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PARDUBICE Válečná vřava, výbu-
chy a především hrdinní letci před-
vádějící na svých strojích místy až
neuvěřitelné kousky.
Tak vypadal 22. ročník Aviatické

pouti s podtitulem Století vzduš-
ných soubojů, která z Pardubic bě-
hem víkendu udělala hlavní město
aviatiky. Na tamní letiště přilákala
desítky strojů, stovky herců a pilo-
tů a tisíce návštěvníků z celé repub-
liky i zahraničí.
„Zatím ještě nemáme oficiální

čísla z pokladen, ale Aviatickou
pouť za víkend navštívilo odha-
dem 25 tisíc návštěvníků. V sobotu
to bylo zhruba 15 tisíc, v neděli o

něco méně,“ uvedl zástupce před-
sedy Aviatické pouti Josef Hadi-
nec. Sobotním divákům hrálo do
karet téměř bezchybné počasí, kdy
občasná oblačnost byla spíš ku
prospěchu, protože dotvářela ma-
lebnou atmosféru. V neděli se už
museli potýkat s přeháňkami.
„Jsme tady poprvé a jsme nadše-

ni, líbilo se nám úplně všechno.
Hodně působivý byl ale hromadný
přelet letadel, kterých bylo přes
dvacet. Člověk si dokázal trochu
představit úzkost, jakou cítili lidé
za války, když jim nad hlavou létaly
bombardéry,“ řekli Jiří a Jana Vla-
chovi, kteří na pouť přijeli z Prahy.

Užili si i akrobatická vystoupe-
ní, kterých bylo v průběhu víken-
du hned několik. Pár minut poté,
co Aviatickou pouť přerušil Boeing
737 ruských aerolinií, který odlétal
směr Moskva, si oblohu zabrala
dříve chrudimská akrobatická čtyř-
ka The Flying Bulls Aerobatic
Team, která se před několika lety
přestěhovala do Jaroměře.
Za doprovodu skvěle zvolené

snové i řízné muziky finských me-
talistů Nightwish předvedli „létají-
cí býci“ show, ze které se tajil
dech.
Nadšené i zděšené áách z řad di-

váků zaznělo, když dva z pilotů
hnali své letouny proti sobě a v po-
slední chvíli se v rychlosti 250 kilo-
metrů v hodině ladně břichy vy-
hnuli. „Tak z tohoto mám vždycky
bobky, aby oba zatočili na správ-
nou stranu,“ glosoval akrobatický
prvek moderátor.

Letci vedení dvaašedesátiletou
matadorkou Radkou Máchovou
předvedli i unikátní zrcadlový let,
který zvládají jen ti největší profesi-
onálové.
Chuťovkou pro diváky byl pří-

mý přenos z vysílačky zkušené pi-
lotky. Mohli tak slyšet pokyny, kte-
rými drobná černovlasá žena své
kolegy řídila. Kdo čekal čilou ko-
munikaci mezi piloty, byl zkla-
mán. „Točíme. Výkrut doleva. Udě-
láme oblouk,“ zněly nad letištěm
jasné instrukce Máchové. „Je neu-
věřitelná. Jsem skoro stejně stará
jako ona a neumím si představit,
že bych něco takového dokázala,“
kroutila nad výkonem vedoucí ak-
robatické čtyřky hlavou jedna z ná-
vštěvnic pouti. Diváky ohromil i je-
diný český reprezentant ve světové
sérii Red Bull Air Race Martin Šon-
ka. Michaela Rambousková

