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PARDUBICE - Minulou středu 
tomu bylo přesně osm let od chvíle, 
kdy ze svítkovského letiště odstar-
toval první let na pravidelné lince 
ruské společnosti Transaero Airlines 
do Moskvy-Domodedova. Poté při-
bylo spojení i do Petrohradu a letos 
ruské linkové destinace nově doplní 
bulharský Burgas na břehu Černého 
moře. 

„V roce 2007, kdy se začalo pra-
videlně létat do Moskvy, odbavilo 
pardubické letiště na všech letech 
téměř 94 tisíc cestujících. Od roku 
2012 jejich počet každoročně pře-
kračuje hranici sta tisíc. Rekordní 
byl rok 2013, kdy našimi branami 
prošlo téměř 190 tisíc lidí,“ přiblí-
žil zájem o lety z krajského města 
Michal Červinka, ředitel společnosti 
East Bohemian Airport s tím, že pě-
tinu z tohoto počtu tvoří charterové 
lety, které vlastně stály u zrodu par-
dubického civilního letiště. 

„V loňském roce jsme sice 
vzhledem ke složité politické a eko-
nomické situaci zaznamenali mírný 
pokles, snažíme se ho ale kompen-
zovat novými destinacemi v oblasti 
charterové dopravy. Tento proces 

Méně letů a cestujících z Ruska by měly kompenzovat nové destinace

PARDUBICE - Otázka budouc-
nosti Letního stadionu v krajském 
městě není sportovním příznivcům 
lhostejná. Fotbaloví fanoušci se 
rozhodli uspořádat Pochod za Letní 
stadion, který se uskuteční ve čtvrtek 
29. ledna od 16 hodin. 

Fotbalový stánek, který se na 
svém místě nachází již od roku 1931, 
chátrá. Dlouhé roky ho nemůžou 
využívat pardubičtí fotbalisté, pro-
tože nesplňuje potřebné parametry. 
„Fotbal je nejpopulárnější a nejroz-
šířenější sport na světě. Skoro kaž-
dá vesnice má své hřiště a všechna 
větší města svůj stadion. Je tristní, 

Fanoušci podpoří pochodem zachování Letního stadionu
že v téměř stotisícovém městě není 
stadion, který by splňoval podmínky 
pro první ligu,“ říká za organizátory 
pochodu Jan Seifert, zástupce Ultras 
Pardubice. 

Odpovídající stadion a možnost 
ucházet se o postup do nejvyšší sou-
těže by znamenal velkou motivaci 
rovněž pro malé fotbalisty. „Mlá-
dežnické kategorie FK Pardubice 
vykazují v posledních letech dobré 
týmové výkony, mnoho talentů se 
pohybuje v reprezentaci. Byla by 
škoda, aby takové hráče musel klub 
prodat jen proto, že radnice není za 
deset let schopná vybudovat zázemí 

je běh na dlouhou trať. Sledujeme 
trendy projevující se na ostatních 
českých regionálních letištích, kdy 
se klientela přesouvá z charterových 
linek na pravidelné. V letošním roce 
startujeme linkou do Burgasu, kdy 
část kapacity je využívána cestovní-
mi kancelářemi a část bude nabíze-
na ve volném prodeji pro cestující, 
kteří chtějí letět individuálně,“ in-
formoval Michal Červinka. Dodal 
ještě, že letenky do Burgasu budou v 
prodeji od března a létat se tam bude 
od června dvakrát týdně.

Letní sezóna však přinese i další 
zajímavé destinace u charterových 
letů. Z Pardubic se nově dostane-
te na španělské pobřeží Costa de 
Almeria a do severní, turecké části 
Kypru.

Pro rozvoj pardubického letiště 
a zvýšení počtu odbavených ces-
tujících je však prvořadou nutností 
výstavba nového terminálu. To jed-
noznačně deklaroval na středečním 
setkání s novináři, uspořádaném 
při příležitosti 8. výročí linky do 
Moskvy, náměstek hejtmana Pardu-
bického kraje pro dopravu Jaromír 
Dušek.                                 (ro)   Cestující středečního letu Transaero Airlines UN 361 z Moskvy vystupují na pardubickém letišti. Foto: MILOŠ SPÁČIL      

PARDUBICE - Již po dvacáté se 
uskuteční ve výstavním centru Ide-
on Pardubická stavební výstava, a to 
ve dnech od 5. do 7. března, denně 
od 10 do 18 hodin, závěrečný den 
bude mít konečnou o hodinu dříve.

