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ZAPOJTE SE DO ANKETY A VYBERTE
DOBRODĚJE PARDUBICKA

Na pátečním plese Pardubického pivovaru bylo připomenuto 125 let Portera

Kongresové sály ABC Klubu Na Olšinkách patřily v pátek večer účastníkům tradičního Plesu Pardubického pivovaru. Stopětadvacetiletou historii piva Pardubický Porter připomněly milé hostesky nabídkou tohoto speciálu podávaného
s perníčkem (na snímku vlevo). Tančilo se s chutí a dobrou náladou až do ranních hodin (uprostřed). O hudební produkci se postarali členové Tomas Show Band (vpravo).
Foto: LIBOR ČIHÁK

Město Pardubice převzalo opravenou třídu Míru
PARDUBICE - Město minulé úterý převzalo opravenou třídu
Míru. Na hlavním pardubickém
bulváru zůstalo už pouze několik
drobných vad, které zhotovitelská
firma opraví do kolaudace, tedy během necelých dvou týdnů. Městská
hromadná doprava se na třídu Míru
vrátí 1. dubna.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo tento zásadní projekt města převzít jen několik málo dní po řádném
termínu dokončení. Během roku se
třída Míru změnila téměř k nepoznání a těším se, že se na ni vrátí život,“
řekl primátor města Martin Charvát
a dodal, že počet zjištěných vad se
za poslední týden rapidně snížil.
V současné době musí dát zhotovitel do pořádku už jen zlomek
původně zjištěných závad a nedodělků.
„Stavební dozor vyžadoval
oprávněně vysokou kvalitu. Díky
tomu nebylo možné odstranit závady během jednoho až dvou dnů. Na
stavbě se však intenzívně pracovalo
celý víkend, a byly tak odstraněny
všechny závažné závady,“ vysvětlila náměstkyně primátora zodpověd-

ná za investiční výstavbu Helena
Dvořáčková s tím, že stavební firma
ještě musí například opravit některé odvodňovací žlaby anebo odřené
nátěry na několika sloupech.
Veškeré opravy je nutné dokončit do kolaudace, která začne 18.
března a potrvá tři dny. Nejdříve se
budou kolaudovat dopravní trakce,
poté přijdou na řadu stavební objekty a nakonec se zkolaudují komuni-

Jubilejní stavební výstava potvrdila svůj kredit

PARDUBICE - Již podvacáté
zorganizovala společnost KJ výstavnictví pod vedením Milana Juklíčka
a Josefa Kašpara na začátku sezony
odbornou a kontraktační stavební
výstavu, jejímž generálním partnerem byl Pardubický pivovar a.s.
Téměř 12 tisíc návštěvníků v prostorách Výstavního centra IDEON
našlo dokonalou inspiraci v oblasti
bydlení.
Rekordní počet 204 vystavovatelů nabídl téměř vše, co s daným oborem souvisí v rodinných domcích či
v bytech. Představily se zde firmy a
společnosti zabývající se různými
stavebními činnostmi. Mnozí návštěvníci využili možnost konzultovat svoje záměry s odborníky a
stavebními specialisty. Na výstavě
bylo možné se seznámit i s mnoha
novinkami.

Na výstavě využili mnozí návštěvníci i konzultaci se zástupci prestižních firem před výstavbou rodinného domu.
Foto: JAROSLAV MACH
Při příležitosti jubilejní dvacáté
stavební výstavy bylo pro návštěvníky připraveno i zpestření celé-

ho programu, v sobotu zahrála na
výstavě i dechovka Pernštejnka, k
mání zde byla bohatá nabídka par-

dubického piva. Pozornost poutalo
i losování hodnotných cen pro 53
návštěvníků:
1. cena - Josef Stuchlík - Spirála
- cena 50 % sleva na tepelné čerpadlo - Alžběta Slouková, Pardubice
* 2.cena - STAFI Finalizace staveb
s.r.o. Pardubice - 1,5 hodinový let
vrtulníkem pro 2 osoby - Monika
Chládková, Ústí nad Orlicí * 3. cena
- Beton Brož s.r.o. Dědina - Poukaz
na nákup výrobků v hodnotě 10 000
Kč - Marcela Beranová, Chrudim *
4.cena - Vodní zdroje Ekomonitor
Píšťovy - Čistička odpadních vod
VZE-4 v hodnotě 30 000 Kč - Václav Táborský, Pardubice * 5.cena
- ABPLAST s.r.o. Čistá - Nádrž na
vodu v hodnotě 7 000 Kč - Petr Sokol, Pardubice...
Kompletní seznam cen na www.
kjvystavnictvi.cz.
(jma)

kace a dopravní značení. Práce, které provádějí v současné době Služby
města Pardubic na křižovatce u náměstí Republiky, budou hotové do
15. března.
Konečná cena za modernizaci
třídy Míru, která zahrnovala také
opravu ulice Sladkovského, bude
vyčíslena během jednoho měsíce.

