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Rekonstrukce třídy Míru znepokojuje podni-
katele. Bojí se, že do jejich obchodů bude teď 
chodit méně lidí, protože je ulice rozkopaná 
a  hlučná. Rozvojový fond si uvědomuje, že 
by taková situace mohla nastat. Proto svým 
nájemníkům nabízí řešení.

„Naše společnost připravila soubor opatření 
ke stabilizaci nájemních vztahů po dobu rekon-
strukce třídy Míru pro naše nájemce v rozsahu 
možných limitů naší společnosti. Když se někdo 
ocitne v tíživé situaci, můžeme například na-

bídnout odložení splatnosti nájmu,“ říká Mar-
tin Charvát, ředitel RFP. S každým vedení RFP 
probere možnosti slevy na nájmu. V této chví-
li už nájemníci dokládají poklesy na tržbách. 
Na základě těchto podkladů fond prověřuje vliv 
rekonstrukce na podnikání jednotlivých firem 
a připravuje se na jednání o konkrétních sle-
vách.
„Představenstvo naší společnosti Rozvojový 

fond Pardubice a.s. přijalo několik opatření 
včetně slevy na nájmu ve výši 50%. Součas-
nou situaci jsme si nechali posoudit i externími 
poradci v oblasti realit a pronájmů,“ vysvětluje 
Martin Charvát. Společnost si váží dlouholeté 
spolupráce se svými nájemci. Chová se k nim 
zodpovědně a doufá, že jim nabízená pomoc 
pomůže přežít těžkou zkoušku, kterou kvůli re-
konstrukci prochází. Už od roku 2011 v rámci 
příprav na tento citelný zásah v centru města 
poskytl RFP svým nájemcům desetiprocentní 
slevu.
„Tuto slevu naše společnost vnímala jako re-
zervní polštář na první měsíce rekonstrukce, 
protože jsme dopředu očekávali, že vyjednávání 
nebudou jednoduchá a slevu nebudeme moci 
poskytnout bez projednání a řádných podkla-
dů,“ upozorňuje Martin Charvát a dodává, že 
největší problém je v tom, že není a nebyla ko-
munikace mezi městem a podnikateli na třídě 
Míru a chybí jasná koncepce, jak pomoci podni-
katelům na třídě Míru a v celém centru.

Férová nabídka. 
Dělíme se o ztrátu fifty-fifty 

www.rfpardubice.cz
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Vůně kávy, typické výrobky z našeho regionu, 
výstavy a místo pro setkání nejen s kulturou. 
To všechno se vejde do nové prodejny v Ma-
choňově pasáži. Jmenuje se Pardubanda a na-
jdete v ní všechno, co souvisí s naším městem.
Už teď se všichni těší na splnění dlouholetého 
snu. Až z třídy Míru bude konečně reprezenta-
tivní pěší zóna. 

„Jsem na to hrozně zvědavá. Tolik let se o tom 
mluvilo a pořád se nic nedělo. Viděla jsem v no-
vinách vizualizace, ale stejně si to nedovedu 
příliš představit. Musím přiznat, že sem chodím 
se zvědavostí, kam se práce zase posunuly,“ 
říká Martina Ježková z Pardubic. Na třídě Míru 
městský ruch neutichnul. Přestože se tu kope 
a práší, stále v obou směrech proudí davy lidí. 
Rodiče s malými dětmi se cestou musí několikrát 
zastavit, protože velký bagr v akci – to je přece 
atrakce.
„Pro mě se nic nezměnilo. Jsem zvyklý tudy kaž-
dé ráno chodit do práce a navečer zase domů. 
V pekařství si koupím snídani, v trafice noviny. 
Nevím, jestli to tu bude průchozí celou dobu 
rekonstrukce, ale to, že tu můžu projít, mi vyho-
vuje,“ uvádí Petr Musil. Ne každý ale rád chodí 

okolo zátaras a výkopů. Proto raději volí bezpeč-
nější cestu.
„Nechápu, proč se třída Míru bude opravovat 
rok. To přece není možné, aby bylo centrum 
takhle dlouho rozkopané. Chodím teď okolo Vý-
chodočeského divadla přes Karlovinu Smilovou 
ulicí,“ říká nespokojeně Antonín Slavíček. Také 
většina cyklistů se rozhodla pro změnu trasy. 
Jezdí teď po cyklostezce okolo Tyršových sadů. 
Je to rychlejší a bezpečnější. Okolo teď musí 
jezdit také trolejbusy. Po rekonstrukci bude 
MHD jezdit po nové pěší zóně střídavě, protože 
na místě bude pouze jeden jízdní pruh. Zastávky 
zůstanou víceméně na svém původním místě.
„Mně osobně trolejbusy na třídě Míru nechybí. 
Ale starším lidem možná ano. Třeba teď do ně-
kterých obchodů nezajdou, když je linka nezave-
ze přímo na místo,“ usuzuje Martina Ježková.
Obchodníci na třídě Míru mají obavy, že si k nim 
zákazníci teď nenajdou cestu. Jestli je to opráv-
něný strach, ukážou čísla. Zatím není důvod si 
dávat na dveře ceduli ZAVŘENO. Naopak. Přijďte 
si nakoupit do svých oblíbených obchůdků. Za-
stavte se v kavárně nebo cukrárně. Pozorujte, jak 
se zanedbaná ulice proměňuje v místo, kde stojí 
za to být.