  Loni se výstavy zúčastnilo 190 
firem a snahou pořadatelů bude 
tento počet udržet i letos, případně 
ho ještě navýšit. Všechny prostory 
Ideonu budou maximálně využity. 
Generálním partnerem výstavy je 
Pardubický pivovar, hlavním odbor-
ným partnerem pak Wie-
nerberger cihlářský prů-
mysl České Budějovice. 

Výstava je obecně 
určena pro odbornou a 
laickou veřejnost a pro 
všechny, kdo chtějí stavět, 
rekonstruovat a zařizovat 
rodinný dům nebo byt. 
Představí se firmy zabýva-
jící se různými stavebními 

„Dvacet let vám pomáháme stavět“
činnostmi a dodavatelé stavebních 
hmot, návštěvníci si zde mohou 
sjednat i výhodné slevy od vystavu-
jících firem. Výstava je důležitá i pro 
žáky učilišť či středních škol, neboť 
se zde představují oborové novinky. 

Návštěvníci této prestižní akce 
se mohou v sobotu 7. března v 16 
hodin těšit na slosování cen. Jména 
výherců soutěže Pardubické staveb-
ní výstavy, největší akce svého dru-
hu ve východních Čechách, zveřej-
níme v Týdeníku Pernštejn. (jma) 

pro nejvyšší soutěž,“ dodává Seifert. 
Fanoušci se rozhodli pochodem 

na tuto situaci upozornit a dát nové-
mu vedení města najevo, že jsou pro 
zachování Letního stadionu na sou-
časném místě. „Veřejnost tu dlouho 
mlčela, a tak jsme se rozhodli prolo-
mit ledy a uspořádat pochod za zá-
chranu fotbalového stadionu. Určitě 
neočekáváme, že radní půjdou a dru-
hý den začnou hledat investory. Věří-
me, že si primátor přijde vyslechnout 
názor fanoušků. Budeme očekávat 
zpětnou vazbu, která snad bude po-
zitivní,“ doplňuje Seifert. 

Pochod začne ve čtvrtek v 16 ho-

din symbolicky od Letního stadionu 
a dále půjde přes Masarykovo ná-
městí a třídu Míru až na Pernštýnské 
náměstí. „Pokud někdo nestihne sraz, 
může se přidávat po cestě. Rozhodně 
to není záležitost dvaceti minut,“ uvá-
dí zástupce Ultras Pardubice, kteří si 
nechtějí připustit možnost, že by se 
z fotbalového stánku staly kanceláře, 
parkoviště či další ledová plocha. 

Na pochod jsou zváni nejen fot-
baloví příznivci, ale široká sportovní 
veřejnost a lidé, kteří chtějí podpořit 
zachování Letního stadionu a záro-
veň připomenout místním politikům 
jejich předvolební sliby.           (tra)  

V překrásné krajině Železných hor se nachází poblíž Seče Penzion U Čtyř-
lístku s pivními lázněmi.                                            Foto: LIBOR ČIHÁK

HOŘELEC U SEČE - Konečně 
jsme našli malý ráj na zemi! Tedy 
místo, kde se o vás všestranně po-
starají. Kde člověka nakrmí, napojí, 
doporučí kam na výlet, ale hlavně 
kde pro něj připraví pivní lázeň se 
vším všudy, tedy i s vlastním výče-
pem hned vedle dřevěné vany, nebo 
chcete-li kádě.

Penzion U Čtyřlístku, zasazený 
do nádherného prostředí, se v Ho-
řelci, kde je údajně druhý nejčistší 
vzduch v České republice, nachází 
v bezprostředním sousedství vyrov-
návací nádrže označované v mapách 
jako Seč II. Bývalé rekreační středis-
ko prošlo velkorysou rekonstrukcí a 
nový majitel se zaměřil především 
na několik druhů wellness zařízení. 
Pivní lázně pak dokonale dílo koru-
novaly a jsou asi největším lákadlem 
penzionu. Proto jsme se hned zkraje 
naší návštěvy zeptali, o co vlastně 
jde, provozovatelky Čtyřlístku Ivety 
Fořtové. „Pivní lázeň se připravu-
je z koncentrátu neuvařeného piva 
s velkým obsahem pivovarských 
kvasnic, takže člověk se ponoří do-

