
Čtenářská rubrika je zpátky,
staňte se přispěvatelem!
Pardubicko – S příchodem Pardubického týdne, novinky,
která vyšla poprvé tento týden, se vrací rubrika U nás doma.
Plnit ji budou příspěvky od vás, čtenářů z našeho regionu.
Pište nám o událostech, které vám udělaly radost, sledujte,
co se u vás děje.
Příspěvky nám můžete zasílat na emailovou adresu
pavlina.roztocilova@denik.cz. Vaše redakce

PARDUBICKO a okolí

Na Den kladrubského koně přijede i císař Karel I.
Kladruby nad Labem –
Den starokladrubského ko-
ně se uskuteční zítra v
areálu Národního hřebčína
Kladruby nad Labem
„Slavnostní program je
oslavou výjimečného ple-
mene koní, jeho domov-
ského hřebčína, ale také
tradičních činností, které
k původnímu dvornímu
hřebčínu patří. Zároveň je
připomenutím úspěchů,
kterých národní hřebčín
dosahuje v současnosti,
zejména předložením no-
minační dokumentace pro
zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO,“ uvedla
Miroslava Geyerová z ná-
rodního hřebčína.
V souvislosti s oslavami

100. výročí založení Česko-
slovenska otevře hřebčín
výstavu „Tož budeme

sedlat…“, která pojednává o
vztahu prezidenta T. G.
Masaryka ke koním.
Celodenní so-

botní program
začíná již v 10
hodin chova-
telskou
ukázkou, v
11.30 hodin
je očekáván
příjezd po-
sledního císaře
Karla I. v slav-
nostní zápřeži.
Program tak symbo-
licky zachycuje přelomové
období rakousko-uherské
monarchie a vznik Česko-
slovenska. Dopolední pro-
gram je věnován starému
mocnářství, odpolední
mladé republice.
Hlavní program začíná

ve 13 hodin a obsahuje 16

prvků, do kterých bude za-
pojeno téměř šedesát koní.
Návštěvníci uvidí ukáz-

ky zápřeže, jezdec-
kou čtverylku či
kočárový rej.
Nebudou
chybět ani
adrenalinová
vystoupení
jako napří-
klad uherská
pošta, koňský
fotbal či závě-

rečné vícespřeží.
Vybrané části progra-

mu bude doprovázet Hud-
ba Hradní stráže.
„V hlavním programu

bude prezentován nově re-
staurovaný kočár Tomáše
Garrigua Masaryka, který
mohou návštěvníci obdi-
vovat vystavený v Císařské
jízdárně mezi desátou a

dvanáctou hodinou,“ uved-
la Miroslava Geyerová.
Výstava „Tož budeme

sedlat…“ je koncipována
jako pocta Josefu Krejčíko-
vi, vrchnímu podkonímu
prezidentských stájí, který
pocházel z Kladrub nad
Labem. Návštěvníci se zde
dozvědí nejen o Hektorovi,
Masarykově nejoblíbeněj-
ším koni, ale i o organizaci
inaugurace prezidenta a
prezidentských kočárech.
Den starokladrubského

koně uzavře koncert harfe-
nistky Kateřiny Englichové
a mezzosopranistky Evy
Garajové v kostele sv. Vác-
lava a Leopolda. Na něj na-
vazuje netradiční prohlídka
zámeckých interiérů for-
mou Muzejní noci, která
bude probíhat od 19 do 24
hodin. (pro)

Dopoledne
v Kladrubech
patří starému
mocnářství,

odpoledne mladé
republice.

Šéfredaktorka
Pardubického
deníku
doporučuje:

  Tipy 
deníku

Tři sestry zahrají pod širým nebem
25. 5. 2018

Na nádvoří par-
dubického pivo-
varu se dnes

sejdou lidé milující zlatý
mok a punkrockovou
hudbu. Populární skupi-
na Tři sestry zde dnes
odehraje první letošní
koncert pod širým ne-
bem. Skupina navíc slí-
bila, že pro letošek ob-
měnila třetinu písní,

které loni hrála, dojde
tedy i na písně delší do-
bu nehrané.
Spolu s Třemi sestrami
zavítají do Pardubic i
spřátelené skupiny MZH,
E!E a také Doktor P. P.,
která v letošním roce
vydala kritikou i fa-
noušky dobře přijatou
desku Levák. Začátek
akce je v 18 hodin.

Festival trampských písní v Jelení
25. 5. 2018

Udržet tradici
trampských písní
se snaží v Hor-

ním Jelení. Tento rok se
ve městě koná již 43.
ročník soutěžního Festi-
valu trampských písní.
Hvězdou je letos skupina
Falešná karta. Dnes ve 21

hodin bude na louce u
RZ Radost slavnostně
zapálen festivalový oheň.
Zítra v 10 hodin začíná
přehlídka soutěžních
kapel, v podvečer vy-
stoupí hosté. K vidění
bude i mobilní trampské
muzeum.