Víte, že…
Hlavní osou Pardubic byla odjakživa třída Míru. 
Možná i proto byla podle politické situace několi-
krát přejmenována. Na počest pardubické návštěvy 
císaře Františka Josefa I. byla na konci 19. století 
nazvána Královská třída. Po vyhlášení samostatné 
republiky v roce 1918 dostala jméno Wilsonova. Za ně-
mecké okupace se jmenovala Na Zeleném. Po druhé 
světové válce se stala Stalinovou třídou. Současný 
název třída Míru platí od roku 1962.

Vážení spoluobčané 
a především naši nájemníci.

Je smutnou skutečností, že byla po právu 
v předchozích obdobích kritizována zastupitel-
stva města Pardubice za neutěšený stav třídy 
Míru, která se postupně stávala spíš ostudou 
než „výkladní skříní“ našeho města. I součas-
ná probíhající rekonstrukce této významné části 
našeho města se nerodila bez obtíží, které ve vý-
sledku znamenaly termínový posun zahájení až 

na samotnou mez možnosti čerpání dotač-
ních finančních prostředků. Důvodem nebyly 
pouze odborné debaty investora, tedy města 
Pardubice a zpracovatelských týmů projektu. 
Samozřejmě i široká veřejnost si pamatuje,  
jak cca před 5-6 lety proběhla na třídě Míru 
14. denní zkouška, jak by třída Míru žila bez 
existence MHD. Nyní tuto zkoušku zažíváme 
a ještě budeme zažívat několik měsíců. Co se 
stalo? Je vidět, že občané Pardubic „snesou“ 
bez obtíží poměrně značné změny v zaběhnu-
tém systému dopravy, když k nim již dochází. 
Z osobní zkušenosti občana bydlícího nyní 
přímo v centu dění si dovoluji tvrdit, že žádný 
kolaps avizovaný našimi vizionáři z řad občanů 
jsem opravdu nezaznamenal. MHD ve vyhraze-
ných pruzích jezdí určitě bez větších problémů, 
tedy pokud si někteří řidiči nepřisvojují využí-
vat právě těchto pruhů pro urychlení vlastního 
přemisťování ve vozidlech především pěkně se 
pamatujících SPZ. Možná, že tento stav může 
být návodem, jak se zachovat k organizaci 
MHD po rekonstrukci.
Samozřejmě existuje velká skupina našich ob-
čanů, která se nyní na samotnou třídu Míru 
bez MHD z okrajových částí Pardubic nedosta-
nou. To může být avizovaný problém poklesu zá-
kazníků ve všech prodejnách a provozovnách 
služeb a to nejen těch, které jsou v prostorách 
Rozvojového fondu Pardubice. Domnívám se, 
že by se dala najít cesta a kterou se také sna-

žíme uvést ve skutečnost, jak tuto situaci řešit 
komplexně rovným pohledem na všechny ma-
jitele nebytových prostor sloužících k těmto 
účelům na třídě Míru. Především by se jedna-
lo o využití ušetřených finančních prostředků 
na realizaci rekonstrukce k podpoře a možná 
i částečně selekci těch prodejců a poskytova-
telů služeb, které budeme všichni rádi využí-
vat po předání rekonstruované třídy Míru zpět 
k užívání nás všech občanů i návštěvníků Par-
dubic. Nyní se naskýtá velká příležitost vytvořit 
z této tradiční spojnice historické části města 
s Masarykovým náměstím, ať již na něm stojí 
cokoliv, důstojný bulvár. To že k tomu přispěje 
stále více využívaná a žijící Machoňova pasáž, 
bylo našim přáním již při jejím znovuotevření 
po její rekonstrukci.
Jedna prosba pro nejen naše nájemníky na tří-
dě Míru i v Machoňově pasáži. Když se již 
konečně podařilo zahájit to, co plánovaly ge-
nerace před námi, mějme prosím trpělivost 
a trochu tolerance  navzájem. Za Rozvojový 
fond Pardubice Vám slibuji, že splníme své sli-
by a vyjdeme v rámci našich možností vstříc 
všem, abychom společně tuto zásadní změnu 
podmínek podnikání k lepšímu  přečkali v plné 
kondici. Jsme podnikatelský subjekt jako Vy.
 