Jen si tak poležet v pivní lázni a popíjet k tomu Kvasňák...

slova mezi celou škálu B vitamínů a 
minerálů. Do lázně se navíc přidá-
vá ječný slad a chmelové bylinky.  
To vše má blahodárné účinky na 
lidský organismus. Relaxační pro-
cedura zlepšuje funkce celého těla 
a jeho obranyschopnost, ozdravuje 
pleť i vlasy, pročišťuje krevní oběh, 
uvolňuje svaly, příjemně prohřeje 
klouby a pokožku a uvolní škodlivé 

látky z kůže.“ Již při těchto slovech 
si představujeme, jak musí být krás-
né jen si tak poležet celou hodinku v 
37 stupňů teplé lázni a zapomenout 
na všechny trable světa, paní Fořto-
vá však vytahuje navíc další trumf: 
„Hosté si během procedury mohou 
sami natočit z vlastní pípy pardu-
bický třináctistupňový nefiltrovaný 
Kvasňák a chvíle v lázni si ještě více 

zpříjemnit. Ohlasy od stovek a sto-
vek lidí jsou jednoznačně pozitivní. 
Dokonce i od těch, kteří jinak pivo 
vůbec nepijí.“ 

Bližší informace o pivních láz-
ních, které jsou v provozu denně od 
9 do 22 hodin, včetně cen naleznete 
na internetových stránkách www.
penzion-uctyrlistku.cz. Z nich se 
rovněž dozvíte podrobnosti o dalším 
vybavení penzionu - vířivce, solné 
jeskyni, sauně, hydromasážní vaně 
- či o nabídce klasických masáží. 
Zdůrazněme, že to vše je k dispozici 
nejen ubytovaným, ale i všem ostat-
ním zájemcům. Nejlépe je objednat 
se telefonicky (607 988 986) nebo 
e-mailem. Paní Fořtová a její spolu-
pracovníci se s vámi rádi domluví na 
termínu, který vám bude vyhovovat.

V Penzionu U Čtyřlístku se sa-
mozřejmě lze po celý rok ubytovat, 
vedle dvou a čtyřlůžkových pokojů s 
terasou jsou od května do září ještě k 
dispozici tři šestilůžkové plně vyba-
vené chatky, královský nocleh může 
být připraven v takzvaném srubu.

(Pokračovaní na str. 2) 

OCHOZ U NASAVRK - Další 
zajímavou akci připravila oblíbená 
Galerka, hospoda a muzeum zločinu. 
V pátek 30. ledna se zde od 18 hodin 
uskuteční Folkový večer, na kterém 
bude hrát skupina BachaDring. Po 
celý víkend jsou pak pro návštěvní-
ky připraveny speciality z černého 
piva a na černém pivu a s jedlými 
kaštany včetně ochutnávky originál-
ního 19° piva Porter. Rezervace na 
tel. 734 898 609 a více informací na 
www.muzeum-galerka.cz.         (zr)      

Koncert i gastroakce

PARDUBICE - Opoziční člen 
městského zastupitelstva a okresní 
šéf ODS Jiří Janků čelí podezření, 
že před půldruhým rokem zprone-
věřil finanční prostředky určené na 
volební kampaň jeho stranického 
kolegy a dnešního poslance parla-
mentu Simeona Karamazova. Pení-
ze tehdy neprošly pokladnou ODS. 
Anonymní trestní oznámení, doru-
čené státnímu zastupitelství, již řeší 
policie. Jiří Janků, který je zároveň 
majitelem firmy eBrána, jakékoli 
obvinění odmítá a je připraven s po-
licií spolupracovat.                     (zr)  

Janků čelí podezření

PARDUBICE - Na čtvrtek 29. 
ledna bylo svoláno zasedání Zastu-
pitelstva města Pardubic. Ve spole-
čenském sále radnice začíná od 16 
hodin. Na programu mají zastupitelé 
například projekt přednádraží, o je-

Ve čtvrtek na pardubické zastupitelstvo
hož oživení se vedení města snaží, 
návrh změn ve složení orgánů spo-
lečností s majetkovou účastí města 
či bod týkající se regenerace panelo-
vých sídlišť. Jednat se bude i o do-
tacích či pojmenování ulic.       (zr)
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PARDUBICE - Až pondělní te-
levizní utkání Kooperativa NBL při-
neslo pardubickým basketbalistům 
první výhru v letošním roce, když 
hlavně díky perfektní obraně doma 
přehráli Opavu. V sobotu zajížděli 
do Kolína. Nezvládnutá poslední 
čtvrtina je stála první bodovou ztrá-
tu sezony s tímto soupeřem. 

