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Poselství husitského 
faráře

Další předzahrádky 
ano či ne?

Potravinářská škola 
je unikátem

Soutěže o ceny 

říjen /3/ 2020

Konec velkých prázdnin.Konec velkých prázdnin.
Přiznám se, že jako ředitelka 

mateřské školky jsem prázdniny 
vlastně neměla ráda. Všechno 
se najednou změnilo. Kolegyně 
odjížděly na dovolené a na pár 
týdnů se dokonce zavřela celá 
školka. Ale hlavně, mně chyběly 
děti. A nejvíc ty, které jsme všich-
ni znali po tři roky, a ony nás 
teď opouštěly. Vyrostly nám 
před očima a po prázdninách 
z nich už byli hrdí prvňáčkové. 

Teprve s vnoučaty se všechno 
změnilo a já se těšila na prázdni-
ny snad víc než ty děti. 
Na těch pár týdnů, které budu 
moci strávit se svými vnoučaty, 
jejichž rodiče odjedou na za-
slouženou dovolenou bez dětí, 
aby se jim po nich začalo už 
po pár dnech stýskat.

Jako starostka městského 
obvodu jsem se ovšem letos 
na prázdniny netěšila. Mohl, 
a vlastně dodnes za to může, 
koronavirus. Změnil k horšímu 
všechno, co jen mohl a zkom-
plikoval život seniorům, dětem 
i jejich rodičům. Prázdniny začaly 
už na jaře, přibylo karantén 
i pozitivních testů a stále jsme se 
s ním nevypořádali.

Začíná nový školní rok. Nebu-
de jednoduchý pro nikoho z nás. 
S rouškami a dezinfekcemi nebo 
bez nich. A proto dovolte, abych 
nám všem popřála co nejrychlejší 
konec velkých prázdnin.

Snad vás v této těžké době 
potěší náš zpravodaj, v němž 
se nejen věnujeme aktuálním 
tématům, která trápí naše oby-
vatele, ale i podnikatele našeho 
obvodu, ale nechybí ani zábava 
nebo malinko z historie Vašeho 
obvodu.

Vaše starostka
Alena Stehnová
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 „Jak začal nouzový 
stav, tak hodně lidí 

nemělo roušky. Začali 
jsme je šít po večerech 
se ženou a dětmi. Ty 
mám tři,“ zdůvodňuje 
lámanou češtinou svůj 
prvotní záměr Hong 
Phong Do. Podle 
svých slov jich kolem 
stovky rozdal v blíz-
kém domě, kde bydlí, 
další dával jako dárek 
k zakoupenému zboží, 
kolem tří set jich přinesl 
i na Úřad městského obvodu Pardubice I.

„Velmi nás to překvapilo, samozřejmě 

namské komunity, bylo pro nás příjemným 
zjištěním,“ dodává starostka Stehnová.

Rodina prodavače Honga Phonga Doa 
byla nadmíru výkonná, rodiče většinou šili, 
děti materiály stříhaly. Sám se ještě stejně 
jako jeho žena narodil ve vietnamském 
hlavním městě Hanoi, do České republiky 
přiletěl za prací před deseti lety. „Je to tady 
pro mě homeland, druhá vlast, mám to 
tady rád, i když podnikání je čím dál těžší. 
Stále rostou náklady, hlavně za energie, jsou 
poměrně vysoké daně,“ říká závěrem viet-
namský podnikatel.

Text a foto: Bohumil Roub

Vietnamský podnikatel šil 
s rodinou po večerech roušky
Stovky jich mají doma senioři z našeho obvodu

Pan Hong Phong Do má, stejně jako tisíce jeho krajanů, také pronajatý obchůdek, 
kde prodává textil a další zboží. Sídlí na Palackého třídě a byl nejspíš jedním z prvních 
z vietnamské komunity, který se rozhodl ochránit své sousedy, ale i zákazníky 
před zákeřným koronavirem.

příjemně. První várku jsme 
dali Oblastní charitě 

Pardubice, pak jsme je 
sami rozváželi našim 
seniorům,“ vzpomíná 
starostka MO1 Alena 

Stehnová. „Když 
si na začátek 
pandemie vzpo-
menete, tak 
opravdu roušky 
nebyly nikde 
k sehnání. Šil je, 
kdo mohl, že se 
ale tak rychle za-
pojí i lidé z viet-

Historické souvislosti
Příslušníci vietnamské národnosti 

začali pobývat na území komunistického 

Československa díky mezivládní dohodě 

se Severním Vietnamem na zvyšování kvalifi-

kace. Jednalo se o desetitisíce vietnamských 

občanů mezi lety 1956–1967 a dále zejména 

po roce 1973. Po pádu komunistického 

režimu v Československu se mnoho Vietnamců 

rozhodlo zůstat, jelikož pro ně byla zdejší 

situace z ekonomických důvodů výhodnější, 

než návrat zpět do Vietnamu. Vietnamská 

migrace pokračovala v průběhu 90. let a nyní, 

začátkem 21. století, se počet Vietnamců 

žijících na území Česka stále zvyšuje. Druhá 

generace Vietnamců už jsou zde narozené 

děti, odmala vystavené působení české/evrop-

ské kultury. Po občanech Slovenska a Ukrajiny 

jde o početně největší cizineckou skupinu 

v Česku. Jejich počet nelze přesně vyčíslit, 

odhaduje se mezi 60 až 100 tisíci. Vietnamci 

v Česku často podnikají zakládáním si vlast-

ních malých obchodů s potravinami, nazývané 

jako večerky. Jde často o rodinné obchody 

s malou plochou a základním sortimentem. 

Vietnamští obchodníci dokážou díky nižším 

nákladům na provoz působit i v oblastech 

s nižším obratem. 
(zdroj: wikipedie) br

130.VELKÁ 
PARDUBICKÁ
SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

11. října 2020

24. října 2020 Závěrečný dostihový den

www.zavodistepardubice.cz
Pardubické závodiště

DS_VP_60_210.indd   1 02/09/2020   09:38
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Rodiče Ježíše utíkají na začátku 
Matoušova evangelia před lidskou 
zlobou vládnoucího krále ze své 
země do cizího Egypta, aby 

zachránili sebe a své dítě. Mnohdy máme 
strach o naše nejbližší. Strach poutá stra-
chujícího se k tomu, čeho a o co se strachuje 
a je reakcí na stávající nebo hrozící konkrétní 
nebezpečí. Společensky negativní vlastností 
je jeho nakažlivost, mluvit potom můžeme 
o toxicitě strachu a jeho nakažlivosti. Jeden 
z největších přínosů biblického textu je 
rozlišení mezi bázní, strachem a úzkostí. 
Bázeň patří pouze Hospodinu a nikomu 
jinému. Je bázní před Stvořitelem, před tím, 
kdo nám darovává život a udržuje jej. Bázeň 
jako výraz víry, která se projevuje i spojením 
s chválou. Úzkost je o naše nejbližší, nebo 
i o nás samé, jak nás Pán života a smrti 

nakonec posoudí. To poslední je strach. 
Strach z budoucnosti provází člověka 
v každé době, z různých příčin osobních či 
společenských. Současná otevřená společnost 
je šancí a zároveň ohrožením. Reakce na pocit 
ohrožení jsou rozmanité, od křečovitého volání 

