
Vítr odnáší půdu z polí. Chce to déšť, tvrdí zemědělci
Pozdější nástup jara
vykompenzovaly vysoké
teploty. Zemědělci a
ovocnáři proto nehlásí
žádné zpoždění prací.

Pardubice – Jaro si letos
dalo na čas. Nízké teploty
pod bodem mrazu panovaly
až do poloviny března, do-
savadní dubnové teploty už
jsou ale nadprůměrné. Ze-
mědělci se tím však nene-
chali vyvést z míry.
„Oproti loňsku je nástup

jara trochu opožděný, ale
kompenzují to současné
vysoké teploty, které mají
panovat i dále a které toto
malé zpoždění vyrovnávají.
Loni byl nástup jara opačný
– přišlo brzo, ale pak bylo
zase dlouho chladno. Co se
týče nasazení květů, tak le-
tošek pro nás vypadá zatím
příznivě. Určující jsou pro
nás ale jarní mrazy. Ty mo-
hou přijít ještě během dal-
ších pěti týdnů, tudíž je br-
zy na hodnocení,“ řekl Jaro-
slav Nevole z ovocných sadů

ve Svinčanech. „Loňský rok
se nám vydařil, měli jsme
nadměrnou úrodu třešní a
jablek, což jsou pro nás
nosné plodiny,“ dodal sadař.
Poněkud pozdější nástup

jara nepoznamenal ani pol-
ní práce. Podle ředitele
okresní agrární komory
nejsou práce na polích
zpožděné. „Vše probíhá tak,
jak má. Většina jarních plo-
din už je zaseta, třeba
vojtěška je
už

všude v našem okrese v ze-
mi. Teď probíhají aplikace
přípravků na ochranu plo-
din, napří- klad do
řepky, a také hno-
jení. Ze-
mědělce
teď
čeká
už jen
jedno
velké

setí, a to kukuřice, které
proběhne na konci dubna,“
uvedl ředitel pardubické
okresní agrární komory Jo-
sef Štěpanovský.
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HODIL BY
SE DÉŠŤ
Ozimým
plodinám
příliš nepro-
spěly holomra-

zy panující
v únoru
a na
po-

čátku března. Podle Štěpa-
novského ale holomrazy
nezpůsobily žádné rozsáhlé
škody, problémy byly jen
lokálního rázu. Holomrazy
nepřidělaly vrásky ani Da-
vidu Novákovi ze Statku
Uhersko.
„Mrazy nebyly zas tak sil-

né. Výmrazy jsou v řádech
procent, tyto ztráty ale na-
hradí jiné rostlinky, které se
odnoží,“ poznamenal stat-
kář. Na jeho polnostech má
vegetace zpoždění zhruba
jeden až dva týdny.
„Teď sejeme sladovnický

jarní ječmen a jarní pšenici.
Pro jarní setbu by bylo
dobré, kdyby přišly výraz-
nější srážky. Voda by po-
mohla nejen růstu plodin,
zamezila by také větrné
erozi. V posledních dnech je
teplo a větrno, vítr odnáší
suchou půdu z polí. Nějaké
srážky jsou hlášeny, tak
uvidíme, kolik jich bude,“
popsal potíže, jimž musejí
zemědělci čelit, uherský
statkář David Novák. (jpr)

PARDUBICKÝKRAJ

Festival Bennewitz slaví jubileum
Česká Třebová – Prvním
koncertem ve středu od-
startuje jubilejní 20. ročník
Festivalu Bennewitz.
„Letošní ročník se koná v

rámci oslav 740 let od první
zmínky o městě Česká Tře-
bová a 100 let od vzniku
Československé republiky,“
informoval ředitel Kulturní-
ho centra Josef Kopecký.
Program festivalu bude jako
v minulých letech rozdělen
do dvou bloků: čtyřdenní,
jehož pojítkem je osoba pa-
trona festivalu, houslového
virtuosa Jaroslava Svěcené-
ho, a dvoudenní, jehož spo-
lečným jmenovatelem jsou
interpreti z České

jmenovatelem
České

jmenovatelem
Třebové.

