby, chys-
tá mladá režisérka Kasha Jandáčková, 
jež v Pardubicích debutovala inscenací 

roku. Je členěn do  jednotlivých sekcí 
dle druhu činnosti a poskytuje základ-
ní informace o  nabízených kroužcích. 
Nabídka z katalogu bude zajímavá ne-
jen pro děti, ale i  jejich rodiče. Orga-

Třaskavá směs, hladoví duchové i příběhy z karavanu v Divadle 29

Východočeské divadlo vstoupilo do 113. divadelní sezóny

Katalog pro volný čas dětí a mládeže

svého práva na svět, který by byl dle jejich 
mínění „ještě v pořádku”. Připomínají v jis-
tém smyslu slavnou �ktivní českou rodinu 
Homolkových, jejich svět je však krajinou 
jakýchsi nemrtvých, což připomínají i jejich 
tváře, zamrzlé navěky v jednom strnulém 
pohledu. Nové představení jedinečného 
průzkumného divadla Handa Gote uvede-
me v Divadle 29 ve středu 21. září.

Podrobný program najdete na  www.
divadlo29.cz. 

Podivný případ se psem. Kabaret Ar-
nošta GoldÆama U Hitlerů v kuchyni
jste měli zhlédnout už v  roce 2020, 
pandemie covidu ho však posunula až 
do nastávající sezóny. Groteskní výjevy 
ze života vůdce, plné černého humoru 
a nekorektních vtipů doprovázené pís-
němi skupiny Tiger Lillies, bude režíro-
vat Miroslav Hanuš. Režisér Michal Pr-
zebinda si pro svou práci na Malé scéně 
ve dvoře vybral text Stephena Sachse 
Kalifornská mlha a herce Martinu Si-
korovou a Alexandra Postlera. Premiéra 
se uskuteční už 8. října.

nizace, které dosud v katalogu nejsou 
zařazeny, mohou zasílat informace 
ke  zveřejnění o  svých volnočasových 
aktivitách na  adresu martina.myslilo-
va@mmp.cz.

Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29
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V  pátek 23. září budou v  Pardubicích 
položeny další Stolpersteiny – Kameny 
zmizelých, které upomínají na  občany, 
kteří museli, nejčastěji z  důvodů rasové 
perzekuce, v  období nacistické okupace 
nedobrovolně opustit svůj domov. Jejich 
pronásledování v  tomto neblahém období 
našich dějin skončilo ve  většině případů 
smrtí v  některém z  koncentračních tábo-
rů. Kameny bývají instalovány do chodníku 

To, že je pro pardubickou městskou ga-
lerii GAMPA důležité pracovat nejen s umě-
ním pro výstavní sály, ale také s  tím, se 
kterým se setkáváme v ulicích města, není 
žádnou novinkou. Zajímají nás nejen způ-
soby jeho prezentace, ale také zamýšlení 
se nad tím, co a jak může umění ve městě 
zlepšit. Na konec září, u příležitosti festivalu 
Den architektury, jsme pro vás připravili dvě 
možnosti, jak se můžete zapojit i vy.

Pro rodiny s  dětmi, ale i  pro všechny 
nadšence vědy a  zákonitostí přírody je 
určena letošní Noc vědců. Tradičně a na-
živo vás na  ni zve Univerzita Pardubice, 
která tentokrát otevře v  pátek 30. září 
prostory Fakulty chemicko-technologické 

Na pardubický zámek se vrací Pernštej-
nové! Nový prohlídkový okruh Pernštejnská 
rezidence – nejstarší renesance v Čechách 
oživí příběh šlechtického sídla, jehož hlavní 

a mají podobu dlažební kostky s mosazným 
povrchem, do něhož jsou vyraženy základ-
ní životopisné údaje každé osoby. Počátky 
tohoto projektu sahají do 90. let 20. století 
a jeho autorem je německý umělec Gunter 
Demnig. V současné době je v celé Evropě 
instalováno již cca 90 tisíc Stolpersteinů. 
Od roku 2008 se Kameny zmizelých obje-
vují také v České republice a od roku 2020 
je máme také v Pardubicích. 

Malá změna, velký význam
Na  základě vašich podnětů v  anketě 

předešlého čísla jsme vybrali dvě zelená 
místa v Pardubicích, která si zaslouží malé, 
ale podstatné změny: Bubeníkovy sady 
a Zborovské náměstí. Máte k  těmto mís-
tům vztah? Trávíte v Bubeníkových sadech 
čas? Co (ne)děláte na Zborovském náměs-
tí? Pomozte nám udělat z těchto míst ješ-
tě lepší prostor k životu! Přihlaste se do 26. 

v kampusu v Polabinách. Všemi smysly, to 
je letošní téma celé akce, na které můžete 
od 16 do 22 hodin prozkoumat taje vědy 
a techniky s vědeckými popularizátory ze 
všech sedmi fakult univerzity. Čeká na vás 
molekulární gastronomie, jedlé umění s re-

dějství rámují léta 1491 a 1560, kdy ve měs-
tě působili páni z  Pernštejna. Startujeme 
27. září! Muzejní akademie otevírá své brá-
ny aktivním seniorům a zve na přednášky! 

S  pokládáním Stolpersteinů začneme 
od  14 hodin na  Pernštýnském náměstí, 
a to před domem č. p. 48 (poblíž ústí Pern-
štýnské ulice) a před domem č. p. 79 (dnes 
součást Krajské knihovny). Kameny budou 
věnovány památce MUDr. Otto Klepetáře 
a  Lily a  Petra Ptačovských. Po  instalaci 
těchto kamenů se přesuneme před dům 
č. p. 1470 v Hronovické ulici, kde bude po-
dobným způsobem uctěna památka Jiřího 

září na  info@gmpardubice.cz a  dne 30. 
září 2022 přijďte na tvůrčí setkání a společ-
né plánování těchto míst.

Sbíráme zážitky, události a vzpomín-
ky na  trase Příhrádek – Automatické 
mlýny! Stala se vám na zmiňované tra-
se zvláštní příhoda či událost? Chodíte 
tudy den co den a znáte tu každý centi-
metr? Existuje zkušenost spjatá s těmi-
to místy, o kterou byste se s námi rádi 

staurátory, test čichu nebo očí, soutěž 
Strojařská popelka nebo železniční doprav-
ní sál na  Dopravní fakultě Jana Pernera. 
Svoji nezapomenutelnou vědeckou show 
rozjede vědec Michael Londesborough. 
Chybět nebude ani soutěž pro návštěvníky 

V  případě zájmu o  účast pište na  e-mail 
bekera@vcm.cz nebo volejte na  tel. č. 
607 034 110. /Akce jsou níže označeny „S“/
7.9.     koncert Trio Aliquando

redakce Univerzity Pardubice

Ve městě přibudou další Kameny zmizelých

GAMPA pro veřejný prostor města

Univerzita Pardubice zve na Noc vědců

Na zámek na prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence, koncert i food festival

Krause a Jany a Emila Pickových. Posled-
ním zastavením pak bude dům č. p. 1751 
v  ulici K  Višňovce, kde žili Irena a  Oskar 
Pickovi. 

Součástí komorně pojaté akce bude 
připomínka životních osudů těchto našich 
zmizelých spoluobčanů a  modlitba před-
nesená kantorem Federace židovských 
obcí v ČR Danielem Vaňkem. 

podělili? Ozvěte se nám na e-mail info@
gmpardubice.cz. Ve  dnech 29. 9.–1. 10. 
budou v Pardubicích sbírat vaše zážitky 
architekti a  architektky ze skupiny Fi-
nal_Final. Prostřednictvím individuálních 
procházek a diskusí s vámi vytvoří příběh 
cesty, o  který se pak se všemi formou 
komentované vycházky podělí v neděli 2. 
10. v 17:00 (sraz před Gampou).

o speciální ceny Noci vědců. Více  na webu 
www.upce.cz/nocvedcu a na FB univerzity 
v události. Noc vědců vznikla v roce 2005, 
má bořit mýty o vědě i vědcích a ukázat, že 
věda může být také velmi zábavná. Vstup 
zdarma!

14. 9. vycházka do Bubeníkových sadů (S)
24. 9.  10 – 18  Pernštejnské hodování 
29. 9. přednáška Manifest národního stylu 
– krematorium a obytné domy (S)

Petr Mücke, St. okr. archiv Pardubice

Šárka Zahálková, GAMPA

Město vybralo místo pro nový útulek
Městu Pardubice se podařilo najít mís-

to, kde by mohlo postavit nový útulek pro 
opuštěná nebo zatoulaná zvířata. Podle 
rozhodnutí zastupitelstva, které schváli-
lo návrh stavby i  další postup v  přípravě 
projektu, bude Městský útulek a služebna 
městské policie Pardubice ve Starých Čívi-
cích, na místě bývalých silážních jam.