Poselství husitského faráře: 
„Strach nás vždy zotročuje, 
zatímco naděje nás činí lidskými.“
Vážení čtenáři,
byla mi nabídnuta možnost napsat kratší text na současné téma pro aktuální číslo Pardubické 
jedničky. Rozmýšlel jsem se, co by bylo pro dnešní dobu charakteristické. Rozhodl jsem se 
proto napsat o strachu. Fenomén strachu doprovází lidi již od počátku a je součástí lidské 
bytosti a její existence. S rozvojem poznání je nejobsáhleji zpracován v psychologii, fi losofi i 
a dalších vědách. Někde tvoří i jeden z hybných počátků příběhu. 

po ztracených jistotách až po všeprostupující 
aktivismus nejrůznějšího zabarvení. Evan-
gelium pojednává mnohokrát o strachu. 
Ježíš o něm promlouvá ke svým učedníkům 
a v tom okamžiku padne pravděpodobně 
největší evangelijní výzva: „Nebojte se!“ 
V evangeliích se objevuje v různém kontextu 
a jejími adresáty jsou různí lidé. Evangelium 
je zde především světem, který je jakoby 
naruby. Obrací nám, obyčejným lidem, náš 
svět každodenního shonu, strachu a úzkosti 
vzhůru nohama. Co je důležité pro velké 
a mocné tohoto světa, je v evangeliu na 
po-sledním místě a naopak. Vládci a tyrani, 
vzbuzující strach, jsou zde vzpomenuti pouze 
pro strach, který vyvolávají. Nepatrní však nikdy 
zapomenuti před Bohem nejsou. Stejně tak 
evangelium obrací i to, čeho se lidé strachují 
vzhůru nohama. Výzva „Nebojte se!“ je potom 
jedním ze základních poselství evangelia. 
Strach může člověka ovládnout a učinit 
z něj otroka, vázaného na předmět svých 
obav nebo věcí, které se podle něj mohou 
stát. Strach se snaží člověka vlastnit a právě 
kvůli němu lidé v historii činili věci nehodné 
dobrých a spravedlivých lidí. Evangelium 
mluví o vypořádání se se svými obavami 
a strachem. Do jaké míry se člověk vypořádá 
se strachem, do té míry je silný. Přání, které 
v dnešní době můžeme všichni mít, je svým 
skutečným rozměrem evangelijní, totiž: 
„Nebojte se!“ Strach nás vždy zotročuje, 
zatímco naděje nás činí lidskými.

Jan Rokyta 
– farář Československé církve husitské, Pardubice

Dva lístky na Velkou pardubickou pro jednoho z vás a po dvou lístcích 
na závěrečné dostihy pro dva z vás. To jsou ceny od Dostihového spolku Pardu-
bice, které můžete získat, pokud správně odpovíte na otázku: “Kdo byl posled-
ním vítězem ve Velké pardubické se Slavia pojišťovnou v roce 2020? Správné 
odpovědi s vaším příjmením a tel. č. posílejte na redakce@pardubicka1.cz, 
na adresu úřadu nebo vhoďte do Schránky důvěry ve vestibulu Úřadu městského 
obvodu Pardubice I (vpravo). Hodně štěstí!

Soutěž o ceny - dostihový kvíz

“ S P E K T R U M
P O S K Y T OVA N Ý C H  S L U Ž E B

J E  Š I R O K É
– od výplní stavebních otvorů, jako
jsou okna a dveře, přes dodávky

střech,
rekonstrukce a zateplení,

až po revitalizace domů.
Disponujeme i vlastní truhlárnou.”

P ř í m é  ko n t a k t y  n a  m a j i t e l e ,
c h a l u p y,  c h a t y,  p e n z i o n y,  a p a r t m á n y, ke m p y,  s r u b y,

č i  u b y t o v á n í  v  s o u k r o m í .

w w w. c h a l u p y - u b y t ov a n i . c z
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Patrik Dospěl

Tato otázka rozhodně nemá snadné řešení a není možné vymys-

let postup, který by vyhovoval všem (občanům žijícím v centru města, 

zdejším podnikatelům,..). Nicméně pravdou je, že k centru města noční 

život zkrátka patří, osobně si ho jinde ani neumím představit (a myslím, 

že to tak má většina měst). Případné rozšíření perimetru by mohlo mít 

dva pozitivní dopady – jedním z nich by bylo méně diskriminační posta-

vení provozoven, které jsou od vymezeného perimetru jen pár metrů, nicméně 

pro ně již platí jiná pravidla. Druhým přínosem by mohlo být širší rozprostření lidí, 

kteří by se jinak pohybovali pouze v okolí Pernštýnského náměstí. Řešení to jistě 

není dokonalé a jeho výsledek je nejistý, ale bylo by dobré se nad tímto zamyslet. 
dospel.patrik@gmail.com
◆◆◆◆◆

Rozšířit provoz až do půlnoci, ano či ne a proč?
Odpovídají zastupitelé obvodu.

Vladimír Martinec

Jednou je to centrum města, tak k němu patří i noční život, 

a i když mi asi spousta lidí vyčiní, já bych byl pro rozšíření alespoň 

o Karlovinu a Tyršovy sady. Sám na Karlovině bydlím, okna se dají 

zavřít, bydlím v centru, tak s tím musím počítat. Lidé se chtějí bavit, 

tak bychom jim to měli umožnit, zároveň bychom pomohli i místním 

podnikatelům, kteří u nás odvádějí daně. Pokud se udrží určitá míra hlasitosti, 

nebude tam vyhrávat nad míru reprodukovaná hudba, tak proč ne? 
vladimirmartinec@seznam.cz
◆◆◆◆◆

Jiří Lejhanec

Předzahrádky po půlnoci a do půlnoci je velmi ožehavé 

téma a těžko se to dá řešit plošným opatřením. Rozumím rozhod-

nutí v centru města z důvodu oživení a cestovního ruchu nechat 

předzahrádky do půlnoci. Je to pěkný pohled, kdy ve večerních 

hodinách za teplého večera procházíte centrem města, kde se baví 

lidé. Jsem rád, že to v Pardubicích mohu 

Jiří Kotyk

Jsem jednoznačně pro zachování stávajících pravidel. 

Jinak budeme do budoucna stavěni před další a další požadavky 

na rozšiřování perimetru. Je však třeba důsledně kontrolovat 

dodržování městské vyhlášky a nebát se i větších sankcí. Jiným 

možným řešením je městskou vyhlášku zrušit. 
jiri.kotyk@seznam.cz
◆◆◆◆◆

Alena Stehnová, 

Na celý problém je třeba se podívat 

ze dvou stran. Ze strany majitelů restaurací 

s předzahrádkami a obyvatelů, kteří bydlí v blíz-

kosti provozoven. Ve středu města je otevírací 

doba předzahrádek stanovena (je určena hranice) 

vyhláškou města do 24:00 hodin. Další vzdálenější předzahrádky 

ve většině případů mají otevřeno do 22:00 hodin. Pokud hosté 

v předzahrádkách restaurací setrvávají, musí se přesunout 

do interiérů restaurací, kde bývá provoz stanoven na pozdější čas.

