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Poslední nabídka
pro lidovce
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a kultura
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Trenér Pavel Vrba
Nemůžeme pořád jen
opakovat, že ve fotbale
je všechno špatně ...13

již v prodeji
na novinových stáncích

Poslední víkend do Vánoc je tu
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Šílenství začíná. V Pardubicích se připravte na kolony aut a fronty na silnicích i na kasách. Obrňte se trpělivostí
JIŘÍ SEJKORA

Pardubice – Poslední předvánoční víkend je tady a s ním
i předvánoční šílenství.
Stresu se zřejmě nevyhnete, pokud do krajského města
zamíříte automobilem. Parkoviště obchodních domů jsou
v těchto časech přeplněna po
okraj. A nejen ta.
Tradiční bolest Pardubic –
kapacitně nedostačující silnice – nestačí náporu motorových vozidel zejména na kritických místech: u hlavního
nádraží, Masarykova náměstí
a ulice Jana Palacha a 17. listopadu. Asi největší fronty

Budou kontroly
Pardubická policie připravuje na
tento víkend zvýšený dopravní
dohled na silnicích v Pardubicích.
Zkontrolujte si platnosti řidičského oprávnění, povinného ručení a senioři také povinné zdravotní prohlídky.

motoristy čekají kolem AFI
Paláce, kam se mnozí řidiči
snaží zajet i přesto, že kapacita podzemních garáží zdálky
hlásá červeným světlem, že je
plno. Policisté tam v těchto
dnech musejí dopravu dokonce odklánět. Do podzemního

parkoviště propouští vozidla
jen ze směru od sídliště Závodu míru.

Lepší je jít pěšky
„Pokud můžete vyrazit pěšky
nebo městskou hromadnou

dopravou, pravděpodobně si
ušetříte nervy a čas strávený
v kolonách,“ doporučuje tisková mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová.
Policisté jsou v ulicích, ale s
přecpanými křižovatkami a
silnicemi toho už moc udělat

nemohou. „Auta skutečně odčarovat neumíme. Radíme
pouze trpělivost v provozu i
při parkování, kde je velké riziko kolize,“ říká dopravní
policista Miroslav Moravec.

Hlídají i banky
„Naši policisté z oddělení dopravní i pořádkové policie
mají teď za úkol se kromě dopravy věnovat i zvýšenému
dohledu v okolí nákupních
center a peněžních ústavů.
Upozorňujeme také občany na
hrozící rizika spojená s vykrádáním zaparkovaných vozidel,“ uvádí Jitka Vavřinová.
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Dobrá zpráva
pro čtenáře

NÁVŠTĚVNÍCI PARDUBICKÉ MACHOŇOVY PASÁŽE SE
VČERA DOZVĚDĚLI I TO, JAK SE DĚLAJÍ NOVINY
NÁVŠTĚVNÍCI AKCE Čekání
na Ježíška se včera dopoledne
v nově opravené Machoňově
pasáži v Pardubicích dozvěděli o tom, jak vznikají noviny.
Mohli tak nahlédnout pod
pokličku práce redaktorů a
fotografů Pardubického deníku. Příchozím Pardubický
deník představil jeho šéfredaktor Tomáš Dvořák (první
zprava). Rozpovídal se o
tvorbě novin a běžné pracovní
náplni novinářů tvořících
každodenní obsah novin. Návštěvníci přednášky se při
výkladu mohli občerstvit lahodnou kávou, voňavým
punčem nebo svařeným vínem. O to se postarala Česká
abilympijská asociace a její
tréninková kavárna U tiskaře
Brixe. „Novou prodejnu, kde
byla k vidění prezentace
stánků se zajímavými výrobky neziskových organizací z
Pardubického kraje, představila Česká abilympijská asociace ve spolupráci s Rozvojovým fondem Pardubice,“
informoval náš Deník za organizátory akce Filip Novotný
(druhý zprava), PR manažer
České abilympijské asociace.
(zlu) Foto: Deník/Jiří Sejkora

POČASÍ DNES

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu bylo
tento den v Hradci Králové nejtepleji v roce 1989 (12,4 °C) a
nejchladněji v roce 1940 (–18,1 °C)
a v Pardubicích 13,8 °C v roce
1989 a –24,1 °C v roce 1927. (red)
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Vinařský půlmaraton chystá motivační ocenění
Pardubice – Dokument Tvář
kraje, do něhož jsou zapsány
nejen symboly kraje a významní rodáci, ale také tradiční akce, se rozrostl o další
čtyři významné události v
kraji. Jednou z nich je Pardubický vinařský půlmaraton.
Ten se v příštím roce uskuteční 19. dubna a do hlavního
závodu organizátoři očekávají až 1500 běžců.
Český atletický svaz navíc
na další tři roky vyhlásil Pardubický vinařský půlmaraton
jako mistrovství České republiky. Kromě toho tato akce
patří mezi TOP 10 nejlepších
závodů v České republice.

Unikátní možnost zjistit, jak
vznikají noviny, měli ti, kdo
včera procházeli Machoňovou pasáží v centru Pardubic.
Pod pokličku práce redaktorů
a fotografů Pardubického deníku mohli nahlédnout díky
akci Čekání na Ježíška, kterou v pasáži uspořádala Česká
abilympijská asociace ve spolupráci s kavárnou U tiskaře
Brixe a Rozvojovým fondem
Pardubice. Zvídavým čtenářům vznik Pardubického deníku předvedl šéfredaktor Tomáš Dvořák.
(pad)

„Tato označení jsou bonbonek na závodě, dodávají mu
prestiž. Přináší to výhody, ale
také omezení – hlavně v případě sponzorství. I v příštím
ročníku věřím v úspěch, očekáváme 3000 lidí,“ uvedl za organizátory Oldřich Bujnoch.

Několik novinek
Příští ročník nabídne několik
novinek. „Vadí mi, že v některých částech závodu je málo diváků. Je proto rozpracován program s kuponky na pivo, na trati bude 5 stanovišť,
kde za kuponek budeme točit
pivo za 10 korun. Kuponky bu-

dou na jméno a následně se bude losovat o ceny. Na těchto
stanovištích budou hrát kapely,“ řekl Oldřich Bujnoch.

Český vítěz s maximálním
časem 1 hodina a 3 minuty by
si navíc mohl přijít na odměnu až v řádu statisíců. Vše je

ale zatím v jednání. Pro účastníky bude každopádně připraveno víno, funkční tričko,
medaile i občerstvení v cíli.
„Potřebujeme našim závodníkům dát motivaci, aby se
cíleně připravovali na půlmaraton,“ vysvětlil Oldřich
Bujnoch. Rozpočet akce by se
podle jeho odhadů měl vyšplhat na čtyři miliony korun.
„Hvězda Pardubického vinařského půlmaratonu stále
stoupá. Běžet městem je zážitek, popularizuje to sport a navíc utužuje vztahy s partnerskými městy,“ prohlásil náměstek primátorky František
Brendl.
Lenka Štěpánková