Jisté ale je, že město nebude platit
žádné vícepráce.
„Z celkové vyčíslené částky
bychom měli získat 85 procent ze
způsobilých nákladů z prostředků
Evropské unie. Dotaci musíme vyúčtovat do konce června,“ vysvětlil
náměstek primátora zodpovědný za
dotační politiku Jan Řehounek s tím,
že město projekt realizovalo v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města
„Přitažlivé město“.
Hlavní pardubická ulice získala
rekonstrukcí zcela nový a moderní
lesk. Po obou stranách vznikly klidové zóny, které zaplní v letní sezóně množství předzahrádek. Nechybí
ani lavičky k posezení. V severní
části bulváru je nově vysázená alej
se čtyřmi desítkami stromů, příjemnou atmosféru dodává prostoru i
malá vodní nádrž přemostěná dvěma
lávkami. Díky velkoformátové žulové dlažbě je třída Míru vhodná nejen
pro chodce a jízdu s kočárkem, ale i
pro cyklisty, bruslaře či koloběžkáře. Samozřejmostí jsou i vodící pásy
pro nevidomé.
(PaK)

PARDUBICE - Na koncert v
rámci mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro dnes přijede
do městského divadla východoslovenský soubor Ciganski diabli,
patřící do světové špičky v oblasti
World a Ethno Music. Jedná se o
držitele mnoha prestižních ocenění,
naposledy získali loni na podzim

cenu od celosvětové organizace
World Master Commitee v Jižní Koreji za nejlepší orchestr na světě ve
své kategorii.
Společně se vzácnými hosty vystoupí v 19 hodin rovněž pardubické
Barocco Sempre Giovane a také Jan
Mráček, jeden z nejtalentovanějších
houslistů současnosti.
(zr)

Ciganski diabli rozvíří divadlo
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Zástupci pardubického regionu dominovali pořadí jednotlivců

POLIČKA - V Tylově domě
se konalo minulou středu vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje za výsledky roku
2014. Zástupci Pardubicka zcela
ovládli pořadí jednotlivců, tedy jediné kategorie, kde se určovaly první tři příčky. Nejúspěšnější sportovkyní se stala atletka Kristiina Mäki,
před kanoistou Ondřejem Rolencem
a florbalistou Martinem Zozulákem.
Pardubáci kralovali i mezi trenéry.
Do síně slávy byli uvedeni Evžen
Erban a Libuše Uhrová, tedy ti samí,
kterým se obdobné pocty dostalo i
při konání okresního pardubického
sportovce roku 2014.
Večerem v poličském Tylově
domě provázel Radek Šilhan, v doprovodném programu vystoupili
zpěváci Lešek Semelka, který si
střihnul i předávání cen, a Kristýna
Šebíková a artista Petr Šmaha. Záštitu nad akcí převzali hejtman kraje
Martin Netolický a starosta Poličky
Jaroslav Martinů.
Lesk vyhlášení však ubrala neúčast řady sportovců. Nutno ale
dodat, že většinou byly zcela odůvodněné, například basketbalisté,
s nimiž byla i jejich fyzioterapeutka
Veronika Krčálová (SZTM ROB
Pardubice), a hokejisté hráli svá
utkání, biatlonista Ondřej Moravec
byl na MS ve Finsku, atletka Mäki
se s reprezentací připravovala na
MS v Praze, plošinář Václav Milík
trénoval a například Evžen Erban se

Třetí místo v kategorii dospělých získal florbalista pardubického Sokola Martin Zozulák, cenu mu předává hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Uprostřed orientační běžkyně Iveta Šístková (OK Lokomotiva Pardubice) Na pravém snímku nejúspěšnější trenéři zleva Martin Kubrycht (veslování), Jan Procházka (basketbal) a Miroslav Wastl (atletika). Foto: MILAN KŘIČEK
14. místo v běhu na 5 000 m, dvojnásobná mistryně ČR, překonala tři
české rekordy v bězích na 2 000 m,
3 000 m a 5 000 m.
2. Ondřej Rolenc (TJ Synthesia
Pardubice - kanoistika a rafting;
r. 1991): MS - 1. místo kanostika C1
sprint, 3x 2. místo v kanoistice, mistr světa do 23 let v raftingu a 2x 3.
místo v raftingu, 10x mistr ČR.
3. Martin Zozulák (Sokol Pardubice - florbal; r. 1987): MS - 3.
místo, 2. místo v anketě florbalista
roku 2014, nejlepší střelec florbalové extraligy 2013 - 2014, 1. místo
v anketě nejužitečnější hráč florbalové extraligy 2013 - 2014.