Na druhou stranu musíme brát ohled i na ty, kteří se 

potřebují vyspat a 22. hodina je pro ně krajním časem, aby si 

odpočinuli pro časné vstávání do práce (řidiči dopravy, zdravot-

níci, lidé ve směnném provozu...). Klid na usínání potřebují i děti.

Chci upozornit i na okolnost, že všechny městské obvody 

umožnily bezplatné provozování předzahrádkek, čímž např. MO Pardubice 

I nevybere za poplatky značně vysokou fi nanční částku - je to ze strany obvodu 

dar za fi nanční propad v čase uzavření provozen.

Směrnice města Pardubic je závazným dokumentem, který je nutné 

dodržovat, jinak bohužel přicházejí sankce. Co lze? Směrnice není dogma 

a dle potřeby se v průběhu času může měnit.

Mysleme i na druhé, žijeme společně v jednom krásném městě Pardubice.
alena.stehnova@umo1.mmp.cz
◆◆◆◆◆

... téma

Zahrádky u restaurací během léta

zažívat a dostáváme se tímto v očích návštěvníků od malých pustých měst spíše 

k letoviskům z letních dovolených. Je jasné, že se to lidem zde bydlícím úplně 

nelíbí, ale to hold centrum všech vyspělých měst takto má a musí s tím obyva-

tel tak exponovaného místa počítat. Nyní druhý pohled okolních restauračních 

zařízení, kde ve 22:00 stojí strážník s pokutovým blokem, namátkou restau-

race St. Patrick a Beseda, které jsou také v centru, a samozřejmě celá řada 

dalších. Proč ony nemohou uspokojovat své zákazníky? Kdo to má určit? A co 

lidé v okolí, co jdou ráno do práce a hluk z ulice je v létě budí den co den? 
Jiri.Lejhanec@umo1.mmp.cz
◆◆◆◆◆
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Už při svém schva-
lování si vyhláška získala 
řadu odpůrců především 
z řad podnikatelů, kteří ji 
označovali za diskriminační. 
Omezení pohybu osob v do- 
bě pandemických opatření 
opět tuto otázku vyvolalo, 
protože náhle docházelo 
k velké koncentraci lidí 
u provozoven s delší ote-

vírací dobou předzahrádek. 
Na městský obvod se obra-
cejí podnikatelé, kteří jsou 
opakovaně, ač přiznávají, že 
i částečně vlastní chybou, 
sankcionováni za porušování 
vyhlášky. Argumentují opět 
mj. diskriminací, protože se 
jejich provozovny nacházejí 
třeba jen pár desítek metrů 
od vyznačeného perimetru. 

Z pohledu městského 
obvodu Pardubice I by 
rozšíření provozní doby 
mohlo ulehčit centru a jeho 
obyvatelům, na druhou stra-
nu by zhoršilo život jiným 
lidem v jiných lokalitách. 

 (br)

Dominik Bečka, Ondřej Beran, Jiří Čáslavka, 

zastupitelský klub Pirátů

Vyvážit aktivní život ve městě se zdravím (a 

ano, jde o zdraví) jeho obyvatel není snadné. Možná 

proto by kompromis politici neměli vymýšlet sami, ale 

vyvolat a řídit diskusi místních občanů i podnikatelů. 

Hned v tomto zpravodaji jsme třeba mohli zvát 

na první z veřejných debat. Lze i lépe využít sociální 

sítě a přímo kontaktovat provozovatele restaurací 

a zástupce SVJ a družstev - také není žádná raketová 

věda. Je přitom možné se bavit o řadě úprav. Dnes 

musí zahrádky zavřít v deset hodin, jen Pernštýnské 

náměstí s třídou Míru může každý den fungovat až 

do půlnoci. Nebránili bychom se rovnějším pod-

mínkám na území našeho obvodu a města. Namísto 

půlnoci lze pak provoz zahrádek prodloužit třeba 

jen do jedenácti, a nebo, jen některé dny v týdnu, 

v pátek a sobotu. Značná část podniků v centru Par-

dubic stejně nemá déle otevřeno. Město má ale žít 

celodenně, nejen v noci. Jak k tomu mohou pomoci 

radnice? Při rekonstrukci ulic a dalších veřejných 

prostranství na ně přivádět lidský rozměr. Místa, 

kde se můžete zastavit, která vás nebudou nutit jen 

rychle projít. Pobytové funkce, jak říkají odborníci. 

Pardubice si na to zaplatily hned několik kvalitních 

koncepcí nebo strategií. Když ale dojde na samot-

né stavby, často se jen obnoví povrchy a fungování 

místa se k lepšímu příliš nemění. Na kvalitních pro-

stranstvích se zahrádky, obchody a další „soukro-

mé“ funkce přirozeně doplňují s uličním prostorem. 

V Pardubicích může být příkladem třeba Karlovina 

nebo okolí Kulturního domu Dukla. Nejde jen o pár 

akcí za rok, ale o místa běžného setkávání. Mohou je 

pomoci vytvářet i úřady. V Praze najdete „městské“ 

židle a stolky, Brno letos rozmístilo v centru města tři 

stovky lehátek a kde chybělo, doplnilo občerstvení. 

Místa takhle vytvořená nemusí nutně fungovat jen 

do noci, lidé je přirozeně používají v průběhu celého 

dne. A kde jsou lidé, není smutno a pusto. (A jsou 

tam i peníze.) 

dominik.becka@pirati.cz
◆◆◆◆◆

Ze statistiky městské policie
Strážníci pravidelně každý den provádějí kontrolu dodržování provozní doby restauračních 

zahrádek. Kontrolu provádí hlídky v terénu, i stálá služba kamerovým systémem. Za měsíc 
červenec bylo provedeno 31 kontrol. Pouze ve 4 případech bylo zjištěno porušení provozní doby, 
kdy strážníci předali oznámení správnímu orgánu. 

Jinak, co se rušení nočního klidu týká, tak za měsíc červenec jsme přijali 73 oznámení 
z toho 25 na hluk z podniku. V 17 případech nebylo rušení nočního klidu potvrzeno (na místě byl 
klid nebo byla provozovna uzavřena), v osmi případech se jednalo buď o hlasitou hudbu v rámci 
řádné provozní doby, nebo kuřáky postávající venku před podnikem. V jednom případě vyjížděli 
strážníci k oznámení na rušení nočního klidu, kdy personál restaurace odmítal vpustit po zavírací 
době skupinku osob, ta poté začala hlasitě zpívat před podnikem. Do příjezdu strážníků však 
místo opustila. 

Daleko více oznámení na rušení nočního klidu přichází například obecně na hluk zvenku 
či od sousedů. V průběhu července tvořila tato oznámení z uvedených 73 víc jak polovinu – 48 
oznámení. Ve 29 případech nebylo oznámení potvrzeno a v 19ti případech ano. Za rušení 
nočního klidu lze uložit sankci až do výše 10 tisíc korun. 

