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Topení, které  
vám bude dělat  
radost i v létě!

Mobil: +420 608 201 041 
E-mail: obchod@teploceramic.cz

www.teploceramic.cz
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Pardubické Polévkování
Více jak 35 druhů polévek restaurací a bister!

VSTUP ZDARMA
za podpory

Náměstí republiky Pardubice 6. listopadu 2021
sobota od 10 do 17 hodin
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úvodem

Editorial 
Léto, které nám dopřálo s do-
statkem vláhy i slunečních 
paprsků mnohé aktivity, relaxace 

i odpočinku, pomalu končí a my si 
budeme ještě pár dnů užívat babího léta, 

než dnem 22. září vstoupíme do podzimu, kdy 
nastane symfonie barev a života.

Účastnila jsem se v několika pardubických 
školách zahájení nového školního roku, který 
s sebou nese čas pracovních a školních povinností, 
ale i navázání kamarádských vztahů. Úspěšné 
vykročení jsem popřála zvláště prvňáčkům. Vstup 
do školy je velikým mezníkem jak v životě dítěte, 
tak i v celé jeho rodině.

...a která škola je ta nejlepší? Snad ta, kde se 
dokáže naplnit moto:  „Rodiče chtějí, aby jejich 
děti byly šťastné, učitelé chtějí totéž.“  

Prázdninové období přineslo mnoho podnětů, 
připomínek, dotazů i stížností. Za všechny děkuji, 
jsou pro mě důležité, abych mohla naplňovat 
obsah slova STAROSTA, který se STARÁ. Chci 
vás informovat o těch podstatných.  

Městská policie Pardubice zasahovala v něko-
lika případech na Pernštýnském náměstí, kde řeši-
la šarvátky spojené s agresivitou, jejímž výsledkem 
byla i krvavá poranění. Často jsou to mladí lidé, 
kteří nemají nastavené hranice a tyto incidenty 
vyprovokovávají úmyslně. 

Je na místě výzva k občanům, aby v případě, 
kdy takovéto bojůvky uvidí, kontaktovali 
městskou nebo státní policii a díky občanské 
pomoci se nám určitě podaří tyto problémy dříve 
eliminovat. S městskou a státní policií, s provo-
zovateli barů a restaurací na náměstí a s panem 
primátorem se sejdeme na společném jednání 
a musíme přijmout účinná opatření. Ochrana 
zdraví a bezpečnost občanů je a musí být naší 
prioritou.

Na Pernštýnském náměstí zůstává po víkendo-
vých nocích otřesný nepořádek a naše úklidová 
četa společně se Službami města Pardubic má 
po každém víkendu co dělat, aby vše dala do 
pořádku.

Při poslední schůzi ZMO Pardubice I dne 
23. 6. přišla početná skupina občanů, která vy-
jádřila nesouhlas s možnou výstavbou bytových 

domů uvnitř vnitrobloků v ulici Sakařova 
a současně požádala městský obvod Pardubice I, 
aby tomu zabránil. Dne 19. 7. 2021 se konalo 
mimořádné zasedání Rady městského obvodu 
Pardubice I., kde se Rada jednomyslně shodla 
na záměru iniciovat vyhlášení stavební uzávěry 
v této lokalitě do doby, než vstoupí v platnost 
nový územní plán, kde je s touto stavební výlukou 
již počítáno. Úřad MO I začal neprodleně konat 
potřebné formální úkony ve spolupráci s renomo-
vanými odborníky v oblasti architektury a staveb-
ního práva tak, aby mohl tuto iniciativu předložit 
Radě města Pardubice.  Důvodem vyhlášení 
stavební uzávěry je ochrana stávajících hodnot 
území, a to zejména hodnot urbanistických, za-
jišťujících kvalitu bydlení ve vymezeném stabilizo-
vaném území. Naším cílem je hájit zájmy občanů.

Máme před sebou volby do Parlamentu ČR, 
přeji vám šťastnou volbu, aby se splnila vaše 
očekávání a mohli jste si připít na zdraví, na vítěz-
ství, na radost, na setkávání s nejbližšími.

Dne 5. října bude Mezinárodní den úsměvu 
a ten vám ze srdce přeje ve dnech příštích 

Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I

Velká pardubická 
s novým Taxisem
❙❘ Nejprestižnější český dostih sezony 
se blíží, 131. Velká pardubická se Slavia 
pojišťovnou se koná už v neděli 10. října.  
ROMAN MÁLEK

PARDUBICE – Taxisův příkop. 
Obávaná, a proto tak divácky 
atraktivní překážka pardubického 
dostihu před letošním ročníkem 
Velké pardubické prošla přemě-
nou. Po několika úmrtích koní při 
nezvládnutí skoku v posledních 
letech se zvýšila jeho bezpečnost. 
Na modernizaci se podílela 
i expertní skupina, v níž zasedli 
mimo jiné slavní žokejové Josef 
Váňa, Martin Liška, Josef Bartoš 
či Jaroslav Myška.

Hlavní změnou je změlčení 
samotného příkopu, z nějž vede 
šikmá rovinka. Pořadatelé tím 
odstranili nejvíce nebezpečnou 
doskokovou hranu, na níž došlo 
k několika smrtelným úrazům koní 
a k pádům žokejů. „Svou podobu 
změnil, ale na obtížnosti se nic 
nemění. Úpravami bychom měli 
zajistit vyšší bezpečnost a elimi-
novat riziko fatálních pádů koní,“ 
konstatoval pro média ředitel 
Dostihového spolku Jaroslav 
Müller. V posledních letech po 

pádu na Taxisu přišlo o život hned 
několik koní - Zulejka, Vicody 
a Sottovento.

Ne všichni „koňáci“ ale 
s úpravami souhlasí. Například 
čtyřnásobný vítěz pardubické 
steeplechase Václav Chaloup-
ka se nechal slyšet, že touto 
úpravou dojde k „trvalému 
znehodnocení a ztrátě věhlasu, 

který nejlépe a oprávněně vys-
tihoval známý slogan – nejtěžší 
dostih na evropském kontinentu“. 
Zastánci změn naopak jasně 

vzkazují, že přece nikdo nechce 
vidět umírat koně. 

Triumf obhajuje Hegnus
Poslední velké úpravy Taxisova 
příkopu se uskutečnily v roce 
1994, a to po protestech ochránců 
zvířat. Tehdy byl odvodněn 
a částečně zasypán, čímž ubylo 
pádů.

Velká pardubická je vypsána 
pro šestileté a starší koně, kteří 
absolvovali bez pádu a vybočení 
jeden z pardubických kvalifikač- 
ních dostihů nebo obdobný dostih 
v zahraničí. Vítězství obhajuje 
hnědák Hegnus ze stáje Ševců 
trenéra Radka Holčáka, který vloni 
zvítězil se slovenským žokejem 
Lukášem Matuským. Vloni se  
kvůli pandemii koronaviru závo- 
dilo bez diváků, do cíle doběhlo  
13 z 18 startujících koní. ❚

Historie Velké pardubické
• Poprvé se Velká pardubická 

běžela v roce 1874. Ale již několik 
desítek let předtím se v Pardu-
bicích a přilehlých lokalitách 
dostihy konaly. Pardubice znal od 
počátku celý dostihový svět, vždyť 
ve střední Evropě působila řada 
trenérů a žokejů z kolébky turfu, 
z Anglie. 

• Dostihová dráha v místech, 
kde se dnes běhá, byla založena 
v roce 1856. Dnešní podobu má 
závodiště od prvních poválečných 
let. Dříve se běhalo až k Popkovi- 
cím a běhalo se též za tribunami, 
v prostoru, kde je nyní parkoviště.  
Po skončení druhé světové války 
zde bylo zřízeno vojenské letiště 

a některé pozemky zabrala 
armáda.

• V průběhu historie se několikrát 
měnil kurs dostihu, naposle-
dy v roce 1998, kdy se poprvé 
závěrečná fáze dostihu po hlavní 
dráze běžela opačným směrem. 
Přemístění cíle a otočení běhání 
na pravou ruku má úzkou souvis-
lost s postavením nové tribuny. 

• Hlavní dráha má dokola 
2 200 metrů, délka dráhy Velké 
pardubické je 6 900 metrů. 
Koně musí překonat celkem 
31 překážek. Nejznámějším 
je Taxisův příkop, který je 
také jedním z nejtěžších skoků 
na světě.  Zdroj: Dostihový spolek

Vítěz loňského ročníku Velké pardubické Lukáš Matuský s hnědákem 
Hegnusem. Foto: Tomáš Kubelka
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Jak bude vypadat Zelená 
brána? Rozhodněte v referendu
RADIM JELÍNEK –  vedoucí 
odboru Kancelář primátora 
Magistrátu města Pardubic

PARDUBICE – Souběžně 
s podzimními parlamentními vol-
bami, ve dnech 8. a 9. října, dosta-
nou obyvatelé Pardubic možnost 
rozhodnout o vzhledu významné 
dominanty svého města. V míst-
ním referendu budou hlasovat 
o tom, zda si Zelená brána 
ponechá svůj současný vzhled, 
tedy režné zdivo, nebo dostane 
omítku, kterou bylo těleso věže 
opatřeno od výstavby na počátku 
16. století až do roku 1912, kdy byla 
při opravách a přestavbě věže 
omítka odstraněna. V referendu 
budou lidé odpovídat na jedinou 
otázku: „Souhlasíte s tím, aby 
při opravě Zelené brány byly 
obnoveny vnější omítky?“

Hlasovat se bude ve stejných 
volebních místnostech, v jakých 
budou probíhat volby parlament-
ní. Hlasovací lístek pro referendum 
ovšem voliči nedostanou s voleb-
ními lístky předem do schránek, 
ale po prokázání totožnosti až 
ve volební místnosti. Vhazovat je 
budou do stejné hlasovací urny 
jako volební lístky, ale v samostat-
né obálce. Na hlasovacích lístcích 
pro referendum je natištěno znění 
otázky, voliči budou odpověď ANO 
nebo NE křížkovat, dalšími úpra-
vami by lístek zneplatnili.