Tento týden je čeká čtvrtfinálo-
vý duel Českého poháru. Ve středu 
budou o postup bojovat v Jindřicho-
vě Hradci. Podaří se Pardubickým 
zvítězit na palubovce, kde se jim 
dlouhodobě příliš nedaří? Utkání 
začíná v 18 hodin. V sobotu se před-
staví domácímu publiku, kdy v hale 
na Dukle přivítají Slunetu Ústí nad 
Labem (18).

28. kolo, BK JIP Pardubice - BK 
Opava 83:67 (20:19, 38:36, 64:48). 
Body: Kohout 19, Wall 16, Kotas 
11, Pandula 9, Příhonský, Půlpán a 
Šoukal po 8, Šoula 4 - Cvek 14, Do-
koupil 11, Vlček 8, Blažek, Šiřina a 
Bujnoch po 7, Gniadek 5... Trojky: 
11/19 - 8/25. TH: 16/26 - 11/14. Do-
skoky: 38 - 26. Hráč utkání: Ondřej 
Kohout. Diváků: 1350. Jednotlivé 
čtvrtiny: 20:19, 18:17, 26:12, 19:19. 
Do zápasu nemohla zasáhnout hned 
pětice hráčů. K Pospíšilovi, Bohačí-
kovi, Škrancovi, Hezekiahovi ještě 
přibyl Sanders, který si tak vyzkou-
šel roli nehrající asistenta trenéra.

Dušan Bohunický, trenér Par-
dubic: „Co se nám děje v týmu s 
marodkou po celou sezonu, to dnes 
vyvrcholilo. Měl jsem dnes velké 
obavy, jak bude utkání vypadat. 
Opava nehrála tak agresivně jako v 
domácích zápasech. V první čtvrti-
ně nás trápily zbytečné ztráty, ale v 
druhém poločase jsme proměňovali 
jednoduché střely a hráli skvěle v 
obraně. Vrátil se Ondra Kohout a 
velmi to týmu pomohlo, dalo to více 
prostoru ke hře ostatním hráčům. 
Všichni hráči se dnes ukázali velmi 
dobře v útoku, ale musíme navázat na 
dnešní výkon i v dalších zápasech.“

29. kolo, Geosan Kolín - BK 
JIP Pardubice 70:64 (20:14, 34:37, 
50:51). Body: Bryant 15, Ličartov-
ský 12, Field 11, Chán 9,... - Pandula 
15, Kohout 14, Wall 13, Příhonský 
10, Půlpán 8, Kotas 4. Trojky: 5/21 - 
2/20. TH: 11/15 - 6/9. Doskoky: 43 - 
36. Hráč utkání: Štefan Ličartovský. 
Diváků: 600. Jednotlivé čtvrtiny: 
(20:14, 14:23, 16:14, 20:13).

Většina prvního poločasu vyšla 
lépe domácí celku, když v ní více 
než 17 minut byl ve vedení. Hosty 
limitovala v první čtvrtině střelba 
za dva body (6 z 21) a především 
trojkové pokusy, když za celý zápas 

proměnili jen dva z 20 pokusů (!). V 
15. minutě byl rozdíl ve skóre dvou-
ciferný (32:22). Zbylých pět minut 
ale patřilo Pardubickým. Šňůra 2:15, 
na níž se pěti body podílel Pandula, 
znamenala, že do druhého poločasu 
šli hosté s tříbodovým náskokem. 
Rychlé tři koše zkraje třetího děj-
ství je posunuly do devítibodového 
trháku a stejný rozdíl ve skóre platil 
do 24. minuty (36:45). Kolín se ale 
zásluhou aktivního Ličartovské-
ho dostal do kontaktu a v polovině 
čtvrté části bylo srovnáno (54:54). 
Domácím to nestačilo a dostali se o 
šest bodů napřed. To ale ještě doká-
zali Pardubičtí zachytit. Dvě minu-
ty před koncem za stavu 63:61 pro 
Geosan měl Wall možnost vyrovnat 
z trestných hodů. Proměnil ale jen 
jeden a minutu před koncem Bryant 
zaznamenal koš a faulem (66:62) a 
odvrátit první prohru sezony s Kolí-
nem se hostům nepodařilo.    (zrp-lč)

