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Práce na  modernizaci Památní-
ku Zámeček jsou v  plném proudu. 
Hotovo by mělo být o  prázdninách 
a provoz Památníku spuštěn v těsné 
návaznosti. O takřka nové pietní mís-
to bude pečovat příspěvková organi-
zace v čele s  jejím novým ředitelem 
Viktorem Janákem a  týmem dalších 
lidí, se kterým se pustí do  postup-
ného budovaní renomé Památníku 
Zámeček a  jeho etablování mezi ob-
dobnými institucemi v ČR i mimo ni. 
Stěžejní náplní organizace bude péče 
o trvalé uchování vzpomínky na obě-
ti druhého stanného práva a odvahu 
československých odbojářů, osvětu 
dějin druhé světové války nevyjímaje.

Jak to aktuálně na  Zámečku vy-
padá?

Modernizace Památníku Zámeček 
odstartovala v  dubnu loňského roku. 
Když jsem o  rok později nastoupil, ne-
věřil jsem, že by mělo být hotovo už 
o  prázdninách, ale vypadá to velmi 
slibně. Zámeček byla ještě v  dubnu 
hrubá stavba monolitických konstrukcí 
na  objektu budoucí expozice, pracova-
lo se na vstupní rampě. Nyní jsou před 
dokončením všechny venkovní části mo-
dernizovaného Památníku, včetně nově 
navržených terénních a sadových úprav. 

Následovat budou přípravy a  instalace 
samotné expozice do výsledné podoby, 
která bude základem pro přípravu vzdě-
lávacích programů. Areál by se po  in-
stalaci expozice měl otevřít veřejnosti 
na podzim letošního roku.  

Jak bude nová expozice vlastně 
vypadat?

Expozice Památníku Zámeček bude 
multimediální, bude obsahovat úvodní 
krátký film zachycující přerod prvorepub-
likové atmosféry do  nacistického teroru 
s unikátními dobovými obrazy z našeho 
města, doklady administrativní preciz-
nosti nacistického aparátu, předměty 
dochované z popraviště a tak dále. Dále 
pak audionahrávku deníku Jaroslava Cha-
rypara, který odvážel z popraviště mrtvé, 
fotografie přibližující ženevské konvence, 
krátké filmy se svědectvími přeživších či 
pamětníků. Část historických materiálů 
bude prezentována v tištěné formě, část 
pomocí dataprojektorů, LCD displejů a re-
produktorů.

Na  programu budou nejen prohlíd-
ky pro školy, a  to v  různých verzích pro 
všechny věkové kategorie, ale také po-
řádání nejrůznějších akcí – i  nad rámec 
regionu Pardubice. Přesah vidím nejen 
nadregionální, ale také časový, jelikož 
expozice nekončí rokem 1945, ale po-

kračuje do  současnosti, do  doby soudů 
s  nacistickými katany, které v  případě 
pardubického popraviště trvaly do konce 
20. století.

Je totiž nutné si uvědomit, že druhá 
světová válka sice oficiálně skončila ka-
pitulací Německa v  Evropě a  Japonska 
v zámoří v roce 1945, ale její dozvuky mů-
žeme pozorovat takřka dodnes. Po válce 
začíná pátrání a  soudy s  válečnými zlo-
činci z řad nacistů, domácích kolaboran-
tů, odsun Němců z pohraničí, ale i hledání 
přeživších, zjišťování škod, jejich náprava 
a mnohé další události, které z tohoto do-
sud největšího válečného konfliktu přímo 
vzešly nebo jím byly ovlivněny. Jsem tedy 
velmi rád, že expozice má časový přesah 
a věnuje se částečně i poválečným udá-
lostem. 

Z jakých zdrojů pocházejí exponá-
ty, které budou na Zámečku vystave-
ny?

Dobové exponáty nám do stálé expo-
zice bezplatně poskytuje Východočeské 
muzeum v  Pardubicích, kterému tímto 
patří velké poděkování za  vstřícnost 
a  spolupráci. Součástí expozice tak bu-
dou unikátní dobové artefakty, jako jsou 
pouta a  předváděcí řetízky, obušky, po-
pravčí kůl, rakev či popravčí pušky, ale 
i dochované části oděvů.

V rámci vypůjčených předmětů z VČM 
ještě disponujeme urnami s  popelem 
obětí poprav. Veškeré dokumenty, které 
pocházejí ze sbírek tuzemských i  zahra-
ničních archivů a muzeí, dodal autor ideo-
vého konceptu a libreta expozice Vojtěch 
Kyncl. 

Pardubice byly v roce 1942 význam-
ným dějištěm příprav atentátu na říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha. Příš-
tí rok od něj uplyne 80 let a naše město 
si tyto významné, přelomové válečné 
události bude celý rok připomínat. Jak se 
zapojí Zámeček?

O čem se mluví... 
… o modernizaci Památníku Zámeček s jeho ředitelem Viktorem Janákem

Určitou představu máme už nyní – kro-
mě toho, že na  podzim slavnostně otevře-
me, chceme kulaté výročí těchto důležitých 
událostí připomenout společně s  městem, 
muzeem, infocentrem, okresním archivem 
či východočeskou pobočkou Paměti národa, 
samozřejmě také s legionářskou obcí spravu-
jící renovovanou Larischovu vilu i Památníkem 
Lidice. Pod správu této organizace totiž spa-
dají i blízké Ležáky, jejichž obyvatelé byli spolu 
s mnoha dalšími popraveni právě tady na Zá-
mečku. Události roku 1942 bychom chtěli 
připomenout rozšířením nabídky přednášek 
a dokumentů a vzdělávacích akcí pro dospělé, 
ale i děti a mládež.

Budete s některou ze zmíněných or-
ganizací pracovat dlouhodobě?

Pietní místo Zámeček je de facto zcela 
nové a je mi ctí stát u zrodu jednoho z mála 
nových památníků naší historie, které v České 
republice po revoluci vznikly. Z dlouhodobého 
hlediska se přímo nabízí navázat úzkou spo-
lupráci s  pracovníky Československé obce 
legionářské, která spravuje blízkou Larischovu 
vilu rovněž s temnou válečnou minulostí. Tím-
to propojením by v Pardubicích mohlo vznik-
nout unikátní místo, které nemá v evropském 
kontextu obdoby. Se společností Foxconn 
bychom také rádi jednali o možnostech vy-
tvoření stálé stezky a koridoru přes pozemky 
zmíněné společnosti, které by v  nejbližších 
letech mohly umožnit propojení obou těchto 
od sebe historicky neoddělitelných míst.

Pietní setkání k  uctění památky obětí 
heydrichiády a vzpomínkový akt na vý-
sadek Silver A – 21. června 2021, areál 
lesoparku Jiřího Potůčka

15.00 zahájení pietního aktu
Následuje kladení věnců a květinových darů, 
přivítání účastníků, proslovy 
15.50  uctění památky obětí minutou 
ticha, státní hymna
16.00  ukončení pietního aktu
Pořádá Statutární město Pardubice 
a Městský obvod Pardubice VII.
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Tesla Kyjevská mizí před očima, stavět se začne v červnu

Objekt bývalé Tesly Kyjevská doslova 
mizí před očima a práce na proměně areá-
lu pokračují podle plánu. Stavbaři se do de-
molice zchátralých budov pustili v dubnu 
letošního roku, k zahájení stavebních prací 
by pak mělo dojít během června, aby zbou-
ranou továrnu brzy mohla nahradit nová 
čtvrť, takzvaná Nová Tesla.

„Spolu se zástupci firmy Linkcity 
Czech Republic jsme si areál prošli, 

abychom se podívali, jak práce na pro-
měně tohoto území pokračují. Jsem 
rád, že se nám podařilo najít takový 
postup, který umožní přeměnit areál 
bývalé továrny na  lokalitu vhodnou 
nejen k  bydlení, ale také trávení vol-
ného času. Areál Tesly Kyjevská je 
v  rámci města jedním z  největších 
brownfieldů, který po  letech chátrání 
konečně najde svůj nový smysl a vyu-

žití,“ informuje primátor Pardubic Mar-
tin Charvát.

V současné době se v areálu sice stále 
pouze bourá, stavební práce by však měly 
odstartovat za  několik dnů. „První fáze 
demoličních prací započala v dubnu letoš-
ního roku a  potrvá do  poloviny června,“ 
informuje za  společnost Linkcity Czech 
Republic Kristýna Zavrtálková. „Stavební 
práce pak generální dodavatel, společnost 
VCES a.s., zahájí od  června. Jako první 
přijdou na řadu zemní práce a založení no-
vých budov,“ doplňuje Zavrtálková.

Lokalitu čeká komplexní revitalizace, 
během níž bude v areálu bývalé Tesly Ky-
jevská vybudována nová rezidenční čtvrť 
s 250 byty, supermarketem a 10 řadovými 
domy citlivě navazujícími na okolní zástav-
bu. Součástí bude také náměstí s mobiliá-
řem, další komerční prostory a nový par-
kovací dům, který by měl ulevit dopravně 
vysoce exponované lokalitě u Pardubické 
nemocnice. V areálu však nevzniknou jen 
nová veřejná prostranství a byty či řadové 
domky. Své zázemí zde nalezne také Uni-
verzita Pardubice, která pro své potřeby 

využije objekt Telegrafie, jedinou budovu, 
která zůstane demolice ušetřena. „Histo-
rickou budovu chceme zachovat, přestaví-
me ji ale tak, aby poskytla moderní zázemí 
pro Fakultu zdravotnických studií. Nové 
odborné laboratoře, učebny nebo knihov-
nu v  ní najdou stovky našich studentů 
a učitelů,“ informuje rektor Univerzity Par-
dubice Jiří Málek.

Postup, jaký město zvolilo při revita-
lizaci brownfieldu v blízkosti Pardubické 
nemocnice, radnice plánuje uplatnit také 
u  dalších významných lokalit. „Město 
v případě hledání zhotovitele na revita-
lizaci areálu Tesla Kyjevská zvolilo poně-
kud jiný postup, než tomu bylo doposud 
zvykem. Kromě projekčního týmu se 
totiž na  vytváření podmínek zadávací-
ho řízení podíleli také externí poradci. 
Věřím, že se nám tento postup osvědčí 
a následně jej využijeme také u dalších 
lokalit, které vyžadují stejně rozsáhlou 
a  finančně nákladnou obnovu,“ dodá-
vá náměstek primátora Jan Nadrchal, 
do  jehož gesce spadá oblast rozvoje 
a strategie.

Nábřeží Václava Havla čekají úpravy, přibude i stezka pro cyklisty

Západní křídlo Kunětické hory ožilo

 Zdymadlo a sídliště Závodu míru brzy 
propojí nová cyklostezka, kterou radnice 
plánuje vybudovat na  nábřeží Václava 
Havla. Trasa, která bude určená nejen 
cyklistům, ale také pro pěší, povede v se-
verní části parkoviště, podél levého břehu 
Labe a městu nabídne další možnost, jak 
toto parkoviště efektivněji využít.

„Parkoviště za  letním stadionem 
v současné době zeje z velké části prázd-
notou, byla by škoda tento volný prostor 
nevyužít k nějakému dalšímu účelu. Rádi 

Tři roky trvající rekonstrukce tzv. Jur-
kovičova paláce hradu Kunětická hora 
v  těchto dnech skončila, ale ani  přesto 
řemeslníci hrad neopustili. Východočeská 
dominanta s  pomocí evropských dotací 
dozná naprosto zásadních změn a  ná-
vštěvníkům nabídne zcela nové prohlídko-
vé prostory.

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – 
básníka dřeva, projekt s celkovými nákla-
dy 88 milionů korun, jenž byl podpořen 

bychom proto do  doby, než bude toto 
území kompletně zrevitalizováno, severní 
část parkoviště přetvořili na  stezku pro 
chodce a cyklisty, čímž bychom propojili 
úsek od zdymadla k sídlišti Závodu míru 
a vytvořili zde komfortní, příjemnou cestu 
podél levého břehu Labe,“ informuje ná-
městek pro dopravu Petr Kvaš.