„Jsem rád, že jsme se v přípravě výstav-
by nového útulku posunuli. Nové zařízení 
nutně potřebujeme, abychom mohli stáva-
jící útulek přestěhovat z bývalé veterinární 
kliniky do  lepšího prostředí. Dnešní útulek 
nemá dostatečné zázemí, navíc se nachází 

v  blízkosti bytových domů a  domova pro 
seniory, který zde budeme stavíme,“ kon-
statoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Město během let prověřilo přes 30 
pozemků, nechalo zhotovit postupně tři 
studie – na  stavbu v bývalých kasárnách 
Hůrka, ve Starých Čívicích a na přestavbu 
bývalé restaurace Bobr. Až čtvrtá lokalita 
– Jámy u  Starých Čívic – vyhověla všem 
požadavkům.

„Pozemky se nacházejí na  západním 
okraji obce, v  blízkosti průmyslové zóny 
a naopak ve značné vzdálenosti od obyt-
ných budov. Nejbližším sousedem je spo-

lečnost Kayaba, jinak pozemky obklopuje 
les a zemědělské plochy. Místo je dostupné 
i městskou hromadnou dopravou,“ řekl ná-
městek primátora pro životní prostředí Jan 
Nadrchal.

V novém areálu bude sídlit nejen útulek, 
ale bude zde také zázemí pro strážníky, 
kteří jej budou provozovat a zároveň tu mít 
kotce pro služební psy. Samostatné místo 
zde bude mít veterinární ošetřovna s karan-
ténními kotci pro příjem a ošetření přijatých 
či odchycených zvířat. Samotný útulek 
bude mít 19 kotců pro psy, včetně kotce pro 
agresivního psa, osm kotců pro kočky, dva 

pro malá zvířata, jeden pro velké zvíře a dvě 
voliéry pro ptáky. Vybaven bude i kvalitním 
zázemím, mimo jiné přípravnou krmiva, my-
cím boxem a podobně.  Nebudou chybět ani 
šatny a sociální zařízení a další prostory pro 
personál. Kolem objektu budou zřízeny vý-
běhové louky, oddělené od okolí dřevěným 
plotem s podhrabovou úpravou.

Celý objekt bude jednopodlažní, opatře-
ný vegetačními střechami, aby co nejlépe 
zapadl do okolního prostředí. Jeho vybudo-
vání přijde dle odhadu na zhruba 59 milionů 
korun, přes deset milionů bude stát služeb-
na psovodů městské policie.



 PA R D U B I C E  |  S O B OTA  1 0 / 9  2 0 2 2  |  N E D Ě L E  1 1 / 9  2 0 2 2
C ELOEVROPSK É  TÉMA:  UDR ŽITEL N É  DĚDICTVÍ
SOB OTA 10/9 2022
Zdymadlo – vodní  d í lo  na Labi   |   Ze lená brána  |   Krajská knihovna  |   Východočeské d ivadlo Pardubice
Kostel sv. Bartoloměje  |   Zvonice u kostela sv. Bartoloměje  |   Kostel Zvěstování Panny Marie  |   Mázhaus 
Sokolovna na Olšinkách  |   Pivovar Pardubice  |   Natura Park – Ekocentrum PALETA  |   Památník Zámeček 
Pardubice  |   NKP Larischova vi la

NEDĚLE 11/9 2022
Radnice  |   Galer ie  města Pardubic – GAMPA  |   Př íhrádek – Národní  památkový ústav  |   Východočeská
g a l e r i e  v  Pa r d u b i c í c h   |   Ze l e n á  b r á n a   |   M á z h a u s   |   K n i h o v n í  c e n t r u m  U  Vo k o l k ů  n a  P ř í h r á d k u
Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice  |   Státní okresní archiv Pardubice  |   Natura 
Park – Ekocentrum PALETA  |   Památník Zámeček Pardubice  |   NKP Larischova vi la  |   Židovský hřbitov

Více na: www.ehd.cz | www.pardubice.eu | www.ipardubice.cz
Tištěné skládačky s kompletním programem jsou k dispozici v Turistickém informačním centru nebo na jednotlivých památkách.

Dny evropského dědictvíDny evropského

 OBJEVUJTE
SVĚT PAMÁTEK 

PŘED VAŠÍM
PRAHEM… 

ZASLOUŽÍ SI 
VAŠI 

POZORNOST!

APLIKACE ANDROID / IOS
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Dny evropského dědictví

Sledujte nás na: 
Facebook / Události / Dny evropského dědictví 2022 Pardubice

LETOŠNÍ ROČNÍK JE CELOEVROPSKY ZAMĚŘEN NA TÉMA 

UDRŽITELNÉ DĚDICTVÍ
Abychom přiblíži l i ,  jak komplexně lze téma udržitelnosti ve vztahu 
ke kulturnímu dědictví vnímat, nechali jsme se inspirovat „Cíli udr-
žitelného rozvoje OSN“. Veškeré informace jsou k dispozici zde: 
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/.

DOPROVODNÉ AKCE CELOMĚSTSKÉHO CHARAKTERU: 
HISTORIE A STROMY VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Vlastivědná a přírodovědná vycházka pardubickými parky s vyprávěním o jejich 
historii a o stromech, jejichž výsadbu v minulých letech prováděl Klub přátel 
Pardubicka. Stejně tak jako je historie míst, kde žijeme, naším kulturním
dědictvím, jsou stromy ve veřejném prostoru kulturním dědictvím nejen 
pro nás, ale i pro budoucí generace po následující desítky, možná stovky let. 
Sraz účastníků je v sobotu 10. září 2022 ve 14.00 hodin u restaurace Rybárna 
u Matičního jezera, zakončení je plánováno v parčíku před Úřadem městského 
obvodu Pardubice IV v Pardubičkách. Pořádá Klub přátel Pardubicka.

EXKURZE PO MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI  |  VSTUP ZDARMA
10. 9. 2022 – 14.00 hod | Procházka historickým centrem města s odborným 
výkladem PhDr. Františka Šebka. Sraz zájemců před radnicí na Pernštýn-
ském náměstí. 

EVROPSKÉ ZNAČENÍ  |  VSTUP ZDARMA
Dokumentární fotografická výstava představující významné evropské 
lokality, jež připomínají místa či události symbolizující historii a kulturu 
Evropy. Termín konání: 1. – 30. 9. 2022. Místo: Hala Turistického infor-
mačního centra Pardubice, nám. Republiky 1. Otevřeno denně (po 9.00 
– 18.00 hod., út-pá 8.00 – 18.00 hod., so-ne 9.00 – 17.00 hod.). 

JÍZDY HISTORICKÉHO TROLEJBUSU ŠKODA 9TR
Mimořádné jízdy historických trolejbusů Škoda 9TR na trase hlavní nádraží 
– Pardubičky, zastávky v dosahu zpřístupněných památek v rámci DED. 
15 Kč | celodenní speciální jízdenka přímo ve vozech | platí po oba dva dny.

Vždy v září se pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimeč-
né památky, budovy, objekty i prostory, včetně těch, které jsou jinak 
zčásti nebo celkově nepřístupné. Akce se koná od roku 1991 pod zá-
štitou Rady Evropy a k její myšlence zvýšit povědomí o našem kultur-
ním dědictví se dnes hlásí 50 zemí Evropské kulturní konvence. Město 
Pardubice se k této významné celoevropské akci připojuje od roku 
2002. Na místech zpřístupněných v rámci Dnů evropského dědictví
je pro návštěvníky připraven speciální program – komentované pro-
hlídky, besedy, výstavy apod. 

EUROPEAN HERITAGE DAYS (ZKR. EHD)
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Informace v zářijovém zpravodaji jsou aktuální k 29. 8. 2022.

Kam v Pardubicích |

divadelní představení

festivaly, slavnosti

�lm, promítání 

koncerty

tanec, plesy

výstavy, přednášky

akce pro děti

sport, aktivní vyžití

ostatní

do  29.1. Gizela Šabóková – Jaromír Rybák, 
Zámek Pardubice – Východočeské muzeum, 
výstava

do  23.10. 4. Trienále umění knihy, Východo-
česká galerie v  Pardubicích – Dům U  Jonáše, 
výstava

7.9. 18:00 Trio Aliquando, Zámek Pardubice –
Východočeské muzeum, koncert

do 31.12. Peníze si do hrobu nevezmeš, Zámek 
Pardubice – Východočeské muzeum, výstava

do 30.9. Evropské dědictví, Turistické informač-
ní centrum Pardubice, výstava

8.9. 19:00 Jazz Me – projekt Noty & slova, The 
Factory, koncert

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

1.9. 31.10. Selb očima fotografů, Tyršovy sady, 
výstava

8.9. 19:00 Koncert Barocco sempre giovane, 
Jiří Vodička – housle, Zámek Pardubice – Vý-
chodočeské muzeum, akce pro děti

do 22.12. Program pro školy: Kdopak by se ba-
rev bál?, Východočeská galerie v Pardubicích –
zámek, výstava

3.9. TixTide, Ponorka – hudební klub, koncert 8.9. 20:00 Hungry Ghosts (Nor/Mys), Divadlo 
29, koncert

do  22.12. Program pro školy: Smyslová kraji-
nomalba, Východočeská galerie v  Pardubicích 
– zámek, výstava

