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„Oddělení vražd“
rušilo řevem sousedy

Pardubice – Strážníci přijali
ve 23 hodin na linku 156 stíž-
nost ženy z Polabin na její sou-
sedku, která prý ruší noční
klid tím, že ve svém bytě řve,
nadává a jsou slyšet rány. „Že-
na středního věku, která měla
na svých domovních dveřích
nápis „53. revír – oddělení
vražd“, odmítala přivolaným
strážníkům otevřít dveře.
Strážníci ženu upozornili, že
svým chováním a jednáním
může páchat přestupek proti
veřejnému pořádku,“ uvedla
mluvčí městské policie Lenka
Uskobová. (pad)

PARDUBIČTÍVOJÁCI 14. pluku logistické podpory nastoupili půlroční pohotovost k případnémunasazení pro spojenecká vojska. V případě požadavku z velení NATO mohou vojá-
ci plnit bojovou,mírovou nebo humanitárnímisi kdekoliv, kam je velitelství pošle. „Znamená to 169 vojáků a 120 kusů techniky. Případné nasazení znamená, že do deseti dnůmusí
jednotka být připravena k přesunu namísto nasazení. V našempřípadě tedy na letišti. Normapro naši jednotku počítá s přesunem tří set tunmateriálu na vzdálenost pět set kilo-
metrů za den,“ uvedl ZdeněkUrbanec, velitel střední dopravní roty. Vyrovnané řady vozidel přitomprošly inspekční prohlídkou. „Velitelství odpovídá za to, že technika spadající
pod tuto pohotovost je naprosto bez závad. To saméplatí i promužstvo. Všechny cestovní doklady vojákůmusí být platné na potřebnou dobu,musí projít předepsanýmočkováním
proti chorobáma tak dále,“ dodal ZdeněkUrbanec. Pardubáci budou pohotovost držet následující rok. Foto: Deník/Jiří Sejkora

Nevšední bruslařský příběh zažila ČEZ Arena
Pardubice – Trochu netra-
diční lední revue zažila tento
týden pardubická ČEZ Arena.
Krasobruslařský klub Pardu-
bice totiž přišel s nevšedním
představením, které neslo ná-
zev Cesta kolem světa nejen za
zvířátky a uskutečnilo se na
motivy známých pohádko-
vých a muzikálových melodií.

Hlavními aktéry se staly dě-
ti, členky klubu, účastnice z
Mistrovství ČR v žákovských
kategoriích sólového a syn-
chronizovaného bruslení.
Představily se i závodnice ze
skupiny Orion, Amazonky a
Polárky. Představení bylo ur-
čeno především pro děti, ale
vítaná byla též veřejnost. (mm)

V Machoňově pasáži bude Čekání na Ježíška
Pardubice – Česká abilym-
pijská asociace ve spolupráci
s Rozvojovým fondem Pardu-
bice představí před Vánoci
novou prodejnu. V Machoňo-
vě pasáži bude od 16. do 20. pro-
since vždy mezi 9. a 18. hodi-
nou hodně živo.

Na akci, která dostala ná-
zev Čekání na Ježíška, orga-
nizátoři do prostoru budoucí
Pardubické prodejny pozvali
neziskové organizace a svoje
partnery.

Návštěvníci se tak budou
moci seznámit s aktivitami
pardubického Tyflocentra,
vyzkoušet si chůzi s bílou holí
a vyrobit si vánoční přání. S
klienty Mirea denního stacio-

náře zažijete šamanské bub-
nování, hudební aktivity s po-
užitím muzikoterapeutických
nástrojů, připraven je
workshop Pletení vánočních
dekorací z papírových ruliček
a prodejní výstava výrobků
klientů stacionáře.

Středisko rané péče Tam-
Tam a občanské sdružení Pro-
zrak nabídnou vyšetření zra-
ku speciálním přístrojem, žá-
ci Základní školy a Praktické
školy Svítání přivezou do Ma-
choňovy pasáže svoje výrob-
ky a představí se při muziko-
terapii.

