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RODINNÉ PASY JSOU
PLATNÉ DO 18 LET
Rodinné pasy jsou platné až do 18
let nejmladšího dítěte na něm uvedeném. Po část projektu byly vydávány pasy i s akceptací v rámci
sítě SPHERE, kde byla omezena
platnost. Přestože je karta nadále platná v rámci sítě Rodinných
pasů, tak v rámci zkvalitnění služby
je možné vyměnit zdarma. Stačí na
e-mail pardubice@rodinnepasy.cz do
15. září poslat žádost a do předmětu
uvést „Výměny karty RP s označením
SPHERE“ a do průvodního textu napsat jméno Rodiny, bydliště a roky
narození dětí. Následně budou karty
hromadně zaslány
y.

CIHELNA 2017

20. ROČNÍK VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE PŘIPOMÍNAJÍCÍ KLÍČOVÉ
HISTORICKÉ OKAMŽIKY I SOUČASNOST OBRANY STÁTU.
Ve dnech 18. až 20. srpna 2017 se v rámci akce Cihelna přeneseme do
roku 1945 – do oblasti Vyškovska, které osvobozuje Rudá armáda. Připomeneme si tak těžké osvobozovací boje před 72 lety ...
V těchto dnech vznikne na severním okraji města Králíky – v prostoru ukázek na „bojišti“ a v nejbližším okolí – dočasný vojenský prostor a nad Králíkami
dočasný vojenský vzdušný prostor.

TRADIČNÍ SCHÉMA AKCE CIHELNA ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO
Pátek 18. srpna 2017:
dopoledne
průjezd kolony dobových vojenských vozidel okolními obcemi a městy
odpoledne
veřejnosti přístupný generální nácvik akce
večer
kulturní program na náměstí v Králíkách (hlavní host Monika Absolonová)
Sobota 19. srpna 2017:
celodenní program na předváděcí ploše s ukázkami AČR, IZS, PČR, Celní
služby, Vězeňské služby a dvěma historickými bojovými rekonstrukcemi
(téma rok 1945).
Neděle 20. srpna 2017:
den muzeí v Králické pevnostní oblasti

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
AKCE CIHELNA 2017
• ležení dobových historických jednotek
• statické ukázky moderní
vojenské bojové a speciální
techniky z výzbroje AČR
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• statické ukázky techniky IZS
a dalších silových složek
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• speciální prohlídky Muzeum
opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Návštěvníci akce Cihelna se mohou těšit na desítky kusů moderní i historické bojové a vojenské techniky, ukázky
zbraní, výstroje, zařízení a munice...
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• speciální autobusová linka bojiště
– Muzeum čs. opevnění –
dělostřelecká tvrz Bouda

• prodej pamětních
a sběratelských předmětů
vydaných při příležitosti
20. ročníku akce Cihelna

VMK - JÍZDY TECHNIKY
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STANOVIŠTĚ DOKTOR, HASIČ
KOUTEK PRO ZTRACENÉ DĚTI
VIP PROSTOR
PROSTOR PRO NOVINÁŘE
PROSTOR PRO ZTP, HOSTY
PREZENTACE PARTNEŘI AKCE
PREZENTACE AČR, VYSTAVOVATELÉ,...
STÁNKOVÝ PRODEJ
HIST. TECHNIKA, DOBOVÝ TÁBOR
PREZENTACE AČR
HELIPORT
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E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.

1

Pardubický kraj | 8/2017

POLIČKA 555

26. ročník se uskuteční na Palackého náměstí 18.–20. srpna 2017
Pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického
Pátek 18. srpna 2017
• APETITT / 18 h / Palackého náměstí
• POETIKA /19 h / Palackého náměstí
• VĚŽNÍ HUDBA /20.30 h
věž kostela sv. Jakuba
• MICHAL HRŮZA /21.30 h
Palackého náměstí
• ROCK FAKTOR / 23 h / Palackého nám.
Sobota 19. srpna 2017
• V. MIŠÍK a ETC /14 h / Palackého nám.
• TOMÁŠ KOČKO a ORCHESTR /15.30 h
Palackého náměstí
• PERUTĚ MILAN PEROUTKA /17 h
Palackého náměstí
• ČESKÉ SRDCE /18.30 h / Palackého
náměstí
• LAURA A JEJÍ TYGŘI / 20.30 h
Palackého náměstí
• OHŇOSTROJ / 22 h / Nábřeží
Svobody
• VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY / 22.30 h
Palackého náměstí
• KAPRIOLA / 23.45 h / Palackého nám.
Neděle 20. srpna 2017
• EDITA ADLEROVÁ /10.30 h
kostel sv. Jakuba
• FOLKLÓRNÍ SOUBOR PODJAVOŘIČAN a TELČSKÁ DECHOVKA / 14 h
pokračování na str. 4
Palackého nám.
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SPORTOVNÍ PARK PARDUBICE
NA SVÉ SI PŘIJDOU VŠECHNY GENERACE.