3.9. Záhada v  Saint-Tropez, Pardubické letní 
kino Rebel, �lm

9.9. Prezidentka, Pardubické letní kino Rebel, 
�lm

do 31.12. První obchodní dům Pardubic, Atrium 
Palác Pardubice, výstava

3.9. 8:00–14:00 Výstava motýlů, brouků 
a ostatních skupin hmyzu, ABC Klub, výstava

9.9. 17:00 Ke  strojům! Analogově úklepová 
performance Pavla Novotného, Galerie města 
Pardubic, performance v ulicích města

do 22.12. Program pro školy: Jak funguje gale-
rie, Východočeská galerie v Pardubicích – Dům 
U Jonáše, výstava

3.9. 10:30–22:00 100 let SDH Opočínek, Par-
dubice – Pardubice – Opočínek

9.9. 17:00 Promenádní koncerty na  Dukle, 
Městský obvod V, koncert

do 22.12. Program pro školy: O Jonášovi a vel-
rybě, Východočeská galerie v  Pardubicích –
Dům U Jonáše, výstava

3.9. 13:00 IV. kvali�kace na 132. Velkou pardu-
bickou se Slavia pojišťovnou, Dostihové závo-
diště Pardubice

9.9. 18:00 Fashion Day Pardubice 2022, Ma-
choňova pasáž

do  22.12. Program pro školy: Řekni mi, co to 
je?, Východočeská galerie v Pardubicích – Dům 
U Jonáše, výstava

3.9. 14:00 IV. Bene�ční utkání v ledním hokeji 
- Naděje pro So�nku, enteria Aréna - Velká hala 

9.9. 20:00 Pozorování oblohy: Loučíme se s let-
ní oblohou, Hvězdárna barona Artura Krause

do 31.12. Intermezzo, Galerie města Pardubic, 
výstava

3.9. 14:00 Narozeniny Pohádkové zahrádky, 
Pohádková zahrada, akce pro děti

9.9. 21:00 Michajlov Live, Music club Žlutý pes, 
koncert

do 4.9. Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Go-
čár, Zámek Pardubice – Východočeské muze-
um, výstava

3.9. 15:00 Stezka Viléma z  Pernštejna, Par-
dubice - sraz před Turistickým informačním 
centrem Pardubice, komentovaná prohlídka 
s průvodcem

10.9.–11.9. Dny evropského dědictví, pardubi-
ce.eu/dny-evropskeho-dedictvi

do 23.4. Luděk Vojtěchovský: Ohlédnutí, Zámek 
Pardubice – Východočeské muzeum, výstava

4.9. Promlčeno, Pardubické letní kino Rebel, �lm 10.9.–11.9. Retroměstečko..., Kasárna T. G. Ma-
saryka

do 2.10. Jiřina Žertová: Stopy, Zámek Pardubice 
– Východočeské muzeum, výstava

4.9. 16:00 Promenádní koncerty – Pergola Po-
labiny, Vinotéka Na pergole

10. a 11.9. 9:00–18:00 Koně v akci – Harmonie, 
Dostihové závodiště Pardubice, výstava koní

do  30.10. Lidé odvedle – neobvyklý výlet 
do světa lidí s hendikepem, Zámek Pardubice –
Východočeské muzeum, výstava

4.9. 20:00 František Skála & Třaskavá směs, 
Divadlo 29 – Sál divadla, koncert

10.9. 11:00 Ke  strojům! Analogově úklepová 
performance Pavla Novotného, Galerie města 
Pardubic, performance v ulicích města

do 2.10. Jiří Hřebíček – Křídel šum, Zelená brá-
na, výstava

5.9. 15:00 ŠIJME! (Základy šití), Knihovní cent-
rum u Vokolků na Příhrádku

10.9. 11:00–22:00 Nachmelené mlýny 4 – Par-
dubický pivní festival, Tyršovy sady

do  2.10. Tajemství barev, Knihovní centrum 
u Vokolků na Příhrádku, výstava

6.9. 10:00 Předprodej vstupenek Akademie vol-
ného času, Krajská knihovna v Pardubicích

10.9. 14:00 Den otevřených dveří, Východočes-
ké divadlo

do  25.9. Kořeny a  toulky malíře a  ilustrátora 
Jaroslava Panušky, Východočeská galerie v Par-
dubicích – zámek, výstava

6.9. 19:00 Vlevo dole Všude tour, Divadlo 29 10.9. 15:00 Pardubicemi po  stopách Silver A, 
Pardubice, komentovaná prohlídka s  průvod-
kyní

do  26.9. Lucie Ernestová – CESTA ŽIVOTEM 
aneb Velké dobrodružství do  hloubky témat 
a myšlenek, Krajská knihovna, výstava

7.9. 17:00 Promenádní koncerty, Bubeníkovy 
sady

10.9. 16:00 Smejko a  Tanculienka – Tancuj, 
tancuj!, Dům kultury Dukla, akce pro děti



Strana 15

Radniční zpravodaj 9 | 2022

Informace v zářijovém zpravodaji jsou aktuální k 29. 8. 2022.

Kam v Pardubicích |

t

10.9. 19:00 Klepání na nebeskou bránu, Divadlo 
Exil, divadlo

15.9. 19:00 Erupce lásky, Divadlo 29 , �lm 23.9. 17:00 Promenádní koncerty na  Dukle, 
Městský obvod V – před DK Dukla

10.9. 20:00 Pro Pain ve Žluťáku, Music club Žlu-
tý pes, koncert

15.9. 19:00 Jazz Me – projekt Noty & slova, 
The Factory, koncert

23.9. 19:00 Parťáci a  Marty Lens, Doli Klub, 
koncert

11.9. Historické jízdy 2022, Dopravní podnik 
města Pardubic, festivaly

15.9. 19:00 Vodáci a T-Quartet, Doli Klub, kon-
cert

23.9. 19:00 Speedway Euro Championship – Fi-
nále 4, Plochodrážní stadion

11.9. 9:00 Přeloučský okruh 18, Pardubice, 
sport

16.9. 19:00 Starý Caiky, Doli Klub, koncert
23.9. 20:00 Pozorování oblohy: Loučíme se 
s  letní oblohou, Hvězdárna barona Artura 
Krause

11.9. 10:15 FK Pardubice B – FK Teplice B, Areál 
Pod Vinicí

16.9. 20:00 Pozorování oblohy: Loučíme se 
s  letní oblohou, Hvězdárna barona Artura 
Krause

24.9. 8:00–22:00 XXII. Staročeská polabinská 
pouť, Polabiny, koncert

11.9. 13:00–19:00 5. Bene�ční festiválek, Sies-
ta Rodinný Resort

17.9. 10:00–22:00 Festival tetování Tattoo 
Event, Congress Centre Pardubice

24.9. 10:00–18:00 Pernštejnské hodování 
2022, Zámek Pardubice – Východočeské mu-
zeum

11.9. 13:00 Dominika Špalková a Bára Ungero-
vá: Moetivi karavan, Divadlo 29, divadlo

17.9. 11:00 Tajný kryt, Zámek Pardubice – Vý-
chodočeské muzeum, dětská prohlídka krytu 
civilní obrany

24.9. 10:15 FK Pardubice B – FK Baník Most –
Souš, Areál Pod Vinicí, fotbal

11.9. 13:00 Komentovaná prohlídka Bílé Před-
městí – pardubická Ořechovka, zámek

17.9. 13:00–19:00 Burčákový expres do Chol-
tic, Přelouč, Pardubice hl.n., Choltice, jízda 
za burčákem do Choltic

24.9. 13:00 48. Zlatá stuha juniorů / FIM Flat 
Track World Championship, Plochodrážní sta-
dion

11.9. 16:00 Promenádní koncerty – Pergola Po-
labiny, Vinotéka Na Pergole, koncert

17.9. 13:00 Kryt civilní obrany, Zámek Pardubi-
ce – Východočeské muzeum, prohlídka krytu 

24.9. 13:00 Prohlídka Pernštejnské truhly, Zá-
mek Pardubice – Východočeské muzeum

12.9. 18:00 Kristýna Všetulová: Pocity, Divadlo 
29 – Klub 29, výstava

17.9. 14:00 Sokoli Pardubice – Acema Sparta 
Praha, enteria arena – Velká hala, Æorbal

24.9. 14:00 Po stopách Pernštejnů v Pardubi-
cích, Zámek Pardubice – Východočeské muze-
um, prohlídka

12.9. 18:30 France, CineStar, �lmový klub 17.9. 15:00 Pardubický Slavín, sraz na hřbitově, 
komentovaná prohlídka na hřbitově s průvod-
cem

24.9. 15:00 Stezka Viléma z  Pernštejna, sraz 
před infocentrem Pardubice, komentovaná 
prohlídka s průvodcem

12.9. 18:30 Promítání dokumentu Dezertér 
a beseda s  jeho tvůrcem, Institut paměti ná-
roda