Lucie Kmentová – mluvčí Městské policie Pardubice

Rozšířit provoz předzahrádek do půlnoci 
i mimo nejužší centrum města?
Předzahrádky u restauračních zařízení mají dle platné vyhlášky města omezený 
provoz do 22. hodiny. Výjimkou jsou ta, která sídlí na centrálním historickém
Pernštýnském náměstí a jeho nejbližším okolí, kde smějí návštěvníci konzumovat 
až do půlnoci. Perimetr oblasti je (viz mapka) vymezený ulicí Jahnova, náměstím
Republiky, zámeckým parkem a Příhrádkem, Bělobranským náměstím a ulicí 
Na Třísle. Později k těmto „občerstvovnám“ přibyla ještě zařízení na třídě Míru.

... historické Pernštýnské 
náměstí je před půlnocí 
pochopitelně nejživějším 
místem města. Některým 
podnikatelům se to ale nelíbí.
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Již dlouho před osmou hodinou 
stáli někteří nedočkaví a netrpěliví 
prvňáčci se svými rodiči před brá-

nou školy. Těšili se, že si vyzkouší školu 

„Veverkovská“ škola nanečisto
Na vstup do školy se většina děti velmi těší, některé o něco méně, ale všechny mají 
obavy z velké změny, která je čeká. Dvoudenní adaptační kurz „Škola nanečisto“,
 který Základní škola Bratranců Veverkových pořádala letos již poosmé, 
dětem pomáhá seznámit se se svou novou školou, paní učitelkou, vychovatelkou, 
se spolužáky a také navázat i první kamarádské vztahy. Naši budoucí prvňáčci 
absolvovali kurz ve dnech 26. a 27. srpna 2020. 

číslice, objevovali geometrické tvary, snažili 
se přiřadit počty předmětů k číslům, hráli si 
s pohádkami. Samozřejmě si prvňáčci také 
vyzkoušeli interaktivní tabuli. Paní učitelky 
byly velmi překvapeny, že se všechny děti 
uměly tiskacími písmeny podepsat. V prů-
běhu prvního dne si ještě společně prohléd-
ly školu. Zjistily, kde je družina, tělocvična, 
jídelna, toaleta, jazyková učebna, pracovna 
informatiky, výtvarný ateliér a další. V závě-
ru „exkurze“ také navštívily ředitelnu.

Druhý den žáčci pracovali s paní psy-
choložkou ve „veverčím“ ateliéru. Seznamo-
vali se pomocí pohybových aktivit a roz-
ličných her pro rozvoj komunikace. Obě 
odpoledne pak prvňáčci trávili v družinkách 
a na školním hřišti s paními vychovatelka-
mi, které pro ně taktéž připravily zajímavý 
a pestrý program. Každý den pro ně paní 
kuchařky připravily chutnou svačinu a oběd.

Adaptační kurz zpříjemnil dětem vstup 
do nového kolektivu a do prostředí, kam 
budou chodit následujících devět let. A tak 
se na opravdový první školní den všichni 
moc těšili. 

Leoš Šebela – ředitel ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice
Foto: archiv ředitele, Text a fotografi e: Bohumil Roub

... z našich škol

nanečisto, posadí se do lavic a zahrají si 
na velké školáky. Přivítal je pan ředitel, 
poté si je převzaly paní učitelky a společně 
se všichni odebrali do svých krásně nazdo-
bených tříd, kde hráli různé seznamovací 
hry a „učili se“ - kreslili, hledali písmenka, 

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 
10. 000 VÝTISKŮ

Pro malé živnostníky výrazné slevy! Jsme tu 
pro Vás, ne vy pro nás:
Co pálí vás, pálí i nás. Svěřte se nám. 
Když ne mailem na redakce@pardubic-
ka1.cz, tak nám napište a vhoďte námět 
do „Schránky důvěry“ umístěné 
ve vestibulu úřadu za divadlem.
Chcete tady inzerovat? Za pár korun oslovit víc 
než 20 tisíc lidí?
Pište na obchod@pardubicka1.cz nebo přímo 
volejte na tel. 776295201. 
Všechny informace včetně archivu vy-
dání jsou na: www.pardubicka1.cz

SCHRÁNKA DŮVĚRY 

je tu pro ty z Vás, kteří neradi 

nebo vůbec nepoužíváte 

internet a nechce se vám 

používat služeb České pošty. 

Můžete sem vhodit Vaše 

stížnosti nebo připomínky 

k činnosti úřadu, přivítáme 

i pozitivní ohlasy na to, co se vám naopak 

v centru Pardubic líbí. Pokud s námi soutěžíte 

a neposíláte odpovědi mailem, vhodťe je s Vaším 

kontaktem právě do této schránky. Je umístěna 

ve vestibulu Úřadu městského obvodu Pardu-

bice I (naproti recepci) v ulici U divadla 

č. p. 828 v Pardubicích.
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7

Kupodivu 
artikuluje 
bezvadně. 

Až moc. “Rád bych dostal naši ulici tam, kde 
byla. Vedle nás se nastěhovali takzvaní nepři-
způsobiví, už tady není krásný život, jako 
před šesti sedmi lety,” začíná vyprávět svůj příběh 
obyvatel domu v Bulharské ulici, umístěném 
ve slepé ulici jen coby kamenem dohodil k hlavní 
křižovatce.

“Slovo bordel špatně vystihuje to, co se 
tady děje. Rodiče se baví do brzkých ranních 
hodin na zahradě ve vnitrobloku, děti včetně 
těch nejmenších jsou bez dozoru na ulici. Hrají 
tu fotbal, ječí, když se je někdo z nás pokusí 
okřiknout, se zlou se potáže,” přibližuje situaci 
v nově vznikající vyloučené lokalitě v Pardu-
bicích bývalý výborný muzikant. Prý se nebojí 
odvety, je připraven bojovat za každou cenu. Už 
ne tak jeho sousedka, která vykukuje z blízkého 
okna. Chce zachovat anonymitu. “Když jsem 
nedávno ještě kouřila, koukala z okna jako 
dnes, chtěli po mně ti smradi cigaretu. Když 
jsem odmítla, hned začali řvát - chcípni, stará 
babo,” říká mi mimo záznam.

Jan Struk podle svých slov zjistil, že něko-
lik rodin nepracujících rodičů sponzoruje stát 
doplatky na bydlení. S majitelem sousední 
nemovitosti se prý několikrát snažil spojit, ale 
vždy byl požádán o trpělivost. Ta mu ale teď 
došla. Když nepřišla po letech náprava, vyhledal 
si možnost, jak situaci řešit. V petici, kterou 
mu už podepsala většina nejbližších sousedů, 

všichni nájemníci, žádá Bulharskou ulici pro-
hlásit za bezdoplatkovou zónu. Tzn., například 
po vzoru Kladna, usiluje o to, aby stát v určité 
lokalitě nepřispíval nepracujícím nájemníkům 
na nájem, který pobírají pak majitelé nemovi-
tostí. “Je to klasický obchod s chudobou, kvali-
ta života je tu teď pro nás na nule, nevyspíte se, 
sousedé se bojí vyjít ven, všude v okolí je nepo-
řádek, navíc mám podezření, že se tu obchoduje 
s drogami. Policie je tu každou chvíli,” zpovídá 
se dále Jan Struk. Chtěl by, aby se mohl starat 
o své nájemníky a poskytovat jim za rozumný 
nájem komfort bydlení v samém centru města.