Výsledky referenda jsou platné, 
pokud se hlasování zúčastní 
minimálně 35 procent všech 
oprávněných voličů, v Pardubicích 
tedy více než 24 tisíc lidí. Rozhod-
nutí přijaté v referendu je závazné, 
pokud se pro něj vysloví většina 
hlasujících a nejméně 25 pro-
cent všech oprávněných voličů. 
Ať už tedy voliči vyjádří s omít-
nutím Zelené brány souhlas, či 
nesouhlas, je pro závaznost jejich 
názoru potřeba více než 17 tisíc 
shodných hlasovacích lístků.

Podobně jako je tomu v případě 
parlamentních voleb, budou moci 
i v případě referenda voliči, kteří se 
nemohou hlasování zúčastnit ve 
svém volebním okrsku, požádat 
o vydání hlasovacího průkazu, 
a to osobně na úřadě městského 
obvodu v místě svého trvalého 

pobytu nebo písemně s úředně 
ověřeným podpisem. 

O budoucnosti Zelené brány 
ale mohou rozhodnout pouze 
občané s trvalým pobytem v Par-
dubicích a na území statutárního 
města Pardubice. Hlasování bude 
umožněno i těm, kteří do volební 
místnosti, zejména ze zdravotních 

důvodů nemohou přijít. Po před-
chozí dohodě za nimi do místa 
bydliště přijdou volební komisaři 
s přenosnou urnou.

S omítkou, nebo bez ní?
Zelená brána je v Pardubicích 
jedinou dochovanou branou 
gotického městského opevnění. 

Byla postavena v roce 1507, po 
požáru roku 1538 byla nastavena 
o zhruba 13 metrů a opatřena 
typickým zastřešením (asi z roku 
1542). Až do začátku 20. století 
byla omítnuta, teprve v roce 1912 
byl vybudován ochoz a věž byla 
zbavena omítky.

Již v roce 2009 statik konsta-
toval porušení zdiva brány, v roce 
2013 byla statika věže zajištěna 
výměnou nefunkčních táhel 
a přidáním dalších kotevních 
prvků, následně byly řešeny 
opravy havarijního stavu degra-
dovaných částí zdiva. Kamenné 
zdivo, permanentně vystavené 
povětrnostním vlivům, je ale stále 
ve špatném technickém stavu, 
kdy hrozí uvolnění zvětralých 
úlomků. Mimo jiné konstrukce 
věže, zejména v místech osla- 
bených okenními otvory, vykazuje 
vertikální trhliny, a projevují se na 
ní objemové změny v důsledku 
působení teplot. 

Špatný technický stav vyžaduje 
další statické zajištění památky 
i ochranu pláště proti povětrnost- 
ním vlivům. To je možné řešit 
dvěma způsoby. Buď konzer-
vační metodou, při níž by bylo 
zdivo očištěno, podle potřeby 
přespárováno, kámen zpevněn 
a provedena hydrofobizace, která 
se musí po několika letech opa-
kovat. Další možností je návrat ke 
světlé omítce. I ta by měla obsa-
hovat vodu odpuzující materiály 
a neměla by být hladká, ale plas-
tická, respektující nerovnost zdiva 
i vystouplé solitérní kameny. 

Obě metody mají svá pro a proti. 
Zastánci zachování režného zdiva 
se nechtějí rozloučit s představou 
Zelené brány, jak ji znají od dětství, 
druhý tábor argumentuje nutností 
lépe chránit stavbu a zachovat ji 
tak po další generace. Pokud se 
chcete dozvědět více o názorech 
odborníků – památkářů, restaurá- 
torů i techniků, navštivte stránky 
města: www.pardubice.eu. 
Pod odkazem Důležité informace 
najdete dostupnou dokumentaci. 
A nezapomeňte v pátek 8. nebo 
v sobotu 9. října přijít vyjádřit svůj 
názor v místním referendu, vzhled 
věže Zelené brány máte ve svých 
rukou!  ❚Zelená brána z třídy Míru. Foto: Jan Dolanský

děje se
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PŘIŠLO 
DO REDAKCE
Milí příznivci 
centra 
Kosatec!
Děkujeme vám všem za sledování 
a lajkování našich aktivit na 
sociálních sítích, za vaši účast 
na množství našich pestrých akcí 
a na zářijovém dnu otevřených 
dveří, za návštěvy kavárny Kosatec, 
prostě za veškerou vaši podporu. 
Věříme, že váš čas u nás vám 
přináší pohodu a dobrou náladu, 
což nás velmi těší. Zároveň se díky 
vám všem úspěšně daří propojovat 
svět zdravých a hendikepovaných 
lidí, což je určitě společenský 
benefit pro naše životy. Čekají nás 
podzimní dny a doufejme, že budou 
lepší a veselejší než ty loňské. U nás 
už plánujeme vánoční zakázky – 
pečení cukroví, keramické výrobky 
na zakázku apod. Sledujte naše 
aktuality, relaxujte a pochutnávejte 
si v naší kavárně a zachovejte nám 
svoji přízeň. 

Za tým centra Kosatec 
Hanka Homolková. 

Stolpersteiny připomenou „zmizelé 
sousedy“, které zavraždili nacisté

Drobné památníky v podobě dlažebních kostek 
– stolpersteinů - již řadu let v mnoha evropských 
zemích připomínají jména zmizelých sousedů, 
kteří byli v období nacismu z rasových důvodů 
donuceni opustit své domovy. V Pardubicích 
se uskuteční slavnostní položení stolpersteinů 
v pondělí 13. září 2021 od 16.00 hodin v Polské 
ulici před domem čp. 529, kde budou umístěny 
kameny věnované třem členům rodiny Kačerovy. 
Poté se přesuneme do ulice Karla IV. před přístav-
bu SPŠE Pardubice, kde bude přibližně v 16.30 ho-

din slavnostní akt pokračovat zasazením tří 
kamenů pro rodinu Freundovu. Po 17. hodině 
položíme před budovou Krajské knihovny čp. 77 
v Zelenobranské ulici osm kamenů na památku 
členů rodiny Österreicherovy, Bauerovy a paní 
Markéty Zenkerové. Posledním zastavením pak 
bude okolo 17.30 hodin dům čp. 4 na Pernštýn- 
ském náměstí, kde žili manželé Hana a Rudolf 
Gottliebovi.

Renáta Růžičková a Petr Mücke,  
Státní okresní archiv Pardubice

Inzerce

Mezinárodní výzkum GGP Současná česká rodina
INFO: www.scac.cz, oplasilova@scac.cz

PRŮZKUMNÍK
V SOCIOLOGICKÉM VÝZKUMU
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• fyzická ochrana budov a majetku

• centrální ochrana PCO

• úklidové služby

• recepční služby

náhradní plnění

Tel.: 495 511 544
servis@esosecurity.cz www.esosecurity.cz
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Libor VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

l.vrbicky@regvyd.cz
720 105 401

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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Spokojené stáří? Pomocnou ruku 
podá osobní asistence i stacionář
JANA HANZLÍKOVÁ – 
náměstkyně pro řízení 
sekce bydlení a sociálního 
začleňování MMR

PARDUBICE – Každý z nás má ně-
jakou představu, jak by chtěl prožít 
stáří. Někdo je zvyklý žít na vesnici, 
mít zahrádku, psa a kočku, někdo 
je spokojený v bytě ve městě, kde 
má veškeré služby, kulturu a další 
vyžití v dosahu MHD nebo senior 
taxi. Ať už si přejeme zůstat doma 
s péčí rodiny či terénní služby, nebo 
chceme využít pobytovou službu, 
je důležité vědět, jaké možnosti 
a služby můžeme využít v okamži-
ku, kdy již budeme potřebovat 
podporu a pomoc druhé osoby.
Pokud si přejeme prožít stáří ve 
svém domě nebo bytě, tak právě 
pro takové situace jsou určeny so-
ciální služby, které lze poskytovat 
formou terénní. Tyto služby jsou 
lidem poskytovány přímo v jejich 
přirozeném sociálním prostředí, 
tedy nejčastěji doma, a jsou 
určeny těm, kteří potřebují pomoc 
s hygienou, s přípravou jídla, pitím, 
při zajištění chodu domácnosti, 
doprovod při procházkách venku 
a tak podobně.