Jiří Komárek
předseda představenstva RFP

Život na třídě Míru stále tepe. Všichni se zájmem pozorují stavbu
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Vyhráli vstupenky na muzikál Kleopatra. 
Příště to můžete být vy

Pardubická ČEZ Arena zažije motoristický svá-
tek. Hostí největší východočeskou motoristic-
kou výstavu AUTOMOTOSHOW & cestování 
2014. Ta se koná o  víkendu 17. a  18. května. 
Těšit se můžete na legendární motocykly nebo 
vozy závodního motorsportu. Atraktivní podí-
vaná bude opravdovým zážitkem. Pro čtenáře 
našeho magazínu je navíc na těchto stránkách 
připravena k vystřižení vstupenka zdarma.

Devátý ročník největší motoristické výstavy 
přinese všechno, co k motorismu patří a nadu-
paný doprovodný program. Minulého ročníku se 
zúčastnilo na šedesát firem z celé České republi-
ky. A také letos se do Pardubic chystají desítky 
prodejců.
„Budou tu osobní, užitkové a nákladní auto-
mobily, motocykly. Dále se na stáncích objeví 
auto i moto doplňky, autopříslušenství, moto 
a sportovní oblečení, autobusy, přívěsné vozy, 
karavany, lodě, tuning, náhradní díly, autokos-
metika, garážová technika, navigace a mnohé 
další,“ vyjmenovává manažerka výstavy Daniela 
Fikejsová. Výstava CESTOVÁNÍ nabídne prezen-
taci cestovních kanceláří, lázní, kol, koloběžek 
a sportovního vybavení.
Atmosféru akce podtrhne velký sobotní sraz 
motorkářů. Součástí akce není jen přehlídka či 

řádění na zajímavých motocyklech, ale i pro-
gram zaměřující se na bezpečnost. Na své si 
přijdou nejen milovníci jednostopých strojů. 
Připravena je moto škola smyku. Ministerstvo 
obrany předvede hašení požáru havarovaného 
vozidla a vyprošťování raněných. V neděli k ČEZ 
Areně také dorazí členové klubů amerických 
vozidel z celé ČR. Milovníky country jistě potěší 

kapela americké country a soutěže o zajímavé 
ceny.
Výstava začíná v sobotu 17. května v deset 
hodin dopoledne a končí v šest hodin večer. 
Nedělní program 18. května opět začne s desá-
tou hodinou. Brány ČEZ Areny se pak uzavřou 
ve čtyři hodiny odpoledne.

RycHlé STROJE, KASKADéRSKá SHOW nEBO šKOlA SMyKU. 
To všechno nabízí výstavy AUTOMOTOSHOW & cestování 2014

Výstava Moderní zahrada a bydlení přinesla ně-
kterým dvojnásobnou radost. Každý, kdo vyplnil 
na výstavě soutěžní kupón, dostal se do slosová-
ní o vstupenky na nejúspěšnější český muzikál 
Kleopatra, muzikálový trhák hitmakera Michala 
Davida. V osudí byly i lístky na show Čínského 
národního cirkusu. Výherci se tentokrát stala 

rodina Stránských, Horynovi a Koudelovi. A příš-
tě to můžete být třeba vy. Výstava AUTOMOTO-
SHOW & cestování 2014 nabídne soutěž o vstup 
na podzimní akce ČEZ Areny. Připravujeme lední 
show Jen počkej zajíci, koncert Daniela Landy, 
Lucie Bílé nebo Karla Gotta.
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Zveme vás na 22. ročník národní abilympiády. 
Jde o soutěž schopností a dovedností osob se 
zdravotním postižením v profesních i volnoča-
sových aktivitách. Účastníci se utkají v  desít-
kách disciplín. A  ve  svých disciplínách jsou 
machři. Přijďte se přesvědčit na  vlastní oči 
do  ČEZ Areny v  pátek 23. května a  v  sobotu 
24. května.