“Přítomností nepřizpůsobivých, kteří se 
baví i v přilehlých Bubeníkových sadech, trpí 
i podnikatelé. Byla tu krásná restaurace, kterou 
vedla manželka bývalého hejtmana Rabase, ale 
nevydržela to. Teď se odsud jen vozí pizza. Jak 
dlouho vydrží kadeřnictví, nevím,” připojuje 

Zabrání petice a stížnosti 
vytvoření vyloučené lokality U kostelíčka?
 V suterénním krámku Bylinkový šálek činžovního domu v pardu-
bické Bulharské ulici, jen kousek od potravin U kostelíčka, mě vítá
sympatický muž, možná v mém věku (nedaleko padesátky).
Podává mi ruku na pozdrav a přes koronavirová nařízení jeho 
pravici přijímám. Jenže není to od něj stisk chlapa, prsty jsou
pokroucené, můj hostitel Jan Struk se klepe jako osika, své tělo
nezvládá. Nabídne mi posezení na malém gauči, sám se omlouvá, 
že raději postojí. Kvůli postižení, jež se mu prý znásobila přistěhováním 
nových sousedů. Na první pohled člověk zlomený osudem, s výrazně
podlomeným zdravím. Avšak, jak záhy zjistím, velký bojovník.

Drobný podnikatel chce vytvořit z Bulharské ulice bezdoplatkovou zónu

Jan Struk, který se obrátil i na starostku měst-
ského obvodu Pardubice I Alenu Stehnovou, 
která bydlí poblíž. “Bydlím v okolí a sama vím, 
že zde žijí problémoví lidé - hluk, nelibá vůně, 
nepořádek kolem nedalekých kontejnerů... 
A že jde o tříděný odpad, nevadí, televize a jiný 
odpad umístí vedle kontejnerů. Podnikatelé, 
kteří zde měli své podniky, zanedlouho pro-
vozovny zrušili. Těžce se zde žije s nepřizpůso-
bivými sousedy,” říká k tomu sama starostka. 
Dodává, že nedávno přijala na úřadu pana 
Struka, který dorazil se stížností a peticí od 
občanů. “Co s tím? Moje kompetence mají 
svou hranici, ale lidsky mně to nedá a budu to 
řešit, budu informovat ty, kteří by občanům 
v Bulharské ulici mohli pomoci,” dává naději 
lidem v Bulharské ulici starostka místně přísluš-
ného obvodu.

autor textu a fotografi í: Bohumil Roub
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8

GOčárova architektura v Pardubicích Pardubická 

Škola je v současnosti v rámci středních 
odborných škol skladbou studijních 
a učebních oborů a dlouholetou 
tradicí jedinou školou tohoto typu 

v České republice. Připravuje žáky na budoucí pro-
fesní uplatnění v technologickém mana-gementu 
pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších 
potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře 
ekonomicko - administrativní na poskytování 
služeb v různých typech gastronomických a jiných 
fi rem a živností. Jak si škola vede, sdělil v rozho-
voru pro P1 její ředitel Zdeněk Zitko. 

Jaký je trend zájmu o vaše studijní obory?
Škola v současné době nabízí čtyřleté obory 

zakončené maturitní zkouškou (Analýza po-
travin a Technologie potravin), tříleté obory 
zakončené výučním listem (Kuchař - číšník, 
Pekař, Cukrář, Prodavač) a dvouleté nástavbové 
studium (Technologie potravin). Největší zájem je 
v posledních letech o obory zakončené maturitní 
zkouškou. Velký počet zájemců zaznamenáváme 
u oborů Cukrář, Kuchař - číšník a velmi nás těší 

zvýšený zájem o pekařské řemeslo. Uvítali bychom 
větší zájem o obor Prodavač, který je stále velmi 
perspektivní a žádaný z pozice poptávky možných 
zaměstnavatelů.

Kolik nastoupí v září do školy studentů?
V novém školním roce ve škole přivítáme 

kolem 400 žáků. Studium zahájí v prvních 
ročnících 120 nových žáků.

Promítá se do studijních osnov neustálé 
zkvalitňování technologií a jak se daří škole 
na tyto skutečnosti reagovat?
Škola byla v roce 2016 ministrem zemědělství 

České republiky jmenována Centrem odborné 
přípravy. Může tak v letech 2016 - 2021 čerpat 
fi nanční prostředky z dotačního programu 21. 
Centra odborné přípravy na nákup učebních 
pomůcek investičního charakteru do laboratoří, 
pekařských a cukrářských dílen školy. V posledních 
pěti letech byly nakoupeny učební pomůcky 
celkem za osm miliónů korun. S nakoupením 
moderních učebních pomůcek souvisí i obecně 
zkvalitňování výuky odborných předmětů. Škola 

má silné sociální partnery, zejména potravinářské 
fi rmy, které umožňují našim učitelům pracovní 
stáže ve svých fi rmách a žákům souvislou učební 
praxi. Tím je škola schopná reagovat na nové trendy 
a zařazovat nové poznatky do školních vzdělávacích 
plánů. Za velmi důležitou považuji celkovou 
rekonstrukci budovy (zejména generální oprava 
střech a oken) v celkové hodnotě 40 miliónů korun. 
Ukončení se předpokládá v říjnu 2020.

Máte zpětnou reakci, kde našli 
vaši absolventi uplatnění?
Průběžně získáváme informace o uplatnění 

našich absolventů a těší nás, že většina bývalých 
žáků najde uplatnění ve svém či příbuzném oboru. 
Někteří úspěšně pokračují ve studiu na vysokých 
školách. V této souvislosti je důležité zmínit oslavy 
100. výročí založení školy, které proběhly 13. – 14. 
září 2019. Školu navštívilo 1200 absolventů, kteří 
měli možnost si školu po letech znovu prohlédnout, 
setkat se svými učiteli a sdělit své životní příběhy. 
Velmi nás potěšilo, že většina absolventů byla a je 
věrna svým oborům, které na škole absolventi 
studovali.

Proč byste studium na SPŠPS doporučil?
Jsem pevně přesvědčen o tom, že škola má 

co nabídnout. Škola má svým potravinářským 
zaměřením velkou budoucnost. Stále více se 
zajímáme o to, co vlastně jíme, jaké jsou tech-
nologické postupy výroby potravin, analyzujeme 
potraviny z hlediska vlivu na zdraví člověka, více 

Potravinářská škola 
v Pardubicích

... z historie

Pardubice mají v celorepublikovém 
školském systému jeden jednoznačný 
primát. Střední průmyslovou školu 
potravinářství a služeb Pardubice 
(SPŠPS), kterou naleznete na území 
městského obvodu Pardubice I, 
a to na konci Sukovy třídy 
na náměstí Republiky.