Nejznámějšími službami tohoto 
typu jsou pečovatelská služba 
a osobní asistence. Osobní asis-
tence pomáhá klientům zvládat 
věci v běžném životě, které již 
nezvládnou sami bez pomoci, 
osobní asistent je tedy takzvaně 
„pomocnou rukou“ osobám se 
sníženou soběstačností. Pečova-

telská služba je také zaměřena 
na pomoc v domácím prostředí, 
jde například o nákupy, přípravu 
jídla, pomoc s oblékáním, hygienou 
nebo doprovod k lékaři či na úřad.

Vyznejte se ve službách
Je dobré vědět, že tyto služby 
se liší mimo jiné tím, že pečova-
telská služba je sjednávána na 
konkrétní úkony („objednáváte“ 
si třeba pomoc s ranní hygienou 
a oblékáním), zatímco osobní 
asistence je sjednávána na čas 
(„objednáváte“ si pomoc s čin- 
nostmi, které budete dělat třeba 
mezi 18. a 20. hodinou večer).

Pokud ve stáří zůstanete 
v domácím prostředí, můžete 
také využívat takzvané ambu-
lantní služby. To jsou služby, za 
kterými si klient může „dojet“ sám 
nebo ho za nimi může dovést 
někdo z rodiny či osobní asistent. 
Jsou určeny lidem, kteří nemohou 
nebo nechtějí zůstat po celý den 
sami ve svém domácím prostředí 
například v situaci, kdy další lidé, 
s nimiž žijí, odcházejí přes den do 
práce.

Jsou to třeba denní stacionáře, 
které nabízejí seniorům přes den 
pomoc, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, sociálně terapeutické čin-
nosti a další aktivity v příjemném 
prostředí. Většina stacionářů 
nabízí svým klientům malování, 
kreslení, sádrování, výrobu deko- 
račních výrobků, promítání filmů, 
mluvené slovo, canisterapii, mu- 
zikoterapii a mnoho dalších aktivit.

Uvedené služby jsou posky-
továny za úplatu. K úhradě lze 
však využít i příspěvek na péči 
určený lidem, kteří jsou z důvo-
du dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu závislé na 
pomoci jiné osoby. Výše příspěvku, 
který slouží právě na zajištění 
péče, se odvíjí od míry závislosti 
(I. až IV. stupeň závislosti). Žádost 
se podává na kontaktní pra-
coviště Úřadu práce ČR v místě 
trvalého bydliště žadatele. 

Informace o příspěvku  
na péči najdete na adrese:  
www.uradprace.cz/ 
prispevek-na-peci. 

Kam se obrátit pro radu
I když rodina svému seniorovi  
pomáhá a pečuje o něj v do- 
mácím prostředí, může nastat 
situace, kdy i oni potřebují podpo-
ru, například když mají napláno-
vanou operaci nebo chtějí odjet 
na dovolenou. V takové situaci 
za ně mohou „zaskočit“ takzvané 
odlehčovací služby, tedy krát-
kodobé pobytové služby, které 
za pečující osobu její povinnosti 
a péči dočasně převezmou. 

Pokud senior zvažuje, že 
využije pobytovou službu, pak 
je dobré vědět, že jde o komplex 
dlouhodobých služeb, který opět 
zajišťuje několik typů zařízení. 
Domovy pro seniory jsou určeny 
lidem, kteří potřebují pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby. 
Nejčastějšími klienty služby jsou 
senioři, kteří se obtížně pohybují 

nebo jsou imobilní, nebo senioři, 
kteří žili sami a na domově pro 
seniory oceňují společnost ostat-
ních obyvatel. Pro lidi s pokročilou 
ztrátou paměťových a orien-
tačních schopností (například 
Alzheimerova choroba, demence 
atd.) jsou určeny domovy se 
zvláštním režimem.

Pro lepší představu o nabídce 
služeb a jednotlivých poskyto-
vatelů můžete využít poradenství, 
které poskytuje například Cen-
trum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, 
o. p. s., které sídlí na adresách:
• Pardubice, Bělehradská 389, 

tel.: 466 335 630,
• Pardubice, Na Spravedlnos-

ti 121, tel.:775 693 980,
• Chrudim, Revoluční 594, 

tel.: 469 620 320,
• Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, 

tel.: 465 525 324.
nebo se můžete obrátit na jakou- 
koli jinou sociální službu, která 
se věnuje seniorům.

Všechny kontakty na jednotlivé 
služby najdete v registru posky-
tovatelů sociálních služeb na 
stránce iregistr.mpsv.cz/socreg. 

V tomto registru najdete služby 
podle jednotlivých krajů i okresů 
a můžete je vyhledávat podle 
jejich typu. Informace k sociálním 
službám poskytnou také odbory 
sociálních věcí městských úřadů 
nebo Odbor sociálních věcí Kraj- 
ského úřadu Pardubického kraje. ❚

zaujalo nás

Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně 
pro řízení sekce bydlení a sociál-
ního začleňování MMR, expertka 
na problematiku seniorů, stárnutí 
populace a sociálních služeb. 

Ilustrační foto: archiv Jany Hanzlíkové
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Změna plánů. Vlaky zastaví na zastávce 
Pardubice–centrum podstatně dřív
❙❘ Je to dobrá zpráva pro všechny, kteří z nebo do 
Pardubic pravidelně jezdí vlakem. Správa železnic 
vybuduje novou železniční zastávku Pardubi-
ce-centrum, a to dřív, než bylo původně v plánu.

ROMAN MÁLEK

PARDUBICE – Zatím je to jen 
nevzhledné staveniště, ale 
v budoucnu zde budou proudit 
davy lidí. Kolem podchodu, který 
propojuje Sladkovského a Roky-
canovu ulici, vznikla velká staveb-
ní jáma a buduje se také část 
nového chodníku připraveného 
pro stavbu zastávky Pardubice– 
–centrum. Správa železnic, která 
zajišťuje právě probíhající zásadní 
modernizaci celého pardubic- 
kého železničního uzlu, o této 
zastávce uvažovala už dříve, 
ovšem v dlouhodobějším výhle-
du. Jak informoval Český rozhlas, 
zastávka nakonec vznikne dřív, 
než bylo v plánu.

„Nová zastávka bude umístěna 
mezi podchodem, který spojuje 
ulice Sladkovského a Roky-
canova, a podjezdem na ulici 
17. listopadu. Přibližně naproti 
křižovatce ulic Hlaváčova a Bra-
tranců Veverkových. Přístupové 
cesty Správa železnic vybuduje 
jak z podchodu pro pěší, tak 

i z podjezdu. Podchod je aktuálně 
uzavřený, protože se kompletně 
opravuje,“ informoval na začátku 
září web Českého rozhlasu.

Stavba zastávky Pardubi-
ce-centrum související s několika-
miliardovou rekonstrukcí hlavního 
nádraží hodlala Správa železnic 
původně jen předpřipravit. Tedy 
uzpůsobit jejímu budoucímu 
zřízení kolejiště, vybudovat 
přístupové cesty a samotnou 
zastávku postavit až někdy po 
roce 2024. „Jenže podle nových 
informací od Správy železnic se 
daří termíny sladit tak, že i když je 
zastávka Pardubice-centrum sa-
mostatným projektem, podaří se 
ji postavit souběžně s rozsáhlou 
rekonstrukcí železničního uzlu,“ 
uvedl Český rozhlas.

Investice za šest miliard
Celková modernizace pardu-
bického železničního uzlu má 
být dokončena v závěru roku 
2024, náklady byly vyčísleny na 
zhruba 6,4 miliardy korun bez 
daně. „Maximální výše pod-

pory EU může dosáhnout až 85 
procent z celkových způsobilých 
nákladů. Projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií z programu 
Nástroj pro propojení Evropy 
(CEF). Národní financování zajistí 
Státní fond dopravní infrastruk-
tury,“ uvádí se ve zprávě Správy 
železnic.

Po modernizaci se sníží hluk 
a naopak zvýší maximální ry-
chlost vlaků po hlavních kolejích 
na 160 kilometrů za hodinu. K nej- 
nákladnějším částem celého 
projektu je rekonstrukce památ-
kově chráněné hlavní nádražní 

budovy za 1,72 miliardy korun. 
„Výpravní budova je nemovitou 
kulturní památkou již od doby 
své výstavby, a rekonstrukce tak 
bude prováděna citlivě a s péčí, 
kterou si takto významná stavba 
bezesporu zaslouží. Obálka 
budovy se dočká kompletní ob-
novy – tedy nových oken a dveří, 
střech a fasády včetně původ-
ního keramického obkladu, to vše 
za přísného dohledu památkářů,“ 
uvedla Správa železnic v tiskové 
zprávě v době, kdy záměr schváli-
la Centrální komise Ministerstva 
dopravy. ❚

informace 
z obvodu

Takto bude vypadat pardubické hlavní železniční nádraží po dokončení 
modernizace. Vizualizace: Správa železnic

V rámci tradiční celorepubli- 
kové akce Ukliďme Česko 
se letos již podruhé chystáme 
uklízet v Pardubicích. Tentokrát 
se zaměříme na centrum města 
a jeho cennou přírodní lokalitu 
Podkova. Se spolky Pestré 
Polabí, Trash Hero Hradec 
Králové a Zelený dům Chrudim 
připravuje dobrovolnické 
centrum Koalice nevládek 
Pardubicka úklid této lokality 
ve čtyřech termínech: 25. září, 
16. října, 30. října a 6. listopadu, 
vždy od 14 do cca 16:30 hodin. 
Kdo má zájem se zapojit 
jako dobrovolník do pomoci 
s úklidem, může se registrovat 
na e-mail: dobro@konep.cz 
nebo tel.: 775 551 412/605 822 531. 
Více na www.dobrokonep.cz.