Na první výhru letošního roku v Kolíně nenavázali BASKETBAL

1. Nymburk
2. Děčín
3. Prostějov 
4. Pardubice
5. Opava
6. Jind. Hradec 
7. Ústí nad Labem
8. Ostrava 
9. Svitavy
10. Kolín 
11. USK Praha
12. Brno

13 12  1  1160:918   92.3 
28 23  5  2299:2052 82.1 
28 20  8  2452:2235 71.4 
28 18 10 2386:2285 64.3 
28 16 12 2241:2123 57.1 
26 13 13 2190:2232 50.0 
27 12 15 2153:2232 44.4 
27 11 16 2010:2023 40.7 
27 11 16 2058:2200 40.7 
28  9  19 2079:2197 32.1 
27  8  19 1883:2033 29.6 
27  4  23 1916:2297 14.8

Pardubičtí doma porazili nebezpečnou Opavu. Na snímku domácí kapitán 
Lukáš Kotas s opavským Václavem Bujnochem.    Foto: MILAN KŘIČEK

PARDUBICE - Druholigoví fut-
salisté Torfu podlehli v domácí hale 
druhému Jeseníku. Hosté rozhodli 
pěti vstřelenými brankami během 
úvodních šestnácti minut. V sobotu 
7. února zajíždí pardubický Torf do 
Brna, kde bude jeho soupeřem po-
slední Nasan.    

2. liga východ: FAZ Torf Par-
dubice - Gamaspol Jeseník 3:6 
(2:5). Branky: 17. Chvála, 19. J. Te-
sař, 22. Hron - 4. a 15. Woitek, 10. 
a 39. Krohner, 3. Zrník, 16. vlastní. 
PARDUBICE: Voleský - Haan, J. 
Tesař, M. Tesař, Chvála, Hron, Rů-
žička, Vratišovský. Hosté udeřili ze 
své první šance, když ve 3. minutě 
Zrník zakončil na zadní tyči na-
cvičený signál. Hned v následující 
minutě utekli dva hráči Jeseníku do 
protiútoku a přidali druhou branku. 
Hosté měli míč častěji pod kontro-
lou a nedovolovali Torfu zakončit. 
V 15. minutě už to bylo 0:4, vzápětí 
si navíc domácí hráč srazil míč do 
vlastní branky. Za další dvě minuty 
se povedla první odpověď Chválovi, 
jenž se po závaru trefil k tyči. Další 
korekci výsledku provedl J. Tesař 
střelou pod břevno. Druhý poločas 
zahájili domácí o poznání lépe. Ve 
22. minutě prošel Chvála po straně 
a před brankou jeho přihrávku Hron 

Zaspaný úvod přihrál body Jeseníku
proměnil v gól na 3:5. Hosté rea-
govali trefou do břevna, ale potom 
mohli několikrát skórovat Pardu-
bičtí. V jedné z příležitostí nastřelil 
J. Tesař konstrukci branky. Ve 37. 
minutě se domácí lavička rozhodla 
pro power play. Hráči Torfu však 
neskórovali, naopak hosté ve 39. 
minutě potvrdili svou výhru gólem 
do prázdné svatyně na 3:6. 

Ostatní výsledky: VŠB Ostrava 
- Vyškov 1:5, Volfířov - Vítkovice 
5:1, Ž. Vlci Brno - Agromeli Brno 
0:6. Příště: Nasan Brno - Torf Par-
dubice (sobota 7. února v 19.15). 

