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Pardubický kraj Pardubický kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/PardubickyDnes

Luděk Votava
redaktor MF DNES

PARDUBICE Od poloviny března
měli s bazénem „utrum“. Místo pří-
pravy v domovském Aquacentru
tak pardubičtí plavci, stejně jako
jiní sportovci, po vypuknutí koro-
nakrize improvizovali, jak se dalo.
Trénovali podle individuálních plá-
nů doma nebo na zahradě za bará-
kem, šli se proběhnout, projet na
bruslích... A na Facebooku se na-
vzájem bavili sérií na mobil natáče-
ných videí, kde nejmladší členové
oddílu plavou na suchu prsa s po-
mocí vozíku a kraulují po lesní stez-
ce, na houpačce či kolem vypuště-
ného bazénku.
„Období je to náročné pro všech-

ny sporty, ale pro plavání snad ze
všech nejvíce. Plavání nelze plno-

hodnotně nahradit jinou pohybo-
vou aktivitou,“ upozorňuje na
webu SCPA Pardubice jeden z jeho
trenérů Martin Kratochvíl. „Přesto
se naši plavci snaží udržet v trénin-
kovém zápřahu. Všichni naši trené-
ři jsou se svými skupinami v kontak-
tu a motivují své svěřence, aby ani
v této nelehké době nezaháleli,“ do-
dává.
Situace už je momentálně mírně

jednodušší v tom, že plavci mohou
sportovat venku ve dvojicích v pří-
rodě i na otevřených hřištích. Toho
hned využili například bratři Adam
a Jan Kláskovi, již podnikli cyklový-
let k přehradě Les Království, Jan
Čejka s Matoušem Rejmanem, kteří
zdolávali na čas opičí dráhu, nebo
Šimon Odvárka s Tomášem Válkem
- ti zase trpěli při výbězích do scho-
dů.
„Pokouším se udržovat v kondici,

jak jen to jde,“ říká znakař Čejka, ju-
niorskýmistr světa a olympijská na-
děje pro odložené hry v Tokiu.
„Mám nějaké vybavení z posilovny,
dělám různé série, speciální cviky
na udržení síly a zpevnění těla. K
tomu tahám gumy, to je na simula-
ci záběru. Běhám okolo deseti kilá-
ků, trochu kolo. Snažím se tomu dá-
vat dvě až tři hodiny denně a dá se
říct, že dělám klasickou suchou pří-
pravu,“ nastiňuje.
Čejka zároveň netají, že z návratu

do vody má trochu obavy - cit pro
ni, zdokonalovaný každodenním
drilem, se totiž snadno vytratí.
„Jindy už po třech dnech cítím, že

se mi plave hůř, ale během jedno-
ho tréninku se do toho dostanu. Po
týdnu pauzy potřebuju stejnou
dobu k návratu. Za ty čtyři týdny
tréninku, co jsem ztratil, bych
mohl být někde jinde i s formou,

takže odhaduju třeba pět až šest
týdnů, než se vrátím na stejnou úro-
veň ze začátku března,“ myslí si.
Talentovaný plavec má kliku ales-

poň v tom, že se ode dneška společ-
ně s dalšími reprezentanty z Pardu-
bic, Lýdií Štěpánkovou, Kateřinou
Laňkovou, Adélou Vavřinovou a
Lenkou Štěrbovou, nově bude
moci chystat v pražském Podolí.
Pro českou špičku se tam totiž na
výjimku a ve zvláštním režimu ote-
vřel venkovní bazén.
Se závoděním už je to pochopitel-

ně horší, letní sezona byla zrušena.
SCPA tudíž letos neuspořádá Vel-
kou cenu města Pardubic, vždy
skvěle obsazený podnik Českého
poháru; finále mistrovství republi-
ky družstev, jež se mělo rovněž ko-
nat v Aquacentru, pak bylo přelože-
no z původního březnového termí-
nu na víkend 26. až 27. září.

PARDUBICE Letošní zimní údržba
silnic první třídy v Pardubickém kra-
ji byla díky mírnému počasí výrazně
levnější než v předchozích letech.
Společnosti Sovis CZ a Eurovia spo-
třebovaly na státní komunikace pro-
ti loňsku jen třetinu posypovéhoma-
teriálu. V regionu silničáři obou fi-
rem najezdili 63 709 kilometrů, což
je v meziročním srovnání podobně.
Sovis CZ má na starosti silnice prv-

ní třídy v okresech Svitavy a Ústí nad
Orlicí, Eurovia na Pardubicku a Svi-
tavsku. „Letošní zima byla jednou z
nejmírnějších co domnožství sněhu,
jakou jsme za dlouhá léta zažili,“ uve-
dl výkonný ředitel firmy Sovis CZ Pa-
vol Pecha. Méně práce měli letos v
zimě i pracovníci Správy a údržby sil-
nic Pardubického kraje, kteří se sta-
rají o komunikace nižších tříd. (ČTK)

Na airbiku Znakař JanČejka
se snaží udržovat v kondici.
Foto: Facebook SCPAPardubice

Farmářské trhy ani po
uvolnění vládních
opatření nebudou v ta-
kové podobě, na jakou
jsou nakupující po léta
zvyklí. Ačkoli je o ně
mezi lidmi po zimě vel-
ký zájem, některým or-
ganizátorům se zatím
kvůli přísnýmhygienic-
kým opatřením nevy-
platí je otevřít.