Lucie Křivková, 
Dobrovolnické centrum KONEP

Foto: archiv organizátorů

Pryč s nepořádkem!  
Přírodní lokalitu Podkova 
uklidí dobrovolníci
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Volební průvodce: na co si dát pozor 
u urny i jak žádat o voličský průkaz
❙❘ Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou 
dnech – v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky obdrží voliči 
nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, tedy 5. října.

Volič musí ve volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, plat-
ným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním 
průkazem. Poté od okrskové 
volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razít-
kem. Na požádání mu komise 
vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se musí volič odebrat do 
prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu 
nebude hlasování umožněno. 
Volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do prázdné 
úřední obálky, může zakrouž- 
kováním pořadového čísla ne-
jvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z nich dává 
přednost (udělení preferenčního 
hlasu).

Na co si dát pozor?
Volič musí dbát na to, aby do 
úřední obálky vložil pouze jeden 
hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný. Neplatné jsou 
rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tisko- 
pise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. 
Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený 
hlasovací lístek anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v pros-
toru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho 
vybrat a vložit do úřední obálky, 

a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič 
hlasovat v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České repub-
liky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo 
odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz 
žádat? U obecního úřadu 
(magistrátu, městského úřadu, 
úřadu městyse, úřadu městské 
části nebo městského obvodu 
územně členěného statutárního 
města, úřadu městské části 
hlavního města Prahy) v místě 
trvalého pobytu voliče. Volič 
zapsaný v zahraničí do zvlášt-
ního seznamu voličů může 
požádat pouze příslušný zastupi-
telský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti?  
Žádost obsahuje jméno a pří-
jmení voliče, datum narození, 
adresu trvalého pobytu a případ-
ně požadovaný způsob doručení 
voličského průkazu. Pro žádost 
o voličský průkaz není přede-
psaný formulář.

Jak a do kdy lze žádost 
podat? Podáním v písemné 
nebo elektronické podobě 
s doručením úřadu do 1. října 
2021 na listině opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě prostřed-
nictvím datové schránky voliče. 
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 
hodin; volič se dostaví na úřad, 
prokáže svoji totožnost a úřad 
o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane? 
Úřad vydá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb 
(23. září 2021). Předá jej osobně 
voliči nebo tomu, kdo má plnou 
moc s ověřeným podpisem 
voliče, nebo jej voliči zašle. 
Voličský průkaz lze na základě 
žádosti zaslat i na adresu 
zastupitelského úřadu, kde se 
volič rozhodl hlasovat. V tomto 
případě se stačí v den voleb 

dostavit na tento zastupitelský 
úřad, kde bude voličský průkaz 
předán, a následně může volič 
přistoupit k hlasování.

Hlasování ve zdravotnickém 
zařízení
Pokud volič pobývá v době 
voleb do Poslanecké sněmovny 
v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péče nebo v ob-
dobném ústavu a zařízení (dále 
jen „zdravotnické zařízení“), které 
se nachází v jiném volebním 
okrsku (obci), než do kterého po-
dle místa svého trvalého pobytu 
náleží, může v tomto zařízení 
hlasovat.

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů (v případě 
dlouhodobějšího pobytu)

Voliče by měla o možnos-
ti zápisu informovat správa 
příslušného zdravotnického 
zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí 
zájem hlasovat na základě 
svého zápisu do zvláštního 
seznamu voličů, předá správa 
příslušného zdravotnického 
zařízení obecnímu úřadu v jejím 
územním obvodu nejpozději 
1. října 2021 do 14.00 hod.

V době hlasování se dostaví 
do příslušného zdravotnického 
zařízení členové okrskové volební 
komise s výpisem ze zvláštního 
seznamu voličů a přenosnou 

volební schránkou. Poté, co 
volič prokáže totožnost a státní 
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem, komise mu 
umožní hlasovat. Hlasovací lístky 
a úřední obálku obdrží volič od 
členů okrskové volební komise.

b) na základě voličského 
průkazu, o němž píšeme výše.

Jak to je dál? Správa 
příslušného zdravotnického 
zařízení požádá příslušný 
obecní úřad nebo ve dny voleb 
příslušnou okrskovou volební 
komisi, aby zajistila hlasování 
ve zdravotnickém zařízení.

Voličský průkaz odevzdá volič 
členům okrskové volební komise, 
kteří se dostaví do zdravot-
nického zařízení s přenosnou 
volební schránkou. Poté, co volič 
prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem, obdrží úřední 
obálku spolu s hlasovacími lístky 
a může hlasovat.

Pokud má volič trvalý pobyt 
ve stejném volebním okrsku, 
ve kterém se nachází zdravot-
nické zařízení, může požádat 
obecní úřad nebo i ve dnech 
voleb „svou“ okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. Okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou voleb-
ní schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.  (red)
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děti a mládež

Divadelní kroužky 
Paměti národa 
se od září opět otvírají
RENATA ŠŤASTNÁ

PARDUBICE - Divadlo Paměti národa – divadlo 
propojené s historií. Seznámení s historickými 
událostmi 20. století, jejich objevování a reflexe 
prostřednictvím metod dramatické výchovy. 
Osobní příběh, silná výpověď, zážitek – námět 
pro divadelní inscenaci. Takto by se dala shr- 
nout náplň divadelních kroužků Paměti národa.

„Účastníci byli úžasní, společně vytvořili 
scénář, naučili se pracovat s nahrávacími 
programy, zlepšili se v práci s hlasem, rozšířili 
si znalosti regionální historie doby II. světové 
války, všechno to skvěle zvládli,“ hodnotí 
minulý ročník lektor František Kašpárek.

V rámci kroužků se účastníci setkají 
s pamětníkem, který jim svěří svůj příběh, 
a vyrazí na procházku ve svém městě, aby 
se dozvěděli o jeho minulosti. „Kroužek byl 
super, jen škoda že musel být kvůli pandemii 
částečně online. Ještě nikdy jsem nepozna-
la tolik skvělých lidí na jednom místě. Jsem 
ráda, že jsem tam mohla chodit,“ hodnotí 
účastnice Hanka.

Odkaz mladým lidem
Účastníci se seznámí s fotografiemi 
a klíčovými dokumenty, a tak se pro ně 
kroužky stanou jakousi „moderní učebnicí“ 
novodobých dějin 20. století. Setkáváním se 

s pamětníky získávají události na autentično-
sti, a protože pamětníci byli v klíčových ob-
dobích nezřídka vrstevníci, mladí lidé se snad-
no vcítí do jejich dilemat a pocitů. Přirozeně se 
tak navazují i vztahy mezi různými generace-
mi. Nahrávky pamětníků, které při návštěvách 
v kroužcích vznikají, se stávají jakýmsi 
doplňkovým materiálem sbírky Paměť náro-
da. Divadlo Paměti národa zase přirozenou 
cestou přináší její odkaz mladým lidem.

Nyní je čas, kdy zveme do divadelních 
kroužků nové účastníky. V pondělí 13. září 2021 
jsme otevřeli kroužky opět v Pardubicích, 
určeny jsou pro všechny mladé lidi. Srdečně 
zveme! Budou se odehrávat v Institutu 
Paměti národa v Pardubicích na třídě Míru 
v Machoňově pasáži.

Díky našim podporovatelům mohou krouž- 
ky bezplatně navštěvovat děti z dětských 
domovů a ze sociálně znevýhodněných 
rodin. Běžné kurzovné činí 1600 Kč za pololetí 
(15 setkání).

Všechny informace ke kroužkům i formulář 
předběžné přihlášky najdete na stránkách 
divadlo.pametnaroda.cz.  ❚

Hřiště Na Špici už slouží 
milovníkům pohybu 
PARDUBICE - Příznivci pohybu 
a zdravějšího životního stylu 
si od letních prázdnin mohou 
dávat do těla na novém work-
outovém hřišti, které vyrostlo 
v parku Na Špici poblíž loděnice. 
Plocha o 100 metrech čtvereč- 
ních nabízí různé posilovací 
prvky a přístupná je široké ve- 
řejnosti, laikům i profesionálům. 
Prvnímu městskému obvodu 
s jeho výstavbou finančně po-
mohlo město, které projekt pod-
pořilo částkou 342 tisíc korun.

„Jsem ráda, že město podob-
né aktivity městských obvodů 
podporuje a polovinu nákladů 
spojených s vybudováním 
workoutového hřiště nám po-
mohlo formou dotace uhradit. 
Veřejnost tato hřiště využívá 

stále více, proto jsme se rozhodli 
vybudovat v parku další spor-
toviště, které doplní ta stávající 
a nabídne lidem širší spektrum 
vyžití díky většímu množství 
posilovacích prvků,“ informuje 
starostka prvního městského 
obvodu Alena Stehnová.