Chance futsal liga - 16. kolo: 
Sparta Praha - Nejzbach Vysoké 
Mýto 3:3 (13. a 27. Dlouhý, 19. Ho-
leček - 33. a 33. Vladyka, 38. Šab-
ata), Helas Brno - Hradec Králové 
7:2, Teplice - Kladno 8:1, Třinec - 
Tango Brno 2:3, Slavia Praha - Měl-
ník 9:4.                               (tra) 

FUTSAL

1. Agromeli Brno 
2. Jeseník 
3. Vyškov
4. VŠB Ostrava
5. Žab. Vlci Brno 
6. Vítkovice
7. Volfířov
8. Bílovice n/S. 
9. Torf Pardubice 
10. Nasan Brno 

12 10 1  1  74:31  31
11  9  1  1  62:32  28
12  7  1  4  59:43  22
13  6  4  3  62:56  22
13  6  2  5  48:43  20
12  6  1  5  42:39  19
13  4  1  8  82:87  13
12  2  3  7  31:46    9
13  1  2 10 31:83    5
11  0  4  7  34:65    4

PARDUBICE - V lednovém ter-
mínu se tradičně uskutečnilo vyhlá-
šení nejlepších sportovců Pardubicka 
za rok 2014. V Kulturním domě Hro-
novická převzali sportovci ocenění 
za výsledky v loňském roce v ně-
kolika různých kategoriích. Zacho-
vána zůstala tradice vyhlášení těch 
nejúspěšnějších bez uvedení pořadí. 

Slavnostním večerem provázel 
moderátor Jakub Hřib, svými písnič-
kami dvouhodinový program dopro-
vodil zpěvák Jakub Smolík. Anketu 
pořádá Město Pardubice společně 
s Pardubickou sportovní organizací, 
pořadatelství slavnostního vyhlášení 
se ujala agentura Remoex CZ. 

V závěru večera byli do pardu-
bické sportovní Síně slávy uvedeni 
Libuše Uhrová a Evžen Erban. Při-
nášíme vám přehledný seznam oce-
něných sportovců, trenérů a druž-
stev ve všech kategoriích. 

DOSPĚLÍ

Aneta Hladíková (1994, TJ 
BMX Pardubice, BMX) - 6. místo 
na mistrovství Evropy, 11. místo ve 
světovém poháru, mistryně ČR. 

Lukáš Gdula (1991, Hvězda 
SKP Pardubice, atletika) - 26. mís-
to na mistrovství Evropy v Curychu 
v chůzi na 50 km, účastník Světové-
ho poháru v Číně v chůzi na 50 km, 
2x mistr ČR. 

Kristiina Mäki (1991, Hvězda 
SKP Pardubice, atletika) - 4. místo 
na mistrovství Evropy družstev na 
3000 m, 14. místo na mistrovství 
Evropy v běhu na 5000 m, překonala 
3 české rekordy v bězích na 2000 m, 
3000 m, 5000 m, 2x mistryně ČR.

Václav Milík (1993, AMK ZP 
Pardubice, plochá dráha) - mistr 
Evropy juniorů, mistr Evropy seni-
orských dvojic, 4. místo na mistrov-
ství světa juniorů, mistr ČR seniorů. 

Ondřej Rolenc (1991, TJ Syn-
thesia Pardubice, kanoistika a raf-
ting) - mistr světa (kanoistika - C1 
sprint) a 3x 2. místo na mistrovství 
světa v kanoistice, mistr světa do 23 
let (a 2x 3. místo) v raftingu, 10x 
mistr ČR. 

Levell Sanders (1975, BK JIP 
Pardubice, basketbal) - 3. místo 

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka se představili při vyhlášení ankety

v Českém poháru, 4. místo v Matto-
ni NBL, překonal 8000 bodů v nej-
vyšší české soutěži. 

Lenka Štěrbová (1994, SC PA 
Pardubice, plavání) - 13. místo na 
mistrovství Evropy v dálkovém pla-
vání, mistryně ČR v dálkovém pla-
vání, vítězka Českého poháru. 

Iveta Šístková (1986, OK Lo-
komotiva Pardubice, orientační běh) 
- 2x 2. místo a 1x 3. místo na akade-
mickém mistrovství světa, 7. místo 
na mistrovství světa ve štafetách, 
mistryně ČR. 

Matyáš Zetek (1993, ČVK Par-
dubice, veslování) - 14. místo na mi-
strovství světa do 23 let, mistr ČR 
do 23 let, medaile z mistrovství ČR 
dospělých.  

