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Domácím zápasem s  Ostravou 
vstoupili do  nové sezony 2014/2015 
basketbalisté BK JIP Pardubice. Loňští 
semifinalisté nejvyšší české soutěže čás-
tečně obměnili hráčský kádr: odešli Corey 
Muirhead, Travis Nelson, Michal Čarnecký 
a  Samuel Faifr, novými členy týmu jsou 
slovenský křídelník Dušan Pandula, pivot 
Ondřej Kohout (oba přišli z  Prostějova) 
a  pětadvacetiletý americký křídelník Jo-

Východočeská hokejová derby ožila 
v  minulé extraligové sezoně, kdy si to 
opět mezi sebou na ledové ploše v naší 
nejvyšší hokejové soutěži rozdávají Par-
dubice a  Hradec Králové. Teď je tu ale 
pro všechno nová výzva – derby mezi 
Univerzitou Pardubice a  Univerzitou 
Hradec Králové. Univerzitní derby bude 

Dopravní podnik dovybavil svůj 
vozový park informačním systémem 
TYFLOSET®. Díky dotaci od  Statu-
tárního města Pardubice z  Programu 
podpory bezbariérovosti ve  výši 436 
tisíc korun se podařilo nainstalovat za-
řízení do zbývajících 64 vozů, kde toto 
zařízení dosud chybělo. „Dotace slouží 
pouze k pořízení těchto zařízení, vlastní 
instalaci přijímače, antén, hlásičů, uve-
dení do provozu, revize a další náklady 

Pardubická stopa na Mistrovství světa v ROB

Basketbalisté vstoupili do další sezony

ČEZ Arena uvidí univerzitní hokejové derby

Od září jsou vozy MHD vybaveny systémem pro nevidomé cestující

V  první polovině září se konalo 17. 
Mistrovství světa v radiovém orientačním 
běhu. Pořadatelská země Kazachstán pro 
závod vybrala krásnou oblast národní-
ho parku Burabay, asi 200 km severně 
od hlavního města. Hned po prvním pro-
běhnutí v lese se bylo na co se těšit. Terén 
připomínal okolí Máchova jezera – čisté 
borovicové lesy, skalky a zvlněný terén.  

Česká výprava odjela do dějiště šam-
pionátu o týden dříve a zúčastnila se tré-
ninkového kempu, který pro zájemce po-
řadatelé připravili. Ukázalo se, že během 
přípravných tréninkových závodů se or-
ganizátoři teprve učili zacházet s novou 

seph Wall. Na  soupisce figuruje třináct 
hráčů, přičemž sedmi z  nich je 23 let 
a  méně – věkový průměr současného 
pardubického týmu činí 24,6 roku.

V duchu sloganu „Žijeme tu s vámi“ 
pardubický klub připravuje několik 
projektů. Novinkou je projekt spor-
tovních kroužků, nazvaný Sportování 
s  basketbalem, který je určen dětem 
z  mateřských škol, pokračuje tradice 

odehráno v  pardubické ČEZ Areně, její 
kapacita činí 10 194 míst.

Historicky první derby obou výcho-
dočeských univerzit uvidí pardubická 
ČEZ Arena ve  středu 8. října 2014. 
Patronem univerzitního derby je le-
gendární brankář Dominik Hašek, který 
pochází z Pardubic a studoval tehdejší 
Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. 
V týmech smí nastoupit pouze hokejis-
té, kteří jsou studenty univerzity v aka-

si nese dopravní podnik sám ve vlastní 
režii“, říká ředitel dopravního podniku 
Ing. Tomáš Pelikán. 