Pardubice se stanou dějištěm národní abilym-
piády už po dvaadvacáté. Na přehlídce předvá-
dějí lidé s nejrůznějším zdravotním postižením 
své dovednosti a záliby. V Česku jde o jedinou 
přehlídku věnovanou handicapovaným, na kte-
ré si můžou zasoutěžit a navázat nové kontakty. 
Soutěžící prokazují své schopnosti ve více než 
dvacítce disciplín. Pletou košíky, vyrábí keramic-
ké dekorace, pletou síťové tašky, vážou květiny 
nebo se snaží připravit lahůdky studené kuchy-
ně. Nechybí batika, cukrářství, editace počítačo-
vého textu nebo fotografování. Mnohdy nejsou 
hlavní motivací výsledky jednotlivých soubojů. 
Je to hlavně o setkávání.
V minulých letech byla velmi úspěšná Pavla In-
drová z Přerova. Pravidelně vyhrává hned několik 

disciplín najednou jako drátování, cukrářství či 
studená kuchyně.
„O abilympiádě jsem se dozvěděla v roce 1991 
a začala jsem cukrařinou. Postupně jsem si vy-
zkoušela i další disciplíny. Hlavně je tu ale skvělá 
atmosféra. Vždycky si máme o čem povídat,“ říká 
Indrová. Soupeření si v ničem nezadá s jakoukoliv 

soutěží na světových, evropských či republikových 
šampionátech. A i tady se hraje v duchu fair play.
Účastníky abilympiády čeká celodenní dopro-
vodný program. Objeví se v něm například 
prodejní expozice výrobků chráněných dílen 
a výstava rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek ABI-REHA.

Za dveřmi je abilympiáda - přehlídka dovedností lidí 
s handicapem. Přijďte je podpořit!

Abilympiáda je pro zdravotně postižené účastníky radost i výzva.

Vůně kávy, typické výrobky z našeho regionu, 
výstavy a místo pro setkání nejen s kulturou. 
To všechno se vejde do nové prodejny v Ma-
choňově pasáži. Jmenuje se Pardubanda a na-
jdete v ní všechno, co souvisí s naším městem.

Pardubanda poprvé otevřela své dveře doko-
řán 5. května. Obchod s regionálními produkty 
provozuje Česká abilympijská asociace ve spolu-

práci s Rozvojovým fondem Pardubice a.s. Kromě 
regionálního zboží jsou v prodejně také dostupné 
publikace, propagační předměty a suvenýry Pardu-
bického kraje, města Pardubic a sportovních klubů 
z území města. Navíc je tu i prostor pro pořádá-
ní výstav, autorských čtení, tiskových konferencí 
a prezentací organizací.
„Hlavní myšlenkou prodeje tradičních regionálních 
produktů je nabídnout nejen turistům ucelenou 

škálu výrobků propagujících město Pardubice ane-
bo pocházejících od výrobců z regionu,“ říká tiskový 
mluvčí České abilympijská asociace Filip Novotný.
Ze sortimentu můžeme vyjmenovat např. Pardubic-
ký perník, pivo Pernštejn, produkty Střední školy 
potravinářství a služeb Pardubice, mléčné výrobky, 
uzeniny od místních výrobců, marmelády, ovocné 
produkty, mošty, med a další.
„Připravujeme nejrůznější akce zaměřené na jed-
notlivé druhy výrobků spojené s ochutnávkou. 
Existuje tu řada místních prodejců, kteří nabízí 
kvalitní a zdravé potraviny. A my je chceme zvidi-
telnit a umožnit jim vstup na trh. Možnosti malých 
podnikatelů jsou často v tomto směru omezené,“ 
vysvětluje Filip Novotný.
Pardubanda bude zároveň plnit úlohu informační-
ho centra se zaměřením na zdravotně postižené, 
poskytne jim nejen informace k různým oblastem 
turismu v Pardubicích.
V obchodě, který bude otevřen od pondělí do pát-
ku mezi půl osmou a šestou večerní, najdou práci 
čtyři osoby se zdravotním postižením.
V internetovém obchodě www.pardubanda.cz si 
bude moci každý sestavit svůj dárkový balíček regi-
onálních produktů.

Regionální prodejna PARDUBAnDA
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Tobogány, skluzavky, divoká řeka, wellness, 
plavecký bazén i venkovní areál – to všechno 
najdete v  pardubickém aquacentru. na  jed-
nom místě si užijete maximální komfort pro 
celou rodinu i  pro náročné sportovce. Přijďte 
si zaplavat, bavit se, cvičit a  posilovat, nebo 
relaxovat za příjemné ceny.