Krajský radní René Živný oceňuje mladé karatisty: zleva Radka Netolického
a Filipa Kovaříka z Karate Lions Pardubice.
Foto: MILAN KŘIČEK
nezúčastnil ze zdravotních důvodů.
Kdo nechyběl mezi vyhlášenými
sportovci, tedy těmi nejlepšími, na
které může být nejen veřejnost právem pyšná?
Jednotlivci - veteráni
Miroslav Krsek (Luková duatlon; 65 let): ME - 1. místo
v dlouhém duatlonu, MS - 6. místo
v běhu do vrchu a 7. místo v duatlonu. MČR 1. místo na dráze 1 500 m
a 5 000 m.
Jan Šťastný (TJ Synthesia
Pardubice - rafting; ročník 1970):
2x veteránský mistr světa v raftingu
(3x 2. místo na mistrovství světa),
3x mistr Evropy v raftingu, mistr
ČR v raftingu.
Jiří Strnad (SK Žamberk rychlostní kanoistika; r. 1946):
MS - 1. místo C2 na 200 m, C2 na
2 000 m a C4 na 200 m, 2. místo C1
na 2 000 m. ME - 1. místo C2 maraton a 3. místo C1 maraton.
Jednotlivci - dospělí
1. Kristiina Mäki (Hvězda SKP
Pardubice - atletika; r. 1991): ME
- 4. místo v družstvech na 3 000 m,

Bez pořadí * Aneta Hladíková
(TJ BMX Pardubice - bikros; r.
1984): ME - 6. místo, 11. místo ve
světovém poháru, mistryně ČR.
Jakub Knettig (OS SK8 Slalom
Polička): Mistr světa ve slalomu na
skateboardu, MČR 2. místo. Vyhlášen zároveň hvězdou Deníku.
Veronika Krčálová (SZTM
ROB Pardubice - orientační běh;
r. 1985): MS - 2. místo ve sprintu, 7.
místo klasická trať, 9. místo klasická trať pásmo 144 MHz.
Václav Milík (AMK ZP Pardubice - plochá dráha; r. 1993):
mistr Evropy juniorů, mistr Evropy
seniorských dvojic, MS J - 4. místo,
mistr ČR seniorů.
Lukáš Rešetár (FK ERAPACK Chrudim - futsal; r. 1984):
Reprezentant ČR, mistr ČR a finalista Českého poháru s týmem
FK ERA-PACK Chrudim, jehož je
kapitánem. V anketě o nejlepšího
futsalistu roku 2014 skončil na 2.
místě.
Levell Sanders (Basketbalový klub Pardubice - basketbal; r.
1975): 3. místo v Českém poháru,
4. místo v NBL s týmem BK Pardu-

bice, překonal 8000 bodů v nejvyšší
české soutěži.
Iveta Šístková (OK Lokomotiva Pardubice - orientační běh;
r. 1986): Akademické MS - 2x 2.
místo a 3. místo, MS - 7. místo ve
štafetě, mistryně ČR
Jednotlivci - mládež
Petr Ducheček (Karate Lions
Pardubice - karate; r. 1999): MS
- 1. místo kumite ippon shobu dorostenci do 52 kg, MČR - 1. místo
kumite dorostenci do 52 kg, další
medailová umístění ve Světovém
poháru.
Miroslav Jech (ČVK Pardubice - veslování; r. 1997): juniorský
mistr světa, MEJ: 2. místo, Olympijské hry mládeže - 2. místo, čtyřnásobný mistr ČR.
Eliška Kulhavá (OK Lokomotiva Pardubice - orientační běh; r.
1996): ME dorostu - 1. místo ve štafetách, MS J - 10. místo ve sprintu,
MČR - 2. a 3. místo.
Jáchym Procházka (Jiskra
Ústí nad Orlicí - atletika; 17 let):
MČR - 1. místo na 200 m v hale, 1.
místo venku v běhu na 100 m a 200
m. Evropská kvalifikace na OH mládeže - 6. místo v běhu na 400 m, 8.
místo v běhu na 200 m. V celoročních tabulkách je na 1. místě v běhu
na 100 m, 200 m a 400 m.
Viktor Půlpán (BK Pardubice
- basketbal; r. 1996): MČR U19 1. místo. Reprezentant ČR v kategorii U18 na ME. Hráč ligového týmu
BK JIP Pardubice.
Michaela Stránská (Iscarex
Česká Třebová - běh do vrchu;
17 let): MS - 3. místa v jednotlivkyních i v družstvech. MČR - 2. místo
v běhu na 3 000 m a 3. místo v běhu
na 1 500 m a v přespolním běhu.
Martin Šimáček (SZTM ROB
Pardubice - radiový orientační
běh; r. 1997): MS juniorů v ROB
- 1. místo jednotlivci (klasická trať pásmo 3,5 MHz), 3. místo jednotlivci (klasická trať - pásmo 144 MHz),
4. místo ve sprintu, 2x 1. místo
v soutěži družstev.
Michael Špaček (HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice - lední
hokej; r. 1997): MS do 18 let - 2.
místo, hráč extraligového týmu dospělých.
Martin Viktorin (Falcon Kickbox Vysoké Mýto - kickbox; 17
let): Reprezentant ČR. Na prestižních turnajích získal celkem 18 cenných kovů.
Trojnásobný mistr světa a šestinásobný mistr ČR. Na slavnostním
večeru v Praze byl vyhlášen sportovcem roku 2014.