Systém TYFLOSET® pro nevidomé 
je navržen jako jednotný systém pro 
všechny druhy akustického informová-
ní a  orientování na  území ČR. To zna-
mená, že nevidomý obsluhuje jeden po-
velový vysílač, kterým aktivuje všechny 
akustické a hlasové informační a orien-
tační systémy.

technikou, organizovat start, cíl a  snad 
i stavět tratě. To naše závodníky utvrdilo 
v tom, že během mistrovství musí počítat 
se vším a nic je nesmí zaskočit. A během 
samotných závodů se to opravdu vyplati-
lo. Několik ztracených autobusů na start, 
ne zcela fungující technika, hodně neob-
vyklé tratě a několik dalších technických 
či organizačních problémů. S tím vším si 
však Češi poradili a přivezli si celkem 25 
cenných kovů. 

Mezi českými reprezentanty byli i par-
dubičtí závodníci. V kategorii juniorů nás 
reprezentoval Martin Šimáček a  vedl si 
skvěle. Hned v prvním závodě na klasic-

úspěšných soutěží BasketMalování 
(ve  spolupráci s  Pardubickou krajskou 
nemocnicí) či Fandíme Bekse (mateřské 
školy) i úzká spolupráce s Dětským do-
movem Pardubice a základními školami. 
Dění v  klubu mohou fanoušci sledovat 
nejen na webových stránkách a na face-
bookovém profilu, ale nově i na Twitteru, 
absolutní novinkou bude projekt živého 
televizního vysílání – všechna domácí 

demickém roce 2014/2015. Program 
univerzitního derby začíná v  17 hodin, 
kdy se ČEZ Arena otevře, utkání začne 
v 18 hodin.

Vstupenky lze zakoupit např. na  po-
kladnách ČEZ Areny. Slevu mohou stu-
denti uplatnit po předložení platného stu-
dentského průkazu na pokladnách arény 
a také na Katedře tělovýchovy a sportu 
Univerzity Pardubice v Kunětické ulici.

Dopravní podnik města Pardubic a. s. 
zajišťuje v den, kdy se poběží 124. Velká 
pardubická (12. října), kyvadlovou  pře-
pravu  diváků  na závodiště. 

Trasy posilových spojů:
Z  Polabin, Sluneční po  trase Běle-

hradská ul. – Masarykovo nám. – Hl. 
nádraží, Albert HM – Závodiště.

ké trati v pásmu 144 MHz si doběhl pro 
bronzovou medaili a  v  dalším závodě 
v pásmu 3,5 MHz se stal mistrem světa. 
Společně s Jakubem Šromem a Robertem 
Polákem (oba z Bílovic u Brna) se stali 2x 
mistry světa v týmové soutěži. V dalších 
závodech potvrdil svou formu 4. místem 
ve sprintu a 5. místem ve foxoringu. 

V  kategorii žen startovaly hned 
dvě Pardubačky – Veronika Krčálová 
a  Alžběta Léharová. Zkušenější Vero-
nika zabojovala ve sprintu a přivezla si 
stříbrnou medaili. Spolu pak v  týmové 
soutěži vybojovaly třetí místo.

utkání budou živě přenášena na portá-
le TVCOM.cz i  s  komentářem, součástí 
bude také před a pozápasové studio. 

Domácí zápasy bude Beksa hrát 
v  ČEZ Areně a  na  Dukle, po  dokončení 
přístavby Sportovní haly Dašická se pře-
sune právě tam. Informace o dění v klu-
bu naleznete na  webových stránkách 
www.bkpardubice.cz.

Z Dubiny, sever po  trase Na Drážce 
– Dašická ul. – nám. Republiky – Masa-
rykovo nám. – 17. listopadu – Teplého 
– Závodiště.  

Z Dubiny, točny přes Židov – Sakařovua 
ul. – Nám. Republiky – Masarykovo nám. – 
17. listopadu – Teplého – Závodiště.

Z Hlavního nádraží přes nadjezd Pa-
ramo na zast. Závodiště.

Více informací na www.dpmp.cz.

Jan Hrabal, mluvčí HC Pardubice

Jitka Šimáčková, ROB Pardubice

René Peška, BK Pardubice

Jitka Malinská, DPMP a.s.
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na Velkou pardubickou
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