Úpravy na nábřeží Václava Havla při-
tom budou spojeny s  reorganizací par-
kovacích stání, díky čemuž se parkoviště 
stane součástí inteligentního parkovací-

s  přispěním dotace ze zdrojů ITI Hra-
decko-pardubické aglomerace částkou 
více než 60 milionů korun, byl slavnostně 
ukončen. Díky tomu tato východočeská 
dominanta vstupuje do  nové etapy své 
existence, která návštěvníkům nabíd-
ne mnoho nového. Veřejnost se již nyní 
může těšit, že se podívá do části hradu, 
která jí byla doposud uzavřená. Nově do-
jde ke zpřístupnění objektů 5. a 6. brány, 
bývalé dvořanské světnice a  zejména 

ho systému. „Město v rámci projektu sys-
tému inteligentního parkování intenzivně 
pracuje na  osazení parkovacích míst 
čidly. K  tomu je ovšem třeba, aby daná 
komunikace byla označena vodorov-
ným značením, které přesně vytyčí, kde 
má být auto zaparkováno, jelikož čidla 
musí být umístěna přímo pod vozidlem. 
Rozhodli jsme se proto prací spojených 
s vyznačováním parkovacích míst využít 
a provést zde během léta menší reorga-
nizaci parkoviště, kdy stávající značení 

vestavby v  severní linii nádvoří, kterými 
provede nový prohlídkový okruh. Samot-
ná expozice uvede dílo architekta Dušana 
Jurkoviče, historii hradu a  díky nové vy-
hlídkové lávce se hrad představí ze zcela 
nové perspektivy, jež nabídne nejen nád-
herné výhledy do  okolí, ale přes zelenou 
střechu také pohled na celý hradní objekt. 

Práce na  Kunětické hoře ale zdaleka 
nekončí. Ještě před završením první etapy 
byla zahájena obnova hradního paláce. 

bude nahrazeno vodorovným a  severní 
část parkoviště bude vyhrazena chod-
cům a cyklistům. Jelikož se bude jednat 
o úpravy, které nebudou stavebního, ale 
spíše kosmetického rázu, náklady s  tím 
spojené budou minimální,“ informuje 
o plánovaných novinkách na nábřeží Vác-
lava Havla náměstek Kvaš s tím, že sna-
hou města je do doby kompletní revitali-
zace nábřeží učinit tuto lokalitu alespoň 
nějaký způsobem pro chodce a  cyklisty 
atraktivnější a přístupnější.

Ten bude po dobu rekonstrukce veřejnosti 
zcela uzavřen, ale po svém otevření nabíd-
ne nově upravené palácové nádvoří a zpří-
stupnění severního křídla hradu, a to díky 
vybudování dřevěné konstrukce, kterou 
bude možné využít i pro výstavy či diva-
delní představení. Změn dozná i podhradí, 
kde probíhá oprava sociálního zařízení pro 
návštěvníky a  upravují se parkovací plo-
chy. Také tento projekt je podpořen z pro-
středků ITI, a to částkou 60 milionů korun. 
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Terminál B bude, ale bez provozní budovy

Zelená brána opět otevřená a přináší spoustu novinek! 

Pardubice se brzy pustí do  stavby 
druhého terminálu v  prostoru u  hlavního 
vlakového nádraží určeného regionální au-
tobusové dopravě, po  dubnovém jednání 
zastupitelstva však v  mírně pozměněné 
podobě. Představitelé města totiž schvá-
lili variantu bez provozní budovy a  ušetří 
tak městskému rozpočtu přes 50 milionů 
korun. Původně byla v rámci schváleného 
projektu zvažována demolice části stá-
vajícího nebytového domu nacházejícího 
se na náměstí Jana Pernera. A právě tuto 
část měla nově vybudovaná provozní bu-
dova nahradit. „Projekt terminálu B sice 

Zelená brána si pro letošní sezonu při-
pravila pro své návštěvníky opravdu spous-
tu novinek a aktivit. Nově si malí návštěv-
níci mohou v předbraní vyzkoušet „Koutek 
malého kronikáře“, kde se každý může stát 
tiskařem, písařem či stavitelem. Tiskař 
může orazit razítko brány na papír a poslat 
jako pohled svým známým či příbuzným. 

od  počátku počítal s  výstavbou provozní 
budovy, která by uzavírala západní část 
Pernerova náměstí a nabídla zázemí napří-
klad Dopravnímu podniku města Pardubic 
nebo některým odborům Magistrátu měs-
ta Pardubic, vzhledem ke stavu ekonomiky 
a městského rozpočtu jsme se však stejně 
jako u  jiných projektů rozhodli přistoupit 
k  úspornější variantě a  vyjmout z  návr-
hu stavby dostavbu administrativního 
objektu. Provozní budova včetně části 
nebytového domu by pak měla být nahra-
zena architektonickým a funkčně kvalitním 
návrhem, kterým bude toto území doře-

Písař zase může napsat vzkaz husím brkem 
a stavitel zkusit, zda dokáže postavit bránu. 
Zároveň si zde každý může vybarvit omalo-
vánky s vyobrazením pověstí o vzniku erbu 
Pánů z  Pernštejna a  vzniku znaku města 
Pardubice. O  prázdninách se tu budou 
konat oblíbené Západy slunce na  Zelené 
bráně. Každý pátek a sobotu bude vyhlídka 

šeno,“ podotýká primátor Pardubic Martin 
Charvát s  tím, že variantu bez provozní 
budovy odsouhlasily také Komise pro stra-
tegii a smart city a Komise pro urbanismus 
a  architekturu. Po  odsouhlasení změny 
projektu může radnice nyní přistoupit k do-
pracování projektové dokumentace k pro-
vedení stavby a následně vypsání výběro-
vého řízení na dodavatele stavby, nyní tedy 
v podobě bez provozní budovy. Náklady by 
přitom měly klesnout o více jak 50 milionů 
korun. „Původní náklady na stavbu včetně 
vybudování provozní budovy dosahovaly 
výše 175 milionů korun včetně DPH, z če-

návštěvníkům zpřístupněna i ve večerních 
hodinách mezi 19:00 a 22:00 hod. 

A  co je nového pro letošní sezonu 
v  infocentru? Letošní rok se nese ve zna-
mení „500 let renesance ve  východních 
Čechách“. Infocentrum připravilo novou 
a  velmi širokou nabídku suvenýrů, nejen 
s  pernštejnskými motivy, které tematicky 

hož by až 100 milionů mohla pokrýt dotace 
z  ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
Vyjmutím provozní budovy z projektu měs-
to ušetří zhruba 50 milionů korun, změna 
návrhu stavby by přitom výši dotace ze 
strany ITI neměla žádným způsobem 
ovlivnit,“ podotýká primátor a dodává, že 
po dokončení realizační dokumentace a fi-
nálním rozhodnutí o přidělení dotace z ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace bude 
Zastupitelstvo města Pardubic rozhodovat 
o finálním investičním záměru stavby ter-
minálu B. Samotná stavba terminálu B by 
měla odstartovat v příštím roce.

navazují na tuto akci. V nabídce je také zce-
la nová sada předmětů s grafikou od místní 
designérky Hany Krauseové. Od  června 
do konce září se také každou sobotu budou 
pravidelně konat komentované prohlídky 
města s průvodcem. Více na stránkách in-
focentra nebo na  info@ticpardubice.cz či 
na telefonu: 775 068 390.
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

Kaleidoskop květnových událostí

Letošní 8. květen a oslavy Dne vítězství na Zborovském náměstí proběhly letos opět v poněkud komornějším duchu a bez účasti veřejnosti. Primátor města spolu s náměstky uctili památku 
padlých položením věnců k pomníku Obětem 1. a 2. světové války. Důležité milníky naší historie je třeba stále připomínat.

Pardubická radnice se připojila k podpoře Izraele a vyvěsila izraelskou vlajku jako vyjádření solida-

rity v konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, který si v květnu vyžádal již desítky obětí.

Dvanáctiletý veterán No Time To Lose zvítězil v úvodní kvalifikaci na 131. Velkou pardubickou. 

Součástí akce byla také Cena Viléma z Pernštejna, jehož 500. výročí úmrtí si letos připomínáme.

Třída Míru byla dějištěm kampaně Bezpečně na  elektrokoloběžce. Druhé kolo se bude konat 
ve středu 9. června odpoledne – přijďte si opět vyzkoušet dráhu pro jízdu zručnosti.

Leoš Baroň (vlevo), který vyučuje fyziku na EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, byl svými žáky 
nominován do soutěže Zlatý Ámos 2021 – proměnil a hrdě nosí titul Ámos fyzikář. Gratulujeme!
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Informace v červnovém zpravodaji jsou aktuální k 31. 5. 2021.

Roztančené Tyršovy sady i noční sokolovna. Sokol po pandemii ožívá

V nemocnici se chystá největší stavba historie. Na čas přinese omezení

Soubor Východočeského divadla opět před diváky

Filmové čtvrtky a páteční opékání buřtů na Dubině

Kateřina Semrádová, mluvčí NPK

Radek Smetana, PR manažer VČD

Miroslav Janovský, Sokol Pardubice

Pardubický Sokol se s  ustupující 
koronovirovou pandemií opět otevírá 
svým členům i  veřejnosti. Ještě do  za-
čátku letních prázdnin připravil několik 
akcí. „V  posledním půlroce jsme museli 
naši činnost téměř úplně utlumit. Po-
hyb, sport a  úplně obyčejné setkávání 
nám ale už moc chybělo. Kromě obno-
vení pravidelných tréninků a  cvičení 
jsme se proto rozhodli uspořádat dvě 
akce určené nejenom našim členům, ale 
i veřejnosti,“ říká místostarostka Sokola 
Pardubice Lenka Pařízková. 

V sobotu 19. 6. 2021 od 14:30 se pod 
otevřeným nebem v  Tyršových sadech 

Osm pater sloužících pro více než půl 
milionu obyvatel. Každý, kdo v  současné 
době přijde do  Pardubické nemocnice, si 
všimne, že areál prochází změnami. Začí-
ná zde totiž výstavba centrálního urgent-
ního příjmu – pavilonu, který soustředí 
akutní péči do jednoho moderního prosto-
ru. Než objekt vyroste, je však třeba počí-
tat s komplikacemi v dopravě, parkování 
i orientaci v areálu. 

V následujících dvou a půl letech budou 
pacienti a návštěvy Pardubické nemocnice 
potkávat kromě zdravotníků a  sanitních 

Po předlouhé koronavirové pauze herci 
Východočeského divadla znovu přivítali své 
diváky. Za  přísných hygienických opatření 
odehráli několik repríz Tří veteránů na Kuně-
tické hoře a 5. června v Městském divadle 
uvedli premiéru absurdní komedie Zahradní 
slavnost. Hru Václava Havla o nezadržitel-
ném vzestupu nenápadného kariéristy re-
žíroval Břetislav Rychlík, jenž do hlavní role 
Huga Pludka obsadil Petra Borovce. 