17.9. 17:30 Oi! Punk Fest Vol.10, Ponorka – hu-
dební klub, koncert

24.9. 19:00 Rap Night vol.4, Music club Žlutý 
pes, koncert

12.9. 19:00 Václav Hudeček 70, Dům hudby, 
koncert

18.9. 14:00 Superhrdinové aneb Legendy a po-
věsti v Pardubicích, Zámek Pardubice – Výcho-
dočeské muzeum, akce pro děti

24.9. 19:00 Traktor – Sedmá strana kostky, 
Ideon Pardubice, koncert

13.9. 9:30 Malování na sklo – příprava výplně 
lucerny, Dům dětí a mládeže Beta

18.9. 14:00 Taneční odpolední čaje se skupinou 
Chorus, Kulturní dům Hronovická

25.9. Historické jízdy 2022, Dopravní podnik 
města Pardubic

13.9. 15:00 Po Vietnamu s radostí, Pruhovaný 
kocour

19.9. 18:30 Film roku, CineStar, �lmový klub 25.9. 12:00 74. Zlatá přilba města Pardubic, 
Plochodrážní stadion

13.9. 19:00 Václav Hudeček 70, Dům hudby, 
koncert

20.9. 9:30 Lucerna z  podpalinek – zasazení 
skel, barevná nádhera, Dům dětí a  mládeže 
Beta, akce pro děti

25.9. 15:00 a 17:00 J. Středa: Pohádkové ne-
pohádky Josefa Čapka, Východočeské divadlo 
Pardubice – Malá scéna ve dvoře, divadlo pro 
děti

14.9. Muzejní akademie, Zámek Pardubice – Vý-
chodočeské muzeum, akce pro seniory 

20.9. 16:00 Ateliér textil: japonská skládací 
batika Shibori, Knihovní centrum u  Vokolků 
na Příhrádku

25.9. 15:00 Nedělní pohádka pro děti a rodiče 
– Čert a Káča, Kulturní dům Hronovická, divadlo 
pro děti

14.9. 14:00–17:00 Výtvarná dílna: Zážitky 
z prázdnin, Krajská knihovna v Pardubicích

21.9. 17:00 Promenádní koncerty, Bubeníkovy 
sady 

25.9. 15:00 Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo, 
Dům kultury Dukla , divadlo pro děti

14.9. 16:00 Ateliér textil: Vosková batika, Kni-
hovní centrum u Vokolků na Příhrádku

21.9. 20:00 Handa Gote: Burgán, Divadlo 29, 
divadlo

26.9. 16:30 Rodinné sportovní hry Drakiáda, 
Sokolovna, akce pro rodiny

14.9. 17:00 Promenádní koncerty, Bubeníkovy 
sady, koncert

22.9. 23.9. Žena + Podzim /8. ročník/, Dům tech-
niky, výstava

26.9. 18:30 Nezanechat stopy, CineStar, �lmo-
vý klub

14.9. 19:00 Václav Hudeček 70, Dům hudby, 
koncert

22.9. 15:00 Předprodej vstupenek Akademie 
volného času, Krajská knihovna v Pardubicích 

27.9. Muzejní akademie, Zámek Pardubice – Vý-
chodočeské muzeum, akce pro seniory 

15.9. 19:00 Dokud nás milenky nerozdělí, Kul-
turní dům Hronovická, divadlo

22.9. 19:00 Jazz Me – projekt Noty & slova, 
The Factory, koncert

27.9. 31.12. Pernštejnská rezidence – nejstarší 
renesance v Čechách, Zámek Pardubice – Vý-
chodočeské muzeum, prohlídky
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Anglistika a amerikanistika na Univer-
zitě Pardubice slaví letos 30 let od svého 
založení. Historie katedry je poměrně bo-
hatá. V roce 1992 mohli poprvé studenti 
začít studovat obor Učitelství anglického 
jazyka pro základní školy na tehdejší Vy-
soké škole chemicko-technologické. Nově 
vzniklý Ústav cizích jazyků, po  několika 
letech přejmenovaný na  Ústav jazyků 
a  humanitních studií, měl v  polistopa-
dové době za  cíl co nejdříve zabezpečit 
dostatek kvali�kovaných učitelů cizích 
jazyků pro základní školy. V roce 2001 se 
tento vysokoškolský ústav transformo-
val na Fakultu humanitních studií, později 
pak na Fakultu �lozo�ckou, a právě Kate-
dra anglistiky a amerikanistiky byla jejich 
nedílnou součástí. 

Od samého počátku se v Pardubicích 
připravovali na  svou profesní dráhu bu-
doucí učitelé angličtiny. První absolventi 

odešli do praxe již v roce 1995 po tříletém 
tzv. „fast-track“ programu. Již v té době 
mohli také pokračovat ve studiu v nava-
zujícím magisterském programu. V  roce 
2002 přibyl k učitelství druhý bakalářský 
program, Anglický jazyk pro hospodář-
skou praxi. Tento program byl později 
přejmenován na  Anglický jazyk pro od-
bornou praxi. V současnosti je na Kated-
ře anglistiky a  amerikanistiky Univerzity 
Pardubice možné studovat bakalářský 
program Anglický jazyk ve  dvou speci-
alizacích: Anglický jazyk ve  vzdělávání 
a Anglický jazyk pro odbornou praxi. Obě 
specializace mají návaznost v magister-
ských studijních programech, konkrétně 
jsou to Učitelství anglického jazyka a An-
glická �lologie.

Od  svého vzniku v  roce 1992 anglis-
tiku v  různých studijních programech 
v  Pardubicích absolvovalo celkem 1275 

studentů. Mezi úspěšné absolventy patří 
například Petr Šlemenda, který byl v roce 
2020 jmenován ředitelem prestižní školy 
Open Gate; metodička bilingvního progra-
mu a zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ ANGEL 
v Praze Marie Horčičková, jež je zároveň 
koordinátorkou mezinárodního projektu 
EDUGATE za ČR a držitelkou ocenění Ev-
ropský učitel jazyků, nebo Marek Vít, který 
je taktéž držitelem ocenění Evropský učitel 
jazyků a zakladatelem úspěšného výuko-
vého portálu Help for English.

Letošní oslavy založení anglistiky 
a  amerikanistiky na  pardubické univerzi-
tě budou zahájeny v září 2022 setkáním 
studentů, absolventů a současných i bý-
valých vyučujících na půdě univerzity. Celý 
podzim pak bude následovat řada dopro-
vodných akcí pro veřejnost v  kampusu 
i mimo něj, které ukončí tradiční odborná 
konference In/Outside the Frame. 

Anglistika a amerikanistika v Pardubicích slaví 30 let

Šárka Ježková, Univerzita Pardubice

Přehled akcí oslav 30 let od  založení 
anglistiky na Univerzitě Pardubice:
* 24. září – setkání studentů, absolven-
tů a  současných i  bývalých vyučujících 
a v jeho rámci otevření výstavy úspěšných 
studentů a absolventů, neformální povídá-
ní u  Lavičky Václava Havla za  doprovodu 
studentsko-absolventského bandu, výlet 
po kampusu i možnost večerního posezení 
v univerzitním klubu Áčko
* 4. října – autorská čtení pardubických an-
glistů v Divadle 29
říjen až prosinec – série čtvrtečních před-
nášek pro veřejnost na Britském centru
* 18. a  19. října – hrátky s  angličtinou 
na třídě Míru 
* 10. a 11. listopadu – mezinárodní odbor-
ná konference In/Outside the Frame 

Informace o  oslavách najdete na    
Î.upce.cz/Î/30-let-anglistiky-amerikanistiky

Již před dvěmy lety, v  roce 2020, 
začala výstavba nové trolejbusové 
tratě z vozovny na Dukle přes nadjezd 
Paramo k  hlavnímu nádraží. Doprav-
ní podnik využil dokončování nového 
úseku silnice I/37 a  křižovatky se sil-
nicí  I/36 a během výstavby byly podél 
komunikace osazeny sloupy trakčního 
vedení. Na  podzim 2021 pokračoval 
dopravní podnik osazením sloupů také 
v ulici Teplého v úseku Dukla vozovna 
– nadjezd Paramo. Od ledna 2022 ná-
sledovala instalace trolejového vedení 
a zároveň probíhala výstavba měnírny 
Trojice. V červnu 2022 vyjely po nové 
trase první zkušební trolejbusy. Nová 
trolejbusová trať se pak od 1. 7. do 31. 
8., kdy byl pro trolejbusy uzavřen 
podjezd na  ulici 17. listopadu, stala 

jedinou trolejbusovou trasou z  Dukly 
do centra Pardubic.

Nově dokončená je rovněž trolejbu-
sová trať v  ulici Studentská. Přípravy 
započaly v  souvislosti s  rekonstrukcí 
této ulice v roce 2018 v podobě částeč-
ného osazení sloupy trakčního vedení 
a  dokončena byla v  letošním roce. Její 
elektri�kace je nyní v  celé její délce až 
po křižovatku U Josefa.

