
Chtěli byste vidět opravenou
sokolovnu? Dnes máte šanci
Ve velkém sále je zajímavý historický strop i nová lezecká stěna, největší v Pardubicích

Pardubice – Dnes od 9 do 12
hodin si mohou všichni zá-
jemci prohlédnout interiér
zrekonstruované sokolovny
Na Olšinkách.

„V půlhodinových interva-
lech chceme ukázat nejenom
všechna zmodernizovaná
sportoviště, ale také zcela no-
vé zázemí. Hlavní pozornost
určitě upoutá velký sál,“
uvedla tajemnice Sokola Par-
dubice Pavla Avramová.

Pravnučky Potůčka
vzpomínaly
Už během včerejšího slav-
nostního otevření opravené
budovy hosty zaujal zdobený
strop v sále. Přitom tuto sou-
část budovy se podařilo za-
chránit na poslední chvíli. Až
při zahájení rekonstrukce
totiž statik odhalil, že strop by
se bez odborného zásahu do
pěti let zřítil – dva trámy byly
zlomené, další uhnilé. Nikdo
přitom netušil, že strop ve
stárnoucí budově má až tako-
vé problémy.

Velký význam mělo včerej-
ší otevření opravené sokolov-
ny pro dvě pravnučky Ferdi-
nanda Potůčka – stavitele,
který objekt Na Olšinkách v

letech 1922 až 23 vybudoval.
„Cvičila jsem zde už jako

tříletá v roce 1948 na sokol-
ském sletu,“ zavzpomínala
VendulkaJozífová.KSokoluji
přivedla maminka Věra, sa-

ma zapálená členka jednoty.
„Dnes mám funkci vzdělá-

vatel Sokola Pardubice a cvi-
čím předškoláky,“ uvedla bý-
valá tělocvikářka a stále ak-
tivní sportovkyně Vendulka

Jozífová.
Součástí hlavního sálu so-

kolovny je nyní moderní boč-
ní osvětlení, mobilní pódium a
lezecká stěna, největší v Par-
dubicích. (pro)

Na benefičním festivalu se rozezní dudy
Choltice –
Dnes se v areá-
lu choltického
zámku usku-
teční již třetí
ročník bene-
fičního festi-
valu Choltický
deštník.

Od dvanácti
hodin se rozez-
ní dudy Báry
Holakovské,
která vystoupí
se skupinou
Hruška. Těšit
se návštěvníci
mohou také na
kytaristy Ton-
du Hrdého a
Honzu Čermá-
ka, skupinu K-
K-Projekt, kapelu Le Čhavender a divadelní hru Záskok v po-
dání choltických ochotníků. Bohatý doprovodný program se
bude rozléhat po přilehlých zámeckých prostorách či přímo v
zámeckém interiéru. Vyzkoušet si příchozí mohou rýžování zla-
ta, lukostřelbu, jízdu na koních a další. (mm)

Pozvánka

Kosatec slavil a otevřel dveře veřejnosti
Pardubice – Integrační cent-
rum sociálních aktivit České
abilympijské asociace (CAA)
včera oslavilo 4. narozeniny.
Do svého zařízení Kosatec, jak
ho všichni znají, pozval nejen
přátele a partnery, ale i širo-
kou veřejnost. Pochlubil se
svým moderním zázemím,
dílnami, tréninkovými byty,
restaurací, kavárnou i zahra-
dou. S gratulací svými pěkný-
mi vystoupeními přišli klienti
Denních stacionářů Mirea a
Slunečnice, zahrál nevidomý
klavírista Pavel Diblík, podí-
vat se přišli klienti Svítání.
Všichni měli šanci si koupit
výrobky chráněných dílen.
Pro zájemce byl připraven zá-
žitkový seminář, při kterém si
mohli vyzkoušet, jaké to je na-
příklad pohybovat se na vozí-
ku. V permanenci byl i bas-
ketbalový koš, který zapůjčil
partner akce BK JIP Pardu-
bice. „Jsem ráda, že se nám
daří udržet Kosatec při životě.
Jeho provoz je náročný, těžko
se na něj shánějí finance. Ži-
jeme, daří se nám naši činnost
stále obohacovat novými ak-
tivitami – tou poslední budou
třeba taneční,“ řekla Pardu-
bickému deníku Ivana Doleč-
ková, ředitelka CAA. (fr)

ZÁJEMVKOSATCI byl o keramickou dílnu, při zážitkovémsemináři
si každýmohl vyzkoušet, jaké to je na vozíku. Foto: Jaromír Fridrich

Soutěž Deníku

Hrajte o lístky na koncert Veselé trojky!
Pardubice/Živanice – Máte rádi Veselou trojku? Pak je tato
soutěž to pravé pro vás! Vyhrát můžete lístky na jejich koncert,
který se uskuteční v neděli 13. září od šestnácti hodin na živa-
nickém letním parketu. Stačí odpovědět do dnešní desáté hodi-
ny dopolední na soutěžní otázku: „Kdo skládá hudbu i text k pís-
ním, které Veselá trojka vydala?“.Správné odpovědi zasílejte na e-
mailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz a uveďte své jmé-
no a příjmení, telefon (mobil), adresu a heslo: „Veselá trojka“. Ve-
selá trojka vydala úspěšná alba složená z vlastních písniček a
pravidelně je můžete slyšet na televizní stanici Šlágr TV. (pad)

Pardubice si připomínají dvousté výročí od narození Jana Pernera

Pardubice – V pondělí 7. září
to bude přesně 200 let od naro-
zení projektanta a stavitele že-
lezničních tratí Jana Pernera.

