
Pardubanda oživila pasáž
Nepůjde jenom o nabídku a prodej kvalitních regionálních potravin

Pardubice – Česká abilym-
pijská asociace (CAA) a Roz-
vojový fond Pardubice ote-
vřely na začátku tohoto týdne
v Machoňově pasáži prodejnu
Pardubanka, pro kterou se ve
spolupráci s Úřadem práce po-
dařilo zajistit čtyři nová pra-
covní místa osob se zdravot-
ním postižením.

Zajímavá šance pro
malé producenty
„Ve všedních dnech od půl
osmé až do osmnácti hodin
chceme nejen turistům na-
bídnout ucelenou škálu vý-
robků propagujících město
Pardubice anebo pocházejí-
cích od výrobců z regionu. K
dostání tu budou například
Pardubický perník, pivo
Pernštejn, produkty Střední
školy potravinářství a služeb
Pardubice, mléčné výrobky a
uzeniny od místních výrobců,
marmelády, ovocné produkty,
čaje, mošty, med a další,“ řekl
Deníku Jaromír Krpálek, jed-
natel CAA, která se proble-
matikou začlenění handica-
povaných spoluobčanů do
společnosti zabývá už od roku
1997. Zajímavou možnost na-
bídne internetový obchod
www.pardubanda.cz, kde si
každý bude moci sestavit svůj
dárkový balíček regionálních
produktů.

„Je to šance pro malé pro-
ducenty, kteří mají většinou
omezený vstup na trh. Pardu-

banda však bude zároveň pl-
nit úlohu informačního cent-
ra se zaměřením na zdravotně
postižené, poskytne jim nejen
informace k různým oblastem
turismu v našem městě a oko-
lí,“ doplnil Martin Charvát,
ředitel Rozvojového fondu
Pardubice a přidal nápad na
spolupráci s hokejovým klu-
bem či na pořádání autogra-
miád se zajímavými osob-
nostmi nejen ze sportu. Vybízí
k tomu zajímavý multifunkč-

ní prostor prodejny. Už teď je
jasné, že bude sloužit k propa-
gaci tradičních akcí města
Pardubic – abilympiády, jarní
části městských slavností, fes-
tivalu her Czech Open, Par-
dubické juniorky, Zlaté přil-
by, Velké pardubické a celé řa-
dy dalších. Prostor zde dosta-
nou třeba i architekti k pro-
pagaci a zveřejnění záměrů
chystaných změn ve městě,
nebo také nevládní a nezisko-
vé organizace. (fr)

OREGIONÁLNÍPRODUKTYprodejny Pardubanda vMachoňově pa-
sáži byl hned první prodejní den zájem. Foto: Jaromír Fridrich

Zdarma na slovenský vokální
soubor Fragile v Pardubicích!
Pardubice – Umělecká agen-
tura Na-Nic Pardubice uvede
v neděli 11. května od 18 hodin
v Sukově síni Domu hudby
slovenskou vokální skupinu
Fragile, která oslnila na říj-
novém turné s Richardem
Müllerem. Nyní se představí v
Pardubicích poprvé sólově.

Pokud si ho nechcete nechat
ujít, hrajte s Pardubickým de-
níkem o vstupenky. Na e-mail
martina.vosahlova@denik.cz
pošlete do dnešní desáté hodi-
ny odpověď na otázku: „Kolik
členů má skupina Fragile?“. Při-
pište své jméno a příjmení,
mobil a heslo: „Fragile“. (fa)

Auto zlikvidovalo v Býšti nejen přípojku, ale i spotřebiče za statisíce korun

Býšť – Ten den mělo Holicko
nějakou špatnou karmu, jinak
si to asi nejde vysvětlit.
Nejdříve se u Chvojence zříti-
lo ultralehké letadlo. O pár de-
sítek minut později v Býšti ha-
varovalo osobní auto. Násled-
ky se tam ale řeší dodnes.

Sobota 26. dubna byl zakle-
tý den. Když v Býšti došlo k do-
pravní nehodě, začaly se na
pomyslné kalkulačce dít věci.

Osobní vozidlo ve vysoké
rychlosti nabouralo jednu
elektrickou přípojku a doslo-
va tím zhaslo půl obce.

Při nehodě došlo v rozvod-
né síti k přepětí a následně ve
spoustě domácností došlo k
poškození elektrických pří-
strojů.

„My jsme jedněmi z těch,

které to postihlo. U nás došlo k
poškození plynového kotle.
Jen jeho oprava prý vyjde až
na patnáct tisíc korun. Skon-
čili jsme se dvěma dětmi bez
teplé vody. Dále je zničená su-
šička, DVD rekordér, set top
box a router. Nejlepší na tom
je, že pojistka prý tyto škody
neuhradí,“ popisuje ztráty v
domácnosti jedna z obyvate-
lek Býště Eva Němcová. Po-
dobně je na tom řada jiných
domácností v celé obci.