V  přímé návaznosti na zprovoznění  
těchto dvou nových trolejbusových tratí 
– Nadjezd Paramo a ul. Studentská  jsou 
od 1. září 2022 upraveny trasy trolejbu-
sových linek 4, 7, 1 a autobusových linek 
10, 6 a  18. Zahájen bude také provoz 
na nové lince 30.

* Linka 4 je nově vedená v trase (Glo-
bus /v  časech přepravních špiček/ – ) Jitka Malinská, mluvčí DPMP, a.s.

Nové trolejbusové trasy a změny na linkách pardubické MHD 
Polabiny, točna – Masarykovo náměstí 
– Hlavní nádraží – Dopravní podnik – 
Dukla, točna

* Linka 7 je nově trasovaná (Rybitví, 
UMA točna /v  časech přepravních špi-
ček/ – ) Globus – Masarykovo náměstí 
– Zborovské náměstí – Dopravní podnik 
– Hlavní nádraží – Polabiny, Sluneční

* Autobusová linka 10, nově zkrácená 
do trasy (Ostřešany, točna – ) Nemoši-
ce – Hlavní nádraží. Linka bude nově 
ze zast. U  Kapitána vedena přes zast. 
Palackého, v časech školní špičky budou 
některé spoje trasovány s obsluhou za-
stávek Gorkého, škola a Dukla, KD, dále 
ale rovněž přes zastávku Palackého 

* Nová linka 30  bude vedená v trase 
Hlavní nádraží – Univerzita,  příp. dále 
Cihelna, točna/ Ohrazenice, točna

29.9. 19:00 Hudební hospoda, Doli Klub, kon-
cert

29.9. 19:00 Jazz Me – projekt Noty & slova, 
The Factory, koncert

30.9. 16:00–22:00 Noc vědců na  Univerzitě 
Pardubice, Univerzita Pardubice

30.9. 19:00 B1nary a  Manudestra, Doli Klub, 
koncert

30.9. 19:00 Noc vědců na hvězdárně, Hvězdár-
na barona Artura Krause, Noc vědců na hvěz-
dárně

30.9. 19:00 Pozorování oblohy: Loučíme se 
s  letní oblohou, Hvězdárna barona Artura 
Krause
30.9. 20:00 Vasilův Rubáš a Xavier Baumaxa, 
Music club Žlutý pes, koncert

1.10. 8:30–12:00 Festival ptactva Lázně Boh-
daneč, Zámek Pardubice – Východočeské mu-
zeum, ornitologická vycházka rybniční krajinou

1.10. 14:00 Setkání Plynostaváků, Hospoda 
u Pilařů, ostatní

1.10. 15:00 Báje a pověsti, sraz před infocent-
rem, komentovaná prohlídka nejen pro dospělé

3.10. 19:00 Hudba pro dva, Dům hudby, kon-
cert

4.10. 9:30 Zentangle – kreslíme relaxační ob-
rázky, Dům dětí a mládeže Beta

4. a  5.10. 19:00 Hudba pro dva, Dům hudby, 
koncert

5.10. 19:00 Německý divadelní festival 2022, 
Divadlo 29

5.10. 19:00 Večerní pozorování: Perly podzimní 
oblohy, Hvězdárna barona Artura Krause

Nové dopravní řešení ovlivní také pro-
voz dalších linek. Budou jimi konkrétně:

* Linka 1, která nově zajistí obsluhu 
i pro městskou část Dražkovice a obec 
Mikulovice   

* autobusová linka 6, u  níž budou 
z  důvodu nové nabídky linky 7 některé 
její spoje ve směru z centra ukončeny již 
v zastávce Hlavní nádraží

* autobusová linka 18, u které dojde 
ke zkrácení původní trasy pouze na úsek 
(Živanice, Nerad   – ) Černá u Bohdanče, 
sever – Hlavní nádraží

Věříme, že nová řešení budou pro 
cestující přínosem a nové trasy usnadní 
pohyb po  městě. Podrobné informace 
ke změnám najdete na našich webových 
stránkách ww.dpmp.cz
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Pardubice byly během 2. světové války dějiš-

těm významných národních událostí spojených 

s paravýsadkem Silver A a heydrichiádou. Hrdinství 

českých odbojářů Němci pomstili popravami skoro 

dvou set lidí na  pardubickém Zámečku. Zásadní 

události z  válečného období se odehrály v  roce 

1942 a město si je v  rámci 80. výročí připomíná 

po celý letošní rok.

Ležácké domky byly vyrabovány, dobytek 

vyveden a  celá osada vypálena. Němci shro-

máždili všechny obyvatele Ležáků i z okolí, kde 

se právě zdržovali, pro školní mládež si zajeli 

do skutečské školy. (TAJENKA) bylo zavraždě-

no ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu. 

Tragédii přežily pouze sestry Jarmila a  Marie 

Šťulíkovy, které byly odeslány na  převýchovu 

do Třetí říše. Obyvatelé vesnice Ležáky zemřeli 

pro zastrašení vzpurného českého národa.

Znění tajenky nám posílejte do data příští 

uzávěrky poštou nebo elektronicky na adresy 

uvedené v tiráži na straně 2. Tajenka z minu-

lého čísla: VYVÁDĚNY ŽENY. Výherkyní se 

tentokrát stala paní Zuzana Pospíšilová. Cena 

je připravena k vyzvednutí po e-mailové/telefo-

nické domluvě na Pernštýnském náměstí. 

Křížovka o ceny AUTOR:
JIRKA 

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

DRUH ZÁBAVY KLEPETÁČ ZNAČKA 
OSMIA MOŘSKÁ RYBA OSÁZENÁ TUZEXOVÁ 

KORUNA
KANTOVY 
INICIÁLY POKOUŠET TVRDĚ DŘÍT DRUH 

OCHRANY

PRŮVODCE 
BLESKU

PÁS KE KI-
MONU

SEVEROMO-
RAVSKÝ KRAJ

PLEMENO
RIVAL VŘENÍ

POLE NĚKAM

JAK 
(SLOVENSKY)

DRUH JAVORU NÁLEVY

PŘEMOCT STRNIŠTĚ 
(NÁŘEČNĚ)

VARIANTA 
JAKUBA

MOČAN USEDAT

UHLOVODÍKY PALCE

TAJENKA

KORÁLOVÉ 
OSTROVY

OBDĚLÁVAT 
PŮDU

DRUH BAKTERIE SYMETRÁLY
JEMNÝ PRÁŠEK

KVĚTINA 
KORNOUTICE

HUDEBNÍ STYL SPZ KOLÍNA

TUZEXOVÁ 
KORUNA MOJE

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

ČESKÝ 
DRAMATIK

JMÉNO 
KOMENSKÉHO

OBYDLÍ SLONÍ ZUBY POLNÍ KVĚTINY
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Zářijová kvali�kace na Velkou pardubic-
kou bude letos již po osmé zároveň i osla-
vou Evropského dne koní. Dostihy v sobotu 
3. září tak budou opět obohaceny o  řadu 
akcí pro děti i pro dospělé. Společným jme-
novatelem bude tradice chovu koní a také 
prezentace členských měst koňského 
sdružení Euro Equus, díky jehož iniciativě 
tento svátek, připadající na  první zářijový 

Středisko rané péče v Pardubicích, kte-
ré letos oslavilo 20 let od  založení,  zve 
na Den otevřených dveří. Máte dítě s ne-
standardním vývojem a nevíte si rady nebo 
se jen chcete o nás více dozvědět? Přijďte 

Dražebník a navrhovatel:  Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, se sídlem Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice. 
Termín a místo:  22. září 2022 od 11:00 hodin v zasedací místnosti ve zvýšeném  přízemí budovy magistrátu č.p. 828, ul. U Divadla, 530 21 Pardubice.

víkend, vznikl. Zatímco dospělí se během 
letošní kvali�kace jistě nechají unášet dě-
ním na  dostihové dráze a  kolem ní, děti 
čeká opět řada kvízů a soutěží s koňskou 
tématikou, od malé Velké pardubické přes 
zdobení textilu, poznávání části těla koně 
až po  házení podkovou. Část programu 
oslav Evropského dne koní bude věnována 
i dospělým návštěvníkům. Jak dalece znají 

za námi 15. září od 9 do 16 hodin na adresu 
Bělehradská 389, Pardubice-Polabiny. Zjis-
títe, jak může probíhat konzultace při po-
skytování služby raná péče, jaké stimulační, 
didaktické, kompenzační a  rehabilitační 

svět koní, prověří vědomostní kvízy, cíle 
a práci asociace koňských měst zase přiblíží 
prezentace jednotlivých členských měst 
i drobná ochutnávka místních specialit.

Evropská síť koňských měst Euro Equus 
je neziskovou organizací, kterou v  roce 
2005 založila města s hlubokou dostihovou 
tradicí nebo tradicí chovu koní. Asociace, je-
jímiž členskými městy jsou vedle Pardubic 

pomůcky a metody lze využívat na podporu 
vývoje dětí například předčasně naroze-
ných, s nerovnoměrným vývojem, tělesným, 
mentálním i  kombinovaným postižením či 
poruchami autistického spektra. 