Na květen je připravena akce Zóna Aqua za cenu 
50 m bazénu. Platí ve všední dny. Ale i na červe-
nec a srpen se chystají slevová lákadla. Během 
velkých prázdnin se těšte na zvýhodněné vstup-
né do zóny Wellness.
Aquacentrum Pardubice otevřelo své brány 
1. června 2012. A v následujících měsících se 
může těšit na svého stotisícího návštěvníka. 
Urychlit by to mohl i atraktivní program. Každou 

středu od 10.00 do 12. 00 hodin si senioři mohou 
užít Wellness se slevou 30% u jednorázového 
vstupného. Senioři si protáhnou svá těla v úterý 
a ve čtvrtek od 13.30 do 14.15 na lekcích plavání 
s instruktorem.
Pokud Vás baví cvičení ve vodě, vyzkoušejte 
Aquarobic. Lekce mají volný vstup každé úterý 
a čtvrtek od 18.00.
Aquacentrum také dokončuje přípravy letní pláže. 
K atrakcím bude patřit aquarobic na pláži, koupá-

ní s letní produkcí nebo víkendová sportovní od-
poledne.
I v letošním roce nabízí vašim dětem spoustu 
zábavy v příměstském táboře. Program probíhá 
téměř celé prázdniny. Můžete si vybrat týdenní 
pobyt, nebo jen jednotlivé dny. Tak neváhejte 
a hlaste se už nyní. Podrobnosti a informace na-
jdete na www.aquapce.cz.
Pozor. Celý areál bude uzavřen o víkendu 17. – 18. 

května, kdy se koná Velká cena Pardubic. Do na-
šeho města přijedou nejlepší čeští plavci, aby 
bojovali nejen o body do Českého poháru, ale 
i o limity na Mistrovství Evropy a Mistrovství Evro-
py juniorů. A 31. května až 1. června patří bazén 
ploutvovým plavcům, kteří budou bojovat o mi-
strovské tituly. Mistrovství ČR v plavání staršího 
žactva je na programu od 14. – 15. června.

V půlce dubna zahájila loď Arnošt z Pardubic 
třetí letní sezónu od  své rekonstrukce. Kotví 
v  přístavu na  labi pod ČEZ Arenou. Její pro-
vozovatel Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
zve cestující na tradiční jízdy po řece a na nej-
různější akce přímo na palubě.

Jízdu oživí koncerty kapel nebo ochutnávky vín. 
Dětem jsou věnovány plavby doplněné středo-
věkými řemesly. Oblíbené jsou takzvané pirátské 
plavby. Během nich je loď vyzdobená vlajkami, 
lany i sudy, aby bylo prostředí maximálně auten-
tické. Kromě toho, že je lodní personál tematicky 
oblečen, je nachystán také speciální program. 
A to dokonce i mimo lodní palubu.
Samozřejmostí jsou drobné dárky a suvenýry pro 
každého účastníka těchto plaveb. Cena vstupen-

ky je fixní, obsahuje program a plavbu, která je 
podle možností směřována vždy přes plavební 
komoru na Brozany nebo Kunětice. Všechny akce 
se konají mimo rozpis pravidelných plaveb. Po-
každé je k dispozici i lodní restaurace. Kuchaři 
jsou připraveni nachystat kromě obědů a večeří 
i speciální menu.
Loď se vydává z domovského přístaviště za ČEZ 
Arenou podle jízdního řádu. Výletní loď Arnošt 
z Pardubic byla vyrobena v roce 2001. Je dlouhá 
více než sedmadvacet metrů a v nejširším bodě 
dosahuje přes pět metrů. Plavba je atraktivním 
zážitkem nejen pro jednotlivce, ale vzhledem 
k zázemí v podobě restaurace, je vhodná také 
pro nejrůznější soukromé a firemní akce. Po-
drobné informace najedete na www.lod.cz

Aquacentrum Pardubice láká své 
návštěvníky na zajímavé ceny

Arnošt z Pardubic vyplul do své třetí letní sezóny

Aquacentrum také dokončuje 
přípravy letní pláže
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Když se řekne MARTInI’S, hodně Pardubičanů 
už ví, že se jedná o sortimentně největšího café 
– cocktail bar široko daleko, a to nejen v množ-
ství nabízených míchaných koktejlů. Během 
dne je to příjemná kavárnička s  báječnou ká-
vou cAFé RESERVA GOURMET. A úderem šes-
té hodiny odpolední se mění v útulný bar plný 
koktejlů a vynikajícího vína nejen z Habánských 
sklepů. Vždyť jen na  barovém lístku najdete 
na 290 cocktailů z celého světa! Stylově řešený 
bar, ve kterém je cítit, že majitel, profesionální 
barman, ví, co dělá.

Za kvalitu v MARTINI´S ručí bar manager Martin 
Smolný, svého času jeden z předních barmanů ne-
jen v České republice. Teď je vynikajícím baristou, 
který se zabývá přípravou a servisem kávy. Může 
se pochlubit několika certifikáty od předních ital-
ských baristů. Vybudoval v centru města opravdo-
vou oázu odpočinku a relaxace. Martin Smolný se 
může pochlubit velkou sbírkou cen z prestižních 
tuzemských i zahraničních barmanských soutěží, 
které v café baru najdete vystavené.