Tereza Vytlačilová (Atletika
Polička - atletika): Mistryně ČR
v halovém pětiboji, v sedmiboji,
v hodu oštěpem a ve vrhu koulí. Juniorská reprezentantka ČR.
Jednotlivci - žactvo
Markéta Hájková (SKP DUHA
Lanškroun - cyklistika, 14 let):
MČR - 1. místo v časovce jednotlivců, dvojic a silniční závod. Český pohár - 1. místo silniční závod.
V roce 2014 25 závodů (12x 1. místo, 5x 2. místo a 3x 3. místo).
Petr Martinů (OS SK8 Polička - skate slalom): MS - 2. místo,
MČR - 1. místo, Český pohár - 1.
místo. Ve světovém žebříčku ve skate slalomu 1. místo.
Markéta Navrátilová (Klub
vodních sportů Pardubice - plavání; r. 2000): Trojnásobná mistryně
ČR staršího žactva na 50 m, 100 m a
200 m prsa. Juniorská reprezentantka ČR.
Martin Siegl (TJ Sokol Osík
- oddíl badmintonu; r. 2000): Za
svoji kariéru dosáhl již 120 medailových umístění na krajských, republikových a mezinárodních turnajích.
Je na 2. místě v průběžném republikovém žebříčku. Mezinárodní turnaj
ve Slovinsku - 1. místo dvouhra a 2.
místo čtyřhra.
Eliška Štichauerová (Lokomotiva Česká Třebová - plavání; 13
let): MČR - 1. místo v dálkovém
plavání na 5 km, 3. místo v polohovém závodě na 400 m. Světový
sportovní festival mládeže Vídeň 2x 2. místo.
Tělesně postižení sportovci
Miroslav Šperk (Wheelchair
Basket Studánka Pardubice - basketbal; r. 1984):
Kapitán reprezentace ČR, která vyhrála na ME
skupinu A a kvalifikovala se do elitní skupiny A.
Jan Vaněk (Hvězda SKP Pardubice - atletika; r. 1979): ME - 1.
místo hod kuželkou, mistr ČR
Trenéři
Martin Kubrycht (ČVK Pardubice - veslování; r. 1953): Trenér
juniorského mistra světa Miroslava
Jecha a dalších veslařů - reprezentantů ČR z ČVK Pardubice.
Jan Procházka (Basketbalový klub Pardubice - basketbal; r.
1959): Trenér mistrovského týmu
U17 BK Pardubice
Miroslav Wastl (Hvězda SKP
Pardubice - atletika; r. 1960):
Reprezentační trenér juniorské reprezentace běžců, vedoucí extraligového družstva mužů Hvězdy

SKP, trenér velmi úspěšné skupiny
běžců.
Kolektivy - dospělí
1. FK ERA-PACK Chrudim futsal: Mistr ČR ve futsalu, účastník UEFA Futsal Cupu, 2. místo
v Českém poháru FAČR.
2. BK JIP Pardubice - basketbal: 3. místo v Českém poháru, 4.
místo v Mattoni NBL.
3. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - hokejbal: 2. místo v extralize hokejbalu.