Studenti pardubické potravinářské školy mají přístup k moderním technologiím v modernizovaných 

laboratořích (foto č. 1), účastní se různých soutěží, kde patří mezi nejlepší (2), ale rovněž jezdí na 

praxe, kde si ověřují své teoretické znalosti tzv. v terénu (3).

nám záleží na zdravém životním stylu a kvalitní 
potravina je jeho nedílnou součástí. Máme skvělé 
zázemí (moderními pracovišti se díky velkým 
investicím staly školní pekárny a cukrárny, mikro-
biologická laboratoř, učebny pro výuku výpočetní 
techniky, multimediální učebny pro výuku cizích 
jazyků atd.). Na vysoké úrovni je přístrojové 
vybavení odborných učeben.

Co máte v plánu do budoucna?
Dalším velkým záměrem je v co nejbližším 

možném období začít s rekonstrukcí chemic-
kých laboratoří v celkové hodnotě devět miliónů 
korun. Našim cílem je udržet a posílit postavení 
školy v síti odborných škol, přispívat k vytváření 
prostředí důvěry, pochopení, vzájemného respektu 
mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci 
školy. Usilujeme o to, aby pomyslné brány školy 
opouštěli po skončení studia pro praxi či studium 
náležitě připravení jedinci, mladí, sebevědomí 
a vyrovnaní lidé otevřeni novým pracovním 
a životním výzvám.

Foto: archiv školy, autor textu Bohumil Roub

Ředitel Zitko: „Těší nás, že většina bývalých žáků 
najde uplatnění ve svém či příbuzném oboru.“
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Své působiště v Pardubicích našla v roce 1945

Původně mlynářská škola loni oslavila 
sté výročí od svého vzniku

Za c. a k. monarchie v roce 1911 byla 
zřízena v Úsově na severní Moravě 
na zámku Lichtensteinů německá 
mlynářská škola. Nedostatečný 

prostor vedl v roce 1914 k přeložení školy do 
jihomoravské Břeclavi, kde působila - jak jinak 
- s německým vyučovacím jazykem až do roku 
1919. Toho roku byl vyslán z Pardubic do Břeclavi 
profesor průmyslové školy strojnické (dnešní stará 
budova Univerzity Pardubice na nám. Legií) ing. 
Karel Bramberger, bývalý konstruktér továrny na 
mlýnské stroje J. Prokopa a synové, aby převzal 
vedení mlynářské školy v Břeclavi. 

Už v září 1919 zasedlo do školních lavic 
v Břeclavi prvních 25 českých a slovenských 
chlapců, aby absolvovali dvouletou mlynářskou 
školu, event. pětiměsíční kurzy. Museli být starší 
16 let, být absolventy tří tříd měšťanské školy a mít 
za sebou jednoroční praxi ve mlýně. 18. prosince 
1922 byla škola zestátněna, roku 1924 se jejím 
ředitelem stal dr. ing. Jan Žák, dosavadní rek-
tor VUT v Brně. Roku 1932 dostala škola název 
„Státní československá odborná mlynářská 
a pekařská škola“. Devatenáctileté působení 
školy v Břeclavi skončilo v letech 1928 – 39 na-
cistickou okupací.

Škola našla roku 1945 nové působiště 
v Pardubicích, a to zásluhou fi rmy Prokop 
a průmyslového referenta ing. Jana Žemly (nar. 
1908), rodáka z Bošovic u Velkých Klobouk, jenž 
vyučoval už od roku 1926 na břeclavské škole. 
Byl žákem vynálezce turbíny Viktora Kaplana. 
Za nacistické okupace úzce spolupracoval s kpt. 
Tomášem Býčkem z paravýsadku Barium, absol-
ventem školy.

Po únorovém puči roku 1948 pokračoval 
Žemla v ilegální činnosti a po varování opustil 25. 
listopadu republiku. Obvinili jej v nepřítomnosti 
z iniciace vraždy horlivého „svazáka“, studenta 
Obchodní akademie v Pardubicích L. Krátkého 
a odsoudili jej k trestu smrti. Dnes již víme, že 
vražda byla provokací StB, aby kauza odstarto-
vala nezákonné politické procesy na Pardubicku. 
Profesor Žemla odešel přes Německo do USA, 
kde zemřel roku 1972 jako vážený konstruktér.

Komunisté však zatkli školníka F. Capouška 
(1914 – 1984), který se vrátil s podlomeným 
zdravím z jáchymovských dolů po 4,5letém 
věznění za pokus o přechod státní hranice 

na západ. Stárek školního mlýna 
J. Tománek (nar. 1913) byl zatčen 
roku 1953 a odsouzen na 2,5 
roku za neoznámení trestného 
činu, tedy útěku ing. Žemly. Byl 
stárkem školního mlýna vybudo-
vaného roku 1945 fi rmou Prokop 
v budově bývalého Průmyslového 
muzea (postaveného roku 1931 
při příležitosti otevření Celostátní 
výstavy tělesné výchovy a sportu 
v Tyršových sadech - na fotografi i 

z archivu školy), jež byla po druhé 
světové válce přidělena škole. Mlýn 
je stále historicky cennou technickou 
památkou.

Autor: PhDr. Jiří Kotyk, Ph. D. 
(historik a zastupitel MO1)

Použitá literatura: Ing. Karel Müller, SPŠT – 75. 
výročí, 1. Sešit ediční řady AB – Zet Pardubicka,

Vydala společnost pro rozvoj Pardubicka (1994)

... z historie
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Ohlédnutí za Pardubickým 
festivalem vína 2020

Toho se rozhodně 
držely tři tisícovky 
návštěvníků Par-

dubického festivalu vína, který 
hostil tradičně koncem srpna 
pardubický zámek a přilehlé valy. 

Podle Vinařských úsměvů 
znají vinaři osm druhů vína, a to 
bílé a červené, dobré a špatné, 

... fotoreportáž

Už staří Moravané s oblibou říkali, 
že kdo se při víně směje, ten déle žije.

drahé a levné a zadarmo či 
za peníze. V Pardubicích své 
produkty předvedlo přes 50 
vystavovatelů jak z tradičních 
evropských vinařských oblastí, 
tak třeba i z Latinské Ameriky. 
Pořadatelé byli limitováni 
maximální účastí, a tak neměli 
ani šanci zlomit loňský rekord, 
kdy bylo na akci pět tisíc lidí. 
Přestože tentokrát byla navýsost 
lákavá i páteční Vinařská noc 

s hudební produkcí od kapel 
Acoustic band, Ready Kirken 
a eNDee. Pořadatelé ihned 
po zavření zámeckých bran začali 
s přípravou dalšího ročníku, při 
kterém by ještě více rádi využili 
venkovních prostor zámku.

 (br) Foto: Bedřich Práchenský

Největším tahákem vinařského 

večera na pardubických 

zámeckých valech, vedle 

domácích a zahraničních vín, 

byla bezesporu pardubická ka-

pela, známá po celé republice, 

Ready Kirken.
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12. - 15.
listopadu 2020
CONGRESS CENTRE 
PALÁC PARDUBICE

DAN BÁRTA
MARTIN ŠONKA
HONZA REVAI 
A PAVEL LIŠKA 
KAREL LOPRAIS
JOSEF VRTAL
Dále se můžete 
těšit na 4 křty 
knížek od 4 autorů.