Když se vedení divadla začalo s Břeti-
slavem Rychlíkem domlouvat, že by v Par-

Na  léto jsme pro vás přichystali devět 
promítacích večerů, a to každý čtvrtek v ob-
dobí po celé prázdniny. Začátek promítání 
v červenci bude od 21:30 hodin a v měsíci 
srpnu od  21:00 hodin. Těšit se můžete 
na  rodinné a  dětské filmy. Podrobný pro-

můžete připojit k  celorepublikové akci 
„Roztančeme jaro společně se Sokolem 
aneb přidejte se ke  krokovce“. Jednodu-
chou krokovou variaci se můžete naučit 
nejenom na místě, ale najdete ji třeba už 
teď na  youtube.com pod názvem této 
akce. Od 15 hodin si ji pak všichni účast-
nici mohou společně zatančit – vše se 
zároveň bude živě přenášet do ostatních 
míst v České republice, které se k roztan-
čenému jaru se Sokolem připojí. „Zároveň 
tak chceme upozornit na neuskutečněný 
SOKOLGYM 2021, který se měl letos konat 
ve čtyřech městech – Brně, Plzni, Ostravě 
a  právě v  Pardubicích. Bohužel musíme 

vozů také stavbaře a  stavební techniku. 
V souvislosti s počínající výstavbou už se 
přitom několik změn odehrálo, přesunuly 
se informace, podatelna nebo pokladna 
a  stejně tak i  měnička mincí či automat 
na regulační poplatky, které se kompletně 
přestěhovaly z budovy č. 15 do budovy č. 
13 v průchodu naproti hlavní vrátnici. 

Další viditelnou změnou je zahrazení 
části stavební plochy plotem, který tak 
uzavřel jeden ze vstupů do  budovy chi-
rurgické kliniky. Postupně bude docházet 
nejen k zvětšujícím se záborům stavební 

dubicích nastudoval některou z Havlových 
her, režisér měl hned jasno, že to bude 
Zahradní slavnost. „Pan ředitel mi nejprve 
navrhoval Asanaci, ale tu jsem krátce před 
tím dělal v ukrajinském Národním divadle. 
Měl jsem dojem, že v nejbližších pár letech 
té hře nemůžu ze sebe dát nic nového ani 
se nic víc nedozvím. Kromě toho Asanace 
je hra o  jistém zklamání z nepovedených 
revolucí, zatímco Zahradní slavnost s  té-
matem vyprahlosti, nicoty, vítězství fráze, 
přizpůsobivosti se mi zdála nesmírně ak-

gram naleznete v  průběhu měsíce června 
na webových stránkách MO Pardubice III. 

Naše spoluobčany zveme také na „Opé-
kání buřtů“, které se bude konat střídavě 
na  Dubině a  na  Drážce. Páteční večery 

tuto významnou akci, kterou měla hostit 
multifunkční Enteria arena, přesunout 
na příští rok,“ vysvětluje Lenka Pařízková.   

Odhalit všechna zajímavá zákoutí, 
která skrývá sokolovna Na  Olšinkách, 
zase můžete v pátek 25. 6. 2021 v rám-
ci Noci sokoloven. Pardubický Sokol se 
k  tomuto projektu České obce sokolské 
připojí poprvé a  hned bude celorepubli-
kovou tváří této akce. A  upřímně – má 
opravdu co ukázat. Zrekonstruovaná so-
kolovna totiž nabízí nepřeberné možnosti 
pro sportování dětí i dospělých a výborně 
tak naplňuje stěžejní myšlenku této tra-
diční akce, kterou je zaměření pozornosti 

plochy, ale i k přeložkám inženýrských sítí, 
které prostupují celou nemocnicí. S  nimi 
budou souviset dopravní komplikace jako 
uzavírky uvnitř areálu nebo omezené 
možnosti parkování. Pacienty a návštěv-
níky proto nemocnice upozorňuje, aby 
zvážili nutnost do  areálu vůbec vjíždět, 
a pokud je to možné, zvolili jinou variantu 
dopravy. Při samotném pohybu v areálu je 
pak třeba dbát zvýšené opatrnosti a sle-
dovat informační značení. 

Odměnou za  dočasné nepohodlí 
bude na  konci roku 2023 moderní ob-

tuální, což havlovské divadlo vždycky má 
být. A taky je to neuvěřitelně vtipná hra,“ 
říká Břetislav Rychlík.

S diváky se do divadelní galerie ve foyer 
navrátilo i výtvarné umění, prostory diva-
dla nyní zdobí výstava fotografií pardubic-
kého cestovatele, polárníka, spisovatele, 
hudebníka a dobrodruha Oldřicha Bubáka.

Novinku na  konci stávající divadelní 
sezony chystá soubor představit také 
na Kunětické hoře, kde všechny milovníky 
českých muzikálů potěší inscenace hudeb-

budou patřit příznivcům country, folkové 
muziky a vůně táboráku. 

Opékání buřtů na Dubině: pátek  25. 6., 
23. 7., 27. 8. 

Opékání buřtů na  Drážce: pátek 9. 7., 
13. 8. 

veřejnosti k sokolovnám jako významné-
mu architektonickému fenoménu v  naší 
zemi. „Připravujeme pro všechny bohatý 
program, kdy vás sokolovnou nejenom 
provedeme, ale budete si moci vyzkoušet 
i  jednoduchá cvičení a  chybět nebudou 
ani překvapení, která dokreslí výjimečná 
noční atmosféra,“ dodává Lenka Pařízko-
vá. Začátek Noci sokoloven v Pardubicích 
je v  18 hodin a  konec je naplánovaný 
na desátou hodinu večerní. Všechny akce 
jsou samozřejmě podmíněny dodržová-
ním platných vládních protiepidemických 
opatření.

jekt, do  kterého se soustředí chirurgic-
ké obory, oddělení ARO a JIP, ortopedie, 
kardiologie nebo operační sály. V přízemí 
se bude nacházet akutní příjem, ambu-
lance a  vyšetřovny, na  střeše budovy 
pak heliport. 

Všechny důležité informace týkající 
se modernizace a  omezení naleznete 
na webových stránkách nemocnice v sek-
ci Modernizace – omezení v areálu: htt-
ps://www.nempk.cz/informace/moderni-
zace-aktuality-a-informace.  

ní komedie Noc na Karlštejně. V magickém 
prostoru pod hradem se po dvaceti letech 
znovu bude hrát divadelní evergreen, 
v tomto případě v režii Petra Novotného. 
Hlavní role nesmrtelného příběhu o  tom, 
že láska je silnější než příkaz krále, ten-
tokrát ztvární hostující Petr Štěpánek 
a Martina Sikorová. Slavnostní premiéry se 
na Kunětické hoře uskuteční o víkendu 26. 
a 27. června s následnými reprízami 1.–5. 
a 8.–10. července a 27. –29. srpna.

Program kapel naleznete v  průběhu 
měsíce června na webových stránkách MO 
Pardubice III. 

Vlastní špekáčky s  sebou! Konání této 
akce bude vždy plně v souladu s platnými 
protiepidemickými opatřeními.
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Nabídka nových kroužků Alfy, Bety i Delty

Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29

Kateřina Procházková, mluvčí VČM

Vynikající úspěch varhaníků ze 
ZUŠ Havlíčkova

Ani ztížené podmínky vlivem koro-
navirové situace neodradily naše 
žáky z  varhanních tříd Pavla Svo-
body a Radky Zdvihalové od cílené, 
vysoce odborné přípravy. Adam Suk 
a Daniel Nerad se na základě svých 
videonahrávek zúčastnili celostátní 
varhanní soutěže ZUŠ – Organum 
regium 2021, která se v  letošním 
roce uskutečnila na základě hodno-
cení nahraných snímků jednotlivých 
soutěžících. Oba mladí kumštýři 
využili vstřícnosti ředitelství Kon-
zervatoře Pardubice a svůj soutěžní 
program nahráli na  koncertní ná-
stroj v Sukově síni.

Výkon Adama Suka ocenila porota 
udělením jediného 1. místa a  Da-
niel Nerad přidal cenu druhou. Je 
potřeba dodat, že konkurence byla 
těžká a  také početná (33 účastní-
ků). Adamu Sukovi se navíc podařilo 
úspěšně vykonat talentové zkoušky 
na pardubickou konzervatoř.

Zdeněk Seidl, ředitel školy

Prázdniny s GAMPOU

Příchod léta v městské galerii osla-
víme novou výstavou Kolik země 
člověk potřebuje kurátora Tomáše 
Knoflíčka. Tu zahájíme společně se 
sochařskou přehlíkou Těsné formy 
ve  Východočeské galerii na  zámku 
v  rámci jednoho vernisážového 
večera ve  středu 23. června. Vaše 
vernisážové korzo tak budete moci 
začít v 17:00 na zámku a po prvním 
uměleckém chodu dorazit v  19:00 
k nám na Příhrádek. Během prázd-
ninových měsíců se v  našem do-
provodném programu zaměříme 
především na  děti, pro které jsme 
připravili celkem pět turnusů pří-
městkých táborů pro různé věkové 
skupiny. Jejich prostřednictvím 
chceme mimo jiné ulehčit a  dát 
odpočinout mnohdy již velmi vy-
čerpaným rodičům. Sociálně slabým 
a  znevýhodněným rodinám nově 
navíc nabízíme možnost využít sní-
ženého účastnického poplatku. Více 
informací najdete na našich strán-
kách www.gampa.cz. 

Šárka Zahálková, GAMPA

Kuchařem, kutilem nebo hercem se 
mohou stát děti v DDM BETA

Uplynulá doba přinesla změny a výzvy. 
V DDM BETA v Pardubicích nechceme jen li-
tovat, že nemohly probíhat kroužky ani dal-
ší akce, a počítat ztráty. Raději reagujeme 
přípravou zcela nových aktivit pro školní rok 
2021/22. Doufáme, že budou pro děti zají-
mavé a kromě skvěle stráveného volného 
času jim přinesou i nové dovednosti. 

Co se třeba změnilo? Nefungovaly škol-
ní jídelny ani restaurace a příprava jídel se 
odehrávala většinou doma. Otevíráme tedy 
kroužky pro malé i větší kuchtíky, kde se 
děti naučí nejen základy přípravy jednodu-
chých pokrmů, ale také etikety a stolování. 
Hodně času jsme trávili doma a  mnohé 
rodiny si zkrášlovaly a upravovaly své pří-
bytky. Také na to děti připravíme v kroužku 
Bořek Šikula pro malé kutily pod vedením 
zkušeného řemeslníka. Máme i zcela nové 
pohybové aktivity. Zejména kluci jistě uví-
tají parkour, kruhový trénink nebo zá-
klady bojových sportů a další sportovní 
kroužky. Pro děti se zájmem o historii je 
připraven archeologický kroužek pod ve-

dením renomované historičky a  můžeme 
slíbit, že v rámci kroužku se děti dostanou 
do archivních prostor, kam veřejnost běžně 
nesmí. Máme velkou radost, že se nám po-
dařilo navázat spolupráci s profesionálními 
herci z Východočeského divadla v Pardubi-
cích, kteří se ujali vedení kroužku pro malé 
divadelníky. Kreativní činnosti rozšiřujeme 
o kroužek Kouzlo fotografie, děti i dospělí 
se mohou naučit vytvářet Tiffany vitráže, 
budeme malovat, šít, modelovat, glazovat, 
drátkovat a spoustu dalšího. A samozřejmě 
tančíme dál! Naše velmi úspěšná pohybo-
vá studia BETA a HROCH fungovala celou 
dobu v on-line režimu a jejich úsilí bylo ko-
runováno úspěchy v soutěži Tanečník roku 
2021 v různých kategoriích. 

Těšíme na setkání v září. Podrobné infor-
mace najdou zájemci na webových strán-
kách DDM BETA Pardubice. 

DDM Alfa (a  Delta) má připraveno  
na 250 kroužků pro 2 500 dětí i dospělých 

Na hlavním pracovišti DDM ALFA Pardu-
bice, které se nachází v Polabinách, se mů-
žete přihlásit například na Cvičení rodičů 

s  dětmi, Pohádkové cvičení, Chovatelé 
s  Martinem, Bowling pro děti, Lidový 
tanec a  zpěv, Kruhový trénink, Baletní 
přípravka, Aerobik, Bylinkáři, Malý zdra-
votník, Lezení na  umělé stěně, Florbal, 
Hra na kytaru, Kulečník, Hra na elektric-
ké klávesy, Španělština, Legomodeláři, 
Programování, Fotografování, Utubering, 
Základy robotiky, Keramika, Základy 
kresby a malby, Tvořivá dílna, Textilní díl-
na a Klubíčko pro maminky s dětmi.