Sportovci všech věkových 
kategorií mohou na hřišti, jehož 
plocha je vyrobena z dvouvrstvé 
pryžové hmoty pro maximálně 
bezpečný dopad, využít svislé 
žebřiny, vodorovný i šikmý žebřík, 
bradla, hrazdy, tři plyomet-
rické bedny, ale i bradla pro 
vozíčkáře. S návrhem parametrů 
hřiště a materiálů a ve finále 
i s výběrem zkušeného zhoto-
vitele městu navíc pomáhali 
profesionální sportovci.  (red)

TIP OD STAROSTKY
Piškotová buchta se švestkami
Suroviny:
• 4 ks vejce
• 150 ks cukr krupice
• 100 g polohrubá mouka
• 50 g mleté vlašské ořechy
• 1 lžička skořice
• 1 lžička prášek do pečiva
• prášek do perníku
• švestky vypeckované

Postup:
Bílky vyšlehejte do sněhu, 

po částech do něj zašlehejte 
cukr, až bude sníh hustý a pevný. 
Pak opatrně vmíchejte do sněhu 
žloutky, mouku s práškem 
do perníku, skořici a ořechy. 
Těstem naplníte máslem 
vytřenou a hrubou moukou 
vysypanou formu, do těsta 
vmáčkněte švestky, vložte do 
trouby vyhřáté na 180 stupňů. 
Zvolna upečte dozlatova.

www.recepty.cz

Velká pardubická očima 
kreslíře Honzy Lušovského

Foto: pardubice.eu

.  ❚v
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Po stopách Vojtěcha  
a Jana z Pernštejna
JIŘÍ KOTYK

Vojtěch z Pernštejna se narodil (podle čísel 
žalmů na jeho pardubickém náhrobku, jak to 
dovodila rakouská soukromá badatelka 
Ch. Becher-Fritzová) roku 1479 v M. 
Krumlově. Měl staršího bratra 
Jana, s nímž byl vychováván 
kališnickým teologem 
Janem Češkou, pardu-
bickým děkanem, po 
němž je nazvána ulice 
Na Skřivánku. 

Vojtěch se jako 
35letý muž stal 
roku 1514 nástupcem 
svého otce ve funkci 
nejvyššího hofmistra 
Království Českého. Jako 
znalec zemského práva byl 
instalován i do funkce předsedy 
komorního soudu kompetentního sou-
dit šlechtické delikventy.  Z funkce nejvyššího 
hofmistra rezignoval roku 1523 pro neshody 
s jagellonským králem Ludvíkem. Zpráva 
o Ludvíkově smrti roku 1526 v moháčských 
bažinách v boji s Turky změnila českou poli-
tickou scénu. Ač v diplomatických kruzích byla 
dokonce zvažována Vojtěchova kandidatura 
na českého krále, lobbista Habsburků Jan 
Mrakeš z Noskova získal pana Vojtěcha k vol-
bě Ferdinanda I. Ten byl zvolen 24. října 1526 
a hned následujícího roku byl Vojtěch vrácen 
do funkce nejvyššího hofmistra. 

Roku 1531 se Vojtěch z Pernštejna stal také 
defenzorem (ochráncem) stavů podobojí. 
Pokračoval totiž v politice svého otce Viléma, 
tedy v náboženské toleranci. Svědectvím 
toho se stal i jeho ekumenický pohřební 
průvod z Týnského chrámu v Praze do Pardu-
bic v březnu 1534.

Soud s „karlštejnskou bestií“
Vojtěch žil do roku 1521 v Lanškrouně, zdejší 
statek podědil po první ženě Markétě Kost-
kové z Postupic, s níž měl syna Ludvíka (zemřel 
roku 1526). Po otcově smrti (1521) přesídlil do 
Pardubic a roku 1527 zakoupil Nové Město 
nad Metují a 1533 Náchod.  Pardubice vybavil 
mnoha tržními výsadami a na stráni v Pardu-
bičkách založil Vinici. Vnášel do města nový 
renesanční styl (fresky na zámku). Jeho druhou 
ženou byla Johanka z Vartenberka. Ta mu 
porodila tři dcery a roku 1534 mu nechala zřídit 
skvostný náhrobek v Pardubicích. 

Soud s „karlštejnskou bestií“
A teď se věnujme závěru Vojtěchova života. 
Svou závěť nechal pořídit roku 1532, zřejmě 
pod vlivem rostoucích zdravotních potíží. Smrt 

jej zastihla 17. března 1534 v Pernštejnském 
domě na Pražském hradě (dnešní Lobko- 
vický palác). Na začátku roku 1534 – v led-
nu – předsedal komornímu soudu v kauze 

známé „karlštejnské bestie“ Kateřiny 
z Komárova, manželky pur-

krabího, jež se dopouštěla 
sadistických vražd na 

svých služkách. Fúrie 
odsouzená k smrti 

hladem svému 
soudci vyhrožova-
la smrtí. Její smrt 
v Mihulce od smrti 
Vojtěchovy dělil 

pouhý týden. 
Nepodléhejme 

však démonologii, 
protože pravá příči-

na smrti vyplynula 
z lanškrounského nekrologia 

duchovních Jednoty bratrské, 
jež připomíná smrt Michaela Weisse, jehož 
„p. Vojtěch nakrmil vlkem a s knězem oba 
umřeli“. Nešlo o žádnou podivnou hostinu 
s vlčím masem. V medicíně termín LUPUS 
(= vlk) znamená velmi nepříjemné imunitní 
onemocnění postihující nejčastěji kůži (obličej 
a ruce), klouby (otoky a bolesti) a funkce 
ledvin, jež společně mohly způsobit kolaps 
organismu. I dnes je SLE (systémový lupus) 
velmi těžko vyléčitelným onemocněním, jehož 
podkladem je hyperaktivita bílých krvinek. 
I Vojtěchův synovec a jmenovec (+1561) si v ko-
respondenci postěžoval: „Jsem tak prašivej 
a ruce a prsty mám voteklý…“ 

V obavě před eventuální infekcí byl proto 
pohřeb Vojtěcha st. v Pardubicích roku 1534 
tak rychlý. Dodatečně vymyšlená účelová 
pověst z 19. století o prokletí pardubické 
hrobky u sv. Bartoloměje měla jen zabránit 
přenesení Vojtěchova náhrobku z presbytáře 
na jiné místo, jak si to přála církev. Archeolo- 
gický průzkum hrobky z roku 2020 ukazuje 
další eventuální možnosti průzkumu (více 
J. Frolík a J. Šindelář v 78. sešitě AB-Zet Pardu-
bicka, vydaného KPP Pardubice 2021).

Jan z Pernštejna, zvaný Bohatý
Začínal svou politickou dráhu na Moravě, nej-
dříve jako zemský nejvyšší komorník, pak jako 
zemský hejtman. Roku 1526 po bitvě u Moháče 
prosazoval na český trůn Ferdinanda I. 
Habsburka. V letech 1529 a 1537 vedl Jan ze 
svého sídla v Tovačově moravskou zemskou 
hotovost proti Turkům. 

Politickým ideálem Jana z Pernštejna byl 
stavovský stát, nábožensky patřil k novout- 
rakvistům (luteránům). Obojí bylo zcela ne- 
slučitelné s habsburskými stanovisky. Ferdi-

nand I. byl zastáncem ideje absolutní monar- 
chie, odpůrcem stavovských svobod a přes-
vědčeným katolíkem. Již v prosinci 1539 (2. 12.)  
se ve svém latinském listu Jan z Pernštejna  
postavil na obranu stavovských svobod. Roku 
1547 – za prvního stavovského povstání proti 
Habsburkům – se ze zdravotních důvodů (dna, 
stáří) držel již mimo mocenský konflikt. Ovlivnil 
i východočeskou a moravskou šlechtu, aby 
protihabsburský odboj nepodpořila. 

Renesanční šlechtic
Přikupováním nových statků rozšířil Jan 
pernštejnské dominium. Ziskem Kladska 
a poručnictvím nad těšínským knížetem 
Václavem III. Adamem získal v podstatě sám 
knížecí status, což se projevilo i ražbou kladské 
mince. On sám byl již typem renesančního 
šlechtice, zaměstnával italské architekty 
a malíře a zajímal se o tzv. okultní nauky, snad 
i židovskou kabalu. 

Pokračovala za něj monumentální výstav-
ba Pardubic (po požáru roku 1538 se svým 
stavitelem Jiříkem z Olomouce zahájil 
velkolepou urbanistickou akci za obnovu 
města). Za předbraní M. Paula přistavěl M. Jiřík 
Zelenou věž, z níž se stala dominanta města. 
Nelze nezmínit i terakotová ostění používaná 
v úrovni 2. pater měšťanských domů v Pardu-
bicích i Bohdanči, kde je vyráběla pernštejn- 
ská cihelna. Na pardubickém zámku nechal 
zobrazit základní luteránské dogma o ospra- 
vedlnění vírou. Ve 40. letech 16. století pod 
vlivem velkého zadlužení začal rozprodávat 
rodinné statky.