Evropský den koní pobaví děti i dospělé už první sobotu v září

Veřejná dobrovolná dražba nemovitých věcí

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavilo 20 let 

belgický Waregem s tradicí dostihů, španěl-
ský Jerez de la Frontera, proslulý Královskou 
andaluskou školou jezdeckého umění i cho-
vem andaluských koní, portugalská Golega, 
známá chovem lusitánských koní, polská 
„dostihová“ Wroclaw a  také francouzský 
Saumur s proslulým francouzským jezdec-
kým institutem, usiluje o propagaci a další 
rozvoj kulturního dědictví chovu koní. 

Naše středisko poskytuje službu raná 
péče na území celého Pardubického kraje již 
20 let a podpořilo více než 600 rodin. Více 
na www.ranapece-pce.cz.

Blanka Brandová, ředitelka

Kateřina Nohavová, mluvčí závodiště

Výstava Koně v akci nabízí bohatý program plný koní a jedinečných vystoupení
Pardubické závodiště už téměř čtvrt 

století hostí unikátní výstavu Koně v akci. 
V sobotu a v neděli 10. a 11. září se tu po-
tkají koně různých plemen od malých poní-
ků až po chladnokrevné „obry“. Na návštěv-
níky všech věkových kategorií čeká bohatý 
program včetně vystoupení mezinárodní 
�lmové a kaskadérské skupiny. 

Hlavní program výstavy se odehrává 
v  sobotu, kdy jsou kromě chovatelských 
přehlídek chladnokrevných koní a shetland-
ských pony na pořadu dne také různé sou-
těže a šampionáty. V podvečer se například 
uskuteční mistrovství ČR v těžkém tahu, kdy 

zejména „pracovní“ koně a jejich kočí soupeří 
o to, kdo utáhne nejvyšší váhu na předem 
dané trati. Není výjimkou, že tyto těžké váhy 
utáhnou i násobek své hmotnosti. Divácky 
atraktivní je také soutěž v orbě koňmi „O ru-
chadlo bratranců Veverkových“, která se le-
tos uskuteční již po devatenácté. 

Letošním tématem výstavy je „Harmo-
nie“. Podtitul vyjadřuje souznění člověka 
a  koně nutné pro vykonávání všech pra-
covních a  jezdeckých disciplín. Téma vy-
jádří především odpolední „Koňská show“, 
ve které se představí malí i velcí koně. Diváci 
se mohou těšit na  dostihy shetlandských 

pony, na  drezuru starokladrubského koně 
pod sedlem i  v kočáře, na ukázku výcviku 
koní Městské policie Pardubice, na  skoko-
vou čtverylku i pohádku v podání minikoní, 
na tančícího fríského koně i na westernové 
koně. Vrcholem představení bude vystou-
pení skupiny Haraldos Stunt Brothers s klid-
ným představením přirozené komunikace 
s koňmi i adrenalinovými ukázkami uherské 
pošty nebo džigitovky. 

Z  doprovodného programu pořadatelé 
zvou například na  turnaj v  koňském pólu, 
na  hobby horsing – skok přes překážky 
s  koněm na  tyči nebo kvali�kační závody 

na  mistrovství ČR 
v  králičím hopu pří-
značně nazvané Krá-
líci v  akci. V  dětském 
městečku si malí ná-
vštěvníci budou moci užít zábavu ve foto-
koutku s živým poníkem, loutková předsta-
vení a celou řadu sportovních a výtvarných 
workshopů. V  neděli se k  výstavě, která 
nabízí chovatelskou přehlídku welsh pony 
a irského coba nebo mistrovství ČR v ovla-
datelnosti s  kládou, připojí Dožínky okresu 
Pardubice pořádané agrární komorou.

1.   Bytová jednotka 179/12 – byt o velikosti 1+kk s příslušenstvím v V. NP domu č.p. 
177, 178, 179, 180 v ulici Mladých, Pardubice, část obce Polabiny. Celková podlahová 
plocha 25,93 m2. Byt je neudržovaný, poničený, ve velice špatném stavebně technic-
kém stavu vyžadujícím rekonstrukci. Je právně i fakticky volný.  
Dražební jistota: 50.000,- Kč  Začátek dražby: 11:00 hodin
Nejnižší podání: 1.364.952,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
2.  Bytová jednotka 1858/58 – byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím a lodžií ve XII. NP 
domu č.p. 1858 v ulici nábřeží Závodu míru, Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
Celková podlahová plocha 71,20 m2. Byt je minimálně udržovaný, v původním stavu, 
je právně i fakticky volný. Stav bytu je poplatný jeho vybavení, údržbě a stáří. 
Dražební jistota: 50.000,- Kč  Začátek dražby: 12:00 hodin
Nejnižší podání: 3.120.840,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč

3.  Bytová jednotka 177/21 – byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím v VIII. NP domu č.p. 
177, 178, 179, 180 v ulici Mladých, Pardubice, část obce Polabiny. Celková podlahová 
plocha 38,97 m2. Byt je neudržovaný, zanedbaný, v původním stavebně technickém 
stavu vyžadujícím rekonstrukci. Bytová jednotka je právně i fakticky volná.  
Dražební jistota:      50.000,- Kč Začátek dražby: 13:00 hodin
Nejnižší podání:   2.102.008,- Kč Minimální příhoz: 10.000,- Kč
4.  Bytová jednotka č. 205/4 – byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím a lodžií v II. NP 
domu č.p. 203, 204, 205, 206, 207, 208, v ulici Nová, Pardubice, část obce Polabiny. 
Celková podlahová plocha 54,70 m2. Byt byl po dobu svého užívání základním způso-
bem udržovaný, v posledních letech byla údržba minimální. Je právně i fakticky volný.  
Dražební jistota:    50.000,- Kč  Začátek dražby: 14:00 hodin
Nejnižší podání:  2.439.448,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Zápis do všech dražeb bude probíhat průběžně od 10:00 hodin dne 22. září 2022. Zahájení první dražby je v 11:00 hodin. Draží se postupně ve shora uvedeném pořadí. 
Manželé dražící do SJM se účastní dražby oba, nebo musí předložit ověřenou plnou moc k zastupování.
Prohlídky předmětu dražby: 14. a 19. září 2022 vždy od 16:00 do 17:00 hodin na místě samém. Bližší informace na úřední desce magistrátu, na internetových stránkách 
http://www.pardubice.eu  nebo na tel.: 466 859 487, JUDr. Petr Nuckolls nebo na tel.: 466 859 173, Ing. Bohuslava Hrdá.
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Nadační den pro ranou péči se znovu 
uskuteční v  pardubickém parku Na  Špici 
– tentokrát v neděli 11. září od 10 hodin.  
Akci pořádá Nadace Lenky a Romana Šmi-

Lední hokej Češi objevili začátkem dva-
cátého století. Nejprve proháněli po  za-
mrzlých plochách zahnutými holemi míček 
při bandy, později začala získávat převahu 
takzvaná „kanada.“ Tehdejší hockeyisté, 
jak se jim říkalo, to neměli nijak jednodu-
ché. Byli zcela odkázáni na přízeň počasí 
a  také s  výstrojí to nebylo nijak slavné. 
V Pardubicích se uskutečnil první ukázkový 
zápas v  kanadském hockeyi v  roce 1913 
na  zamrzlém Matičním jezeře. Družstvo 
České sportovní společnosti Praha názor-

dberských a  veškeré �nanční prostředky 
získané ze startovného nebo od  dárců 
budou převedeny na  účet Střediska rané 
péče Pardubice o.p.s., které aktivně pomá-

ně předvedlo, jak si správně počínat. A par-
dubickým hráčům bandy zapůjčilo několik 
hokejek. Nadšení však utlumila první svě-
tová válka.

Založení pardubického klubu
V roce 1919 se začaly stavět nové te-

nisové dvorce pod pardubickým zámkem. 
Sportovní nadšenci založili v  roce 1923 
klub LTC (Lawn Tennis Cercl) Pardubice 
a na jeho kurtech našli útočiště i hokejisté. 
Iniciátorem založení prvního pardubické-
ho hokejového odboru byl učitel a  neú-

há rodinám dětí s hendikepem od narození 
do 7 let. V areálu parku Na Špici mohou le-
tošní účastníci charitativního běhu změřit 
své síly hned na třech měřených okruzích, 

navný sportovní propagátor Vilém Weiss. 
Hráči trénovali až pozdě v  noci po  práci 
a po veřejném bruslení, které mělo hlavně 
z �nančních důvodů přednost. Aby zdoko-
nalili své dovednosti, pozvali na neděli 24. 
ledna 1928 zkušenější týmy k prvnímu o�-
ciálnímu hokejovému utkání v Pardubicích. 
S.K. Slavia z Prahy se střetla s Bruslařským 
klubem z Mladé Boleslavi.