V  DDM ALFA, odloučeném pracovišti 
DELTA, které se nachází na  Dukle, na  vás 
také čeká spousta zajímavých kroužků, 
například Výtvarná kavárna (dospělí), 
Papírohraní, Keramika pro předškoláky, 
Flétna, Divadelní školička, Astronomický 
kroužek, Experimentárium, Lego kon-
struktér, Já, přírodovědec, Raspberry 
Science, Břišní tance, Kluby deskových 
her, Šachy, Squash a Florbal. 

Na  všechny děti i  dospělé se velice 
těšíme! Přihlašování na  kroužky bude 
spuštěno již 14. 6. 2021, více informací 
o  kroužcích, táborech i  naší další činnosti 
najdete na  stránkách www.ddmalfa.cz 
a také na našich sociálních sítích. 

Divadlo 29 je konečně zpátky!

Život ve věčné tmě aneb po stopách slepých brouků

Po dlouhatánské pauze začíná v červ-
nu program v Divadle 29 a hned na úvod 
nás čekají čtyři představení v  rámci par-
dubické části festivalu Tanec Praha. Jako 
vždy jsme se snažili vybrat to nejlepší ze 
současného tance a pohybového divadla. 
Mezi 4. a 15. červnem uvedeme v sále D29 
francouzského performera Florenta Golfie-
ra a jeho Zápas s jazykem, choreografii Mi-
chala Zátory Generace X a mrazivý satiric-
ký duet Harleking italského dua Panzetti & 
Ticconi. Ve venkovním prostředí Příhrádku 
se pak můžete těšit na dětské představení 
Barbory Látalové a  Terezy Říčanové na-
zvané Kozí kraviny.

Králové videa, to je název nového do-
kumentu, který se věnuje fenoménu čes-

Jeskyně a  podzemní prostory s  důra-
zem na jejich faunu jsou hlavním tématem 
výstavy Život ve věčné tmě, kterou Výcho-
dočeské muzeum v Pardubicích otevírá 9. 
června 2021 pod věží Zámku Pardubice. 
Specifické podzemní prostředí, po  staletí 

koslovenského rychlodabingu 80. a 90. let. 
Snímek o ilegální lásce k filmům v otřesné 
kvalitě promítáme 17. června za  přítom-
nosti scénáristy Petra Svobody. Ten navíc 
vybere a pustí zářivou perlu ze své sbírky 
předrevolučních VHSek. Jakou, to se nechte 
překvapit!

A  protože je stále ještě bezpečnější 
i příjemnější být na vzduchu než v interiéru, 
připravili jsme 30. 6. a 1. 7. program ve ven-
kovních prostorách Zámku Pardubice. Ne-
zaměnitelný zpěvák a kytarista Oldřich Ja-
nota nás provede svou křehkou zvukovou 
krajinou. Trio Romanovská / Tichý / Hrubý 
se představí s  opravdu hvězdnými hosty, 
německým bubenickým mágem Klausem 
Kugelem a  světoznámou sopranistkou 

neměnné, se podílelo na vývoji svérázných 
životních forem živočichů adaptovaných 
na  tyto extrémní podmínky. Výstava ná-
vštěvníky obklopí zajímavostmi o jeskyních 
a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je 
zkoumají. Návštěvníci si prohlédnou pest-

a hráčkou na gotickou harfu Hanou Blažíko-
vou. Čeká nás stará hudba v novém hávu. 
Nebo snad nová hudba ve starém? 

Druhý večer se v  prostředí pardu-
bického zámku představí Kutya, sólový 
projekt Markéty Lisé z  elektropopové 
kapely MIDI LIDI. Dále k nám s dvojná-
sobnou nominací na cenu Anděl v kapse 
přijede zpěvačka Bára Zmeková, která se 
ve  svých písních pohybuje mezi jazzem, 
folkem a jemnou elektronikou. A na závěr 
nás čeká kultovní maskovaný songwriter 
Kittchen, který dorazí se zbrusu novým 
albem Puls.

Podrobný program najdete na  strán-
kách www.divadlo29.cz. 

rou škálu živočichů od hmyzu až po obrat-
lovce, vybavení jeskyňářů, ukázky speciali-
zovaných knih či odborných časopisů k této 
problematice. Chybět nebude ani „opravdo-
vá“ jeskyně!
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PRoCHáZíME CELýM MěsTEM – 9 ZAsTAVEní
s HUDEbníM DoPRoVoDEM

SeDMé ZASTAVeNí – PRADěDeČeK FOTOAPARáTů
SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice Seznámíte se
s camerou obscurou neboli dírkovou kamerou, což je vlastně
prastarý předchůdce dnešních fotoaparátů.

OSMé ZASTAVeNí – AlchyMie VeRSUS cheMie
Univerzita Pardubice Na ukázkách historického vývoje experimentů
chceme ukázat některé rozdíly mezi přístupem alchymistů a chemiků
od renesance do současnosti.

DeVáTé ZASTAVeNí – POhleDy DO Nebe
DDM ALFA Pardubice – odloučené pracoviště DELTA Sami si můžete přijít
prohlédnout vesmír a nechat se inspirovat jeho nevšedními výtvory

– Hudební doprovod po celé trase
– Bohémská Hospoda pod společností Šnyt s.r.o. bude otevřena

na Pernštýnském náměstí

DOPROVODNÝ PROGRAM

– Artové hřiště Tyršáček v Tyršových sadech, v rámci svého průchodu
si ho sami dozdobíte a společně si můžete s dětmi pohrát.

– Výstava prací žáků grafické školy doplněná o fotografie
na Zelené bráně – potrvá celý měsíc čeven.

– Alliance Francaise de Pardubice (Francouzská aliance),
Svátek hudby – sobota 19. 6., po celý den od 14.00 do 23.00 rozezní
hudba pardubické ulice a náměstí, kde amatérští i profesionální
hudebníci nabídnou různé žánry všem a zdarma.

– Výtvarná galerie pod širým nebem na třídě Míru a v Pernerově ulici.
– Virtuální galerie Univerzity Pardubice, ve které se můžete

pokochat tím, jak život vysokoškoláka vidí děti.
– Výstava fotografií k výročí 70 let od vzniku univerzity probíhá

od 1. 4. v kampusu před Dopravní fakultou Univerzity Pardubice.
– Divadlo 29 Přednáška „Morové epidemie v raném novověku

v českých zemích.“ Ve středu 30. září od 18.00 se můžete těšit
na přednášku doc. Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D. na téma morových ran
v Zemích koruny České.
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Pardubice se mohou těšit na Zrcadlo umění s podtématem New Renesance

Jubilejní dvacátý ročník se měl původně konat v roce 2020, vinou pandemie koronaviru byl ovšem 
posunut až na letošní rok. Letošní Zrcadlo umění nebude v jeho tradiční podobě, ale i tak se můžete 
těšit na velmi atraktivní program, do kterého budou všichni návštěvníci zapojeni, a to ve 
čtvrtek 17. 6. a v pátek 18. 6. 2021. Zatím nemůžeme s jistotou říct, jaká bude konečná 
podoba celé akce. Rádi bychom se s vámi na zastaveních potkali, ale jsme také připraveni 
na variantu, kdy to nebude možné. U každého zastavení bude umístěna informační tabule 
s QR kódem, pod kterým najdete podrobné návody, jak si výrobek můžete vyrobit doma. 
V oba dny vás čeká procházka plná různých aktivit a celkem devět zastavení, které můžete 
vidět na mapě. Procházka začne v historickém srdci Pardubic, na Pernštýnském náměstí. 
První zastavení je nejen startem celé trasy, ale také výtvarnou dílnou, kde si budete moct 
ozdobit tašku, která vám následně poslouží jako úložiště pro výrobky z dalších zastavení po trase. 
Na druhém zastavení, které se nachází na Příhrádku, si přímo na ruku natisknete rybičku pro štěstí 
a také si nakreslíte kapra, kterého společně vhodíme do rybníka. Oslavíme tím odkaz Pernštejnů, 
Vilém z Pernštejna totiž navázal na rybníkářskou tradici a na konci pernštejnské éry se na Pardubicku 
nacházelo až 235 rybníků. Na třetím zastavení, na zámeckých valech, si vytvoříte své vlastní sgrafito,
které můžete doplnit o text, přání či poselství do budoucna. Jde o techniku prorývání vrchní mokré omítky 
až na podklad jiné barvy, na pardubickém zámku přesně takové sgrafito ve formě psaníček můžeme 
vidět. Další zastávkou budou Tyršovy sady, kde se nachází rovnou dvě zastavení. Na čtvrtém zastavení 
si budete na připravenou vlaječku psát svá přání, poslání nebo citát. Vlaječka pověšením přinese 
lásku, zdraví, spokojenost i štěstí nejen těm, kteří si je pověsí, ale také svým rodinám, přátelům či 
známým.  Dále pak chceme společně zamknout koronavirus  pomocí zámečků a ozdobíme si roušky.  
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Tím vším chceme udělat tlustou čáru za současností a s optimismem vzhlížet k budoucnosti. Na pátém 
zastavení se na chvíli stanete šlechtici a veselou formou si namalujete erb dle své fantazie. Dříve byl erb 
přidělen za zásluhy v bitvě nebo se získal sňatkem, ale to my nemusíme, my si erb dle návodu namalujeme.
Před divadlem, na náměstí Republiky, na vás bude čekat bestiář, který si můžete prolistovat a poté 
si nakreslit zvíře dle slovního popisu. Cílem stanoviště je nejen potěšit zajímavými aktivitami, ale 
také podpořit myšlenku, že ne všechno co slyšíme, vidíme nebo čteme v médiích je úplná pravda. V 
Machoňově pasáži, což je již sedmé zastavení, se seznámíte s pradědečkem fotoaparátů – camerou 
obscurou neboli dírkovou kamerou. O kousek dál, na třídě Míru, pro Vás budou přichystané zajímavé 
experimenty, na kterých chceme ukázat některé rozdíly mezi přístupem alchymistů a chemiků od 
renesance do současnosti.  A na posledním devátém zastavení, které se nachází v DDM ALFA Pardubice 
na odloučeném pracovišti DELTA, se podíváte vzhůru a budete moct zkoumat krásy vesmíru.  

Dle vývoje pandemické situace nás budou čekat dva hudební koncerty, ve čtvrtek a v pátek vždy od 
20.00 hod, a jednotlivé zastavení nám zpříjemní hudebníci. Součástí Zrcadla umění bude samozřejmě 
i spousta doprovodných akcí, několik výtvarných nebo fotografických výstav a také hodování 
ve staročeském duchu. Veškeré informace o programu naleznete ve skládačkách, které 
budou k dispozici v Turistickém informačním centru Pardubice a na veřejných místech po městě.

Těšíme se na Vás na Zrcadle Umění 2021: New Renesance!
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Sportovní park bude! Se silnými partnery v zádech

Nekrmte nutrie, vyzývá občany město na informačních cedulích

V srpnu se Na Špici sportovat bude! 
V termínu od 7. do 15. srpna se uskuteč-
ní pátý ročník oblíbené akce Sportovní 
park Pardubice. „Od  loňského podzimu 
se v Pardubicích rušila jedna skvělá akce 
za druhou, ale epidemická situace se ko-
nečně zlepšuje a snad už vidíme světlo 
na konci tunelu i z hlediska našeho ná-
vratu do  společenského života. Věřím, 
že organizátoři upraví podobu sportov-
ního parku i letos tak, aby se akce mohla 
konat. Výrazné omezení pohybu pova-
žuji za jeden z nejhorších dopadů epide-
mie, obzvlášť u dětí, takže budu projektu 
držet palce, aby se v srpnu na soutoku 
sportovalo,“ uvedl primátor města Par-
dubic Martin Charvát.