Byl třikrát ženat, zemřel 8. září 1548 v Hrušo-
vanech. Pohřben byl v moravské kryptě svého 
rodu v Doubravníku na Tišnovsku, kde vedle 
něj spočinulo i tělo jeho druhé – zřejmě nej- 
oblíbenější ženy - Hedviky ze Schellenberka 
(Šelmberka).  ❚

historie

Náhrobek Vojtěcha z Pernštejna (1479–1534). 
Vlevo nahoře: Jan z Pernštejna (1473–1548)  
Foto: Wikipedia
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Inzerce

V ulicích města pluje loď 
Svítání. Naděje na obzoru!
❙❘ Pardubice zažívají mimořádnou událost. Stovky dětí s hendikepem vypluly 
městem na pomyslné palubě lodi, aby konečně zakotvily v bezpečném přístavu. 
Jejich Základní a Praktická škola Svítání potřebuje vlastní budovu. Proto zvou děti 
k sobě na palubu každého, kdo jim může pomoci, než se naděje ztratí za obzorem.

LENKA VONDROUŠOVÁ

Dlouhých skoro třicet let 
nacházely stovky dětí 
s hendikepem (žáků a klientů) 
zázemí v pronajatých prostorách 
v různých částech města. Nyní 
mají konečně šanci získat vlastní 
budovu v pardubické Klášterní 
ulici. Již nyní prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí díky výrazné dotaci 
z evropských fondů. Jenomže 
ani evropský příspěvek nestačí 
pokrýt veškeré náklady na 
rekonstrukci a vybavení tříd, 
tréninkové byty a pracoviště, dílny, 
relaxační místnost i tělocvičnu, ale 
také na výstavní prostor, inkluzivní 
a přednáškový sál a pedagogické 
centrum. Jak upozornila 

ředitelka školy 
Svítání, t. č. 
kapitánka lodi 
Mgr. Miluše 
Horská, škola 
se stane 
prostorem 
k setkávání 
nejen žáků 
a klientů, 
ale i ná- 
vštěvníků při volnočasových 
aktivitách, kulturních akcích. 
Místem pro všechny. Spolu 
na palubě.

Jakýkoli příspěvek pomůže 
lodi Svítání doplout do přístavu. 
Každý, kdo přispěje minimální 
částkou 500 Kč, získá věrnostní 
kartičku Klubu Svítání, která 
přinese řadu výhod a bonusů 
u partnerů, přátel, příznivců 
a podporovatelů školy z celých 
Pardubic, Pardubického kraje. 
Lodivodové shánějí posily, aby 
se posádka #spolunapalube 
stávala stále početnější. 

Nelze přehlédnout žlutou 
barvu, která se začala objevovat 
v ulicích Pardubic. Je to barva 
naděje. Spolu na palubě vyplou-
váme! ❚Děti s handicapem čekají na novou budovu. Foto: archiv Svítání

Výtahy mohou mít i čtyřpodlažní domy. Se zaplacením pomůže dotace

Podle zákona musejí mít výtahy domy od pěti 
podlaží. Ale šlapat do třetího nebo čtvrtého 
patra není žádný med, a to zejména pro starší 
obyvatele nebo rodiny s malými dětmi. I proto 
existuje dotace pro čtyřpodlažní domy, které 
mohou bytová družstva a společenství vlast-
níků jednotek využít na stavbu výtahů. Firma 
MSV Výtahy a.s. Hradec Králové dokáže pomo-
ci s jejím získáním a stavbu navíc naplánuje 
i provede.

„Výtah není módní doplněk domu, ale výraz-
ně zjednodušuje život jeho obyvatelům. I lidé 
v prvním patře potřebují čas od času něco 
odstěhovat, jezdí na chaty a vozí hodně věcí. 
Naše zkušenost je jasná, výtah opravdu využije 
každý,“ říká ředitel společnosti MSV Výtahy a.s. 
Hradec Králové Pavel Větvička.

V mnoha čtyřpodlažních domech nejsou 
výtahy, i přes to, že by je lidé ocenili. Proč 
tomu tak je?

Právě zkušenosti vlastníků bytů ve čtyřpod-
lažních domech nás přiměly zamyslet se nad 
otázkou, co vlastně brání vybudování výtahů 
v těchto nemovitostech. Dospěli jsme k závěru, 
že pokud to dovoluje dispoziční řešení domu, 
tak nejsou žádné další překážky, které by 
bránily stavbě plnohodnotného výtahu se 
strojovnou umístěnou pod ramenem schodiště. 
V březnu 2016 naše firma k velké spokojenosti 
zdejších obyvatel postavila tyto první tři výtahy 
TOV 350 s rychlostí 0,7 m/s do čtyřpodlažního 
domu. Do dnešního dne jsme vybudovali již 
více než 200 čtyřpodlažních výtahů. 

Na vybudování výtahů ve čtyřpodlažních 
domech jsou vypsané dotace. Pomůže firmy 
MSV Výtahy s jejich získáním?

V současné době jsou dotace vypsané a my 
jsme schopni poskytnout spolupráci s firmou, 
která administraci dotací umí a na základě doda-
ných podkladů od klientů pomůže s jejím získáním. 
Pokud jde všechno, jak má, jsme schopni v průbě-
hu několika měsíců se stavbou začít. Pro získání 
dotace vytváříme technickou část dokumentace. 

Jak potom probíhá celá stavba?
Prvním krokem je návštěva kvalifikovaného 

pracovníka z naší firmy, který zákazníkovi před-
staví možnosti, jak výtah udělat. Stačí metrová 
proluka ve schodišti a už je možné výtah instalo-
vat. Vzhledem k tomu, že jsme výrobcem výtahů, 
dokážeme je domům „ušít na míru“. Projekt 
vytváří nezávislý projektant na základě našich 

podkladů a my potom žádáme o stavební povo-
lení. Máme zkušenost s tím, že i lidé v prvních 
patrech výtahy vítají – zvlášť, pokud mají malé 
děti, nebo problémy s pohybem.

Kde například mohou zájemci vidět vaši práci?
Zabýváme se jak stavbou nových výtahů, tak 

rekonstrukcemi stávajících. Naše výtahy mohou 
lidé vidět nejen po celých Východních Čechách, 
ale také ve středních Čechách a v Praze. Díky 
naší vlastní zámečnické dílně a tomu, že celý 
výtah vzniká u nás, jsme schopní vyhovět i nety-
pickým přáním našich zákazníků a najít pro ně 
nejvhodnější řešení. Zájemcům o naše výtahy 
můžeme vždy ukázat naši práci a vysvětlit jim, jak 
celý proces probíhá.

Program Bytové domy bez bariér
Cílem podpory je zkvalitnění bytového 
fondu odstraněním bariér při vstupu do 
domu a do výtahu a výstavbou osob-
ních výtahů v domech, které jím nejsou 
vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou 
k tomu stavebně technické předpoklady.

Kontakt
Martin Čáp – vedoucí obchodního oddělení
Tel.: 604 645 562, e-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz

RV
21
01
38
0/
03

představujeme
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Pardubický perník od Janošů 
je už století rodinným stříbrem
❙❘ Chutné a svým výtvar- 
ným pojetím také este- 
tické perníky z dílny Pavla 
Janoše znají po celém 
světě. Radost dělaly už 
před stovkou let svateb-
ním hostům.

ROMAN MÁLEK

PARDUBICE – Bylo to asi před 
sto lety, kdy paní Marie Janošová 
plnila přání klientů a zajistila 
jim kompletní svatební menu. 
Uvařila na svatební hostinu oběd, 
oblíbenou zvěřinu s knedlíkem 
a švestkovou omáčkou s per-
níkem. Upekla zákusky, dezerty 
a ozdobila svatební dorty. Tak to 
bývá. Ale Marie Janošová navíc 
vyhotovila perníková srdíčka se 
jmény svatebních hostů, tedy 
zasedací pořádek, jako drobný 
dárek, který si ze svatby odnesli. 
Na její umění a lásku k řemeslu 
navázal syn Josef. On totiž, jak bylo 
v rodině zvykem, maloval obrazy. 
Květiny a portréty měl nejraději. 
Jeho umění postupně oslovovalo 
víc a více zájemců. 

Josef Janoš miloval maminčiny 
sladkosti a rozhodl se vyučit 
cukrářem. Svoje výtvarné nadání 
přenesl i na cukrařinu. A tak 
sladké zákusky i perníky byly vždy 
spojeny s krásným výtvarným 

provedením. Jeho řemeslný um 
ocenil i vedoucí mistr cukrář, který 
Josefa pověřil výrobou exponátu 
na světovou výstavu v Bruselu 
EXPO 1958. Reprezentoval všechny 
pekaře, cukráře a perníkáře 
v tehdejším Československu. 
Metrové perníkové srdce zdobené 
krajkovými motivy i do cukrové 

podoby přeneseným obrazem 
zamilovaných Josefa Mánesa  
obdivovala sama Belgická 
královna. Za svoji celoživotní práci 
a reprezentaci cukrářského a per-
níkářského mistrovství Josef Janoš 
obdržel vysoké vyznamenání Řád 
sv. Ambrože. Jeho práce byla také 
oceněna medailí města Pardubice 
za zásluhy. 