Slavnostní zahajovací
koncert se bude konat 18.
dubna v Kulturním centru.
„Na Vivaldiho!“ je kompo-

novaný pořad, který před-
staví Antonia Vivaldiho
nejen jako fenomenálního
houslistu, ale i jako život
milujícího muže. Sólisty bu-
dou Jaroslav a Julie Svěcení,
autorkou scénáře a jednou z
protagonistek je členka
Dejvického divadla Zdeňka
Žádníková
Dejvického
Žádníková
Dejvického

Volencová.
Druhý koncert se nese „Ve

znamení tanga!“ a 19. dubna
představí v Kulturním cent-
ru strhující rytmy Jižní
Ameriky, ale také klasiku i
swing. Třetí koncert se ode-
hraje v kostele sv. Jakuba
Většího a vystoupí na něm
milovníkům varhanní hud-
by dobře známý Pavel Svo-
boda, kterého na trubku
doprovodí Vladimír Rejlek a
na housle Jaroslav Svěcený.
O mluvené slovo se postará

herec Otakar Brousek ml.
První blok 20. dubna v

Kulturním centru uzavře
koncertní multižánrový
projekt „Šanson

multižánrový
„Šanson
multižánrový

v gala“.
Zpívat bude Renata Drössler
– první dáma českého šan-
sonu. Mluveným slovem a
hrou na flétnu večer dopro-
vodí Zdeňka Žádníková

dopro-
Žádníková

dopro-
Vo-

lencová. 27. dubna na první
blok naváže druhý. Komorní
orchestr Jaroslava Kociana,
doplněný o dechovou sekci
Filharmonie Hradec Králové,
přednese cyklus symfonic-
kých básní Bedřicha Smeta-
ny „Má vlast“.
Celý festival v rodišti An-

tonína Bennewitze, v neda-
leké obci Přívrat, zakončí 28.
dubna koncert pěveckých
sborů Bendl Česká

pěveckých
Česká
pěveckých
Třebová

a Dalibor ze Svitav. (zr)

v regionu
Víkend

Divadelní derniéra
Pardubice – Východo-
české divadlo Pardubice
se o víkendu rozloučilo s
groteskou Mariuse von
Mayenburga Živý obraz,
která měla premiéru před
dvěma lety. Šlo o první
uvedení této hry na čes-
kých jevištích. Divadlo už
ale chystá novou inscenaci
– v sobotu 28. dubna bude
mít premiéru muzikálová
komedie Kvítek z horrroru.
V hlavních rolích se před-
staví Martina Sikorová a
Petr Borovec. (len)

Keltská kuchyně
Nasavrky – Akci Bašta po
keltsku v keltském
skanzenu u Nasavrk
navštívilo během soboty
kolem čtyř stovek lidí.
Návštěvníci měli možnost
ochutnat jarní polévku
nebo medové placičky na
ohni a prozkoumat taje
kuchyně našich předků.
Během dne se nejenom
vařilo, ale pletly se i
například košíky nebo si
návštěvníci vyráběli
amulety a ozdoby ze
zvířecích kostí. (jk)

Hasiči cvičili
Ústí n. O. – Ústecké dob-
rovolné jednotky hasičů
prověřilo v sobotu taktické
cvičení s názvem Knapo-
vecká špice, které se za-
měřilo na koordinaci slo-
žek integrovaného zá-
chranného systému při vy-
hledávání osob v terénu,
nácvik záchrany slaněním
a ošetření a transport zra-
něného. Vedle ústeckých
hasičů se cvičení zúčast-
nila i partnerská jednotka
z polského Starého Walis-
zova. (zr)