Město zajistilo pro Sportovní park 
finanční podporu na další tři roky z pro-
gramu Pardubičtí tahouni. Letos akci 
podpoří částkou 1  250  000 korun. 
„Dalších 500 tisíc jsme připraveni po-
skytnout a rozdělit mezi kluby a tělový-
chovné jednoty na  náklady spojené se 
sportovními pomůckami a  zajištěním 
jednotlivých stanovišť. Uspořádat akci 
v  takovém rozsahu není jednoduché, 
v  Pardubicích se to však daří zejména 
díky sportovním klubům, trenérům, kteří 

dětem na  stanovištích věnují nesku-
tečnou energii a  předávají jim nadšení 
ze sportu,“ řekl náměstek pro sport Ja-
kub Rychtecký s tím, že sportovní kluby 
pochopily, že je to pro ně nejlepší způ-
sob náboru. Druhý z  institucionálních 
partnerů projektu, Pardubický kraj, pak 
na  realizaci sportovního parku přispěje 
částkou 400 000 korun. 

Organizátoři využijí celou plochu 
parku Na  Špici včetně nového workou-
tového hřiště. Akci 7. srpna opět zahájí 
jeden ze dvou generálních partnerů, 
společnost Služby města Pardubic, 
s  programem plným zábavy i  poučení 
s názvem Zažij město. O den později se 
parkem proženou gladiátoři. Závěrečný 
víkend bude patřit oblíbenému běhu 
Barvám neutečeš. „Letos se sportovní 
park opět spojí s pardubickým zámkem, 
kde bude jedno z  pevných sportovních 
stanovišť. Kromě sportu by se na krásně 
zrekonstruovaný zámek mohly přesu-
nout i přednášky a workshopy,“ nastínil 
manažer projektu Pavel Stara.

Novinkou letošního ročníku budou 
závody koloběžek a  také prezentace 
hasičského sportu. „Prvním důvodem je 
propagace mistrovství České republiky 

profesionálních a  dobrovolných hasičů 
v  požárním sportu, které se uskuteční 
příští rok v  srpnu právě v Pardubicích. 
Po  dohodě s  organizátory zde bude-
me mít již letos po  celou dobu konání 
sportovního parku své stanoviště. 
Chceme propagovat především hasič-
ský sport. Ten druhý důvod je, že nám 
záleží i  na  tom, jakou mají Pardubáci 
fyzickou kondici. Často se potýkáme 
s  tím, že mladí uchazeči na přijímacím 
řízení k  hasičům nejsou schopni splnit 
poměrně jednoduché fyzické testy. Tře-
tím důvodem je, že chceme propagovat 
profesionální hasiče v  Pardubicích for-
mou doprovodných ukázek,“ upřesnil 
ředitel HZS Pardubického kraje Aleš 
Černohorský.

Přípravy se letos mohou konat i díky 
smlouvě s  dalším silným partnerem, 
společností FOXCONN. „Naši dlouhodo-
bou spolupráci, která trvá od roku 2016, 
chceme ještě více upevnit a  podpořit 
tak tuto unikátní sportovní akci v  na-
šem městě. Organizátoři získají jistotu 
v podobě stabilního generálního partne-
ra, kterým Foxconn Česká republika je,“ 
uvedl Nicky Monaghan, viceprezident 
společnosti.

Žáci si mohou objednat hrací karty
I  letos byl spuštěn rezervační sys-

tém umožňující objednat si dotované 
hrací karty pro děti ze základních a ma-
teřských škol v  Pardubicích. Rodiče si 
mohou od  konce května přes jednodu-
chý formulář objednat až čtyři dotované 
karty, díky nimž bude možné sportovat 
celých devět dnů na všech stanovištích 
ve  Sportovním parku Pardubice 2021. 
„Pokud to situace neumožní a nebude-
me moci objednané karty předat přímo 
ve školách, budou po předložení objed-
návky připraveny každý den od 7. do 15. 
srpna na  naší pokladně,“ uvedl druhý 
z hlavních pořadatelů Petr Mazánek ze 
společnosti Deep Vision.

Cena za hrací kartu bez slevy je nově 
90 korun, zvýhodněná karta v předpro-
deji určená především pro děti a  žáky 
mateřských a základních škol ve městě 
bude k  dostání za  polovičku, tedy 45 
korun. Nižší cena platí i pro pardubické 
pořadatele příměstských táborů v  ter-
mínu konání naší akce. Mimopardubické 
příměstské tábory, které do  parku kaž-
doročně jezdí z mnoha blízkých i  vzdá-
lenějších koutů východních Čech, zaplatí 
65 korun za jednu kartu.

Pardubice trápí, stejně jako řadu ji-
ných měst, přemnožené nutrie. Vysky-
tují se prakticky na celém území města 
v blízkosti vod, a protože je lidé houfně 
krmí, jsou ochočené a jejich počet kaž-
dým rokem stoupá. Mohou ale přená-
šet spoustu nemocí, podhrabávají keře 
a stromy podél břehů a spolu s nimi se 
ve  městě množí také potkani. Město 
proto nechalo vyrobit informativní ce-
dule vyzývající obyvatele města k  ne-
krmení těchto v  Česku nepůvodních 
zvířat.

„Krmení nutrií se stalo jakýmsi kolo-
ritem trávení volného času na procház-
kách městem. Díky tomu se zvířata 
přestala lidí bát, žerou prakticky z ruky 
a nechají se hladit. Bylo by ale dobré vě-
dět, že ačkoliv vypadají roztomile, škodí 
člověku i  přírodě. Proto jsme nechali 
pro starosty městských obvodů vyvěsit 
informační cedule, aby lidé zvířata nekr-
mili a nepodporovali tak jejich přemno-
žení,“ uvedl náměstek primátora pro 
životní prostředí Jan Nadrchal. 

Nutrie se do  centra Pardubic roz-
šířily po  vodě z  nedalekých Sezemic. 
Absence přirozených nepřátel, teplé 
zimy v  posledních letech a  pravidelný 
přísun potravy od  lidí způsobily jejich 
rychlé množení, které však není dobré 
ani pro přírodu, ani pro člověka. „Nutrie 
dokážou spást vegetaci kolem břehů 
a  jejich až desítky metrů hluboké nory 
mohou způsobit sesuv půdy, nebo 
dokonce pádu stromů. Mohou být pří-
mo nebezpečné i  pro člověka – často 
přenáší různé nakažlivé nemoci, např. 

leptospirózu, salmonelózu, krysí žlou-
tenku nebo třeba některé druhy para-
zitů,“ uvedl vedoucí odboru životního 
prostředí Miroslav Míča, který nechal 
cedule vyrobit. „Opravdu není vhodné 
nechat nutrie dál množit. Lidé je krmí 
ve  velkém a  ony ani nejsou schopny 
samy vše sežrat. U  řek tedy zůstává 
spousta zbytků potravy a – zcela logic-
ky, co nezvládnou zkonzumovat nutrie, 
moc rádi dožerou potkani. Oba tyto 
živočišné druhy se velmi dobře množí, 
což v našem městě určitě nechceme,“ 
dodal Miroslav Míča.

S přemnožením nutrií se potýká pět 
městských obvodů a starostové již ce-
dule na místa jejich výskytu instalovali. 
„Maminky s  dětmi chodí ke  slepému 
rameni Labe u Bajkalu krmit nutrie den-
nodenně, nutrie si na  to zvykly, žerou 
z  ruky a  někteří dospělí jedinci i  mlá-
ďata se dokonce nechají hladit. V okolí 
vody ale okusují a  podhrabávají keře 
a  stromky, a  když jsem je na  místech, 
kde je lidé krmí, počítal už v desítkách, 

rozhodl jsem se požádat město o spo-
lupráci v boji proti jejich množení,“ řekl 
starosta druhého městského obvodu 
Radek Hejný. „V Polabinách jsme zatím 
instalovali dvě cedule s  informacemi, 
co jsou vlastně tato zvířata zač a proč 
není dobré jejich množení podporovat, 
přičemž věříme, že na to mnozí uslyší. 
Je ale pravděpodobné, že další cedule 
ještě nainstalujeme – bude to odvislé 
od  toho, zda se zvířata za  potravou 
po vodě rozšíří i na jiná místa Polabin,“ 
dodal starosta Hejný.

Nutrie říční je velký hlodavec chova-
ný na kožešinu a maso. Pochází z Jižní 
Ameriky a  v  80. letech patřilo tehdej-
ší Československo k  jeho významným 
chovatelům. Nutrie se postupně při-
způsobily našim podmínkám, zabydlely 
se převážně v teplejších částech země 
v  blízkosti vod a  začaly se úspěšně 
množit. Patří k  invazivním druhům, 
a zatímco v jižní Americe jsou potravou 
pro krokodýly či velké hady, v Česku ne-
mají přirozeného nepřítele. 
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Zpívat opět dovoleno!

Polabiny si pochvalují spolupráci s Výměníkem

Martin Kratochvíl, trenér SC PAP

Uplynulý rok přinesl klukům z Chlapec-
kého sboru Bonifantes nové zkušenosti. 
Online výuka zpěvu, klavíru, houslí a hudby 
obecně byla pro zpěváky a vyučující velkou 
výzvou. Nutno říct, že ji zvládli na jednič-
ku. Individuální hodiny sólového zpěvu 
a hry na hudební nástroje probíhaly on-
line. Každý z kluků si našel svou platformu, 
aby se mohl spojit se svým pedagogem 
a dál pilovat hlasovou techniku a učit se 
nové skladby. Že nejde zpívat Dvořáka 
nebo africké písně přes internet? Omyl! Ve-

Polabiny už více než půl roku spolu-
pracují se střediskem Výměník, které po-
skytuje sociální služby pro lidi s  duševní 
nemocí na  Pardubicku. Klienti Výměníku 
roznášejí tiskoviny obvodu do všech jeho 
domácností a nově pomáhají s udržením 
veřejného prostranství v čistotě. 

Spolupráce druhého městského ob-
vodu s  Výměníkem započala již v  září 
loňského roku, kdy klienti střediska začali 
pro obvod distribuovat do  schránek ob-
čanů Pravobřežní zpravodaj. „Díky této 
spolupráci se kvalita roznosu výrazně 
zlepšila a  prakticky jsme nezaznamenali 
žádnou reklamaci, že by někdo zpravodaj 
do  schránky nedostal,“ popisuje začátek 
spolupráce starosta Radek Hejný. „Letos 
v  únoru jsme spolupráci rozšířili a  začali 
jsme využívat práce klientů k zajištění úkli-

dení sboru bylo velmi prozíravé a díky tomu 
měli kluci v telefonu nainstalované profe-
sionální střižny. Každý týden byla na pro-
gramu jedna skladba, kterou bylo potře-
ba doma nastudovat, natočit a  odeslat. 
„Největší obavu jsme měli z toho, jestli si 
kluci nezvyknou na to, že sborové zkoušky 
nejsou,“ říká sbormistr a  zakladatel Chla-
peckého sboru BONIFANTES Jan Míšek. 
„Když jsem ale viděl nadšení, se kterým 
kluci přišli na první hodinu po  lockdownu, 
ulevilo se mi. Zazpívali jsme si, popovídali 

du části veřejných prostranství v  našem 
obvodě,“ dodal starosta Hejný. Tato spolu-
práce se opět velmi osvědčila. Komunikace 
mezi vedoucím pracovní skupiny a vedou-
cím Střediska úklidových prací MO Pardu-
bice II, pod něhož spadá úklid veřejných 
prostranství v obvodě, funguje bez problé-
mů. „Klienti spolku odvádějí kvalitní práci 
v objednaném rozsahu, proto jsme se roz-
hodli ve spolupráci pokračovat a smlouvu 
máme nyní uzavřenou až do konce tohoto 
roku,“ upřesnil starosta.