Sobotní koncert 
READY KIRKEN 
a SABRAGE

www.facebook.com/Cestovatelsky.Festival.Pardubice

www.CESTOVATELSKYFESTIVAL.cz
Mediální partneři:Webový partner:

Partneři:

CREOplan s.r.o.CREO

Petr
 Hromádko KOUDELKA

tiskárna
Kluci v triku

campingcars.cz

Za podpory:
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Thanh Špetlíková, kte-rou znají lidé ze seriálů 
v televizi. Dále si pozornost zaslouží Honza 
Révai a Pavel Liška a jejich známí Vandráci. 
Nebo Pepa Vrtal z Autosalonu na Primě, který 
bude povídat o cestování se dvěma dcerami. 
Další jména jsou Martin Pisařík a jeho příběhy 
Po jedné stopě Afrikou. Nebo Honza „Tráva“ 
Trávníček a Klára Kolouchová jako jedni 
z nejznámějších českých horolezců. Roman 
Zach připraví povídání napříč Indonésií, 
chybět nebudou Petr Horký nebo Miroslav 
Bárta, který je známým českým egyptologem. 
Neradi bychom na někoho zapomněli, tak ještě 
například Marek Slobodník a jeho putování 
na Pionýru nebo Slávek Král, který putuje se 
svým psem Corey po světě. A pak naše tipy, 
na které se velmi těšíme. Vladimír Váchal 
a jeho povídání o Iránu. Marek Žďárský 
a jeho povídání o žití s gorilami, Martin 
Doleček a jeho cesta kolem světa lodí, Pavel 
Svoboda a jeho Kolumbie, Matouš Vinš, 
Honza Macháček a další a další. V neposlední 

řadě cestovatelé žijící 
v Pardubicích jako jsou 
Petr Jan Juračka, Vláďa 
Hauk, Jirka Kalát, Dominik 
Barták… 

Je toho opravdu hodně.
Děkuji za rozhovor. 

Bohumil Roub 

Listopadová vůně exotiky a dálek
Kongresová hala Atrium Paláce Pardubice ožije v termínu od 12. do 15. listopadu 
vůní dálek a exotických míst celého světa. Uskuteční se tu už pátý ročník 
Cestovatelského festivalu (CF), kterým provedou osobně samotní cestovatelé. 
O historii i současnosti hovoří mluvčí CF Kristýna Moučková.

Jak vznikl nápad uspořádat CF a jak 
na nabídku se ho zúčastnit reagovali 
oslovení přednášející?

Nápad na festival se rodil v našich hlavách 
několik let, ale neustále jsme ho posouvali. 
Zhruba po pěti letech přemýšlení jsme 
se rozhodli ho uspořádat tři měsíce před 
vybraným termínem a povedlo se to. Festival 
byl neznámý pro přednášející, ale nakonec se 
nám i na první ročník povedlo domluvit takřka 
hvězdné obsazení.
Festival první den začínal přednáškou dr. 
Miloslava Stingla a pak jsme přivítali spousty 
dalších známých cestovatelských jmen. 

Komu měl být CF původně určený a mění se 
postupně nějak jeho zaměření a dramaturgie?

Festival je stále zaměřený pro všechny, kdo 
mají rádi cestování, které láká cestování ať 
už do dalekých končin nebo třeba i po České 
republice. Všude na světě najdete krásná místa.

Kdo jsou vaši diváci, z jakých sociálních 
a věkových skupin se skládají?

Doufáme, že naši diváci jsou ze všech 
sociálních skupin. A ohledně věku? Najdete 
u nás návštěvníky všech věků. Třeba přednášky 
Jakuba Vágnera navštěvuje spousta dětí.

Čekali jste, že se postupně CF dostane 
do stávajících rozměrů?
Nečekali, to je pravda. Je to velký závazek 
přemýšlet, jak dále festival rozvíjet a domlouvat 
zajímavá povídání pro naše diváky. 

Jaký bude letošní CF, určitě jako akce podob-
ného typu bude i CF ovlivněný koronavirem?

Stále věříme, že vše dobře dopadne a festival 
bude minimálně stejně dobrý, jako v minulosti, 
že koronavir náš festival nějak zásadně 
neohrozí. Ale v dnešní době ohledně pořádání 
akcí nevíte nic a je to pro pořadatele těžké 
období.

Kdo bude podle vás největším „tahákem“ 

Přednášky 
známého lov-
ce exotických 
ryb Jakuba 
Vágnera 
patří k těm 
nejnavštěvo-
vanějším.

Mluvčí Cestovatelského festivalu Kristýna 

Moučková rovněž ráda cestuje.

a koho byste v třeba v budoucnu chtěli 
pro CF získat?

V tomto ročníku jsou všichni přednášející 
opět velmi zajímaví cestovatelé. Bude možné 
slyšet vyprávění ze všech kontinentů. Povídání 
o více než 50 zemích, křty knížek, možnost 
popovídat si s cestovateli po celou dobu 
festivalu. Je toho hodně, ale  vy chcete i ta 
jména. Dan Bárta - známý zpěvák, který je 
znám kromě zpívání i svou velkou vášní pro 
vážky, bude povídat o cestování po světě za 
jeho velkou vášní a pak ještě bude následovat 
Danův koncert. Vše v ceně jedné vstupenky. 
Poté stojí za zmínku Martin Šonka - velká 
hvězda Red bull air race, 9 násobný vítěz 
Dakaru Karel Loprais. Máme velkou radost, 
že naše pozvání přijal Pavel Pavel, který 
povypráví o Velikonočních ostrovech. Dále Ha 
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AQUA ZA CENU VSTUPU
DO 50 M BAZÉNU

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9. 3. DO 29. 6. 2020 kromě státních svátků a školních prázdnin

www.aquapce.cz

50 M BAZÉN, TOBOGÁN, 
SKLUZAVKU, DIVOKOU ŘEKU, 
VLNOBITÍ, VÍŘIVKY 

Akce platí pro jednorázové vstupné i pro abonenty.

VŠE ZA JEDNU CENU!

PŘIJĎTE SI UŽÍT

10

Ristorante da Pepa
v Hotelu 100

Přijďte ochutnat naše denní
a snídaňové menu, novou podobu má
i náš jídelní a nápojový lístek.
Těší se na Vás celý tým restaurace
Ristorante da Pepa a Hotelu 100.

Kontakt
HOTEL 100
Kostelní ulice č.p. 100, 530 02 Pardubice
ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Hana Stará
Mobil: (+420) 603 140 187,
Tel.: (+420) 466 511 179
E-mail: hotel100@hotel 100.cz

Otevírací doba
RESTAURACE
A KAVÁRNA
Po–Ne
11.00–21.00
Snídaně:
Po–Pá 7.30–10.00
So–Ne 8.00–10.00
Denní menu:
Po–Pá 11.00–14.00
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„Letošní roč-
ník byl 
náročný od 

samotných příprav. Nad 
vodou nás držela veřejnost, 
která nám prostřednictvím 
sociálních sítí vyjadřovala 
velikou podporu. Dlouho se 
nevědělo, co vlastně bude, museli 
jsme se připravit hned na několik 
variant a vlastně do posledního 
dne před startem, i během celé 
akce jsme byli ve střehu, že se vše 
může mávnutím proutku změnit. 
Denně jsme na ranních a večerních 
poradách řešili otevřené scénáře. Chtěl 
bych poděkovat týmu, že skvěle šlapal. 
Jsme již sehraní a nemusíme si nic dlouze 
vysvětlovat,“ ohlíží se za letošním sportováním na 
soutoku hlavní manažer projektu Pavel Stara. „Když 
přihlédnu ještě k vedrům, která provázela celých 
devět dnů, smekám před návštěvníky, a hlavně 
opět báječnými dobrovolníky, že díky ochotě 
a úsměvům pomohli udržet ve Sportovním parku 
skvělou atmosféru,“ poděkoval Pavel Stara.