Radek Latislav
redaktor MF DNES

PARDUBICE Areál bývalé cihelny v
Rosicích u Chrasti je od března do
prosince pravidelnýmmístem koná-

ní oblíbených trhů s výpěstky země-
dělců, sadbou, prodejem drůbeže a
farmářských výrobků.
V sobotu 25. dubna, tedy první

možný termín od pondělního roz-
volnění vládních opatření, však zů-
stanou rosické trhy, které během
jednoho dopoledne navštíví klidně
až 1 500 lidí, zavřeny.
„Nároky na dodržení nařízení a

podmínek, organizaci a pořadatel-
skou službu jsou extrémní a bohu-
žel nejsme schopni zajistit bezpeč-
ný průběh trhů. Jelikož jsme letos
stihli otevřít jen první březnovou so-
botu před vyhlášením nouzového
stavu, byli bychom svědky náporu,
který jsme mohli nedávno vidět v
hobbymarketech,“ obhajuje roz-
hodnutí obce starosta Zdeněk Volej-
ník.
Pořadatelská služba by musela za-

jistit, aby se stovky lidí v nahuště-
ném čase mezi sedmou a jedenác-
tou hodinou neshlukovaly nebo do-

držovaly rozestupy, což je v areálu
rosické tržnice s bezmála stovkou
prodejců obtížné zařídit.
V Rosicích si proto vzali čas na roz-

myšlenou. Pokud se bude situace s
koronavirem dál uklidňovat a pro-
deje se na jiných trzích a tržištích v
těchto dnech osvědčí, zvažují, že by
v sobotu 2. května otevřeli také.
Ovšem jen s omezeným prodejem
sadby a drůbeže a jasnými pravidly
o vpouštění zákazníků do areálu.
Také farmáři navyklí jezdit s pří-

chodem jara za svými zákazníky do
Chrudimi odbyt pro svoji sadbu a
farmářský sortiment zatím musejí
najít jinde. Resselovo náměstí ožije
stánkaři přinejlepším až ve středu
6. května za podmínky, že na konci
dubna nebude prodloužen nouzo-
vý stav. Vedení města to odůvodňu-
je nedostatkem personálu, který by
musel dohlížet na státem stanovená
pravidla.
„Pravidelné sobotní trhy na Resse-

lově náměstí se prozatím konat ne-
budou, o zahájení jejich pořádání
bude město Chrudim v dostateč-
ném předstihu informovat,“ uvedl
za chrudimskou radnici Aleš Proko-
pec.
Stejně jako v Rosicích chrudimská

radnice zveřejnila pro zájemce, kte-
ří nechtějí na posunuté termíny
trhů čekat a rádi by u prodejců na-
koupili přímo, jejich seznamy.
Bez termínu otevření jsou zatím

hojně navštěvované trhy ve Valech
u Přelouče, které jsou více tržnicí
než farmářskými trhy.
První stánkaři s farmářským sorti-

mentem se pro změnu objevili na
pardubické třídě Míru hned první
den po uvolnění pravidel.
Na orlickoústeckém náměstí měly

být farmářské trhy už v březnu. Ko-
ronavirus vše zarazil, a tak se první
stánkaři v centru města objeví ve
čtvrtek 14. května. V Ústí na rozdíl
od Lanškrouna, kde se trhy pod hla-

vičkou stejného organizátora bu-
dou konat o den později, se zákazní-
cimusejí smířit smenším počtem tr-
hovců. „Do Lanškrouna budou
moci 15. května přijet všichni na-
smlouvaní prodejci. V Ústí bude o
čtyři až pět stánkařů méně. Ty, kte-
ří se nevejdou, budeme točit postup-
ně v dalších termínech,“ doplňuje
organizátor trhů Petr Knopek.
Trhy plánují ve středu 29. dubna

rozjet i ve Svitavách, kde v případě
většího zájmu stánkařů s ohledem
na předepsané rozestupy rozšíří
prodejní prostory.
V Litomyšli na Toulovcově náměs-

tí farmářské trhy nebudou vůbec.
Rozhodnutí však nemá souvislost s
koronavirovou epidemií, ale kvůli
nezájmu veřejnosti a prodejců.
Díky uvolnění opatření lze od pon-

dělí navštívit menší trhy farmář-
ských výrobků v Moravské Třebo-
vé, kde jejich konání rozšířili kromě
pátku i na pondělí.

Zimní údržba
státních silnic
v kraji byla
třetinová

Jana Vaita, Kladno - Modrava
Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2

Nejlevnější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

Domy na prodej v mém okolí

Teplická, Praha 9 - Střížkov
Pronájem bytu 3+kk, 87 m2

Nejnovější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

15 000 Kč/měsíc

Byty k pronájmu v mém okolí větší dům nebo byt?
Hledáte

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Trampoty plavců. Nejlepším pomůže Podolí

Farmářské trhy se začínají
rozbíhat jen velmi zvolna

Hlinsko

Veměstě pokračují
s roznáškou roušek
Hlinecká radnice pokračuje s distri-
bucí roušek a dezinfekce pro všech-
ny obyvatele města. Původní tříden-
ní roznos v minulém týdnu byl kvů-
li množství bytových domů pro-
dloužen o další termín, který je na-
plánován od dnešního dne do pát-
ku. Každý obyvatel města obdrží tři
jednorázové respirační roušky
KN95 a 2 dcl dezinfekce. S roznáš-
kou pomůcek pomáhají po městě
dobrovolní hasiči, skauti a členové
občanských komisí. (lat)

Polička

Zemřel znalec díla
Martinů
Ve věku sedmaosmdesáti let ze-
mřel 16. dubna přední znalec a pro-
pagátor díla Bohuslava Martinů po-
ličský rodák František Popelka.
Uznávaný muzikolog zasvětil skla-
dateli svůj profesní život i proto, že
jeho otec v poličskémmuzeu pra-
coval, inicioval a vytvářel muzejní
sbírky o Martinů. (sk)