„Cením si, že jsme dostali důvěru, mů-
žeme pro polabinskou radnici pracovat 
a  tato spolupráce se rozšířila i  na  další 
činnosti. Je to pro nás závazek, abychom 
práci odváděli ve vysoké kvalitě. Vhodnou 
práci pro zaměstnance na technické dílně 
jsme hledali dlouho a je pro nás význam-

si o sboru a o životě a já jsem věděl, že to 
bude dobré.“ V květnu se Chlapecký sbor 
BONIFANTES vrátil k individuální výuce. 

Nyní se Bonifanti těší na  nové zpě-
váky, které ve  svých řadách přivítají 
začátkem září. Už na konci tohoto škol-
ního roku přijímají přihlášky do  Základní 
umělecké školy BONIFANTES. Chlapecký 
sbor během své dvacetileté historie získal 
skvělé zázemí ve Spojených státech, Ja-
ponsku a nyní připravuje koncertní turné 
po Číně a Izraeli.

nou pomocí. Díky za to, že zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením je pro dru-
hý městský obvod tématem, které spolu 
s  námi aktivně řeší,“ dodal vedoucí stře-
diska Výměník Pavel Kamp. „Osobně mám 
z  této spolupráce radost proto, že jsme 
našli partnera v  oblasti, kde jsme dlou-
hodobě řešili kvalitu práce či nedostatek 
pracovních sil, a zároveň jsme nabídli pra-
covní příležitost lidem, kteří ji na trhu práce 
někdy obtížně shánějí. Věřím, že můžeme 
být inspirací i  pro další zaměstnavatele 
v našem městě,“ shrnul starosta druhého 
městského obvodu Radek Hejný.

Cílem spolku Výměník je rozvíjet pra-
covní a  sociální dovednosti zdravotně 
handicapovaných lidí, zejména duševně 
nemocných, a nabízet jim pracovní uplat-
nění formou chráněných pracovních míst.

Jan Čejka splnil A-limit pro účast na olympiádě
Pardubický znakař Jan Čejka dosáhl 

na mistrovství Evropy v plavání v maďarské 
Budapešti splnění svého dosavadního snu! 
Juniorský mistr světa pokořil ve své hlavní 
disciplíně 200 metrů znak v  dopoledních 
rozplavbách časem z  říše snů 1:56,66 A-
-limit pro odložené olympijské hry v japon-
ském Tokiu, čímž překonal vlastní český 
seniorský rekord z  roku 2019 (1:57,51) 
a postoupil ze 4. místa do semifinále. V od-
poledním semifinále Honza opět pokořil 
A-limit pro OH, tentokrát časem 1:57,43 
(limit 1:57,50). Ačkoliv to na finále o jednu 
příčku nestačilo, čas z  rozplaveb 1:56,66 
znamená o  85 setin sekundy vylepšený 
český rekord a olympijské „áčko“ do Tokia. 
Celkově obsadil 19letý plavec z  Pardubic    
9. místo. Gratulujeme a držíme palce!

Sportovci roku 2020

Skvělé sportovní výsledky či způ-
sob, jakým vedou ostatní k podá-
vání těch nejlepších sportovních 
výkonů. Přesně tyto atributy 
rozhodly o  tom, kdo další se za-
řadí mezi Nejúspěšnější sportov-
ce Pardubicka za  rok 2020. Další 
ročník této pravidelné sportovní 
ankety, jejíž vyhlášení nepřekazila 
ani koronavirová pandemie, přinesl 
desítky nových oceněných a dopl-
nil Síň slávy pardubického sportu 
o další dvě zvučná jména – na se-
znam sportovních legend přibyli 
nově hokejista Jiří Novák a basket-
balový trenér Jan Procházka. Akce 
se konala na radnici a vyhlašování 
výsledků bylo živě přenášeno 
prostřednictvím kamer. Seznam 
oceněných sportovců najdete 
na stránkách www.pardubice.eu. 

Naplníte Vilémovu truhlu?

Ve  sklepení pardubického zámku, 
v místech pod kaplí, je už přes 500 
let uložena pernštejnská truhla. 
Je tak velká, že bez probourá-
ní zdi neprojde dveřmi, takže je 
uložena celkem bezpečně. Teď je 
sice prázdná, ale za  doby Viléma 
z Pernštejna a jeho synů se do ní 
sbíhaly veškeré příjmy z  jejich 
panství. A  že jich nebylo málo. 
Organizátoři programu 500 let 
renesance ve východních Čechách 
nyní připravili cestovatelskou sou-
těž s názvem „Kdo správně naplní 
Vilémovu truhlu“. 

Na  15 místech v  kraji (6 z  nich 
je v  Pardubicích) najdou zájemci 
trojboké venkovní panely s výsta-
vou o  Pernštejnech a  renesanci 
a  na  každém z  nich také speci-
fickou otázku a QR kód ke vstupu 
do soutěže. Cílem je navštívit všech 
15 míst a za správné odpovědi zís-
kat přesný počet virtuálních grošů 
do Vilémovy truhly. Soutěž potrvá 
až do 30. září a vyhodnocena bude 
při výlovu Bohdanečského rybníka 
28. října. Výherci dostanou od or-
ganizátorů zajímavé drobné ceny. 
Více se dozvíte na: vilem500.cz/
cestovatelska-soutez/.



Pardubičtí tahouni vás vtáhnou do akce!

PARDUBICKÝ 
VINAŘSKÝ 
PŮLMARATÓN
Mezinárodní běžecký závod
ulice města
19. 9. 2021
www.pardubickyvinarsky-
pulmaraton.cz

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
– ZRCADLO UMĚNÍ
největší multižánrový 
festival amatérské kultury 
v regionu
historické centrum města, 
tř. Míru
17. 6.–18. 6. 2021
www.pardubice.eu

PARDUBICKÁ 
JUNIORKA
Tenisové mistrovství 
České republiky juniorů
Kurty LTC Pardubice, 
Labská
7. 8.–13. 8. 2021
pardubickajuniorka.cz

CZECH OPEN
32. ročník mezinárodního 
festivalu šachu a her
Enteria aréna Pardubice 
15. 7.–1. 8. 2021
www.czechopen.net/cz

PARDUBICKÝ 
FESTIVAL VÍNA
propojení Zámku Pardubice 
s ochutnávkou kvalitních vín 
a bohatým doprovodným 
programem
Zámek Pardubice
27. 8.–28. 8. 2021
www.pardubickyfestival-
vina.cz

SPORTOVNÍ 
PARK 
PARDUBICE
Pardubické sportovní léto 
Park na Špici
7. 8.–15. 8. 2021
www.sportovnipark.cz

KONĚ V AKCI
23. mezinárodní 
výstava o koních 
a lidech
Pardubické závodiště
11. 9.–12. 9. 2021
www.zavodistepardubice.cz

PODZIMNÍ 
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
S OHŇOSTROJEM
tradiční multižánrový 
festival 
Pernštýnské nám., 
tř. Míru a Příhrádek
8. 10.–10. 10. 2021
www.ipardubice.cz

ZLATÁ PŘILBA
73. ročník motocyklových 
plochodrážních závodů
plochodrážní stadion 
Svítkov
1. 10.–3. 10. 2021
www.zlataprilba.cz

VELKÁ PARDUBICKÁ 
STEEPLECHASE
SE SLAVIA 
POJIŠŤOVNOU
131. ročník slavného 
překážkového dostihu
Pardubické závodiště
10. 10. 2021
www.zavodistepardubice.cz

www.tahouni.eu
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Filharmonici zvou na červnové koncerty do Sukovky

Haló! Tady ZUŠky!

Andrea Žeravíková, mluvčí KFP

Klára Sýkorová, Služby města Pardubic

Pardubice letos ruší vítání           
občánků 

Město Pardubice letos ustupuje 
od  dlouholetého zvyku vítat slav-
nostně „své“ nově narozené děti. 
Důvodem je pokračující koronaviro-
vá pandemie. Rodiče pardubických 
novorozenců proto musí již druhým 
rokem oželet slavnostní akt, které-
ho se většinou účastní široká rodina 
nově narozeného dítěte.

„Rodiny se nás často ptají, kdy bude 
vítání občánků obnoveno. Původně 
jsme plánovali obnovit tuto tradici 
od  září 2021, ale protože situace 
s  covidem je stále nejistá, nemů-
žeme rodičům podzimní termíny 
nabídnout. Jde o malé děti a nemů-
žeme si dovolit je jakýmkoliv způ-
sobem ohrozit. Na obřadech vítání 
občánků bývá více cizích rodin po-
hromadě, což s sebou stále nese ur-
čité riziko,“ řekla vedoucí pardubické 
matriky Zdeňka Havlíčková.

Svátek hudby po francouzsku 

V sobotu 19. června vás Francouz-
ská aliance srdečně zve na  akci 
Svátek hudby, kterou pořádá již 
třetím rokem za podpory Statutár-
ního města Pardubice a letos nově 
ve  spolupráci s  festivalem Zrcadlo 
umění 2021 a sdružením Dům dětí 
a mládeže ALFA Pardubice. Po celý 
den od  14 do 22 hodin oživí ama-
térští i profesionální hudebníci par-
dubické ulice různými žánry. Festival 
je nabídnut všem, zdarma a  bude 
putovat centrem města. Bude za-
hájen v Galerii Café v Tyršových sa-
dech, poté se přesune na třídu Míru 
do Machoňovy pasáže a do kavárny 
Bajer, bude pokračovat na  náměs-
tí Karlovina v  Mlsné kávě a  celá 
akce vyvrcholí na  Pernštýnském 
náměstí. Zájemce již teď můžeme 
nalákat na vážnou hudbu v podání 
hudebníků pardubické filharmonie, 
francouzské písně od Chanson Trio 
Coucou, Goodseason a jejich hudbu 
napříč žánry nebo rockové experty 
z The May Revolution a Whatever. 
A  mnohem víc! Celý program dne 
bude již brzy upřesněn na sociálních 
sítích a webových stránkách Allian-
ce Française Pardubice. Těšíme se 
na viděnou a „Vive la musique“!

Talentovky do polabinské ZUŠky 
Talentovky proběhnou letos netradič-

ním způsobem. Všichni zájemci o studium 
hudebky, výtvarky, tance nebo dramaťá-
ku se přihlásí přes www.izus.cz do 15. 6.  
Talentovou zkoušku vykonají dodatečně 
při zápisu do školy 1. - 3. 9. Výjimkou je 
výtvarný obor, kde proběhnou talentovky 
distanční formou domácí práce posílejte 
po  vyplnění přihlášky do  15. 6. na  mail 

„Koho by to na  začátku koncertní 
sezony napadlo, že odehrajeme pouze 
zahajovací koncerty v září a pak budeme 
moci přivítat publikum zpět v Sukově síni 
Domu hudby až v červnu. Děkujeme poslu-
chačům za trpělivost, štědrost i přízeň, jež 
nám v uplynulých měsících projevili. Dlou-
hé čekání je u konce a těší nás, že můžeme 
pozvat na kvalitní program, skvělého hos-
ta a hlavně – ke sledování koncertu naži-
vo!“ komentuje blížící se koncerty ředitel 
Pavel Svoboda. 

Koncerty s  příznačným názvem „… 
a na závěr Dvořák“ se uskuteční 15. a 16.
června od 19 hodin pod taktovkou šéfdi-
rigenta Stanislava Vavřínka. Nejprve zazní 
Mozartova „Haffnerova“ symfonie, násle-
dovat budou Čajkovského Variace na roko-
kové téma, v nichž se jako sólista představí 
Václav Petr. Skvělý cellista sbíral soutěžní 
úspěchy už od dětství a sólově vystupuje 
od  dvanácti let. V  pouhých čtyřiadvaceti 
letech se stal jedním z  nejmladších kon-

talentovkyVO@zuspardubice.cz. Osobně 
se na VO setkáme 3. 9. u zápisu. Pro lep-
ší představu o výuce na naší škole jsme 
natočili video. Podívejte se na něj na You-
Tube kanálu naší školy. Další informace 
najdete i na www.zuspardubice.cz. V pří-
padě dotazů volejte na 466 400 310. 