Od Ameriky po Japonsko
Na umění Josefa Janoše navázal 
syn Pavel Janoš, který v tomto 
sladkém prostředí vyrůstal. Také 
rád maloval a jeho první obrázek 
na perníku byla česká krajina 
pod sněhem. Uplynulo třicet let 
a perníky od Janošů se dostaly 
postupně do celého světa. Do 
Japonska, do Austrálie, Ameriky… 
Také prezidenti České republiky 
a mnoho osobností kulturního 
a společenského života se 
setkali s pardubickým perníkem 
jako uměleckým řemeslem 
z Janošovy dílny. Janošovi zkrátka 
pozvedli pardubickou pochoutku 
na malé umělecké dílo. 

Není perník jako perník, a když 
dva dělají totéž, není to totéž. 

Perníkem od Janošů si opravdu 
ostudu neuděláte. Potěšíte oko 
svoje nebo obdarovaného a ještě 
si pochutnáte. V dílně Pavla 
Janoše nevytvářejí jen sváteční 
filigránsky zdobený perník, ale 
také originální perníkové dezerty 
se sušeným ovocem a lahodnými 
náplněmi. Vůbec nejúspěšnější 
perníková pochoutka od Janošů 
je medový dortík s příchutí irské 
kávy, který byl oceněn nejen 
odbornou porotou, ale také 
veřejností ve spotřebitelské 
soutěži.  Velmi žádané jsou 
švestkové Janošky, kokosový 
a jahodový dortík a další dobroty. 

Jako zajímavost můžete ochut-
nat takzvaný cestovní perníček 
bez ozdoby a bez náplně, tedy 
korpus, který ale obsahuje chutný 
med a meruňkový džem. Říká se 
mu také „perník poslední záchra-
ny“ a můžete ho nosit u sebe nebo 
vozit v autě třeba rok. Velmi vhod-
ný je třeba na dovolenou, nikdy se 
nezkazí! A pokud po čase vyschne 
a ztvrdne, můžete ho třeba 
namočit do kávy, nastrouhat do 
jogurtu nebo do rajské omáčky.   

Nejžádanějšími perníky jsou ale 
všechna dárková balení v krásných 
kazetách, perníky jsou plněné 
a ojediněle zdobené, najdete 
tvary s motivem Zelené brány, 
hlavy koně, znakem města nebo 
čtyřlístkem pro štěstí. Časté jsou 
zakázky šité na tělo, tvar i zdobení 
perníku vyjadřuje například 
zájmy a koníčky obdarovaného, 
hudební nástroje, sportovní náčiní 
a mnoho dalšího. Tyto zakázky 
pak umocňují nejen originalitu 
Janošovy receptury perníkového 
těsta, ale také tradici výtvarného 
vyjádření a nevšední umění zdob-
nosti perníkové sladkosti. 

Přijďte se podívat do Janošovy 
prodejny v ul. K Polabinám 
1895 nebo v Jindřišské 2025 na 
Karlovině. Svým přátelům, kteří 
jsou zdaleka, můžete doporučit 
perníkový e-shop s dárkovým 
balením perníku, na stránkách 
www.pardubickypernik.com. 
Zakázkový perník najdete na: 
www.pernikjanos.cz. 

Těší se na vás kolektiv 
odborníků z dílny Pavla Janoše – 
perníkáře roku a Krále perníku®. ❚

představujeme

Mistr Josef Janoš – srdce na Světovou výstavu v Bruselu 1958  
2x foto: archiv dílny Pavla Janoše
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Výrazně posílené Dynamo 
chce zaútočit na nejvyšší příčky
❙❘ Nový extraligový ročník 
už je v plném proudu, 
pardubické Dynamo 
pod miliardářem Petrem 
Dědkem získalo hráče 
se zkušenostmi z repre- 
zentace a hodlá se poprat 
o titul.

ROMAN MÁLEK

PARDUBICE – Pro zdejší hokejový 
tým to byly turbulentní časy. V se-
zoně 2019–2020 „perníkáři“ balan-
covali nad sestupovou propastí. 
Zbídačený klub, jenž přitom v éře 
samostatné české extraligy osm-
krát skončil mezi třemi nejlepšími, 
přičemž třikrát jeho hráči dokonce 
zvedli nad hlavu pohár pro mistra, 
tenkrát od pádu do nižší soutěže 
zachránila mise miliardáře Petra 
Dědka. Dynamu tehdy zaplatil 
posily, tým se zachránil a Dědek 
se přihlásil do výběrového řízení 
města na koupi klubu. V červnu 
2020 se pak stal jeho většinovým 
vlastníkem a v uplynulé sezoně 
tým skončil na celkově slušném 
šestém místě. Pro právě začínající 
extraligovou sezonu si ale Dyna-
mo klade ještě vyšší cíle. 

Tým trenéra Richarda Krále 
totiž výrazně posílil. V brankovišti  
Dominikem Frodlem z Plzně, 
v obraně hlavně někdejším elitním 
sparťanským bekem Janem 
Košťálkem a v útoku reprezen- 
tačním forvardem Adamem 
Musilem. „Rozhodly ambice. 
Od té doby, co klub převzal 
pan Dědek, jde celá organizace 
nahoru. Vyrůstal tu táta i strejda. 
Stalo se to, co se mělo stát. Věřím, 
že Pardubice dostaneme na top  
místa, kam patří,“ prohlásil Musil 
na konci června při představení 

v novém týmu. Z dalších posil 
si realizační tým hodně slibuje 
od kanadského beka Dennise 
Robertsona a útočníků Davida 
Cencialy, Marka Hecla a dalšího 
exsparťana Roberta Říčka.

A cíle? Nemohou být jiné než 
nejvyšší. „Cíle a vize jsou potře-
ba. Jsou krátkodobé cíle, což je 
stabilizace a pročištění. A tím 
dlouhodobějším je, že každý rok 
chceme a budeme hrát o titul,“ 
prohlásil už vloni v listopadu 
Dědek v rozhovoru pro MF Dnes. 
A jeho slova se naplňují. ❚

sport

Soupiska HC Dynamo 
Pardubice pro sezonu 
2021/2022
Brankáři
Dominik Frodl (25 let), Milan 
Klouček (23 let), Jakub Soukup 
(26 let)

Obránci
Michal Hrádek (19 let), Jan Kolář 
(34 let), Jan Košťálek (26 let), Juraj 
Mikuš (32 let), Jakub Nakládal 
(33 let), Dennis Robertson (30 let), 
Ondřej Vála (23 let), Jan Zdráhal 
(30 let)

Útočníci
Lukáš Anděl (23 let), Matěj 
Blümel (21 let), Anthony Camara 
(27 let), David Cienciala (25 let), 
Marek Hecl (23 let), Filip Koffer 
(20 let), Robert Kousal (30 let), 
Denis Kusý (24 let), Adam Musil 
(24 let), Matej Paulovič (26 let), 
Patrik Poulíček (28 let), Ondřej 
Rohlík (20 let), Ondřej Roman 
(32 let), Robert Říčka (32 let)

Trenérský tým
Richard Král (hlavní trenér), 
David Havíř (asistent trenéra), 
Petr Sýkora (asistent trenéra), 
František Brázdil (trenér 
brankářů)

Nejbližší zápasy
7. kolo, pá 24. 9. 18:00
Dynamo Pardubice –  
 Motor Č. Budějovice 

8. kolo, ne 26. 9. 17:20
Mountfield HK –  
 Dynamo Pardubice 

9. kolo, út 28. 9. 17:00
Dynamo Pardubice –  
 Karlovy Vary 

10. kolo, pá 1. 10. 18:00
Bílí Tygři Liberec –  
 Dynamo Pardubice 

11. kolo, ne 3. 10. 17:00
Dynamo Pardubice –  
 Rytíři KladnoFoto: hcdynamo.cz

Foto: hcdynamo.cz
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názory 
zastupitelů

Závodu míru zaslouží vylepšit. 
Nejen měnit asfalt za „zámkovku“
DOMINIK BEČKA, zastupitel, Piráti

Dosavadní opravy nábřeží Závodu míru často 
konzervovaly jeho stav z osmdesátých let. 
Tohle sídliště si ale zaslouží lepší budoucnost. 
I z opozičních lavic pomáháme připravit plán, 
jak ho do ní posunout.

Nábřeží Závodu míru, nejlepší „paneláková“ 
adresa v Pardubicích. Blízko do centra i na 
nádraží, majestátní zeleň a Labe jako klenot 
rámující toto jedinečné sídliště. Stavělo se 
v osmdesátkách. A v posledních letech se 
velmi pomalu, postupně opravuje.

