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Najděte spojení
JÍZDNÍ ŘÁDY

Najděte si rychle kombinaci
spojení MHD ve vašem městě
s vlaky a autobusy na webu
pardubice.idnes.cz.

PARDUBICE, CHRUDIM, SVITAVY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NOVÁ METODA Unikátní operace
Přes tříslo až do srdce. Chlopeň
spravují lékaři „kolíčkem“ Strana B2

BASKETBAL Série o bronz
Bohunický: Na palubovce
musíme nechat srdce Strana B3

Počasí v kraji

21 °C/24 °C
9 °C/12 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Mladí fotbalisté
bojovali Pod Vinicí
o celostátní finále
Pardubický stadion Pod Vinicí byl
včera dějištěm krajského finále
17. ročníku turnaje McDonald's
Cup. V něm měly zastoupení naděje z nejlepších škol v rámci jednotlivých okresů. Družstva se
představila ve dvou čtyřčlenných
skupinách rozdělených dle věkových kategorií. Mezi výběry ze 4. a
5. tříd se z prvenství radovali žáci
ZŠ U Stadionu v Chrudimi. Vítězstvím si rovněž zajistili účast na
republikovém finále, nazvaném
„Svátek fotbalu“, které se uskuteční v červnu v Uherském Hradišti.
V mladší kategorii 1. až 3. tříd slavili triumf žáci z pardubické ZŠ
Benešovo náměstí. Turnaji přálo
počasí, když ho od rána provázely
sluneční paprsky. „Modlili jsme
se, ale měli jsme domluvu se svatým Petrem,“ vtipkoval spokojený ředitel turnaje Karel Žemlička.
» Více na str. B3
(mšv)
McDonald´s Cup 2014
Foto: Michal Klíma, MAFRA

Zákaz agitace? Platí jen pro
někoho, pravidla zatím nejsou
Vedení města čelí výtkám opozice kvůli zákazu
politické agitace na městem dotovaných akcích.
Zákaz se totiž do smluv o dotacích dostal přes
odpor rady města, navíc platí jen pro někoho.
tiž o politickou kampaň nešlo. Vlasák se však účelem své účasti na filmovém festivalu vůbec netajil.
„Ano, bylo to v rámci mé volební
kampaně,“ řekl.
Druhým případem byl dostihový Italský den na začátku května.
Ten sice smlouvu o dotaci nemá,
nicméně podle opozice je i Dostihový spolek spojený s městskou kasou. Na dostizích rozdával letáčky
hnutí ANO lídr kandidátky do komunálních voleb Martin Charvát.
To už se ale podivná pravidla
přestala líbit i opozici. „Jak je možné, že na dostizích, ve kterých jsou
také městské peníze, probíhá politická agitace? To se neměří všem
stejným metrem?“ ptal se na posledním zastupitelstvu Petr Klimpl

zákaz politické agitace bude vyžadovat jasnější podmínky, zejména
pro městské akciovky. „To už je ale
výsměch. Vydat pár měsíců před
volbami nějaký zákaz a pak teprve
vytvářet pravidla? Kdy vzniknou?
V srpnu?“ ptal se další opoziční zastupitel za ODS Alexandr Krejčíř.

Zákaz si prosadili sami úředníci

Martin Charvát agituje za hnutí
ANO na dostihovém dni.
z ODS. Dotazovaný náměstek primátorky František Brendl však na
podobné dotazy nedokázal odpovědět. „Je to výtka oprávněná, budeme muset nastavit pravidla,“
řekl. Více se od něj zastupitelé nedozvěděli, vyslechli pouze slib, že

Krejčíř se ale pozastavuje nad další
podivností v celém případu. Do
smluv o podpoře ze strany města
totiž klauzuli o zákazu politické
agitace pod pohrůžkou ztráty dotace dosadili úředníci. A učinili tak
poté, co rada města rozšíření
smluv o právě zmíněný odstavec
zamítla. „Ptám se, kdo tedy vede
město? Rada, nebo úředníci? Úředník přece vykonává, ale nemůže
rozhodovat,“ říká Krejčíř.
Brendl na tyto výtky argumentuje tím, že s uvedeným zákazem od
úředníků souhlasí. „Patřím k těm,
kteří od počátku volají po zákazu
politické agitace na akcích dotova-

ných městem. Jsem přesvědčen o
tom, že politická agitace na takovéto akce nepatří,“ uvedl Brendl.
Proti tomu zjevně nic nemá ani
opozice, ta se však dožaduje vysvětlení, jak je možné, že o zákazu
rozhodli úředníci, a ne radní. „Argument, že s tím některý radní souhlasí, je úsměvný,“ dodal Krejčíř.
I mezi radními jsou proto rozčarovaní politici, kteří nechápou, jak
je možné, že něco rozhodnou,
přesněji řečeno zamítnou, ale
úředník si pak udělá vše po svém.
„Nechápu, proč jsme o tomto zákazu tedy hlasovali, když si ho do
smluv po našem zamítnutí úředníci stejně dali, připadám si fakt divně,“ uvedl radní za TOP 09 Jan Němec. Ten se pozastavuje i nad tím,
že pokud město někomu zákaz politické agitace toleruje, a někde dokonce obhajuje, má ve svých rukou silnou moc nad tím, kdo na
městem dotovaných akcích svoji
kampaň dělat může, a kdo ne.