Celkem 9 dní plných sportu, nové logo, nově ozdobená lávka přes Chrudimku. Co se ještě skrývá v projektu Sportovní park Pardubice? Na minimálně
15 stálých a několika variabilních stanovištích umístěných na souši i na řece se
vystřídá nejméně 60 sportovních klubů a oddílů z Pardubic a okolí. Děti si tak
vyzkouší nejrůznější aktivity, k nimž by se třeba jinak nedostaly, jejich rodiče
si pak mohou užít řadu kulturních akcí, které program SPP doplní zejména
o víkendu. Pardubický kraj podpoří akci částkou 500 tisíc korun.
„Již po konci olympijského parku jsme o možnosti uspořádat podobnou akci
uvažovali, a proto jsem rád, že k tomu nakonec došlo. Krajské zastupitelstvo
schválilo podporu tomuto projektu ve výši půl milionu korun. Věřím, že Sportovní park Pardubice přiláká po velkém úspěchu olympijského parku do Pardubic návštěvníky ze všech koutů našeho regionu, a to především rodin s dětmi.
Doufáme, že i díky sportovnímu parku vzroste mezi dětmi zájem o sport, ať už
je to kterýkoliv,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Prostor u soutoku řek Labe a Chrudimky přímo vybízí k pořádání podobných akcí. Už loni se to ukázalo při konání Olympijského parku Pardubice.
Rádi bychom zachovali kontinuitu tohoto úspěšného projektu, a proto jsme
se rozhodli navázat na něj další podobnou akcí. Od 12. a do 20. srpna tak
bude park Na Špici patřit Sportovnímu parku Pardubice. Olympijský park rozzářil naše město a dal celé republice vědět, že Pardubice jsou městem sportu
a umějí to rozjet. Věřím, že tomu tak bude i letos v parku sportovním,“ podotýká primátor města Martin Charvát.
Program Sportovního parku Pardubice je cílen především na děti a příměstské tábory, pořadatelé hodlají oslovit také mateřské a základní školy. „Chceme
zapojit děti z pardubických mateřských a základních škol, které budou mít od
června možnost si hrací kartu zakoupit za zvýhodněnou cenu. Stejně jako vloni
z rozpočtu města navíc podpoříme i tábory při sportovním parku Pardubice.
Naším cílem je ukázat nejen dětem, že sport je skvělý způsob, jak trávit volný
čas. Nabídka bude i letos velmi pestrá, z důvodu velkého zájmu klubů rozšiřuE-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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pokračování ze strany 3

• HONZA, KYTARA A PÍSNIČKA / 17 h
Palackého náměstí
DOPROVODNÉ AKCE:
• Koncert Mezinárodních smyčcových
kurzů / 8. 8. v 19 h / Tylův dům
• Staročeský jarmark /18.–20. 8.
Palackého náměstí
• Dětské atrakce /18.–20. 8.
Městský park u hradeb
• Po strništi bos /20. a 21. 8. v 19 h
KINO Tylův dům

