
Vážení turističtí přátelé, 

 

k zápisu z jednání OV KČT Pardubický kraj 14. 2. 2017 připojujeme několik informací k blížícímu se 

zahájení jarní turistické sezony.  

Parkoviště autobusů na Tyršově nábřeží bude označeno „Vyhrazeno pro autobusy KČT“. Autobusy 

označte dobře viditelným logem KČT (umístěným za čelním sklem), aby mohly toto vyhrazené par-

koviště využít. Budeme vám vděčni za včasné oznámení, že přijedete autobusem, abychom mohli 

hledat řešení pro případ, že počet autobusů převýší kapacitu vyhrazeného parkoviště. 

Z vyhrazeného parkoviště budete přecházet frekventovanou Jahnovu ulici. Přecházejte ji zásadně na 

vyznačeném přechodu a s potřebnou opatrností. Registrace účastníků bude probíhat v přízemí budo-

vy C Krajského úřadu. Očekáváme, že hromadné výpravy nám při registraci odevzdají hromadný 

seznam účastníků. Formulář je k dispozici na www stránkách http://www.kct-slovan-pardubice.info/. 

Velmi tím urychlíte registraci. Vedoucí každé výpravy by si měl k registraci vzít několik pomocníků na 

odnesení propagačních materiálů, bude jich více než obvykle. Pamětní list si vezměte s sebou, po-

kud hodláte navštívit Východočeské muzeum v Pardubicích. 

V prostorách, kde bude probíhat registrace, budou mít své stoly a nástěnky rovněž naši spolupořada-

telé. Rádi vás seznámí se svou činností, podají potřebné informace a případně i nabídnou své publi-

kace či předměty. KČT Slovan Pardubice vám nabídne speciální limitovanou edici dřevěných turistic-

kých známek (á 30 Kč) a turistických nálepek (á 12 Kč).  

 
 

 
K dispozici bude pamětní razítko s motivem Zelené brány. Bohužel se nám nepodařilo zajistit prodej 

turistických map. 

V budově budou účastníkům k dispozici WC v přízemí i v dalších patrech budovy Krajského úřadu 

v době od 7:30 do 11 h. 

V době registrace bude na Komenského náměstí probíhat vystoupení hudební skupiny Country 

Colaps a své zdravice zde pronesou představitelé Pardubického kraje a statutárního města Pardubice. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/


Symbolický klíč zahájení sezony zde předá KČT Slovan Pardubice svému nástupci KČT Vysoké Mýto. 

Každé shromáždění většího počtu lidí přitahuje různé pochybné živly, nenechávejte proto své cen-

nosti, peníze a doklady v batozích na zádech nebo vyčnívat z kapes. V případě potřeby volejte ne-

prodleně Policii ČR 158 nebo Městskou policii Pardubice 156. V průběhu shromáždění bude rovněž 

přítomna zdravotnická služba. 

Připravili jsme pro vás velmi bohatý program a pro lepší plánování jsme pro vás připravili časový 

harmonogram s očíslovanými akcemi. Na jeho rubu je plánek města, kde stejnými čísly jsou označena 

místa shromáždění zájemců o příslušnou akci. 

Většina akcí je zajištěna zdarma nebo s výraznou slevou. Vzhledem k tomu, že jednotliví průvodci 

berou na svou komentovanou prohlídku různý počet účastníků, nemůžeme vám vyhovět 

v požadavcích, aby se celé skupiny účastníků mohly stále pohybovat společně. Ve vlastním zájmu 

respektujte požadavky průvodců, jinak nebudete dobře vidět ani slyšet výklad. 

Východočeské muzeum v Pardubicích pro vás velkoryse připravilo dva komentované okruhy zcela 

zdarma a snížilo vstupné do všech expozic o 50 %. Připomínáme, že volné vstupenky na okruhy 

zdarma obdržíte v pokladně muzea po předložení pamětního listu, který slouží jako doklad vaší re-

gistrace. Snížené vstupné do expozic platí pro všechny účastníky, nejen pro registrované. 

Účast na třech akcích jsme omezili pouze na závazně předem přihlášené zájemce, kteří zaplatí urči-

tý symbolický poplatek, který je nepatrnou částkou obvyklého jízdného a vstupného. Bez tohoto 

poplatku není žádná přihláška závazná. Aktuální počet přihlášených účastníků můžete průběžně 

sledovat na  www.kct-slovan-pardubice.info/. K dnešnímu dni (20. března 2017) jsou obě plavby lodi 

Arnošt prakticky obsazeny, na jízdu historickým trolejbusem po stopách moderní architektury je od 

12 h zapsáno 23 zájemců, od 14 h 43 zájemců – tyto jízdy se tedy určitě uskuteční. Na procházku kur-

zem Velké pardubické je od 10 h zapsáno 34 účastníků, od 12 h je zapsán autobus KČT Lanškroun + 

přihlášený zájemce a od 14 h autobus KČT Žamberk + přihlášení zájemci. Všechny procházky se určitě 

uskuteční. Termín k přihlášení na historický trolejbus a Velkou Pardubickou byl mimořádně pro-

dloužen do pátku 17. března, neboť potom už musíme závazně objednat předběžně zamluvené 

průvodce a dopravní prostředky. Počítejte proto s tím, že dodatečné přihlašování v průběhu regis-

trace už nebude možné!!! 

Abychom umožnili návštěvu hradu Kunětická hora a Perníkové chaloupky pod hradem i rodinám 

s dětmi a méně pohyblivým turistům, zajistili jsme kyvadlovou dopravu ze stanice MHD Krajský úřad 

(Komenského nám.) k Restauraci pod Kunětickou horou a zpět. Na parkovišti pod hradem bude 

k dispozici pamětní razítko s motivem Kunětické hory. 

Sledujte www.kct-slovan-pardubice.info/, kde stále doplňujeme aktuální podrobnosti. Informujte 

o nich své členy, aby po příjezdu do Pardubic nebyli překvapeni a teprve zde se s obtížemi nerozho-

dovali, které akce a pamětihodnosti mají navštívit. Přáli bychom si, aby účastníci zahájení přijeli při-

praveni a měli rozmyšleno, co chtějí vidět.  

 

Doufáme, že v sobotu 25. března bude svítit sluníčko a zahájení se nám vydaří. Těšíme se na vás! 

 

Jiří Ehrenberger       Josef Kotyk 

předseda KČT Slovan Pardubice     předseda organizačního štábu 

        zahájení jarní turistické sezony 2017 

        v Pardubickém kraji 

 

V Pardubicích 20. března 2017 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/