přilba - plochá dráha; r. 1945):
Od mladých let se věnoval sportu.
Během své aktivní kariery patřil k
základním kamenům pardubického
týmu, který v roce 1978 poprvé v
historii tohoto klubu získal mistrovský titul v soutěži družstev na ploché dráze. Vybojoval si také místo
v reprezentaci tehdejšího Československa a startoval v několika závodech mistrovství světa na klasické i
dlouhé ploché dráze. Dne 17. května
1979 však měl vážný pád a vzhledem ke zranění páteře musel ukončit

Cenu od zpěváka Leška Semelky převzali zástupci úřadujícího vicemistra
hokejbalové extraligy HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice Jiří Mašík, Jakub
Merta a Pavel Antoch.
Foto: MILAN KŘIČEK
Kolektivy - mládež
BK Pardubice - basketbal: Junioři a kadeti mistři ČR. Trenéři Oldřich Zdobinský a Jan Procházka
FK-ERA PACK Chrudim futsal: Dorost U16 mistr ČR.
Klub biatlonu Letohrad - 1.
místo v Českém poháru dorostu.
Kolektivy - mládež
BK Pardubice - basketbal:
Starší žáci a mladší žáci 1. a 2. místo
na MČR. Trenéři Tomáš Bartošek a
Daniel Fadrný.
Karate Lions Pardubice: 2.
místo na MS - kumite družstva
žáků.
Klub biatlonu Letohrad - 1.
místo v Českém poháru žactva.
Krajánek
Ondřej Moravec (Ústí nad Orlicí; r. 1984): Sportovně vyrůstal
v biatlonovém oddílu OEZ Letohrad. Je trojnásobným olympijským
medailistou ze ZOH 2014 v Soči,
kde získal dvě stříbrné medaile za
stíhací závod a smíšenou štafetu
družstev a jednu bronzovou medaili
v závodu s hromadným startem. Patří mezi světovou elitu v biatlonu.
Síň slávy
Evžen Erban (AMK Zlatá

aktivní kariéru. Přes zdravotní problémy získal na FTVS trenérskou licenci 1. třídy a působil u VTJ Racek
Pardubice, následně pak jeden rok
ve Finsku, tři roky v Itálii a šest let u
naší reprezentace.
V roce 1991 se stal členem vedení AMK Zlatá přilba Pardubice a začal vést tým organizující prestižní a
velmi úspěšný závod o Zlatou přilbu
města Pardubic, jehož je v současné
době ředitelem a manažerem.
Libuše Uhrová (TJ Tesla Pardubice - stolní tenis; r. 1935): Československá reprezentantka 1952
- 1963 (bronzová medaile z družstev
ME 1958 a 1960, 9x mistryně ČSR).
Začínala v klubu Český lev Beroun
a vystřídala několik oddílů přes
Spartu Praha až po nynější TJ Tesla
Pardubice. Dlouholetá dobrovolná
trenérka mládeže (přes 50 let), rozhodčí a funkcionářka. Aktivní kariéru ukončila v roce 2000 po MS ve
Vancouveru.
Bez paní Uhrové si nedovedou
představit současný oddíl stolního
tenisu TJ Tesla a hlavně výchovu
mládeže. Svým elánem a zápalem
je pro mladé naděje jasným vzorem
čestného člověka a sportovce. Navíc
pracovala i pro vedení stolního tenisu seniorů na evropské i celosvětové úrovni. Dodnes zajišťuje konání
tréninků a soutěží pro seniory, ale i
pro hendikepované sportovce. Bez
její osoby si nikdo, kdo se stolním
tenisem zabývá, neumí dění kolem
tohoto sportu v ČR, v kraji a hlavně
v Pardubicích představit.
Mimořádný výkon

Mezi oceněnými nechyběl ani veslař Martin Šimáček (zcela vlevo) z oddílu SZTM ROB Pardubice. Na snímku uprostřed plavkyně Markéta Navrátilová (Klub vodních sportů Pardubice). První místo v kategorii kolektivy dospělých získal aktuální mistr futsalové ligy FK ERA-PACK Chrudim. Pro plaketu si přišli hráči Tomáš Koudelka a kapitán týmu Lukáš Rešetár. Foto: MILAN KŘIČEK

Leopold König (Sky Slovan
Moravská Třebová - silniční cyklistika): Leopold König posunul
hranice svých možností a stal se jednou z největších sportovních hvězd
České republiky v uplynulém roce.
Při premiérové účasti na nejslavnějším etapovém cyklistickém závodu světa Tour de France šokoval rodák z Moravské Třebové cyklistický
svět sedmým místem v celkovém pořadí a vysloužil si díky tomu angažmá v jednom z nejlepších světových
týmů Sky.
(lč)

