
Desítka hlasujících v anketě o motiv polepů nových vlaků získá dárky

(25.9.2011)

Chrudim  – Prázdninová anketa, ve které mohla veřejnost hlasovat o podobě nové vlakové soupravy,
byla oficiálně ukončena. Představitelé Pardubického kraje a Českých drah vylosovali desítku účastníků
ankety v rámci oslav 140. výročí založení trati Pardubice – Havlíčkův Brod konaných v Chrudimi.
      Anketu vyhlásil Pardubický kraj společně s Českými drahami uprostřed léta. Od té doby až do 31.
srpna mohla veřejnost na železničních stanicích a na internetu hlasovat a vybírat jeden z pěti motivů
pro polep nových regionálních vlakových souprav. Jde o pokračování projektu, jehož cílem je
zatraktivnit cestování vlakem formou barevných polepů s regionální tématikou. „V této fázi projektu
jsme cestujícím nabídli pět motivů, aby z nich vybrali jeden, kterým „ozdobíme“ jedenáctou vlakovou
soupravu jezdící po regionálních tratích. Již dříve jsme totiž deset motivů zvolili a počítáme s nimi na
vlaky, které budou jezdit na Třebovsku, Chrudimsku a Pardubicku. Na nákupu některých souprav se
podílela i Evropská unie,“ připomněl Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný
za dopravu, dopravní obslužnost a investice a zároveň vyjádřil spokojenost nad úspěšností ankety.
„Více než 2700 hlasů je myslím dobrý výsledek. Těší mne také fakt, že se do ankety zapojili i lidé
bydlící mimo Pardubický kraj.“ Anketní lístky totiž do hlasovacích schránek umístěných na železničních
stanicích v Pardubickém kraji vhodili také lidé bydlící např. v Praze, Brně, Zlíně, Havířově, Liberci,
Olomouci, Ostravě, Uherském Hradišti a v dalších městech. Jeden hlasující dokonce pochází z Banské
Bystrice na Slovensku.
     „České dráhy projekt polepů, pro který nás inspiroval hejtman Pardubického kraje, přivítaly. Také
nám jde o zatraktivnění cestování a kromě nákupu nových vlakových souprav a snahy zlepšit komfort
cestování je to další krok dopředu,“ prohlásil Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní dopravy v
Pardubickém kraji.
     Výherce v rámci programu oslav vylosovali vrchní přednosta Depa kolejových vozidel Česká
Třebová Jiří Slezák, zastupitelka Pardubického kraje Magda Křivanová a náměstek hejtmana Jan
Tichý. Vylosovaní od Pardubického kraje a Českých drah obdrží věcné dary, například tzv.
kilometrickou banku. Zvláštní cenu pak získal malý chlapec, Marek Blaha z Uhlířských Janovic, který ke
svému tipu na nový vlak dopsal své přání „jednou řídit Pendolino“.
     Vylosované účastníky ankety nyní pořadatelé zkontaktují a ceny jim slavnostně předají na
připravovaném společném setkání. Termín tohoto předání cen bude včas zveřejněn.
 

Vylosovaní výherci:

Hana Matějíčková Třebovice v Čechách
Viktorie Dombojová Verměřovice
Jana Šmídová Svitavy
manželé Mazáčovi Trutnov
Pavla Pásková Skuteč
Marie Roušarová Přelouč
Marie Trávníčková Hrochův Týnec
Marcela Pastorová Moravská Třebová
Anna Plchová Třebovice v Čechách
Stanislav Štěpánek Hrochův Týnec
 
Výsledky ankety:

připraveno bylo pět motivů:
Pardubický kraj – ráj cykloturistiky
Dolní Morava
Kunětická hora
Josef Ressel
Bratranci Veverkové
 
Hlasovací schránky

celkem 1208 platných hlasovacích lístků, z toho:
Kunětická hora 502 hlasů 41,5 %
Pardubický kraj – ráj cykloturistiky 308 hlasů 25,4 %
Bratranci Veverkové 154 hlasů 12,7 %
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Dolní Morava 143 hlasů 11,8 %
Josef Ressel 101 hlasů 8,3 %
 
Internetové hlasování

celkem 1508 platných hlasovacích lístků, z toho:
Kunětická hora 936 hlasů 62,2 %
Dolní Morava 359 hlasů 23,8 %
Bratranci Veverkové 96 hlasů 6,4 %
Pardubický kraj – ráj cykloturistiky 89 hlasů 5,9 %
Josef Ressel 26 hlasů 1,7 %
Otázka/odpovědi Odpovědí
 

Dříve schválené motivy:

Emil Holub
Jan Perner
lidové tradice na Hlinecku
Kladruby nad Labem
Smetanova Litomyšl a Bedřich Smetana
Pardubický perník
Loutkářská Chrudimi
Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
Renesance
Princezna Hereret – unikátní expozice v moravskotřebovském muzeu
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