„V současné době vyučuji barmanské kurzy. Po-
řádám nejrůznější gastronomické přednášky, 
nejen o alkoholu,“ říká Martin Smolný. MARTINI’S 
café – cocktail bar se po přestavbě Machoňovy 
pasáže stal opravdovým gastronomickým stán-
kem se skvělou italskou kávou, odlehčenými 
moderními dezerty, spoustou alko i nealko coc-
ktailů, včetně nealko cocktailů z čerstvých čajů 
DILMAH. Čajové nealko cocktaily jsou speciali-
tou právě MARTINI’S baru, které jako první v ČR 
představil již v roce 2012 za bezkonkurenčních 
cca 33,- Kč.
„Navzdory přestavbě třídy Míru, u nás najdete 
klid. V tichu si tu můžete vychutnat kávu vevnitř 
nebo na zahrádce, která je ve vnitrobloku. Hned 
vedle můžete i zaparkovat za
příznivé ceny přímo v centru města,“ zve k pří-
jemnému posezení Martin Smolný.
MARTINI’S café – cocktail bar je ve vnitrobloku 
Machoňovy pasáže více než deset let a za tu 
dobu jeho barmani namíchali přes 135 000 coc-
ktailů. Návštěvníci této moderní kavárny hlaso-
vali a zajistili jí v prestižní soutěži BAR AWARDS 
v kategorii kavárna / bar finálové umístění.

Vynikající koktejly na tisíc způsobů, lahodná káva nebo víno. 
MARTInI´S je bar pro každého

Motivací pro zvýšení povědomí o  odděleném 
sběru nebezpečných odpadů a zároveň příle-
žitostí vyhrát je soutěž, kterou připravila akci-
ová společnost SmP - Odpady.

Začíná 15. května a potrvá přesně dva měsíce. De-
set výherců, kteří budou vylosováni v druhé polo-
vině července, se mohou těšit na tablety, mobilní 
telefony či meteostanice. „Smyslem soutěže je při-
vést veřejnost na separační dvory, kde může každý 
odevzdat nebezpečný odpad k ekologické likvida-
ci. Princip je jednoduchý. Při každé návštěvě ob-
drží občan, který na separační dvůr přijde uložit 
nebezpečný odpad, soutěžní lístek. Jeho vyplně-
ním se stává účastníkem soutěže,“ vysvětluje ředitel 
společnosti SmP - Odpady Jiří Strouhal. Dodává, že 
čím vícekrát občan na separačních dvorech nebez-
pečný odpad odevzdá, tím víc lístků bude moct vy-
plnit a tím vyšší bude i jeho šance vyhrát. Jediným 
omezením je přitom jedna návštěva v jednom dni.

Ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková vy-
světluje, že výběr tématiky nebezpečných odpadů 

nebyl náhodný. „Nebezpečné odpady nejvíce ze 
všech ohrožují životní prostředí a zdraví lidí i zví-
řat. Právě proto je důležité, abychom si všichni 
zvykli, že nebezpečný odpad nepatří do popelnic či 
kontejnerů s komunálním odpadem, ale výhradně 
na separační dvory,“ říká Lea Tomková a uvádí pří-
klady toho, co je z hlediska likvidace  řazeno mezi 

nebezpečné odpady. Jsou to například různé che-
mikálie, oleje, barvy, autobaterie, ale také hnojiva 
či provozní kapaliny z automobilů.

Separační dvory existují v Pardubicích již na osmi 
místech. „Kromě nebezpečných odpadů na nich 
lze ukládat i velkoobjemový odpad, stavební suť, 
vyřazené elektrospotřebiče nebo třeba pneumati-
ky. Troufnu si říct, že na separační dvůr to už nemá 
dnes v Pardubicích nikdo daleko. Jsem přesvědčen, 
že ačkoliv jsme se naučili třídit odpad a patříme 
v tomto ohledu bez pochyby k nejlepším v Evropě, 
není separace ještě ani zdaleka vyčerpané téma,“ 
uzavírá Jiří Strouhal.

Podrobná pravidla budou od 15. května k dispozici 
na adrese www.smp-pce.cz/soutez a k nahlédnutí 
budou také na jednotlivých separačních dvorech, 
kde sběr nebezpečných odpadů probíhá a kde se lze 
i do soutěže zapojit. Jejich provozní doba a adresa 
jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách, 
spolu s kompletním výčtem druhů nebezpečného 
odpadu.