Ve Chvaleticích uvidíte děti pirátů
25. 5. 2018

Co se stane, když
se světem
(zejména po mo-

ři) potloukají děti pirátů,
hledajíce obrovský po-
klad? To se dozvíte,
zhlédnete-li vystoupení
Děti pirátů a ztracený
ostrov, jež dnes uvede

Divadlo eMilion v kuli-
sárně Domu kultury ve
Chvaleticích.
Zatím můžeme jen pro-
zradit, že dojdou k tomu,
že nejdůležitější ze vše-
ho je láska a přátelství.
Začátek představení je v
17 hodin.

Lidé si stěžovali na rychlost,
tak město pořídilo radar

Město si na základě již
schváleného výsledku vý-
běrového řízení pronajme
radar na pět let od vítězné-
ho sdružení dodavatelů.
Společnostem ČD – Telema-
tika Praha a GEMOS CZ za
celé období zaplatí celkem
přes 2,1 milionu korun.

AUTOMAT NA PENÍZE
Právě proto se Svobodní
domnívají, že radar se bude
muset proměnit ve výkonný
automat na peníze.
„Z našich daní se zaplatí

přes dva miliony za radar,
který se umístí tak, aby se
nachytalo co nejvíce řidičů,
a radar tím byl co nejdříve
zaplacen. Pak už se výdělek
z vybírání pokut stane ne-
dílnou a pevnou složkou
rozpočtu města,“ předpovídá
Petr Lichtenberg, jeden ze
dvou zastupitelů za opoziční
Svobodné. „A
ještě to bude
za nemalý
peníz živit
nějakého
dalšího
úředníka,“
dodává Petr
Lichtenberg.
Měst, jež si

takto vylep-
šují svůj rozpočet, podle něj

přibývá po celé republice
jako hub po dešti. Zastupitel

upozorňuje, že
tím dochází i
k nežádoucím
dopravním
efektům: řidiči
narušují ply-
nulost provo-
zu nebo ztrá-
cejí pozornost
neustálým
hlídáním ta-

chometru. „Jsem zastáncem

toho, že měřit rychlost a
udělovat případné pokuty
má pouze a jenom Policie
ČR. Městská policie má vy-
konávat zcela jinou čin-
nost,“ uzavírá Petr Lich-
tenberg.

PŘIJMOU ÚŘEDNÍKA
Vrchní strážník chrudimské
městské policie Lukáš Dvo-
řák reaguje, že městská po-
licie kvůli úsekovému mě-
ření nebude muset perso-

nálně posílit: „O veškeré
vyřízení následné agendy se
totiž postarají úředníci
města.“
Radnice počítá s tím, že

tým úředníků kvůli pře-
stupkům skutečně posílí o
jednoho zaměstnance, což
bude město stát statisíce
korun navíc. Vzhledem k
očekávaným výnosům z
udělených pokut by na tom
ale městská kasa neměla
prodělat.

Z titulní stranystrany

ÚSEKMĚŘENÝRADAREMbude začínat u chrudimské nemocnice. Foto: Deník/Marek Nečina

„Pak už se výdělek z
vybírání pokut stane
nedílnou a pevnou
složkou rozpočtu
města.“

Petr Lichtenberg

Kontroverzní centrum Lonkovka má první povolení
dokončení ze strany 1
Vybudování relaxačního

centra v Polabinách má být
prvním krokem k přeměně
tohoto území. Jenže to se
nelíbí ani ekologickým ak-
tivistům. „Tato část labské
nivy leží mimo nadregio-
nální biokoridor, a tak zde
územní plán – na rozdíl od
zbytku tohoto přírodního
území – připouští výstavbu
pro rekreaci. Plocha je nao-
pak uvnitř regionálního bi-
ocentra. Na místě jsou tak
obavy, zda tento záměr ne-
ohrozí fungování zdejší pří-
rody,“ uvedl člen Strany ze-
lených Jakub Kutílek.
Radnice argumentuje tím,

že k výraznějšímu zastavění
dané plochy nedojde. „Na-
ším cílem je zachovat roz-
sah zeleně v dané lokalitě
tak, jak ji vymezuje stávající
územní plán. Hlavní změ-
nou proti současnému stavu
bude množství udržované
zeleně a travnatých ploch
s širokou škálou možností,
jak zde trávit volný čas,“
řekla náměstkyně primátora
Helena Dvořáčková.
„Město si nechalo zpraco-

vat studii na využití rekre-
ačního potenciálu území s
maximálním respektováním
jeho klidového a přírodního
charakteru. Relaxační cent-
rum Lonkovka s touto kon-

cepcí souzní. Nabídne oby-
vatelům Pardubic řadu vol-
nočasových aktivit
s maximálním využitím
přírodního charakteru to-
hoto území,“ dodal primátor

Pardubic Martin Charvát,
Relaxační zóna by měla

vzniknout během dvou až
tří let a celkové náklady by
podle Hradní neměly pře-
sáhnout 17 milionů korun.
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Nejširší nabídka zájezdů | Last Minute
27. 5. PRIMORSKO ***27. 5. PRIMORSKO ***+ h. Belvedere Alexandria Club PP 8 dníh. Belvedere Alexandria Club PP 8 dní 7 990
27. 5. PRIMORSKO **** h. Hermes Alexandria Club UALL 8 dní27. 5. PRIMORSKO **** h. Hermes Alexandria Club UALL 8 dní 10 990