Vlastních dresů ve žlutomodré kombi-
naci se členové Bruslařského a hockeyo-
vého odboru Lawn Tennis Cerclu dočkali 

zapojit se do  štafety týmů nebo si projít 
bronzovou pohodu. Registrovat se můžete 
na www.nadacelr.cz. 

až v  roce 1926. První o�ciální zápas se 
odehrál proti týmu Mladé Boleslavi a vel-
kým svátkem bylo měření sil s  hokejo-
vými mazáky z LTC Praha. Klubů po celé 
zemi přibývalo a takzvaný český venkov 
byl rozdělený do několika žup. První roč-
ník Východočeské župy se hrál v sezoně 
1930/31 a zvítězil BK Mladá Boleslav. Po-
stupně se však na špici dostávali hokejis-
té z města perníku. Vedle LTC byl založen 
i hokejový klub AFK Svítkov, později také 
AFK Pardubice. 

Sportovní park Pardubice 2022 lámal rekordy!

Zlatá přilba

Sportuj a pomáhej!

Pardubický hokej slaví 100 let!
Seriál o historii pardubického hokeje – první dekáda

Letošní Sportovní park Pardubice 
je za námi! A trhal rekordy! Vyprodané 
byly všechny hromadné běhy, pořada-
telé museli narychlo nechat vytisknout 
další hrací karty, které z  pokladny mi-
zely pod rukama. A  z  kódů na  hracích 
kartách je kromě jiného jasné, že 
do Pardubic na soutok opakovaně dora-
zila nejen velká spousta dětí z Pardubic 
a  pardubického regionu, ale že u  nás 
hned na  několik dní zůstaly rodiny 
s dětmi z celé republiky!

„Příjemné počasí, povedené tradiční 
akce a úspěšné novinky, vytrvalí trenéři 
ze zapojených sportovních klubů a bez-

va návštěvníci, tak by se dal shrnout le-
tošní Sportovní park Pardubice. K tomu 
vyprodané hrací karty a vydané medaile 
a diplomy. Zkrátka, s velkým povděkem 
můžeme i letos zopakovat, že naše srp-
nové sportování na soutoku bylo velmi 
úspěšné,“ uvedl manažer Sportovního 
parku Pardubice Pavel Stara. „Šestý 
ročník tradičně nabídl tři hromadné 
běhy, ale letos poprvé byly všechny 
tři vyprodané, ať už šlo o  překážkový 
Gladiátor race, charitativní běh našeho 
generálního partnera Foxconn run nebo 
o  běh barevnými zónami Barvám neu-
tečeš, kterých se v  součtu zúčastnilo 

kolem 3  500 běžců. V  polovině akce 
bylo také jasné, že musíme navýšit 
počet hracích karet – �rmy pro své za-
městnance, školy a  příměstské tábory 
si nakonec rozebraly na 14 000 karet,“ 
dodal manažer Pavel Stara.

„Jsme rádi, že návštěvníky bavily 
i zařazené novinky, jako bylo stanoviš-
tě dance point nebo běh Suchou nohou 
přes Labe, tedy běh napříč řekou dlou-
hý 60 metrů po  plovoucích panelech. 
Spousta lidí dorazila také za opětovně 
zařazenou kulturou, takže v  pátek ve-
čer se ve fanzóně tančilo díky koncertu 
tří pardubických kapel. A  spousta dětí 

se zájmem sledo-
vala také pohádku 
Týbrďo divadla, je 
tedy vidět, že pro-
pojení sportu a  kul-
tury v  rámci našeho 
projektu dobře zafungovalo,“ hodnotí 
druhý z  pořadatelů Petr Mazánek ze 
společnosti Deep vision. „Jsme rádi 
za  letité i  nové partnery, kterým dě-
kujeme za  podporu. Díky nim jsme se 
zlepšili z  hlediska technologií a  mohli 
zařadit více atrakcí. Těší nás také zá-
jem regionálních a  celorepublikových 
médií, děkujeme,“ doplnil Petr Mazánek.

Petr Moravec, pořadatel

V Pardubicích se od roku 1929 koná mo-
tocyklový závod na  ploché dráze. Je zcela 
bezkonkurenčně nejstarším pravidelně po-
řádaným závodem tohoto druhu na  světě 
a je starší než samo mistrovství světa v této 
disciplíně. V roce 2022 se uskuteční již jeho 
sedmdesátý čtvrtý ročník. Závod každoroč-
ně láká do hlediště stadionu ve Svítkově více 
jak deset tisíc příznivců, kterým nabízí atrak-
tivní podívanou na šestici jezdců jedoucích 
bezmála stokilometrovou rychlostí po ovále 
na  speciálních strojích, které nemají brzdy. 
Na hlinitopísčitém povrchu se představí opět 
mnoho jezdců absolutní světové špičky boju-
jících o ve světě ceněnou trofej. Do Pardubic 

jezdí po  mnoho let skvělá konkurence, ale 
čeští jezdci se již několikrát v historii dokázali 
postavit světové elitě a  závod vyhrát. Le-
gendou je Jiří Štancl s pěti vítězstvími, o dvě 
více jich má jenom Dán Ole Olsen. Ve Svítko-
vě, kde se od roku 1964, poté co byl závod 
přesunut z dostihového závodiště na zdejší 
ovál, jezdí nepřetržitě, byli dále úspěšní Milan 
Špinka, Antonín Kasper ml., Tomáš Topinka 
a naposledy v roce 2017 Václav Milík. 

V pátek večer otevře program tradiční-
ho slavného plochodrážního víkendu �ná-
lový závod mistrovství Evropy jednotlivců. 
Je posledním závodem čtyřdílného seriálu 
a po jeho skončení tu bude korunován nový 

mistr Evropy. Pardubice se tak po  mnoha 
letech, kdy byl závod o Zlatou přilbu spojen 
se závody mistrovství světa juniorů, stávají 
místem, kde vrcholí druhá nejprestižnější 
seniorská individuální soutěž této disciplíny.

Během třídenních závodů se v  sobotu 
koná tradiční vložený závod juniorských na-
dějí, nazvaný Zlatá stuha. Letos již po osma-
čtyřicáté. Stejně jako hlavní nedělní závod 
i tento se pyšní přídomkem nejstarší plocho-
drážní závod na světě, tentokrát v kategorii 
juniorů, a je také starší než samo mistrovství 
světa v této kategorii. V tomto závodě se již 
v Pardubicích představilo mnoho budoucích 
světových šampiónů. Součástí sobotního 

programu je navíc zá-
vod mistrovství světa 
Flat track, disciplíny, 
ve které startují klasické 
motocykly, a na dráze se představí vždy osm 
až dvanáct jezdců z dvanácti zemí světa.

Tradiční plochodrážní víkend láká, 
do  Pardubic opět míří mnoho zahranič-
ních turistů, ale ti domácí budou podle 
předprodeje v  hledišti silně zastoupeni. 
Pardubice a  Zlatá přilba to není jenom 
závod, ale také setkávání přátel z celého 
světa. Je to opravdové rodinné stříbro 
tohoto města.  

Romana Oulická, pořadatelka
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Informace v zářijovém zpravodaji jsou aktuální k 29. 8. 2022.

Toulky historií Pardubic 

Dnešní Toulky navazují na vyprávění z minulého dílu o povodních, jež v minulosti 
postihovaly Pardubice. Dnes si povíme něco o regulaci Labe. Až půjdete v Pardubicích 
na procházku po břehu této řeky, možná si po přečtení nynějšího dílu Toulek vzpomene-
te, jak velké úsilí muselo být vynaloženo, aby tato část města dostala nynější podobu.

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Lidé se odpradávna pokoušeli o  úpravu 
toku řek v  zájmu jejich lepšího využití nebo 
kvůli ochraně před ničivými následky povodní. 
Též v případě Labe, vedle Vltavy jedné z na-
šich nejdůležitějších řek, bychom mohli na-
bídnout příklady už od středověku. Zvyšující se 
nároky na přepravu zboží po Vltavě a od k je-
jího soutoku u Mělníka až do Německa vedly 
k dílčím výraznějším úpravám koryta od dvacá-
tých let 19. století. Naproti tomu na středním 
Labi se plavilo jenom příležitostně od Hradce 
Králové na vorech dřevo. Tento úsek řeky měl 
na  řadě míst ostré zátočiny, nízké a  povod-
němi prorvané břehy, nepravidelnou hloubku 
a četné nánosy písku u mělkých břehů. S po-
stupným rozvojem průmyslu i  zemědělské 
výroby sílily hlasy volající po regulaci a splav-
nění také této části Labe, zvláště když se ta-
rify na přepravu po železnici jevily neúměrně 
vysoké ve srovnání s náklady na lodní dopravu 
(např. u uhlí). K tomu se od 80. let 19. stol. při-
dávalo volání zemědělců a obyvatel měst, jimž 
povodně ničily úrodu, devastovaly pole a ničily 
majetek. Podle pamětníků prý od počátku 19. 
stol. do konce 60. let přišly sotva dvě veliké po-
vodně, zatímco za dalších 30 let se v kategorii 
živelných pohrom objevily nejméně čtyři.