Odevzdávejte nebezpečný odpad, 
vyzývá nová soutěž Služeb

Pro ukázku jsme vybrali cocktail, se kterým se Martin Smolný 
stal Vicemistrem světa – MOLOTOV COMEBACK.
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Už jen tři měsíce! V polovině července se všichni 
malí hokejisté mohou těšit na  Hokejovou ško-
lu Hc ČSOB Pojišťovna Pardubice. Ta se koná 
od 13. do 19. července a pro její účastníky chys-
tá klub dokonalý servis. Zájem je obrovský.

„V této chvíli máme školu zaplněnou zhruba 
z osmdesáti procent. Tento počet nás mile pře-
kvapil, jsme rádi, že je o první ročník naší školy 
takový zájem,“ řekl sportovní ředitel mládeže Pa-
vel Rohlík. Program hokejové školy je naplněn 
na celý týden. Během něho si děti užijí spoustu 
legrace a navíc vylepší své hokejové schopnosti 
a dovednosti.

„Každý den čeká na děti tréninková jednotka, 
mezi nimi další program. Dá se říci, že půjdou ráz 
naráz z jednoho do druhého,“ uvedl Rohlík. Pro-
gram pro děti s ubytováním začne ráno snídaní, 
vychovatelé je odvedou do ČEZ Areny, kde se 

k nim přidají účastníci s vlastním ubytováním. 
Společný program obou skupin bude probíhat až 
do večeře.
„Kromě klasických tréninků v ČEZ Areně plánujeme 
i další aktivity: zajdeme do aquaparku, budeme 
s dětmi trávit čas i mimo stadion. Nechceme, aby 
týdenní pobyt byl pouze drilem, ale aby si jej užily. 
Počítáme s besedami s odborníky i současnými 

hokejisty, aby se toho dozvěděly co nejvíce,“ 
pokračoval Pavel Rohlík. Tréninky povedou pro-
fesionální trenéři HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 
dorazí na ně i hráči A týmu. „Plánujeme také 
účasti našich hráčů působících v jiných klubech, 
například Jakuba Nakládala nebo Jakuba Kindla,“ 
doplnil sportovní ředitel mládeže klubu.
Tréninky budou probíhat v malé hale ČEZ Areny, 
kde je v letním období velmi kvalitní ledová plo-
cha, kondiční tréninky se uskuteční na přilehlém 
Letním stadionu, v případě nepříznivého počasí 
v tělocvičně na Základní škole Bratranců Vever-
kových.
 

Hokejová škola 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
•  13. až 19. července 2014, ČEZ Arena Pardubice
•  12 tréninkových jednotek na ledě   
 a také mimo něj
•  nácvik a zdokonalování herních činností  
 jednotlivců na začátku nové sezony
•  tréninky na ledě: powerskating,   
 stickhandling, transition agility, shooting a další
•  další sportovní vyžití během hokejové školy
•  profesionální přístup a odborný dozor po celou  
 dobu trvání hokejové školy
•  slevy pro sourozence a hráče HC ČSOB  
 Pojišťovna Pardubice
•  více informací: skola.hcpce.cz

Ve čtvrtek 8. května se pardubickými ulicemi prohnali malí cyklisté. 
Bojovali o své první vavříny v závodě nazvaném Tour de kids. Jsou to 
cyklistické závody pro děti ve věku od těch nejmenších na odrážed-
lech po děti narozené v roce 2003. Nejde o profesionální závody, ale 
o závody pro každého, kdo má chuť si závodění vyzkoušet a strávit 
příjemný den. Kromě závodění na děti čekal i herní stan, Lego stolky 
na hraní, skákací stan, dětské mobilní hřiště, kolo štěstí, soutěž s ko-
misařem Vrťapkou a spoustu dalšího.
Co vedlo organizátory k uspořádání takového závodu? Hned dva zá-
važné důvody. Prvním je fakt, že české děti jsou deváté nejtlustší děti 
na světě. Přestaly se téměř hýbat a u počítače nebo televize prosedí 
více než dvě hodiny denně. Téměř 25 % dětí necvičí a to i s vědomím 
rodičů. Podobné akce jako Tour de kids mohou děti motivovat k po-
hybu.
Druhým důvodem jsou smutné statistiky dopravních nehod. Ty do-
kazují, že nejvíce vážných úrazů na kole postihují věkovou skupinu 
šest až čtrnáct let. Proto k tomuto závodu patří i lekce o tom, jak 
bezpečně jezdit na kole.