Martin Zozulák (1987, Sokol 
Pardubice, florbal) - 3. místo na 
mistrovství světa, nejproduktivnější 
hráč extraligového družstva Sokol 
Pardubice. 

MLÁDEŽ

Tomáš Chlupáč a Bohumír 
Koška (oba 1996, ČVK Pardubice, 
veslování) - 8. místo na mistrovství 
Evropy juniorů, mistři ČR a 5 dal-
ších medailových umístění na mis-
trovství ČR. 

Martin Chmelík (1996, HBC 
Autosklo - H.A.K. Pardubice, ho-
kejbal) - 2. místo na mistrovství svě-
ta juniorů (nejlepší brankář turnaje). 

Miroslav Jech (1997, ČVK Par-
dubice, veslování) - juniorský mistr 
světa, 2. místo na mistrovství Ev-
ropy juniorů, 2. místo na Olympij-
ských hrách mládeže, 4x mistr ČR.  

Martin Kubát (1998, SKP Par-
dubice, box) - 9. místo na ME kade-

tů, mistr ČR kadetů. 
Dominik Kubec (1996, Hvězda 

SKP Pardubice, atletika) - 28. místo 
na mistrovství světa juniorů v běhu 
na 10000 m, 3. místo na mezistátním 
utkání do 19 let, mistr ČR v běhu a 5 
dalších umístění na mistrovství ČR 
juniorů. 

Eliška Kulhavá (1996, OK Lo-
komotiva Pardubice, orientační běh) 
- 1. místo na mistrovství Evropy do-
rostu ve štafetách, 10. místo na mi-
strovství světa juniorů, 2. a 3. místo 
na mistrovství ČR. 

Vojtěch Netymach (1995, AC 
Pardubice, atletika) - juniorský mi-
str ČR (100 m), 2x 2. místo na mis-
trovství ČR. 

Viktor Půlpán (1996, BK JIP 
Pardubice, basketbal) - 1. místo na 
mistrovství ČR U19, reprezentant 
ČR v kategorii U18 na ME divize A 
(13. místo), hráč ligového týmu BK 
JIP Pardubice. 

Martin Šimáček (1997, SZTM 
ROB Pardubice, radiový orientační 
běh) - 1. místo na mistrovství světa 
juniorů v jednotlivcích (a 3., 4. a 5. 

místo), 2x 1. místo na mistrovství 
světa juniorů v družstvech. 

Michael Špaček (1997, HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice, lední 
hokej) - 2. místo na mistrovství svě-
ta do 18 let, hráč extraligového týmu 
dospělých. 

MASTERS

Jan Šťastný (1970, TJ Synthesia 
Pardubice, rafting) - 2x veteránský 
mistr světa v raftingu (3x 2. místo na 
mistrovství světa), 3x mistr Evropy 
v raftingu, mistr ČR v raftingu. 

TRENÉŘI

Martin Kubrycht (1953, ČVK 
Pardubice, veslování) - trenér juni-
orského mistra světa Miroslava Je-
cha a dalších veslařů - reprezentantů 
ČR z ČVK Pardubice. 

Milan Kulhánek (1966, Aikido 
Pardubice, aikido) - trenér, který 
dlouhodobě pracuje s dětmi, mláde-
ží i dospělými. 

Jan Procházka (1959, Basket-
balový klub Pardubice, basketbal) 
- trenér mistrovského týmu U17 BK 
Pardubice. 

Miroslav Wastl (1960, Hvězda 
SKP Pardubice, atletika) - trenér 
juniorské reprezentace běžců, ve-
doucí extraligového družstva mužů 
Hvězdy SKP, trenér velmi úspěšné 
skupiny běžců. 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Miroslav Šperk (1984, Wheel-
chair Basket Studánka Pardubice, 
basketbal) - kapitán reprezentace 
ČR, která vyhrála na ME skupinu a 
kvalifikovala se do elitní skupiny A. 

Jan Vaněk (1979, Hvězda SKP 
Pardubice, atletika) - 1. místo na 
mistrovství Evropy (hod kuželkou), 
mistr ČR.  

DRUŽSTVA - DOSPĚLÍ

Muži BK JIP Pardubice (bas-
ketbal) - 3. místo v Českém poháru, 
4. místo v Mattoni NBL. 