» Více v reportáži na str. B2

PARDUBICE (dp) Nejnavštěvovaněj-
ší muzea v Pardubickém kraji stojí
v Pardubicích, Letohradě a v Lito-
myšli.
Podle údajů Národního infor-

mačního a poradenského střediska
pro kulturu přišlo loni do Východo-
českého muzea v Pardubicích sko-
ro padesát tisíc lidí, soukromé Mu-
zeum řemesel v Letohradě překro-
čilo poprvé hranici třiceti tisíc ná-
vštěvníků a těsně pod ní skončilo
Regionální muzeum v Litomyšli.
Zatímco domuzea na pardubic-

ký zámek chodí dlouhodobě ko-
lem padesáti tisíc lidí, v Letohradu
a zejména v Litomyšli měli loni vý-
jimečnou sezonu.
Regionální muzeum v Litomyšli

zabodovalo například výstavou o
Krtečkovi. „Zaměřili jsme se na ro-
diče s dětmi, připravili jsme pro ně
velkou hernu. Měli jsme atraktiv-
nější výstavní program. Vyplatila

se i jednotná propagace,marketin-
gová kampaň Hrajeme si v Lito-
myšli, kterou připravilo město,“

uvedl ředitel Regionálního muzea
v Litomyšli René Klimeš.
Ten se domnívá, že přilákat do

muzea znovu bezmála třicet tisíc
návštěvníků bude velmi těžké. Už
nyní je jasné, že letos ani příští rok
se to nepodaří. „Na konci června
zavíráme,“ uvedl Klimeš. Muzeum
se bude déle než rok opravovat a
rozšiřovat z peněz Evropské unie.
Čímmuzea v Litomyšli či v Leto-

hradě bodují? Litomyšl se výrazně
zaměřuje na děti. Například i po-
slední výstava věnovaná Magdale-
ně Rettigové se skládá ze samotné
expozice a stejně velké herny, kde
mají děti „vařit“. „Přestože téma
nemusí být pro děti nejatraktivněj-
ší, musíme se to snažit dětem při-
blížit,“ uvedl Klimeš.
V Muzeu řemesel v Letohradě

sice uvažovali o tom, že by si děti
mohly zahrát na řemeslníky, ale za-
tím od toho ustoupili. Hlavně kvů-

li bezpečnosti. Na rodiny s dětmi
však sázejí také. „To jsou ti nejlep-
ší návštěvníci. Zajímají se o expo-
náty, rodiče si děti pohlídají, baví
je to,“ říká majitel muzea Pavel
Tacl.
Ne všechna muzea jsou ale

plná. Do Regionálního muzea v
Chrudimi loni zavítalo šest a půl ti-
síce návštěvníků. Nový ředitel mu-
zea Zdeněk Konečný však tvrdí, že
letošní výsledek bude výrazně lep-
ší. „Návštěvnost muzea se radikál-
ně změnila. Už nynímáme bezmá-
la pět tisíc návštěvníků a v září ote-
víráme expozici věnovanou Alfon-
si Muchovi,“ uvedl Konečný.
Oprotimuzeím jsou památky lo-

gicky navštěvovanější.
Na Veselý Kopec loni přišlo 73 ti-

síc návštěvníků, na hrad Svojanov
skoro 40 tisíc, na zámek v Litomyš-
li 36 tisíc a na Kunětickou horu 31
tisíc lidí. » Více čtěte na str. B3

Krátce
OPATOVICE

V úterý nepoteče
teplá voda
Zítra po páté hodině ráno postup-
ně přeruší ElektrárnyOpatovice do-
dávky teplé vody a tepla v Pardubi-
cích, Hradci Králové, Chrudimi,
Lázních Bohdaneč a dalších ob-
cích zásobovaných z její tepláren-
ské soustavy. S obnovením dodá-
vek počítají postupně do osmnácté
hodiny. Příčinou odstávky je tradič-
ní zkouška těsnosti horkovodních
rozvodů. „Jen v případě vzniku zá-
važnějších netěsností se v někte-
rých úsecích soustavy může doba
odstávky prodloužit,“ uvedl mluvčí
elektrárny Petr Zadák. Loni nalezli
technici v rámci této zkoušky šest
netěsnýchmíst. (jah)