„V současné době u nás evi-
dujeme kolem třiceti takto po-
stižených domácností. U ně-
koho jde o dvě položky, u jiné-
ho třeba o devět,“ potvrzuje
starosta Býště Ladislav Mla-
teček. Zatímco škoda způso-
bená nehodou byla vyčíslena
na 150 tisíc korun, další stej-
nou škodu pak zřejmě mohl
způsobit následný zkrat.

„Jde o domácnosti připoje-
né k jedné stanici, kde něja-
kým způsobem došlo k poško-
zení elektrických spotřebičů.
Problém je, že doteď nevíme,
kdo za to vše bude finančně od-
povědný,“ dodává starosta.

Řidič od nehody utekl tak
rychle, že i lidé z okolí za-
hlédli jen jeho záda.

Samotné vozidlo bylo navíc
v takzvaném režimu převodu
mezi majiteli, což je zhusta
užívaná forma podvodu, kdy
se majitel vozidla vyhýbá i ně-
kolik let placení povinného
ručení za škodu, způsobenou
provozem vozidla.

„Domácnosti může zachrá-
nit jedině dobrá pojistka. V
ostatních případech bude
zřejmě nutné jednat s Českou
kanceláří pojistitelů,“ nasti-
ňuje možný scénář starosta
Ladislav Mlateček. (sejk) SDŮSLEDKYNEHODY se vBýšti potýkají dodnes. Foto: Deník/Jiří Sejkora

Víte o tom?

Stalo se před lety

7. května 1875 se narodil učitel Zelenka
a 8. května roku 1945 se u Grandu střílelo

Pardubice – Přesně před 139 lety, tedy 7. května 1875, se narodil
Stanislav Zelenka, řídící učitel v Pardubicích, jeden z inicia-
tivních organizátorů bruslení na zamrzlém Matičním jezeře.
Přesně před 69 lety, tedy 8. května 1945, byli usmrceni u Grandu
v Pardubicích palbou z hlídkujícího německého tanku čs. dů-
stojníci nadporučík Ing. Vladimír Eliáš a poručík Smrž. (fa)

Soutěž Deníku

Chcete si zdarma užít Dny poctivé kuchyně
v choltickém zámecké restauraci?

Choltice – Od čtvrtka 8. do neděle 11. května můžete potěšit své
smysly pokrmy připravenými podle receptů našich babiček,
ale i podle trendu moderní gastronomie.V nabídce choltické zá-
mecké restaurace pro tento prodloužený víkend naleznete spe-
ciality z domácího králíka chovaného na farmě v Cholticích, vý-
borný kančí guláš či výpečky z divočáka… I on pochází z lesů Že-
lezných hor, a to přímo z Choltické honitby. Zaměří se zde také
na čerstvé ryby. V nabídce bude pstruh, candát a kapří hranol-
ky s jarním bramborovým salátem… Restaurace se nachází pří-
mo v prostorách barokního zámku postaveného rodem Thunů
v letech 1683 až 1695. Zámek je obklopen romantickou oborou a
soustavou tří rybníků. Chcete-li se skvěle o prodlouženém ví-
kendu skvěle najíst, soutěžte s Deníkem. Odměnou bude kom-
pletní menu pro dvě osoby podle vlastního výběru. Do dnešní de-
sáté hodiny odpovězte na e-mail martina.vosahlova@denik.cz
na soutěžní otázku, která zní: „Kdyby byl postaven zámek v
Cholticích?“. Připište své jméno, mobil a heslo: „Choltice“. (fa)

Odpoledne můžete
nahlédnout do nebe

Pardubice – Fascinuje vás
nebe, ale nemáte vybavení na
to, abyste ho mohli pozorovat?
Pakneváhejteanavštivtednes
od 17 hodin vernisáž výstavy
Pohledy do nebe v pardubické
hvězdárně. „Expozice mapuje
práci nadějného amatérského
astronoma Václava Ehrlicha,
kterého uchvátily snímky z
kosmických dalekohledů,”
řekl Deníku vedoucí hvězdár-
ny Petr Komárek. Součástí
vernisáže bude pozorování
Slunce,prohlídkahvězdárnya
drobné občerstvení. (kyn)

Čtěte v pátek
Vpátečním vydání Pardubického

deníku si přečtetemimo jiné i o

tom, jak vypadaly zahajovací do-

stihy na pardubickém závodišti.

Právě dnes

Dotek italské trikolóry zítra
na pardubickém závodišti
Pardubicko – Po několika-
měsíční pauze ožije pardubic-
ké závodiště již zítra dusotem
koňských kopyt. Letošní do-
stihovou sezonu otevře tra-
dičně mítinkem s vůní Itálie a
osobní účastí velvyslance.

Viva Italia!
„Každý by chtěl být Italem,“
žertovně prohlásil začátkem
60. let na VIP tribuně dostiho-
vého závodiště v Atlantic City
chlapík ve skvěle padnoucím
ručně šitém obleku. Na své
italské kořeny byl patřičně
hrdý a to, že sám byl spoluma-
jitelem celého areálu, vůbec
nebylo náhodou. Jmenoval se
Frank Sinatra. Silný vztah
Italů k dostihům a koním
obecně je všeobecně znám a
možnostpřičichnoutkestylua
grácii obyvatel Apeninského
poloostrova tradičně během
Zahajovacího dostihového
dne sezony nabízí i letos 8.
května pardubické závodiště.