Jde o hodně významnou část Pardubic. 
Domov tisíců lidí a hned dvou památných du-
bových alejí. Oblíbený „procházkový“ cíl mno-
ha dalších Pardubáků. Spojku mezi dvěma 
mosty centra města – Wonkovým a Kapitána 
Bartoše. Jeho správu má ale na starosti 
náš městský obvod s rozpočtem ve vyšších 
desítkách milionů namísto magistrátu, který 
pracuje s miliardami korun ročně. Každý „nový“ 
kus tak stojí spoustu práce a úsilí. Je vlajkovou 
lodí investic pro celý rok. A bez získání dotací 

na něj prostě není dost peněz. O to víc mrzí, 
když po tak urputné snaze vesměs konzervu-
jeme stav z osmdesátých let. Rozbitý asfalt 
jen nahradí šedá zámková dlažba. Přibude pár 
technických prvků. Možná kontejnery dosta-
nou novou ohrádku. Nelogická místa, nemísta 
zůstávají.

Posezení mezi auty a odpadky
Krásným drobným příkladem může být 
loni obnovený „kruhový objezd“ pro chodce 
s posezením mezi auty a odpadky u domu 
č. p. 1857. Další bolístky celého sídliště zůstá-
vají neléčené nebo jen zčásti léčené. Soulad 
všech druhů dopravy – auta, MHD, pěší, kola. 
Málo dobrých míst k odpočinku, k setkání se 
sousedy. Špatné spojení s okolními ulicemi.

Proč se to děje? Sídliště se zatím opravuje 
podle bezmála deset let starého plánu – 
studie. Projekty si jej pak ještě často význam- 
ně zjednodušily. Za deset let se ale stala 
spousta věcí. Staví se nový obří obchoďák 
na Palackého. Na místě současného au-
tobusového nádraží vzniknou byty. Areál 

Prokopky ožije budovou pojišťovny a dalšími 
stavbami.

Zároveň mnohem lépe víme, že nás bude 
čím dál víc trápit horko a nedostatek vody. 
Potřebujeme zlepšit a chránit zeleň od 
velkých alejí po drobné levné zásahy. Namísto 
prázdných neudržovaných ploch mohou 
vzniknout nová pobytová místa. Je třeba 
doplnit a sladit mobiliář. Chybí cyklostojany, 
vybavení zastávek MHD nebo voda ve formě 
pítek a mlžítek. A namísto cest pořád leckde 
najdete jen vyšlapané pěšinky.

S tímhle vším má pomoci nová studie, která 
bude podkladem pro lepší obnovu Závodu 
míru. Vznikne i díky pirátským připomínkám. 
Z opozičních lavic pomáháme psát zadání 
tak, aby výsledek byl co možná nejlepší. 
Nechceme ji soutěžit jen na nejnižší cenu, ale 
i na kvalitu. Věřím, že se povede zapojit i místní. 
Jako řadový opoziční zastupitel vám ale můžu 
přímo nabídnout jediné: napište mi. Rád vás do 
celého procesu zatáhnu a vaše názory a přání 
předám dál. Víc hlav víc ví.  ❚

dominik.becka@pirati.cz

Čtvrt milionu ročně schovaných za igelitem
JIŘÍ ČÁSLAVKA – zastupitel,  
nezávislý za Piráty

Určitě pamatujete na prodejnu 
sportu na Karlovině, v přízemí 
budovy úřadu. Zavřela loni a od té 
doby zůstává tenhle 150metro-
vý opravený obchod v centru 
Pardubic prázdný. Městský obvod 
v něm chtěl postavit kanceláře 
a novou recepci úřadu za 3,5 mil-

ionu. Půlku, 1,75 milionu, měl platit 
sám, druhou magistrát. Ten se 
ale k její úhradě neměl, v rozpočtu 
města se ne a ne objevit. Už loni 
v září jsme proto obvod zavázali, 
že bez té městské půlky sám 
rekonstruovat nezačne. Přesto v 
obvodním rozpočtu ale jeho podíl 
dlouho zůstával. Jednička loni 
pracovala se 49 miliony, takže 
když vám bezmála dva zůstávají 

bez užitku, není to zanedbatel-
né. Letos v červnu jsme proto 
peníze navrhli uvolnit na nutné 
opravy chodníků ve Štrossově 
a Gebauerově ulici – a povedlo se. 
Soutěž na jejich opravu vyhlásili 
radní na konci srpna a bagry se 
do nich mají zakousnout ještě na 
podzim. Za zalepenými výlohami 
ale zůstává ladem přes čtvrt 
milionu v naději, že tam někdy 

vznikne hezčí úřad. O obchod se 
už v dubnu zajímala firma, která 
by si ho i sama upravila na gastro 
provoz. Radní ji odmítli. Předchozí 
nájemce přitom platil čistý nájem 
přes 22 tisíc měsíčně bez daně, 
270 tisíc ročně. Samozřejmě 
primárně do magistrátní kasy 
namísto obvodní. Ale myslím, že 
by se ANO na velké a ANO na 
malé radnici mohli na něčem 
domluvit.  ❚

caslavkajiri@gmail.com

Město láká nové obyvatele na úkor těch současných 
FILIP SEDLÁK – zastupitel 
za Naše Pardubice –  
Nechme město rozkvést 

V Pardubicích žiju celý svůj život. 
Za těch již bezmála 40 let jsem 
zaznamenal mnoho změn svého 
rodného města. Některé lepší, jiné 
horší. Mezi ty horší bych zařadil 
neustálou snahu a tendenci 
zastavět každý travnatý kousek 
země. S tím se teď roztrhl pytel. 
Proluky, které byly různě mezi jed-
notlivými domy, místa, kde si děti 
mohly hrát. Bylo zde třeba hřiště 
nebo jen místo pro pobíhání psů 

či parčík. A najednou tam vyroste 
několikapatrový dům. Okolo 
přibydou auta, vše se vybetonuje 
a zmizí stromy, klid a pohoda. 
S nervozitou ve svém nitru sleduji 
tento stále sílící trend a vím, že lidí, 
kteří podobnou stísněnost také 
cítí, je stále více a to je často nutí 
se stěhovat z města pryč. Bohužel 
je to tak, že podobně jako telefon-
ní operátor, který cílí své nabídky 
na nové zákazníky a těm stávají- 
cím slevy nenabízí, tak mám 
pocit, že našemu městu neleží na 
srdci kvalita života současných 
obyvatel, ale snaží se přilákat 

imaginární nové tím, že se tady 
postaví další a další bytové domy, 
aby prý měli mladí kde bydlet. 
Jaksi se zapomíná na to, že mladí 
na ty nové předražené byty jen 
tak snadno nedosáhnou a koupí 
to někdo jako investici a byt často 
zůstane i prázdný nebo funguje 
jako ubytovna. A během jarních 
měsíců jsem dostal další ránu, 
když jsem se dozvěděl, že na 
třech místech v okolí Sakařovi 
ulice se plánuje mohutná výstav-
ba ve vnitroblocích. Místním se 
kvalita života a celkově vyžití 
výrazně zhorší. Bohužel odbor 

hlavního architekta na magistrátu, 
který by takové zásahy měl ze své 
podstaty hlídat, naprosto selhal, 
sklapnul podpatky a dal kladné 
závazné stanovisko k těmto 
stavbám. Tím hodil několik stovek 
současných rezidentů přes palu- 
bu. A tím začala moje práce na 
tom, abych se tyto nápady poku-
sil zastavit. Moje aktivita v tomto 
bodu je výrazně rozsáhlejší  
a přesahuje možnosti tohoto 
článku, ale vše se dočtete na naší 
stránce www.nasepardubice.cz.  ❚

sedlak@nasepardubice.cz, 
tel.:605 910 794
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volný čas

Křížovka  

Sudoku  SNADNÉ OBTÍŽNÉ

V TAJENCE NAJDETE ZAČÁTEK LATINSKÉHO PŘÍSLOVÍ: 
 „. . ., O NĚMŽ NEVÍME, DOKUD HO NEZTRATÍME.”  
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ZÁPIS PROBÍHÁ V ZÁŘÍ OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA 

VŽDY OD 16.00 DO 18.00 HODIN NA RECEPCI 

TANEČNÍHO STUDIA - UL. 17. LISTOPADU ČP. 216 

(AREÁL VADAS)

TA N E Č N Í  S K U P I N A

děti  s rodiči  od 2,5 let
děti  baby od 4 let
děti  mini od 6 let
děti  od 8 let
junioři  od 12 let
dospělí  od 16 let
rodiče od 25 let
break dance od 9 let

více informací na webu 
WWW.T-BASS.CZ
IG: TS _T_BASS
FB: Taneční skupina T-BASS
+420 603 976 337
přihlášky na e -mail:  
T-BASS@EMAIL.CZ 
(ke stažení na www.t-bass.cz)
pro začátečníky 
lekce 1x týdně  

P
A

R
D

U
B

IC
E

RV
21
00
54
8/
01

www.facebook.com/Cestovatelsky.Festival.Pardubice

w w w.cestovatelskyfestival.cz

CONGRESS CENTRE PARDUBICE
13. - 21. 11. 2021

Partneři:

Generální partner:

KOUDELKA
tiskárna

Kluci v triku

CREOplan s.r.o.CREO
Petr
 Hromádko

campingcars.cz

Za podpory:

Martin Šonka, Pavel Liška, Honza Revai, 
Petr Jan Juračka a další...
84 přednášek
Cestovatelský KVÍZ
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51
6/
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