3. 6. PRIMORSKO penziony BS 8 dní3. 6. PRIMORSKO penziony BS 8 dní 6 990
3. 6. PRIMORSKO ***3. 6. PRIMORSKO ***+ h. Belvedere Alexandria Club PP 8 dníh. Belvedere Alexandria Club PP 8 dní 9 990
3. 6. PRIMORSKO ****3. 6. PRIMORSKO ****+ h. Žeravi Alexandria Club ALL 8 dníh. Žeravi Alexandria Club ALL 8 dní 11 990
3. 6. CAREVO **** h. Hermes Alexandria Club UALL 8 dní3. 6. CAREVO **** h. Hermes Alexandria Club UALL 8 dní 12 990
3. 6. SLUN. POBŘEŽÍ ****3. 6. SLUN. POBŘEŽÍ ****+ h. Žeravi Beach Alexandria Club ALL 8 dníh. Žeravi Beach Alexandria Club ALL 8 dní 13 990

29. 5. RHODOS studia Thalassa BS 8 dní29. 5. RHODOS studia Thalassa BS 8 dní 5 990
29. 5. RHODOS ***29. 5. RHODOS ***+ h. Alfa Alexandria Club ALL 11 dníh. Alfa Alexandria Club ALL 11 dní 10 990
31. 5. KRÉTA ***31. 5. KRÉTA ***+ h. Atali Village Alexandria Club ALL 11 dníh. Atali Village Alexandria Club ALL 11 dní 10 990

1. 6. ZAKYNTHOS *** h. 1. 6. ZAKYNTHOS *** h. Sunny Garden ALL 8 dní 9 990
1. 6. RHODOS ***1. 6. RHODOS ***+ h. Evita Beach Alexandria Club ALL 12 dníh. Evita Beach Alexandria Club ALL 12 dní 12 990
3. 6. ZAKYNTHOS *** h. 3. 6. ZAKYNTHOS *** h. Sunny Garden ALL 8 dní 11 990
3. 6. KORFU ***3. 6. KORFU ***+ h. Sea Garden Alexandria Club ALL 8 dníh. Sea Garden Alexandria Club ALL 8 dní 11 990
3. 6. RHODOS ***3. 6. RHODOS ***+ h. Evita Beach Alexandria Club ALL 8 dníh. Evita Beach Alexandria Club ALL 8 dní 11 990
3. 6. KRÉTA **** h. Maya Beach Alexandria Club ALL 8 dní3. 6. KRÉTA **** h. Maya Beach Alexandria Club ALL 8 dní 13 990
2. 6. COSTA BRAVA **** h. Mercury PP 8 dní2. 6. COSTA BRAVA **** h. Mercury PP 8 dní 7 990
2. 6. COSTA BRAVA *** h. Fenals Mar ALL 8 dní2. 6. COSTA BRAVA *** h. Fenals Mar ALL 8 dní 8 990
2. 6. MENORCA ***2. 6. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dníh. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 10 990
6. 6. MENORCA ***6. 6. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dníh. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 12 990

31. 5. ALANYA *** h. Güngör Suit ALL 8 dní31. 5. ALANYA *** h. Güngör Suit ALL 8 dní 7 990
31. 5. SIDE ***** h. Lyra Resort Alexandria Club ALL 8 dní31. 5. SIDE ***** h. Lyra Resort Alexandria Club ALL 8 dní 11 990
31. 5. ALANYA **** h. Krizantem Alexandria Club ALL 11 dní31. 5. ALANYA **** h. Krizantem Alexandria Club ALL 11 dní 11 990
31. 5. SIDE ***** h. Süral Resort Alexandria Club ALL 11 dní31. 5. SIDE ***** h. Süral Resort Alexandria Club ALL 11 dní 13 990

2. 6. ISCHIA *** h. Pineta PP 8 dní2. 6. ISCHIA *** h. Pineta PP 8 dní 11 990
2. 6. SICÍLIE *** h. Albatros PP 8 dní2. 6. SICÍLIE *** h. Albatros PP 8 dní 13 990
2. 6. SICÍLIE *** h. Delle Palme PP 8 dní2. 6. SICÍLIE *** h. Delle Palme PP 8 dní 13 990
9. 6. PESARO *** h. Majestic PP 8 dní9. 6. PESARO *** h. Majestic PP 8 dní 3 990
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Stravování: UALL = ultra all inclusive, ALL = all inclusive, PP = polopenze, PP+ = polopenze 
plus, PLP = plná penze, SN = snídaně, BS = bez stravy. ER = economy room. Konečné ceny.
Odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.

Kde nás najdete: Praha | Brno | Ostrava | Mladá Boleslav | Most | Karlovy Vary |
Plzeň | České Budějovice | Písek | Jablonec nad Nisou | Hradec Králové | Pardubice |
Jihlava | Olomouc | Zlín | Opava | Havířov
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+420 270 007 007
www.alexandria.cz

325. května 2018 Deník
www.denik.cz