Jarní vernisáž
Litomyšl – ,,Mám pocit,
že jsem pořád ponořená v
jednom obraze,” to o sobě
říká výtvarnice Bedřiška
Uždilová. V pátek zahájila
výstavu s názvem Obrazy
v domě U Rytířů. Její díla
jsou známa dvoubarevností
a také liniemi ovlivněnými
kubismem a fauvismem.
Hlavním motivem je
krajina. Její díla, která
procestovala celý svět,
můžete obdivovat až do
3. června. (pš)

Motorkáři skončili
po střetu s auty
v nemocnici
Pardubický kraj – Dvě ne-
hody motorkářů řešili o ví-
kendu policisté. Na silnici z
Jablonného nad Orlicí ve
směru na Červenou
Jablonného

Červenou
Jablonného

Vodu jel
v sobotu kolem půl čtvrté
odpoledne osmnáctiletý ři-
dič osobního vozidla. „Ten v
pravotočivé zatáčce pravdě-
podobně nepřizpůsobil
rychlost a vjel do protismě-
ru. Tam se střetl s motor-
kářem,“ řekla policejní
mluvčí Lenka Vilímková.
Došlo ke zranění třiadvace-
tiletého muže, který byl le-
tecky přepraven do nemoc-
nice v Hradci Králové.
V ten samý den po 22.

hodině nedaleko hřebeč-
ského tunelu pětapadesáti-
letý řidič osobního auta
pravděpodobně usnul za
volantem a přejel do pro-
tisměru, kde srazil čtyřice-
tiletého motorkáře se spo-
lujezdkyní. Motorka se po
nárazu roztočila a srazila se
s osobním a nákladním au-
tem. Cestující na motorce
byli odvezeni do nemocnice.
Silnice I/34 byla několik
hodin neprůjezdná. Trosky z
vozidel byly rozsety na 300
metrech vozovky. Testy na
alkohol a drogy byly u všech
aktérů negativní. (pš)

JARO PŘIVÍTALI STŘELBOU I ZPĚVEM

PRVNÍ SLAVNOSTI NA SVOJANOVĚ. Stovky milovníků turistiky a historie zavítaly o víkendu na nejnavštěvovanější památku
Pardubického kraje. Po dva dny pro ně byly na hradě Svojanov připraveny nejen slavnostně vyzdobené hradní prostory,
které provoněl čerstvý chléb z pece, ale také jarmark a program na hradním nádvoří. Toho se ujal letohradský spolek Ho-
norata. Jeho členové připomenuli tradice, které se vážou k jaru, a tak mohly děti například shodit symbol zimy Moranu z
hradeb. Nechyběla ani scénická vystoupení šermířů, kouzelnická nebo kejklířská představení. Své umění předvedl i sokolník,
kterého dravci nejednou překvapili „výletem“ do okolních lesů. Foto: Deník/Petr Šilar

Společnost HECHT, 
která je výrobcem zahradního ná-
bytku, techniky, ale také vybavení 

do dílen a ekologických dopravních 
prostředků s aku pohonem, je 

hrdým sponzorem Farmaparku pro 
rodiny s dětmi. Společně tak nabízí 
možnost zasoutěžit si o volné vstu-
penky do tohoto zábavního parku 
s možností krmení zvířat i návště-

vou dětských hřišť. 
www.farmapark.eu

Stačí správně zodpovědět na soutěžní otázku: Které produkty společnost HECHT nevyrábí?  
A) zahradní sekačky                B) elektrokola                C) drony
Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 12 07 ve tvaru SMS: 

DEN HECHT AneboBneboC JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC od 16. 4. do 19. 4. 2018. 
Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje ATS, 

www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199). 
Nápovědu hledejte na www.hecht.cz. 

Vyhrajte s Deníkem a společností Hecht ností Hecht 
jednu z pěti rodinných vstupenek 

do Farmaparku!do Farmaparku!

dětská hřiště

a další 

aktrakce

v Soběhrdech,

jen 30 km

od Prahy

přímý kontakt
se zvířaty 
při krmení

60 druhů 
zvířat z celého 

světa
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316. dubna 2018 Deník
www.denik.cz