K vidění bude výstava o
Mongolsku a Vietnamu,
ochutnat budete moci národní

speciality a dozvíte se o tom,
jak překonat tradiční předvá-
noční stres.

Nahlédněte pod
pokličku Deníku!
Magistrát města Pardubic –
komunitní plánování před-
staví aktivity zapojení ne-
ziskového sektoru a v pátek 20.
prosince můžete nahlédnout
pod pokličku práce redaktorů
a fotografů Pardubického de-
níku. Česká abilympijská aso-
ciace a její tréninková kavár-
na U tiskaře Brixe se bude ce-
lý týden starat o dostatek la-
hodné kávy, vonícího punče a
svařeného vína. (fin)

POHOTOVOST PRO NATO DRŽÍ 169 VOJÁKŮ

Trať mezi krajskými městy
čeká příští rok modernizace
LUKÁŠ DUBSKÝ

Pardubice – Již v neděli se po
celé republice mění jízdní řá-
dy vlaků a meziměstských au-
tobusů. Výjimkou není ani
Pardubicko.

Rozsah objednávané vlako-
vé dopravy zůstane na stejné
úrovni jako v předchozím ro-
ce. Mezi hlavní novinky bude
patřit rozšíření počtu spojů z

Pardubic na Poličsko.
„Železniční doprava bude

nově provozována v celém
úseku tratě ze Svitav až do
Žďárce u Skutče. Díky tomu se
rozšíří počet spojů jedoucích z
Pardubic přes Žďárec u Skut-
če do Skutče, Krouny a Čach-
nova a dále do Svitav. V úseku
Žďárec u Skutče – Borová u Po-
ličky pojedou v pracovní dny
čtyři páry spojů, v sobotu a ne-
děli bude doprava zajištěna
vždy pěti spoji,“ vysvětlil Petr
Pošta z tiskového oddělení

Českých drah (ČD).
Řady úprav dozná také jízd-

ní řád mezi Pardubicemi a

Hradcem Králové. V úseku
Stéblová – Opatovice nad La-
bem začne modernizace tratě,
která bude znamenat dočasné
prodloužení jízdních dob z dů-
vodu stavebních prací.

Méně vlaků
„Bude vybudována druhá ko-
lej, modernizovány zastávky a
stanice, zabezpečovací zaří-
zení a zvýšena rychlost na 160
kilometrů v hodině. Předpo-
kládané ukončení stavby je

podzim 2015. Z těchto důvodů
bude mírně snížen počet vla-
ků mezi a Hradcem a Pardu-
bicemi,“ sdělil Petr Pošta.

Drobné změny se dají čekat
i v jízdních řádech meziměst-
ských autobusů. V tomto roce
došlo ke změně v tvorbě jízd-
ních řádů. „Po rozvázání spo-
lupráce s firmou OREDO si
kraj začal organizovat do-
pravní obslužnost sám,“ řekl
náměstek hejtmana Pardu-
bického kraje zodpovědný za
dopravu Jaromír Dušek.

„Bude vybudována
druhá kolej,
modernizovány
zastávky a stanice,
zabezpečovací zařízení
a zvýšena rychlost.“

Petr Pošta, tiskové oddělení ČD

Víte o tom?

ROZHOVOR TÝDNE

V PONDĚLÍ NA STR. 6 A 7

„Loď, to je černá díra 
obalená dřevem, laminátem

 nebo kovem. Ale i životní styl,“ 
říká mořeplavec

Petr Ondráček

Podle údajů Českého hydrome-
teorologického ústavu bylo
tento den v Hradci Králové nej-
tepleji v roce 1989 (10,3°C) a
nejchladněji v roce 1963 (-17,2
°C) a v Pardubicích 11,6 °C v ro-
ce 1989 a -19,5°C v roce 1963. (red)

Moje rodina
Luštění na víkend
a nejlepší recepty
čtenářů Deníku ...uvnitř

Bojí se, abych
něco nerozkryl,

říká Jiří Fajt o dění
v Národní galerii ...13

Nová publikace 

770 tipů

již v prodeji
na novinových stáncích
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