Hokejová škola bude skvělá. 
Dorazí na ni i pardubičtí hráči

cyklistický závod Tour de kids rozhýbal děti i v Pardubicích
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bytové prostory nebytové prostory

Machoňova pasáž

Pronájem bytu č. 51 v č.p. 60 C 
na tř. Míru v Pardubicích
4 + kk v 5. NP s výtahem, velikost prostoru 
184,60 m2.  Byt před dokončením staveb-
ních úprav, možnost výběru obkladů dlaž-
by apod. min. nájemné 17.000Kč/měs. bez 
záloh za služby vč. garážového stání v 1. PP 
v objektu

Pronájem bytu č. 41 v č.p. 60 A 
na tř. Míru v Pardubicích
4 + kk ve 4. NP s výtahem o výměře 123,98 
m2. Min. nájemné  11.200,- Kč/měsíc bez 
záloh za služby.  K nastěhování – únor 2014.

Machoňova pasáž 
 Kanceláře lze pronajmout i samostatně, služ-
by budou rozpočítány jednou  třetinou na  
jednotlivé  nájemce, mimo vytápění – toto by 
bylo rozpočítáno podle podlahové plochy.

 Výměra kanceláří:
 č. 202  12,91 m2 + 7,90 m2  (spol. chodba, 
soc. zařízení) – celková plocha  20,81 m2

 č. 203  18,94 m2 + 7,90 m2  (spol. chodba, 
soc. zařízení) – celková plocha  26,84 m2

 č. 204  27,00 m2 + 7,90 m2  (spol. chodba, 
soc. zařízení) – celková plocha  34,90 m2

č.p. 29, Svaté Anežky České, Pardubice
Pronájem prostoru sloužícího k podnikání 
č. 107 v přízemí domu 
výměra  - 29,22 m2

minimální nájemné 6 000,- Kč/měsíc

Pronájem nebytového prostoru č. 150 -  
restaurace v 1. PP v č.p. 60 na tř. Míru 
v Pardubicích
 výměra – 216,34 m2

Pronájem kanceláře  č. 201  ve 2. NP v č.p. 
60 tř. Míru v Pardubicích
výměra  - 68,22 m2

 minimální nájemné 2 000,- Kč /m2/rok

č.p. 2411, Palackého, Pardubice
Pronájem nebytového prostoru v přízemí 
domu č.p. 2411, ul. Palackého v Pardubicích 
výměra – 223,36 m2

 cena k jednání
Pronájem kanceláře  č. 202  - 204  ve 2. NP 
v č.p. 60 D tř. Míru v Pardubicích
celková výměra  - 82,55 m2

 minimální nájemné  2 000,- Kč /m2/rok

KVĚTEN
8. 5. 13:00 
Tour de kids - unikátní série cyklistických 
závodů pro děti, která se koná po celé Čes-
ké republice. Cílem je naučit děti správným 
návykům bezpečné jízdy na kole. Registrace 
a informace na www.tourdekids.cz

17. 5. 10:00 – 18:00, 18. 5. 10:00 – 16:00 
Výstava Auto moto show & Cestování - 
největší východočeská motoristická výstava. 
Informace na arena.rfpardubice.cz

23. 5. 9:30 – 17:00, 24. 5. 9:00 – 17:00 
22. Národní abylimpiáda - soutěžní přehlídka 
schopností a dovedností osob se zdravotním 
postižením v profesních i volnočasových ak-
tivitách. Informace na www.caacz.cz

ČERVEN
1. – 7. 6. 
MS v inline hokeji - česká nejvyšší soutěž. 
Informace na www.inlinehockey2014.cz

15. 6. 8:00 
Pardubický sportovní den v hokejbale 
- informace na www.alfapardubice.cz

ČERVENEC
10. – 13. 7. 
Pardubice open 2014 turnaj v biliardu - malá 
hala. Informace na www.maple.cz

10. – 27. 7. 
Mezinárodní festival šachů a her CZECH OPEN 
2014 – informace na www.czechopen.net

Přehled akcí v ČEZ AREnĚ

ČEZ Arena Pardubice má svůj Facebook. Díky 
němu můžete vědět a hlavně vidět víc. Na 
stránkách najdete aktuální novinky, spoustu 
fotografií ze sportovních i kulturních akcí. Nechy-
bí zajímavosti, komentáře a pohled do historie. 
Chcete vědět, jak vypadají přípravy na mega 
koncerty? Co se děje v hale, když jsou dveře 
pro veřejnost zamčené? Klikněte na „to se mi 
líbí“ a budete vždy v obraze. Najdete nás na 
www.facebook.com/arenapce.

Jak se dělá led, staví 
koncertní pódium, 
nebo jak vypadala ČEZ 
Arena v roce 1960?