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Lukáš Novák potvrdil
svoji výjimečnou tvrdost
Mistr světa i Evropy Lukáš Novák z
zÚstí nadOrlicí si odvezl zlatoume-
daili ze závodu hasičů „Nejtvrdší ha-
sič přežívá“ u výškové budovy vOlo-
mouci. Hasiči při něm simulovali
činnost v zásahovém oděvu za pou-
žití dýchacího přístroje jako zátěže
a vyběhli 18 pater výškové budovy.
Druhémísto obsadil LadislavMiku-
lecký rovněž z profesionálního sbo-
ru ústeckých hasičů. Soutěže se
účastnilo 69 borců z celé země a je-
den cizinec z Brazílie. (jah)

Nad pardubickým letištěm se o víkendu proháněly
Gripeny, Alka i stroje z druhé světové války. Své
umění za kniplem předvedli pětadvaceti tisícům
diváků i špičkoví čeští akrobaté.

TitulMaturitní tablo 2012 v sou-
těži, kterou vyhlašuje Rajče.net
ve spolupráci sMFDNES, získa-
li maturanti z Přelouče.
Tablo získalo největší počet hla-
sů v rámci kraje. Stříbrnou příč-
ku obsadilo Pedagogické lyce-
um v Chrudimi, na třetím místě

je 8. B. Gymnázia Dašická v Par-
dubicích. Studenti s nejlepším
tablem v České republice získali
speciální cenu - hraní paintbal-
lu pro celou třídu. (red)

STATISTIKA

Top muzea 2011
1. Východočeské muzeum v Pardu-
bicích 48 702
2. Muzeum řemesel Letohrad

30 101
3. Regionální (Litomyšl) 29 757
4. Muzeum loutkářských kultur v
Chrudimi 14 160
5. Muzeum opevnění - dělostřelec-
ká tvrz Hůrka 13 076
6. Městské (Svitavy) 12 557
7. Městské (Letohrad) 10 599
8. Památník dr. Emila Holuba

10 526
9. Regionální (Vys. Mýto) 9 816
10. Průmyslové Mladějov 8 962

Aviatická pouť
FOTOGALERIE
Fotografie bojových letounů,
ukázky bitev druhé světové války
a hrdiny seriálu MASH najdete na
pardubice.idnes.cz

Muzea: Musíme myslet hlavně na děti

Jedna ze stylizovaných fotografií
Foto: Tomáš Suchánek

Britský Sopwith Strutter, který
létal za I. světové války ve Francii.

pardubice.idnes.cz

SLATIŇANY Přispívat pomocí
adopce lze v současné době na
všechno možné. Lidé takto adop-
tují třeba vzácné živočichy v ZOO
nebo nadané děti v rozvojových
zemích. V zahradě zámku Slatiňa-
ny si teď zájemci mohou adopto-
vat svoji lavičku, a přispívat tak na
její údržbu.
„Inspirovat jsem se nechal prá-

vě v zoologických zahradách, kde
u výběhu některých zvířat visí ce-
dulka se jménem lidí, kteří dané-
mu zvířeti třeba platí krmení. Řekl
jsem si, proč to tak neudělat i s na-
šimi lavičkami,“ říká kastelán slati-
ňanského zámku Jaroslav Bušta.
Údržba jedné z více než dvaceti la-
viček v parku stojí zhruba 1 500 ko-
run, příspěvek je ale dobrovolný.

» Pokračování na str. B3

Nebeská show 25 tisíc diváků Aviatické pouti v Pardubicích zadržovalo dech při ukázkách leteckých soubojů či zrcadlové akrobacie. Foto: Michal Klíma, MF DNES

Pardubickému nebi kralovala
dvaašedesátiletá pilotka

První cenu v kraji v soutěži o tablo roku
získala oktáva Gymnázia v Přelouči

Máte oblíbenou
lavičku u zámku?
Adoptujte si ji