Úplnou novinku v programu byla Foxconn 
skatepark Pardubice freestyle zóna. Ta byla po celou 

dobu konání sportovního parku 
k dispozici dětem a veřejnosti. 
Lidé si mohli vyzkoušet jízdu na 

rampě, jízdu zručnosti, k dispozici 
byla půjčovna BMX kol a koloběžek, 

včetně chráničů a helem. Vyvrcholením 
programu byl závod Monster Energy 

Grand BMX – ofi ciální závod o titul mistra ČR 
ve freestyle BMX v minirampě. Tento závod, 
který se naposledy konal v roce 2016, se jel ve třech 
kategoriích a přilákal nejlepší jezdce této disciplíny 
z České republiky. 

Na Sportparku nechyběly míčové kolektivní 
sporty, bojové sporty, improvizovaný atletický areál, 
typicky americký baseball nebo zase typicky česká 

Občas i zatoulaný veterán 

se mezi omladinou 

v parku snaží rozpome- 

nout na dobu, kdy byl 

stejně mrštný a ohebný 

jako oni

tenisová 
hra dřevěnou 

pálkou. Příchozí si ale mohli třeba 
zahrát nohejbal na podivně zakřiveném 

ping - pongovém stole. A samozřejmě se řádilo 
i na vodě, ať už na klasických lodích nebo na stále 
oblíbenějších paddleboardech. Vyjmenovat vše ani 
nelze.

Příští rok oslaví park páté narozeniny. „I když 
se bude konat olympiáda v Tokiu, nepředpokládáme 
změnu názvu ani posun termínu naší sportovní 
akce. Druhý srpnový týden je už osvědčený termín, 
na který jsou lidé zvyklí. Navíc díky spolupráci 
s Českým olympijským výborem je vyšší šance, že 
u nás přivítáme známé české 
olympioniky,“ nastínil vizi 
pro příští rok Pavel Stara. 

(br), foto: Bedřich prácheňská

Maminky zatínají pěsti, 

tatínkové zuby a všichni dou-

fají ve svého nového Vláďu 

Martince a další hvězdné 

gladiátory mířící na stupně 

vítězů

10

Přes úmorná vedra se ve Sportparku Přes úmorná vedra se ve Sportparku 
vystřídalo přes 60 sportovních klubů Pardubickavystřídalo přes 60 sportovních klubů Pardubicka
Přes šedesát sportovních klubů se prezentovalo na letošním Sportparku Na špici 
a opět si do něj, i přes tropická vedra, našly cestu tisíce rodičů s dětmi, 
aby si hlavně ratolesti vyzkoušely sporty tradiční, ale i jim naprosto neznámé.
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Východočeské divadlo vstoupilo 
do 111. divadelní sezóny
Po letních prázdninách, kdy v divadel-

ním zákulisí pardubického stánku Thálie 
probíhaly úklidové práce a nutné opravy, 
ve Východočeském divadle opět panuje čilý 
ruch – v dekoračních dílnách se vyrábějí 
kulisy chystaných her, v krejčovně se 
rozběhly šicí stroje, na jevišti se „oprašují“ 
inscenace ze stávající nabídky repertoáru, 
ve zkušebnách se zkouší nové tituly a večery 
už znovu patří divákům… V nadcházející 
již 111. sezóně plánuje divadlo uvést sedm 
nových titulů – pět v Městském divadle 
a dva na komorní Malé scéně ve dvoře. 

Sezónu 2020/21 zahájí 
v říjnu na Malé scéně 
tajuplný milostný trialog 

Venkov současného britského 
dramatika a překladatele 
Martina Crimpa inscenovaný 
režisérem Januszem Klimszou. 

Premiéry na velkém jevišti Městského divadla 
odstartuje v listopadu Noc na Karlštejně, 
proslulá mimo jiné díky nesmrtelným melodiím 
Karla Svobody. Populární muzikál v režii Petra 
Novotného bude na konci sezóny přesunut 
na letní scénu na Kunětické hoře.

Režisérka Kateřina Dušková již chystá dra-
matizaci úspěšného románu Kateřiny Tučkové 
Žítkovské bohyně, kterou plánuje uvést na prk-
nech Městského divadla v lednu roku 2021.

Druhá premiéra roku 2021 se uskuteční 
na Malé scéně ve dvoře, kde diváky jistě potěší 
volné pokračování úspěšného Normálního 
debila tentokrát s názvem Normální debil 2: 
Osmdesátky aneb Kalendárium. Komedii na-
psal a režírovat bude Robert Bellan.

V březnu režisér Radovan Lipus 
na jevišti Městského divadla 

představí text 
Lenky 
Lagronové 
Jako břitva 
– divadelní 
obraz 
Boženy 
Němcové, 
ženy, jež 
překonala 

svou dobu nejen jako spisovatelka. 
Následovat bude muzikálová komedie 

Pekařova žena, inspirovaná stejnojmenným 
fi lmem francouzského režiséra Marcela Pagno-
la. Muzikálová adaptace s šansonovými melo-
diemi, kterou připravuje režisér Petr Gazdík, 
bude mít v Pardubicích českou premiéru.

Sezónu 2020/21 završí v Městském 
divadle komedie Zahradní slavnost 
o nezadržitelném vzestupu nenápadného 
kariéristy, kterou napsal Václav Havel již v 60. 
letech minulého století a proslavil se jí po celém 
světě. „Znepokojivě aktuální inscenací si mimo 
jiné připomeneme desáté výročí úmrtí Václava 
Havla, režírovat ji bude Břetislav Rychlík,“ říká 
dramaturgyně Jana Pithartová.

Naplánovaný repertoár budou znovu 
doplňovat i scénická čtení z cyklu INprojekty 
na Malé scéně ve dvoře a nové poetické 
večery v Poediu v klubu.

Radek Smetana, 
PR manažer VČD

TAJENKU (dokončení vtipu Honzy Lušovského) 
zjistíte po vyškrtání všech slov ze seznamu, 
když zbývající písmena si přečtete po řádcích.

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ : AERONAUTKA; AKVAMARÍN; AUTORITA; 
AZTÉK; INCHEBA; KOLONOSKOPIE; KONTOKORENT; NARVIK; 
OPTOMETR; ORGANISMUS; ROZHOVOR; SAMOMAT; STARO-
BRNO; STRAŠIDLO; SURREALISTA; TINTÍTKO; TOSKÁNSKO. 
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