Zápis do Havlíčkovky 
Zápis nových žáků na  školní rok 

2021/2022 se bude konat v  polovině 

certních mistrů v historii České filharmo-
nie, kde v  současnosti působí. Program 
uzavře Dvořákova Česká suita, která bude 
pomyslnou tečkou za koncertní sezonou.

Vstupenky je možné zakoupit online 
na  kfpar.cz nebo také v  Turistickém in-
formačním centru. S  ohledem na  platná 
vládní nařízení bude uvolněno do prodeje 
pouze 50 % kapacity sálu. Namísto obvyk-
lých tří závěrečných koncertů budou ode-
hrány pouze dva, i proto zájemce vyzývá-
me, aby si své vstupenky zajistili včas. Pro 
vpuštění do sálu bude třeba splnění jedné 
z  podmínek: 1) předložení COVID PASSU, 
2) předložení dokumentu o provedení an-
tigenního testu s  negativním výsledkem 
ne starším 72 hodin (popř. PCR testu ne 
starším 7 dní), 3) předložení certifikátu 
o provedené vakcinaci proti covid-19 starší 
14 dní od ukončení očkování a nutné bude 
samozřejmě i použití roušky či respirátoru 
na ochranu dýchacích cest po celou dobu 
pobytu v uzavřených prostorách. 

června! Hudební  a výtvarný obor plánují 
nábor ve  dnech 9. a  10. 6. v  Havlíčko-
vě ulici, ve  stejném termínu pak bude 
v Domě hudby probíhat nábor na taneč-
ní a literárně dramatický obor. Do Pardu-
bického dětského sboru hlaste děti 10. 
6. v Domě hudby, do folklorního souboru 
Perníček 9. a 10. 6. tamtéž.

Více informací najdete na  stránkách 
www.zushavlickovapardubice.cz.

Upozorňujeme stávající předplatitele, 
že jejich abonentky na tyto koncerty ne-
platí. Stále probíhá vracení poměrné části 
vstupného za zrušené koncerty 52. kon-
certní sezony. Připomínáme všem, kdo tak 
ještě neučinili, případně nemají možnost 
vyřídit vrácení online či nevlastní bankovní 
účet, že v pondělky 14. a 21. června od 13 
do 17 hodin bude možné vrátit abonentky 
proti hotovosti přímo na pokladně u vstu-
pu do Sukovy síně.

S ohledem na přetrvávající epidemická 
opatření, jež ovlivní minimálně ještě pod-
zimní část sezony, výjimečně neproběhne 
nový prodej abonmá. V předprodeji bude 
možné zakoupit jednotlivé vstupenky 
na  konkrétní koncerty dle aktuálně plat-
ných opatření v  kultuře. Chceme ujistit 
abonenty, že o svá místa nepřijdou a mají 
je rezervována pro příští předprodej, jak-
mile to situace umožní. O harmonogramu 
předprodeje budeme včas informovat. 

Kvůli covidovým opatřením kontejnery přetékají
Zejména v  posledních několika měsí-

cích je množství odpadu produkovaného 
domácnostmi výrazně vyšší, než bývalo 
běžným standardem. Souvisí to zejmé-
na s  protiepidemickými omezeními, kvůli 
kterým lidé tráví více času doma, využívají 
nákupů v  e-shopech, z  nichž je zboží do-
ručováno zákazníkům v  několika různých 
obalech. Nárůst objemu odpadu je celore-
publikovým trendem, který se týká zejména 
papíru a plastů. Množství je už takové, že 
poskytnuté nádoby na odpad, papír a plast 
v některých lokalitách nepostačují. Musí se 
následně uklízet odpad uložený mimo ná-
doby nebo je třeba řešit situaci svozy navíc. 
Prosíme proto všechny občany, aby do kon-
tejnerů na tříděný odpad vhazovali zejména 

plasty a papír sešlápnuté na nejmenší mož-
ný objem. Papírové a kartonové krabice je 
nutné před uložením do kontejneru rozložit, 
PET lahve sešlápnout.

Pokud chceme mít okolí našich domů 
stále upravené a  čisté, je třeba odpad 
nejen pravidelně odvážet, ale i  objem při 
ukládání minimalizovat.

Zájem o třídění bioodpadu roste 
Do  projektu odděleného sběru biood-

padu, který byl v  Pardubicích zahájen již 
v roce 2007, se postupně zapojili občané 
i  základní a mateřské školy ze všech ob-
vodů města. V současné době je na území 
města sváženo přes 4 000 ks nádob a je-
jich množství každým dnem roste. Ukazuje 
se tedy, že občané si stále více uvědomují 

nutnost třídění odpadu a mají zájem cho-
vat se ekologicky. 

Poslední novinkou v  rozšiřování sběru 
kompostovatelných odpadů ve  městě je 
aktuálně spuštěný projekt sběru biood-
padu na sídlištích na Dubině a Slovanech, 
kam bylo rozmístěno pět hnědých 1 100li-
trových kontejnerů k ukládání komposto-
vatelných odpadů. Bohužel se stále setká-
váme se silným znečištěním bioodpadu 
z těchto volně přístupných nádob a sepa-
rování odpadu poctivých občanů přichází 
bohužel vniveč. Proto prosíme, dodržujte 
důsledně veškeré zásady správného třídě-
ní bioodpadu, které naleznete přímo na ná-
dobách nebo na www.smp-pce.cz.
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Pět set let renesance ve východních Čechách

Univerzita se podílela na vývoji čipu pro testování na covid-19

Jaroslav z Pernštejna (1528–1560) byl 
nejstarší syn Janův. Od  mládí byl dvořa-

nem krále Ferdinanda, velkým milovníkem 
Itálie, umění a  literatury. Otec jej oženil 
s  dcerou své třetí manželky, uherskou 
šlechtičnou Alžbětou Thurzovou z  Beth-
lenfalvy (držela mj. Trenčín, Hlohovec a dal-
ší slovenské hrady), ale toto manželství se 
příliš nevydařilo. Jaroslav se  moc nevyznal 
v hospodářských záležitostech a spoléhal 
na  úředníky, kteří se měli o  panství sta-
rat a posílat mu peníze. Po roce 1548 se 
snažil, jak mohl (včetně konverze ke kato-
lické víře), zahladit stigma „nepohodlného 
otce“, který by vůdcem stavovské opozice, 

Výzkumníci Univerzity Pardubice, tým 
Zuzany Bílkové z  Fakulty chemicko-tech-
nologické, vyvinuli ve spolupráci s vývojá-
ři firmy IQS Group speciální čip, který by 
mohl zpřesnit výsledky testů na covid-19. 
Díky jeho vlastnostem, které koncentrují 
virové částice, bude možné zachytit i paci-
enty zcela bez příznaků. Na novém využití 
unikátního nanomateriálu se podílel i tým 
Jana Macáka z Centra materiálů a nano-
technologií Univerzity Pardubice. 

Další výzkumníci ze zdejší univerzi-
ty také vyvinuli test, který pozná one-

ale v královských službách během několika 
let utratil vše, co měl. V důsledku postup-
ného dělení majetku mu nakonec zůstaly 
jen Pardubice, ale ty byly tak předluženy, 
že toto panství věřitelé roku 1558 převzali 
do  nucené správy. Milý Jaroslav pobral 
zbytky peněz, kde se dalo, a utekl do Itálie, 
kde se v Boloni nechal zapsat na univer-
zitu. Jeho uherská manželka se k  němu 
nehlásila, protože za  něj nechtěla platit 
dluhy. Když mu v  Itálii peníze došly, tak 
už se neměl kam vrátit. Nic mu v Čechách 
nepatřilo. Zemřel roku 1560 (současníci 

spekulovali i o sebevraždě) s pověstí ban-
krotáře, kterého „vyšší moc“ potrestala 
za to, že se jako mladý výrostek povyšoval 
nad ostatní šlechtu, nesmyslně utrácel 
a  v  honbě za  kariérou u  habsburského 
dvora byl ochoten udělat cokoli. (Z připra-
vované expozice Východočeského muzea 
na Zámku Pardubice, malba Petra Nikla).

Týden pro klima
Už více než rok je součástí naší 
společnosti pandemie. Problé-
my klimatu šly stranou. Stále tu 
však jsou a musíme jim věnovat 
náležitou pozornost. 

Řešit změnu klimatu včas 
dává šanci zachovat svět pří-
větivým místem pro nás, naše 
děti i  všechno živé. A  provést 
nezbytné společenské změ-
ny kontrolovaně a  ohleduplně 
a  spravedlivě vůči všem. Pro-
to i  letos proběhne po  celém 
Česku akce s  názvem Týden 
pro klima, a to v termínu od 14. 
do 20. června. 

Cílem je skrze nejrůznější akce 
a  události vytvořit širokou pa-
letu příležitostí, jak vnést téma 
ochrany klimatu do  veřejného 
prostoru, médií i  domácností. 
V  Pardubicích se do  organizace 
Týdne pro klima 2021 zapojila 
řada spolků, organizací i  jed-
notlivců a  vy můžete navštívit 
například promítání filmů s eko-
logickou tématikou, ochutnat 
tradiční i méně obvyklé veganské 
pochoutky, protáhnout si nohy 
během cyklojízdy nebo obdivo-
vat krásy městské krajiny během 
komentované procházky. 

Více na tydenproklima.cz.

Jitka Češková, 

koordinátorka Pardubického 
ekologického fóra

mocnění podle poruch chuti. Vsadili 
na neobvyklý způsob, kterým by si mohl 
každý doma mimo jiné otestovat, zda se 
nenakazil koronavirem. Jedním z  vedlej-
ších projevů některých onemocnění, ale 
také nemoci covid-19, je částečná nebo 
úplná ztráta čichu a chuti. Samovyšetřo-
vací test s využitím mobilní aplikace by 
na  propukající chorobu poukázal už při 
začínajících poruchách chuti a  absenci 
jiných příznaků. „Vztah fungování čichu 
a chuti je velmi úzký. U pacientů s po-
ruchou čichu dochází i k mírnému zhor-

šení chuťové funkce,“ říká Jan Vodička 
z  Fakulty zdravotnických studií. Lékař 
se dlouhodobě se svým týmem zabývá 
ideální metodou pro záchyt chuťových 
poruch. Chuťový test by v  současnosti 
mohl sloužit jako doplněk k  vyšetření 
u  nemocných s  covid-19, nemá nahra-
dit antigenní testování nebo testy PCR. 
Umožnil by ale vyšetření funkce chuťo-
vých buněk nejen u nemocných s koro-
navirem, ale také u lidí s neurologickými 
a metabolickými nemocemi.

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

Východočeské muzeum v Pardubicích 
ve  spolupráci s  Univerzitou Pardubice 
připravilo putovní výstavu autorů Pavla 
Marka a  Tomáše Libánka Pernštejnské 
ženy a  Evropa. Z  ní vybíráme zajímavé 
momenty do  naší křížovky. Aktuální in-
formace o celém projektu 500 TAJENKA 
ve východních Čechách najdete na webo-
vé stránce vilem500.cz.

Díky pernštejnským ženám putovalo 
do Čech v 16. století i  luxusní a exotické 
zboží z  hispánských zemí a  jejich držav. 
Patřily k  nim například oděvy, šperky, 
zbraně, tabák, čokoláda nebo parfémova-
né rukavice.

Znění tajenky nám posílejte do  data 
příští uzávěrky poštou nebo elektronicky 
na adresy uvedené v tiráži na straně 2. 

Tajenka z  minulého čísla: SVÝCH 
PORTRÉTŮ. Výherkyní se tentokrát stala 
paní Barbora Havránková. Cena je připra-
vena k vyzvednutí po e-mailové / telefo-
nické domluvě na Pernštýnském náměstí. 