Jedna z  těchto povodní, o  níž jsme se 
zmínili i v minulých Toulkách, zasáhla velkou 
část země roku 1883. Následující rok dostala 
říšská rada z  Čech řadu petic naléhavě žá-
dajících upravení středního toku Labe. Mezi 
nimi byla i petice Hospodářského spolku pro 
okres pardubický, holický a  přeloučský z  1. 
dubna 1884. Teprve potom se začal rodit 
aspoň první regulérní projekt na elementární 

úpravu toku a zemskému sněmu byl předlo-
žen roku 1887 návrh na jeho realizaci za 5,5 
milionu zl. Neprošel a nadlouho se v této věci 
nic zásadního nestalo. Nutno si uvědomit, že 
řešení uvažovaného problému bylo součástí 
celkové politické licitace na říšské radě i zem-
ském sněmu, často i drsných třenic českých 
a německých politiků z Čech. Území, o němž 
zde uvažujeme, leželo v okresech s převážně 
českým osídlením.

Na  konci července 1897 postihla zemi 
zase veliká povodeň (ničila i  v  Pardubicích). 
Na  „vodním oddělení“ zemského výboru 
se konečně začal rodit důkladnější projekt 
i na regulaci středního Labe, ale měl být ho-
tov až roku 1900. Hrozné následky povodně 
přiměly vládu a říšský sněm k vyhlášení mimo-
řádné peněžité pomoci postiženým obyvate-
lům Čech (do Pardubic mělo přijít 3492 zl.), ale 
ještě po  6 měsících nepřišel ani zlaťák. Tlak 
na provedení regulace středního Labe zesilo-
val. V Pardubicích se 11. V. 1899 sešlo v hotelu 
Veselka na 300 zástupců ze samosprávných 
okresů a  měst podél Labe od  Mělníka až 
k  Jaroměři, aby ustavili výbor (Středolabský 
komitét) z  delegovaných zástupců zmíně-
ných okresů (z každého 2 zástupci), který by 
formuloval petici s  požadavky regulace řeky 
a vyvíjel tlak na její řešení. Shodou okolností 
se akce konala dva dny poté, co v  Pardubi-
cích kulminovala další povodeň: menší než ta 
roku 1897; Labe tentokrát dosáhlo „jenom“ + 
250cm nad normálem.

Důležitým mezníkem se stal rok 1901. 
Vláda vydala tzv. Vodní zákon, který celkem 
velkoryse řešil úpravu vodních cest a  ga-

rantoval její �nancování. Cesta k němu byla 
velká politická hra, ale z  našeho pohledu je 
důležité, že zakotvil i úpravu středního Labe. 
Potíž byla v  tom, že realizace zákona (platil 
od  roku 1902) narážela na  různá úskalí, ze-
jména na českém zemském sněmu. Zkrátka, 
přednost zatím získaly ve smyslu zákona jiné 
projekty.

Rozhodující obrat přišel až v červnu 1905. 
Na  zasedání zemského sněmu se v  rámci 
projednávání rozpočtu měly schválit záměry 
na  úpravu řek Vltavy a  Labe. Jedním z  nich 
byla regulace středního Labe, kde se počítalo 
s částkou téměř 39 mil. K z říšského rozpočtu, 
která měla být doplněna ze zemských peněz 
částkou do  výše ⅛. Na  zasedání sněmu 5. 
VI. o návrhu bravurně referoval poslanec A. 
Kaftan. Poté se rozpředla diskuse, v níž celý 
záměr napadali němečtí poslanci. Zazněly 
i takové argumenty, že z realizace budou mít 
užitek jen Češi a Němcům to nepřinese nic. 
Peníze státu a  země by se měly vynaložit 
na něco užitečnějšího; projekt je prý chybný 
a měl by se aspoň odložit a upravit. Kaftan 
v závěrečné řeči zpravodaje všechny námitky 
vyvrátil, nicméně s velkým napětím se čekalo 
na hlasování. Dopadlo dobře a v okruhu čes-
kých politiků i české veřejnosti zavládlo uspo-
kojení. Stalo se tak samozřejmě díky před-
chozí usilovné práci v  komisích sněmu, ale 
i ve Vídni v říšské radě, díky lobování na řadě 
úředních míst. Pozitivní roli bezesporu sehrál 
i výše zmíněný „Středolabský komitét“.

Regulace Labe v Pardubicích mohla tedy 
začít. Dodejme k tomu ještě, že současně se 
připravovala realizace druhé navazující akce 
– úprava řečiště Chrudimky na území města. 
Pokud jde o  Labe, na  podzim roku 1906 se 
uskutečnilo výběrové řízení na  dodavatele 
stavby, ale vybraná (nejlevnější) �rma Kre-
ssa & Bernard nakonec raději přijala zakáz-
ku na  úpravu řečiště u  Hradce Králové, kde 
ve výběrovém řízení rovněž uspěla. V Pardu-
bicích se tedy potom úkolu ujala �rma Zdeněk 
Kruliš z  Královských Vinohrad. Mělo tu dojít 
k  narovnání řečiště a  úpravě břehů na  úse-
ku od  soutoku s  Chrudimkou, na  západě až 
zhruba na úroveň prostoru U Trojice. Odtud 
pokračoval další úsek projektu od Rosic n. L. 
a dále na západ.

Zhotovitel stavby si na  konci roku 1906 
zřídil ve  městě kancelář, začal najímat děl-
níky a  nechal vyměřovat staveniště, včetně 
dojednávání detailů. Začátkem dubna 1907 
sem po  železnici dorazily dvě velké lokomo-
bily a rypadla. S vlastní prací se mohlo začít František Šebek

vzhledem k  povětrnostním podmínkám až 
od května 1907. Začínalo se úsekem od sou-
toku s Chrudimkou (ten se měl upravit v ná-
vaznosti na připravovanou regulaci této řeky) 
a zhruba do úrovně jezdeckých kasáren a pro-
storu za pivovarem. Zde mělo dojít ke zrušení 
velkého oblouku řeky, který začínal za  lab-
ským mostem, a  k  vykopání nového řečiště, 
které tok řeky narovnávalo a  zkracovalo. 
Do nového řečiště měla u  kasáren nově vy-
ústit „městská řeka“ (tekla po dnešní Sukově 
třídě) a náhon od mlýnu Valchy (stál zhruba 
na  úrovni nároží Pernerovy ulice). Na  přání 
města a velitelství vojenské posádky se u ústí 
této vodoteče měla u areálu kasáren zřídit asi 
10m široká dlážděná náplavka, která potom 
sloužila při plavení koní, nakládání písku a při 
ledování (činnost tehdy obvyklá, dnes již prak-
ticky neznámá). 

Na stavbě pracovalo 350 až 400 dělníků, 
kteří vykopanou zeminu odváželi na vozících 
a  vršili ji na  nově zřizované hráze oddělující 
nové a  staré koryto řeky nebo jí zasypávali 
stará mokřinatá ramena za pivovarem. Dnes 
tam stojí sídliště Závodu míru. Práce ale kom-
plikovala nepřízeň počasí. V  půlce července 
přišla po  vytrvalých deštích povodeň. Přes-
tože se v noci z 15. na 16. VII. snažili dělníci 
s pochodněmi zachránit, co se dalo, nově zři-
zované hrázky se rozpadly, lokomobily a mno-
ho vozíků v novém výkopu se ocitly ve vodě 
a bahně. Voda, která zaplavila širý kraj, začala 
opadávat 17. VII. Náprava škod na  stavbě 
trvala několik týdnů. Po  velmi teplém a  su-
chém zbytku léta a podzimu přišla začátkem 
prosince další pohroma. Po  velkých deštích 
6. a 7. XII. voda v Labi stoupla, sice jen asi 
o 30cm, ale stačila prorazit hrázku oddělují-
cí staré koryto a voda se vhrnula do nového 
nedokončeného řečiště, aby napáchala další 
škody. Teprve během roku 1908 se při vcelku 
normálních klimatických podmínkách podařilo 
regulaci Labe na pardubickém úseku dokončit 
a od roku 1909 rypadla začala vyrývat nové 
řečiště u Rosic n. L. a dále. 

Na  jaře 1909 ozdobil zdejší Okrašlovací 
spolek oba břehy nového koryta Labe alejí 
stromů. Nechal tu vysázet na 500 kusů dubů, 
bříz a  javorů. Některé duby tu stojí dodnes. 
Zdobí cestu podél Labe u sídliště Závodu míru 
a jeden z nich jakoby mohutný němý svědek 
zašlých časů stojí na stráži u tamní hospody 
Rotundy. Rokem 1909 však proměny vodních 
toků na  území Pardubic neskončily, ba na-
opak. O tom ale zase příště.

Výřez z plánu města Pardubic z  roku 1902, na kterém je vidět starý tok Labe ještě 
před provedenou regulací (reprodukce archiv autora).
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