Muži HBC Autosklo - H.A.K. 
Pardubice (hokejbal) - 2. místo 
v extralize hokejbalu. 

Muži Hvězda SKP Pardubice 
(atletika) - 3. místo na mistrovství 
ČR družstev.  

Dospělí OK Lokomotiva Par-
dubice (orientační běh) - 3. místo na 
MČR smíšených družstev, 3. místo 
v České lize klubů. 

DRUŽSTVA - MLÁDEŽ

Junioři AMK ZP Pardubice 
(plochá dráha) - 1. místo na meziná-
rodním mistrovství ČR juniorských 
družstev. 

Kadeti U17 BK Pardubice (bas-
ketbal) - dorostenecký mistr ČR. 

Junioři U19 BK Pardubice 
(basketbal) - juniorský mistr ČR. 

SÍŇ SLÁVY

Evžen Erban (1945, AMK ZP 
Pardubice, plochá dráha) - Od mla-
dých let se věnoval sportu. Jeho ce-
loživotní vášní se stal motocyklový 
sport možná i proto, že jeho strý-
cem byl nestor pardubické ploché 
dráhy Miloslav Špinka. Během své 
aktivní kariéry patřil k základním 
kamenům pardubického týmu, který 
v roce 1978 poprvé v historii klubu 
vybojoval mistrovský titul v soutěži 
družstev. Vybojoval si také místo 
v reprezentaci tehdejšího Českoslo-
venska a startoval v několika závo-
dech mistrovství světa na klasické i 
dlouhé ploché dráze. 17. května 1979 
však měl vážný pád a po zranění pá-
teře musel ukončit aktivní kariéru. 

Přes vážné zdravotní problémy 
získal na FTVS trenérskou licen-
ci 1. třídy a působil u VTJ Racek 
Pardubice, následně pak jeden rok 
ve Finsku, tři roky v Itálii a šest 
let u československé reprezentace. 
V roce 1989 přišel do vedení AMK 
Zlatá Přilba Pardubice a o dva roky 
později začal vést tým organizují-
cí prestižní závod o Zlatou přilbu 
města Pardubic, jehož je v současné 
době ředitelem. 

Libuše Uhrová (1935, TJ Tesla 
Pardubice, stolní tenis) - Česko-
slovenská reprezentantka v letech 
1952 - 1963 (bronzová medaile z 
družstev na ME 1958 a 1960, 4x 
mistryně ČSR v dámské čtyřhře, 1x 
mistryně ČR ve smíšené čtyřhře). 
Začínala v klubu Český lev Beroun 
a vystřídala několik oddílu přes 
Spartu Praha až po nynější TJ Tes-
la Pardubice. Dlouholetá trenérka 
mládeže, rozhodčí a funkcionářka. 
Svým elánem a zápalem je pro mla-
dé naděje jasným vzorem čestného 
člověka a sportovce. Navíc pracova-
la ve vedení stolního tenisu seniorů 
na evropské i celosvětové úrovni. 
Dodnes zajišťuje konání tréninků a 
soutěží pro seniory, ale i pro hendi-
kepované sportovce. Bez její osoby 
si nikdo, kdo se stolním tenisem 
zabývá, neumí dění kolem stolního 
tenisu v ČR, v kraji a hlavně v Par-
dubicích představit.                  (tra)

Trenér Dušan Bohunický (BK JIP Pardubice), kouč Jiří Mašík a brankář Martin Chmelík (oba HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice) převzali z rukou krajského 
radního pro sport René Živného ocenění v kategorii družstva dospělí. Vpravo noví členové Síně slávy Libuše Uhrová a Evžen Erban. Foto: MILAN KŘIČEK      

Náměstek primátora města Pardubic zodpovědný za oblast sportu Jakub 
Rychtecký předává ocenění Martinu Šimáčkovi (radiový orientační běh). 
Vpravo basketbalista Viktor Půlpán.                        Foto: MILAN KŘIČEK 

Bronzovou medaili z mistrovství světa má ve sbírce florbalista Martin Zozu-
lák (vpravo). Na snímku s Petrem Klimplem.       Foto:  MILAN KŘIČEK 

Chodec atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice Lukáš Gdula a bikrosař-
ka Aneta Hladíková (TJ BMX Pardubice).                Foto: MILAN KŘIČEK 
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