DEN MEDU V HLINSKU
Dřevo a med provoní Betlém.
Program letošního ročníku je opět
lákavý. K tradičním bodům programu patří vyřezávání dřevěných
soch motorovou pilou. Kdy se
během několika minut před očima
diváků vykouzlí ze špalku socha
jakéhokoli zvířete nebo pohádkové
postavy. Sochy budou následně
vydraženy a výtěžek poputuje na
dobročinné účely. Velkým lákadlem
bude letos novinka a to vystoupení
kata Pawouka, který nám představí mučící a popravčí nástroje
v proměnách staletí od gotiky po
rokoko. Mistr kat nám ukáže, co
vše se dá v tomto řemeslu vyrobit
ze dřeva. Dalším bodem programu
jsou dřevěné soutěže pro dospělé
i pro děti nebo jízda na dřevěných
vorech po Chrudimce, kterou si
může každý účastník vyzkoušet.
Celé akci předchází i soutěže a to
o „Řád hlinecké medové vařečky“,
ve které soutěží restaurace o nejlepší pokrm z medu a fotografická
soutěž „Dřevěná fotka“, kde jedinou podmínkou je, aby bylo na
fotografiích ztvárněno dřevo a to
v jakékoliv podobě. Vítězové obou
soutěží se pak vyhlašují právě na
Dni dřeva a medu. Nezapomínáme
ani na naše nejmenší, kteří si mohou zasoutěžit v různých dovednostních a jiných hrách během celého
dne.
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jeme stanoviště i na pardubický zámek, nové atrakce se snad objeví i na vodě,“
konstatuje náměstek primátora zodpovědný za sport Jakub Rychtecký.
V rámci loňského Olympijského parku Pardubice si děti mohly kromě sportovních zážitků odnést diplomy a medaile, které obdržely za určitý počet splněných stanovišť. Ocenění budou moci získat i na letošním SPP. Za splnění připravených stanovišť čeká na malé i velké sportovce diplom, pro velké nadšence
budou připraveny i medaile za bonusová stanoviště. Ty získají všichni, kteří
obejdou stanoviště nejen v parku Na Špici, ale také ta, která se budou nacházet v prostředí zámku. Celý Sportovní park Pardubice zde bude navíc zahájen,
a to v pátek večer 11. srpna vystoupením skupiny Sabrage.
Každodenní program parku bude startovat v 9 hodin. Ranní ptáčata však
mohou přijít dříve. „Součástí SPP bude také ranní rozcvička v podobě programu
Vstávejte s parkem, s nímž se návštěvníci budou moci probouzet již od 7:30
hodin. Nebude to však jen o nějakém protažení, ráno budou na programu
různé formy cvičení, například kruhový a funkční trénink, port de bras, tabata
nebo bosu. Samotná stanoviště se budou uzavírat již v 18 hodin, následovat
však bude část Usínejme s parkem. Ta se bude konat každý večer od 19 hodin
a určena bude zejména rodičům s dětmi,“ uvádí Andrea Pavlíková z Kulturního
centra Pardubice, které letošní SPP pořádá.
Návštěvníci nepřijdou ani o exhibice, autogramiády z řad zástupců zúčastněných klubů, streetbalový turnaj pro veřejnost, americký fotbal, basketbal,
karate, judo, capoeiru, basseball či pro Pardubice tradiční inline bruslení. Na
pardubickém zámku budou pro změnu připravena minimálně dvě pevná stanoviště. Chybět nebudou i stanoviště netradičních, nových a moderních sportů.
Součástí parku tak bude Segway arena nebo Jipast park s atlety.
Řada aktivit bude zaměřena také na seniory formou doplnění prvků na některých stanovištích. „Na vybraných stanovištích bude pro seniory připravena
alternativa se sníženou náročností, ať si léto v Pardubicích mohou užít opravdu
všichni, od dětí po babičky a dědečky. I letos bychom navíc chtěli propojit sport
s prezentací poskytovatelů sociálních služeb v našem městě. Veletrh sociálních
služeb se bude konat ve středu 16. srpna v prostorách zámku,“ popisuje plánované aktivity manažer projektu Pavel Stara.
Pokud vás zajímá kulturní program, těšit se můžete na již známé akce.
O kulturu budou posíleny zejména víkendy, nejen řemesla vám na pardubickém zámku představí Festival chutí, vůní a řemesel, chybět nebude akce Služeb města Pardubic Zažij město a do Ameriky vás přenese festival Friends
Fest. O dalším víkendu, 19. a 20. srpna, budou následovat folkový festival Pernštejnská fortuna a III. kvalifikace na Velkou pardubickou. V sobotu 19. srpna
se však bude také běhat, takže pokud vám tento sport není cizí, nezapomeňte
se zúčastnit Foxconn day.
Celkové náklady na pořádání této akce by se měly pohybovat kolem 3,5 až
4 milionů korun s tím, že z Programu podpory sportu město na akci vyčlenilo
1,5 milionu korun. „Od partnerů předpokládáme příjmy ve výši 1,5 milionu
korun, příjmy z hracích karet pak odhadujeme na 150 tisíc korun. Celkový rozpočet v tuto chvíli činí 3,65 milionu korun,“ uvádí k nákladům parku náměstek
Rychtecký.
www.facebook.com/SportovniParkPardubice/
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