Křížovka o ceny AUTOR:
JIRKA 

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

NÁSEP PULS EVROPAN TURISTICKÁ 
OBUV

FRANCOUZSKÝ 
SOCHAŘ MOŽNÁ SPZ SVITAV NITKA VÝSTAVNÍ 

BUDOVA
CIZÍ ŽENSKÉ 

JMÉNO

ŽERT KRUTÝ ČLOVĚK

VŠEOBECNÁ 
PRACOVNÍ 
INSTRUKCE 

(ZKR.)

LETADLO
SYMETRÁLY POLOOPICE

MOŘSKÁ RYBA DIVADELNÍ 
HRY

LÉTA PÁNĚ
PLAZI VÝZVA 

KE VSTUPU

STÉNÁNÍ UŠATEC (SLOV.)

METROPOLE 
NIGERIE

SLOUČENINY 
KYSELIN VICHŘICE

PŮSOBIVÝ 
ÚČINEK

EPICKÉ 
BÁSNICTVÍ

TAJENKA

PROJEV 
ROZČILENÍ

NEALKO NÁPOJ MANŽELKA 
JOHNA 

LENNONA

CESTOVNÍ 
KANCELÁŘ 
MLÁDEŽEKONÁNÍ 

(BÁSNICKY)

NADÁNÍ 
(MN.Č.)

KILOGRAMY OBCHODNÍ 
CENTRUM

ZNAČKA 
MOLYBDENU

ZNAČKA 
ASTATU

ČIDLO ZRAKU LAHODNÝ 
NÁPOJ

VOJENSKÉ 
VOZIDLO

STANDARDNÍ 
TELEFONY 

A TELEGRAFY 
(ZKR.)

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

ČÁST 
MOLEKULY
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Toulky historií Pardubic 

K  letošnímu jubileu 500 let úmrtí 
Viléma z  Pernštejna jsme si dovolili 
v  Toulkách připravit seriál vyprávě-
ní o  historii Pardubic za  vlády pana 
Viléma, velmože velice významného 
i  z  pohledu národních dějin. Dnes se 
v předposledním dílu seriálu dostane-
me k událostem, které zásadním způ-
sobem poznamenaly tvář města.

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

V  přestavbě Pardubic na  pernštejnské 
rezidenční město se podle všeho kolem 
roku 1497 dokončovalo nové nákladné 
opevnění a  souběžně prováděné úpravy 
vodních toků, především vodního příkopu 
a „říčky“, která jakožto pokračování Haldy 
přeťala přes akvadukt Chrudimku a prošla 
areálem budovaného města, aby poté ode-
vzdala svou vodu do  městského příkopu 
a s ním se za Pardubicemi vlila do Labe. Pan 
Vilém z Pernštejna nechal do té doby také 
postavit most přes Labe (přenesení práva 
vybírat staré clo na Labi k tomuto novému 
mostu povolil svou listinou král) i most přes 
Chrudimku, Haldu aj. Bez toho by se sotva 
mohly realizovat rozsáhlé přesuny zeminy 
a stavebních hmot na území města i v jeho 
okolí. Připomeňme, že současně probíhala 
proměna starého hradu na budoucí zámek 
a  vznikalo obdivuhodné opevnění celého 
tohoto areálu.

Do Pardubic přicházelo hodně lidí, kteří 
tu nacházeli dlouhodobější pracovní příle-
žitosti; leckdo z nich se usazoval na před-
městích. Jedno se utvářelo na prostranství 

před městskou bránou, zvanou později Ze-
lená; druhé předměstí vyrůstalo východně, 
v prostoru před bránou zvanou později Bílá. 
Tam např. nedaleko panského poplužního 
dvora na Vystrkově (dnes prostor U Koste-
líčka) nechal pan Vilém zřídit několik sta-
vení s  koňskými stájemi a  přístřešky pro 
povozníky, kteří na pardubických stavbách 
pracovali nastálo, vedle mnoha příležitost-
ných povozníků z  okolních obcí. Leckteří 
z nových usedlíků na předměstích chovali 
naději, že se jim časem podaří usadit se 
ve městě v hradbách. 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu no-
vých obyvatel, lidí zaměstnaných ve městě 
i na hradě (zámku), a koneckonců i na vod-
ních stavbách v  okolí, stoupala poptávka 
po produktech řady řemeslnických živnos-
tí. To vedlo k růstu vlastního města, který 
ovšem regulovala vrchnost podle svých 
záměrů proměny Pardubic.  Dynamiku růs-
tu města a jeho bližší obrysy v těchto prv-
ních letech bohužel neznáme. Opíráme se 
jenom o logiku nutně probíhajících procesů, 
jejichž výsledky můžeme z  dochovaných 
pramenů aspoň v náznacích pozorovat až 
v  období krátce po  roce 1500. Důležité 
je zjištění, že nové domy se stavěly jako 
jednopatrové a  z  kamene. Původní domy 
starousedlíků byly zřejmě z větší části rou-
bené a asi jenom přízemní, jak to odpoví-
dalo podobě převážné většiny obdobných 
poddanských městeček. Kamenné domy, 
jaké nechal v Pardubicích stavět pan Vilém 
z  Pernštejna, v  té době ještě nepředsta-
vovaly zcela dominantní typ objektů ani 
v mnoha královských městech.     

Domy pardubických měšťanů původ-
ně nevytvářely kompaktní uliční fronty 
s  poměrně úzkými parcelami, jak je tu 
známe z  pozdější doby, ale větší parce-
ly a  na  nich polozemědělské usedlosti, 
často s  prolukami mezi domy. Postupně 
tedy docházelo k dělení původních parcel 
a zahušťování zástavby. V roce 1506 bylo 
v nejstarším urbáři, tj. v knize, kde se evi-
dovaly všechny stálé platy a  povinnosti 
poddaných vůči vrchnosti, zaznamenáno 
ve městě 69 domů, v tom ovšem i několik 
objektů stojících u  Bílé brány, a  tedy už 
na  předměstí. Kolik z  uvedeného počtu 
městských domů patřilo ještě k původní-
mu předpernštejnskému osídlení a  kolik 
z nich představovalo nové přírůstky z let 
1492 až 1506, už asi nikdy nezjistíme. 

Tempo růstu výstavby jistě také záviselo 
na  dopravě kamene lámaného v  lomech 
na Hůrkách a dováženého sem též z Ku-
nětické hory (časem stále častěji). Byla 
ho na  všech těch podnikaných stavbách 
veliká spotřeba. Vápno se vozilo z  Vá-
penného Podola na  Chrudimsku. Střechy 
městských domů kryl šindel, který sem 
dováželi šindeláři z  Orlických hor. Časem 
se zřejmě stavba nových a  přestavba 
starých domů ve městě zrychlovala. Před 
dvaatřiceti lety vydal Petr Vorel rozsahem 
nevelkou, ale obsahem velice důležitou 
studii, ve které detailně analyzoval obsah 
zápisů výše zmíněného urbáře. Podařilo 
se mu mj. zjistit, že při první revizi zápisů 
v urbáři, provedené krátce před polovinou 
roku 1507, přibylo ve městě za pouhý rok 
(zhruba od poloviny roku 1506) 15 nových 
domů.          

S  komentovanou přestavbou města 
se nepochybně měnil jeho původní pů-
dorys. Detaily ale bohužel také nezná-
me. Vyjdeme-li ze stavu zástavby k  roku 
1506, jak jej s vysokou pravděpodobností 
rekonstruoval Petr Vorel, zdá se, že hus-
těji zastavěna byla východní strana ces-
ty vedoucí od farního kostela Zvěstování 
P.  Marie (dnes na  Komenského nám.) 
ve  směru Pernštejnské ulice až k  mostu 
přes říčku, zde potom vpravo stály domy 
po  obou stranách cesty od  Bílé brány 
(dnešní ulice Sv. Anežky České) a východní 
strany Zámecké ulice s  tím, že Příhrádek 
ještě nestál. Západní strana Pernštejnské 
ulice se zastavovala až na  výjimky poz-
ději. K roku 1506 stály domy též na jižní 
straně Pernštýnského náměstí, ale také 
teprve později se dělily jejich parcely nebo 
byly zastavěny proluky mezi nimi. Na se-
verní straně náměstí stálo zatím jenom 6 
domů a na západní straně náměstí jenom 
2. Teprve později byla zastavována seve-
rozápadní část města ve směru od až poz-
dějšího domu čp. 116 na náměstí a dnešní 
Bartolomějské ulice. Není vyloučeno, že 
v  této době tam ještě někde zůstávaly 
poslední ruiny původního cyriackého kláš-
tera, zničeného za husitských válek, roze-
bírané jako stavební materiál. 

U  mostu přes říčku na  cestě od  ná-
městí (Pernštýnská ulice) nechal pan Vilém 
z  Pernštejna postavit mlýn. V  prostoru 
dnešního Wernerova nábřeží vyrostlo u říč-
ky od poloviny roku 1506 do poloviny roku František Šebek

1507 několik menších domků a u  říčky tu 
nechal pan Vilém zřídit i  lázeň a  pivovar. 
Domnívám se, že tu v té době byly už také 
masné krámy. 

Pardubice se začaly postupně rozvíjet 
i hospodářsky. Již roku 1498 získaly záslu-
hou pana Viléma od krále privilegium na ko-
nání svatovavřineckého jarmarku (výroční-
ho trhu). Konával se v termínu výhodném 
pro město. Začínal tři dny před svátkem sv. 
Vavřince (7. VIII.) a trval osm dní. Tehdy se 
v královské listině Pardubice uvádějí ještě 
jako městečko. V  květnu 1507 vydal král 
Vladislav Jagellonský Pardubicím další lis-
tinu, ve které dovolil vybírat od příchozích 
do města mýto. Tentokrát se už Pardubice 
uvádějí jako město. Mezi oběma daty došlo 
k důležitému historickému přerodu. Z měs-
tečka se stalo město.

Stavební ruch v  Pardubicích, zazna-
menaný výše pro město v hradbách, vedl 
k  ještě výraznějšímu růstu předměstí, 
zvláště zelenobranského. Jestliže před 
polovinou roku 1506 tu zaznamenáme 22 
usedlostí, o rok později se v urbáři připsa-
lo 32 nových. Pro ilustraci ještě dodejme, 
že o 10 let později se předměstí rozrostla 
na 106 jednotek!

Jenomže přišel 31. červenec 1507 
a město postihla katastrofa. Vypukl veliký 
požár a celé město lehlo popelem. Takové 
veliké zhoubné požáry nebyly v  těch do-
bách ničím zcela výjimečným. Uvážíme-li 
spoustu hořlavého materiálu v  domech, 
chlévech a  stájích, vaření na  otevřeném 
ohni, konstrukci tehdejších komínů (přes 
určité pokroky rizikovou), šindelové stře-
chy atd. atd., pak stačila neopatrnost ně-
kterého hospodáře nebo čeládky, k  tomu 
trochu větru a neštěstí bylo na světě. Malé 
možnosti zásahu, jakmile se oheň začal 
šířit, vedly ke  katastrofickým následkům. 
V dochovaných pramenech můžeme toho 
roku zaznamenat 6 jiných velikých požárů 
měst a  vesnic. Například vyhořela velká 
část Chebu. V Plzni oheň strávil 130 domů 
a dost lidí uhořelo. V Pardubicích nelze s jis-
totou říct, zda oheň zasáhl i část předměstí 
nebo řádil jenom ve městě v hradbách (má 
se to za  pravděpodobnější). Nevíme ani, 
zda a jaké byly oběti na životech. Zato víme 
bezpečně, že pro pana Viléma z Pernštejna 
byla tato katastrofa impulzem k prosazení 
daleko intenzivnější a výraznější přestavby 
Pardubic. 

Pohled na  někdejší masné krámy 
na Wernerově nábřeží (po renesanční pře-
stavbě). Před nimi tok „říčky“ (tzv. Pern-
štejnského kanálu).
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