Na dopravní fakultě Uni-
verzity Pardubice při této pří-
ležitosti slavnostně odhalili
bustu Jana Pernera, po kte-
rém nese fakulta své jméno.

Součástí blížícího se výročí
se v Pardubicích uskutečnila
také dvoudenní mezinárodní
vědecká odborná konference
zaměřená na udržitelnou do-
pravu věnovaná památce Ja-
na Pernera.

Tím ale vzpomínková akce
nekončí. Uctění završí v pon-
dělí 7. září v místě posledního
odpočinku projektanta a sta-
vitele železnic. Rodinná hrob-

ka se nachází ve staré části
Městských hřbitovů v Pardu-
bicích a bude po rekonstrukci
slavnostně znovu otevřena.

„Stavba je architektonic-
kým dílem Ladislava Macho-
ně, architekta, který byl s ro-
dinou Pernerových spřízněn a
který zanechal výraznou ar-
chitektonickou stopu nejen v
Pardubicích, ale také v Praze a
dalších městech,“ říká před-
seda Společnosti Jana Perne-
ra Jiří Kotyk.

Hrobka je kvalitní,
ale čas ji poškodil
V lednu roku 2015 získala
hrobku od potomků Ladislava
Machoně do své správy Spo-
lečnost Jana Pernera, a to za
symbolickou jednu korunu.

Podle odborníků je hrobka

postavena velmi kvalitně, zub
času ji přesto poškodil.

Místo posledního odpočin-
ku Jana Pernera je navíc za-
řazeno také do naučné stezky
Hroby zakladatelů dopravy v
českých zemích. Stezka dále
mapuje místa posledního od-

počinku aviatika Jana Kašpa-
ra, leteckého konstruktéra
Eugena Čiháka či barona Ar-
tura Krause. Plánek naučné
stezky je umístěn u vchodu do
staré části Městských hřbito-
vů, kde se lze seznámit také s
životopisy osobností. (mm)

Víte o tom?

Program slavnostního otevření hrobky
Pondělí 7. září 2015

9:45 – 9:55 hodin: příchod hostů

10:00 hodin: hromadný přesun k hrobce Ing. Jana Pernera

10:05 hodin: státní hymna, zahájení slavnostního aktu,

zdravice, odhalení zrekonstruované hrobky, položení květin

11:00 hodin: ukončení oficiálního programu, možnost pro-

cházky po naučné stezce Hroby zakladatelů dopravy v čes-

kých zemích

Regionální Deník 

vás vybaví na cesty

Masové konzervy máme 

spojené s cestováním – ať už 

se jedná o chataření, vodác-

ké výlety, jednodenní túry 

do přírody nebo kempovaní 

v zahraničí. Dávno se však ne-

jezdí na dovolenou jen v létě. 

Na chatu jezdíme celoročně, 

na procházky do hor se chodí 

i v chladnějším počasí a v zimě 

nás čekají lyžařské zájezdy. 

Právě masové konzervy jsou 

díky snadnému skladování 

a možnosti okamžité spotřeby 

vhodné pro celoroční použití.

Od roku 1922 fungovala v jiho-

českém Táboře konzervárna 

REKORD®. Tato značka se 

nyní po téměř sto letech vrací 

na český trh a stále využívá 

původní receptury. Výběr je 

navíc opravdu široký. 

Kromě klasického 

vepřového masa 

ve vlastní šťávě 

značka REKORD® 

nabízí také hovězí, 

šunkové a kuřecí 

maso, krůtí maso 

ve vlastní šťávě 

a Pekelníkovy tous-

ty. Ať už si vyberete 

jakoukoliv variantu, můžete si být 

jistí, že v ní najdete alespoň 70 % 

masa.

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS: 

DEN REKORD AneboBneboC JMENOaPRIJMENI 

ADRESA PSC. Ze všech odpovědí zaslaných od 5. 9. 

do 7. 9. 2015 vybereme 50., 100., 150., 200., 250. a 300. 

správnou SMS. Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje ATS, 

www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199).

Zapojte se s námi do soutěže o masové 

konzervy od konzervárny REKORD.

Stačí jen správně odpovědět na otázku 

a 6 soutěžících vyhrává.

Kolik procent masa obsahují masové 

konzervy REKORD®:

a) Více než 30%

b) Více než 50%

c) Více než 70%
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