Spolupráce s italskou stra-
nou mu sluší už od doby, kdy
Sinatra okouzloval svým ob-
lekem, avšak od roku 1999 par-
dubický Dostihový spolek po-
zvedl vzájemné vztahy na
mnohem vyšší úroveň. Od na-
vrácení předválečné prestiže
přes plodnou spolupráci s ne-
storem turfu Carlem Biffim,
jež otevřela nové mezinárodní
možnosti, až třeba po part-
nerství se závodištěm v Mera-
nu či osobní angažovanost
velvyslance Italské republiky
Paola Faioly. Jeho památce a
nezanedbatelným zásluhám je
ostatně od roku 2008 věnován
dostih nesoucí jeho jméno.

Hrdost na tradici a silné
spojenectví s těmito veličina-
mi se promítá i do dalších do-
stihů dne, Premio Ippodromo

Merano, Čestná trofej Pa-
nathlon clubu Merano pro
nejmladšího jezdce či Memo-
riál Carla Biffiho.

Tradice patnácti let Ital-
ského dne již dávno přesáhla
sportovní rámec, stala se udá-
lostí kulturní a společenskou.
Z osobní účasti další význam-
né osobnosti, vedoucího Ital-
ského konzulátu Giuseppa Fi-
lippa Imbalzana, se dostihový
areál v Pardubicích mohl těšit
mnohokrát, stejně jako z jeho
významné pomoci v budování
novodobých vztahů a výměn.
Návštěvníci areálu byli roz-
mazlováni přehlídkami ital-
ských vozů, gastronomickými
laskominami mnoha regionů
Itálie, charakteristickými
tanci či módními přehlídkami
italské šik elegance.

Tradice zavazuje
Italský kůň se však v novodo-
bé historii pardubických do-
stihů na startu objevil až v ro-

ce 2009. Přesně 76 let po žokeji
Ruggieru Spanovi, vítězi Vel-
ké pardubické z let 1932 a 1933,
město s půlkoněm ve znaku
přivítalo nejúspěšnějšího
překážkového trenéra sou-
časnosti Paola Favera a ve
„Velké“ startoval Fatal Mac s
několikanásobným vítězem
Gran premia Merano, žoke-
jem Rafaelem Romanem. Na
druhé straně se již od počátku
spolupráce překážkových a
rovinových dostihů v Itálii
účastní stále více našich ma-
jitelů, trenérů a jezdců.

Díky spolupráci Dostiho-
vého spolku s italskou stra-
nou se i Velká pardubická sta-
la opět evropskou záležitostí s
prestiží jí neoddiskutovatelně
náležící a propagace v Itálii,
které se závodišti a městu Par-
dubice v posledních desetile-
tích dostává, je dalším úspě-
chem rodinného stříbra Par-
dubic, jež se rok od roku více
leskne a září. Tak jak si bez-
pochyby zaslouží. (dvp)

Zahajovací den
čtvrtek 8. května od 12.30 hodin

pardubické dostihové závodiště
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Novostavba 

k rekreaci 

ve vinařské obci Bořetice, 

Jihomoravský kraj. 

Nabízí 

pohodlné ubytování, 

cykloturistika 

Lednicko-Valtický areál.

Více na 

www.boreticeubytovani.cz  

Hypermarket Globus 
Pardubice hledá vhodného 

uchazeče na pozici

Kvalifi kační a odborné předpoklady 

• středoškolské vzdělání v oboru gastronomie

• minimální praxe 5 let v oboru

• organizační schopnosti

• zkušenost s vedením týmu zaměstnanců

•  komunikativnost, důslednost, samostatnost, spolehlivost

•  schopnost dalšího vzdělávání, ochota učit se novým věcem

•  znalost práce na PC – MS Oi  ce (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer)

Kontakt 

Uchazeči, odpovídající požadavkům stanoveným pro danou pozici, budou pozváni k výběrovému řízení.  V případě, že vás 

naše nabídka zaujala, zašlete, prosím, svůj strukturovaný životopis na e-maily: j.pokorny@globus.cz (tel.: 466 888 325) 

a v.stefankova@globus.cz (tel.: 466 888 116).

Globus vám nabízí 

• motivační odměňování • 13. mimořádnou mzdu • zvýhodněné mobilní volání • stravenky, nápoje, možnost využití stravovacího zařízení 

na pracovišti • podporu sportovní a relaxační činnosti • zvýšený nárok na dovolenou (5 týdnů dovolené) • odměnu při životním a pracovním 

výročí • účast v interních vzdělávacích programech • jistotu a perspektivu zaměstnání • podporu jazykového vzdělávání

Zástupce vedoucího restaurace

www.globus.cz