» Pokračování na str. B2

Opravili statek, kde dávají mladým z ulice šanci
KVĚTNÁ (dp) V Květné nedaleko
Svitav se dnes uskuteční symbolické zakončení rekonstrukce historického statku, který občanské
sdružení Květná zahrada začalo
opravovat v roce 2005.
Zakladatelem sdružení, které pomáhá mladým lidem z dětských
domovů, výchovných ústavů i z ulice, je někdejší úředník ministerstva vnitra Ferdinand Raditsch,
který se v Praze zabýval prevencí
kriminality mládeže. Před lety se
rozhodl, že nebude pomáhat mladým lidem jen od stolu.
„Během devíti let jsme rekonstruovali starý statek, fungují tu sociální služby, provozujeme zařízení pro děti vyžadující okamžitou
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Varovná statistika
Kraj vede žebříček zraněných
školáků Strana B2

Podvedl důvěřivé
ženy. Teď ho čeká
čtyři a půl roku
vězení

Krajské kolo

PARDUBICE Před pár týdny radnice
zakázala jakoukoliv politickou agitaci na akcích, které dostávají dotace z městské kasy. Poměrně brzy
se ale ukázalo, že se tento zákaz vedení města vymkl z rukou.
Nařízení totiž dodržuje jen někdo a vedení města není schopné vysvětlit, proč smluvní klauzule pro
někoho platí, a pro jiné nikoliv.
Už po pár dnech totiž hned na
dvou akcích politické agitace proběhly. První, na které byl zákaz porušen, je pardubický Febiofest,
kde si dělal kampaň pro volby do
Europarlamentu Oldřich Vlasák.
Tehdy ještě vedení města porušení zákazu „uhrálo“. Podle náměstka primátorky, zodpovědného za kulturu, Františka Brendla to-
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Ferdinand Raditsch Stojí za devět let trvající opravou rozlehlého
statku. Ten nabízí řadu sociálních služeb.

Foto: Radek Kalhous, MAFRA

pomoc, což je jakýsi Klokánek. Je
tu Středisko výchovné péče Svitavska a sociální firma s výrobou sýrů,
marmelád, moštů, vlastní pekárnou, zemědělskou výrobou a produkcí a ubytováním v rámci agroturistiky,“ vypočítává Raditsch.
Rozlehlý statek i přilehlá stodola jsou opraveny, přičemž práce
podle Raditsche vyšly na pět milionů korun.
„Hodně jsme dělali svépomocí,
v podstatě máme hotovo, zbývají
drobnosti. Chceme tu ještě udělat
pekárnu, budeme se věnovat přístupové cestě, zahradě a vydláždění dvoru,“ říká.
Mladí lidé na statku našli domov, kde ale musejí pracovat, sta-

rají se o zvířata, dodržují pevný režim.
Raditsch, který pracoval ve všedních dnech na ministerstvu a na víkendy jezdil do Květné, tento život
už vzdal. „Dnes už jsem jen v Květné, měl jsem toho tolik, že už se to
nedalo stihnout. Loni v červnu
jsem se s ministerstvem rozloučil,“
řekl.
Činnost sdružení Květná zahrada je zaměřena na pomoc mladým lidem z ulice, po odchodu
z dětských domovů a výchovných
ústavů, na péči o děti ohrožené a rizikové a na rozvoj pracovních příležitostí. Všechny aktivity jsou určeny zejména pro okres Svitavy a území Pardubického kraje.

SVITAVY (dp) Dvaadvacet důvěřivých žen, které novodobému sňatkovému podvodníkovi Romanu
Šupkovi půjčily přes dva a půl milionu korun, by už podobnou chybu
neudělaly. Ostatní ženy hledající
partnera jsou ale na další roky před
tímto podvodníkem ochráněny.
Okresní soud ve Svitavách jej totiž včera poslal do vězení s ostrahou na čtyři roky a šest měsíců. Zároveň mu uložil povinnost nahradit škodu. Šupka je ovšem v konkurzu.
Dvaatřicetiletý Roman Šupka se
chtěl účasti na soudu vyhnout. Při
prvním líčení ho soud ale přinutil
přijít. „Ke všemu jsem se plně doznal. Omluvil jsem se, nemám k
tomu co dodat,“ řekl Šupka, který
od tří podvedených žen odvracel
pohled. Včera na soud už nedorazil. Podvedené ženy si Šupka našel
zejména na internetových seznamkách. Párkrát se s nimi sešel a pak
je začal žádat o půjčky. Jedna z žen
mu půjčila jen tři tisíce, jiná prozřela až po zaplacení 639 tisíc korun.
„Měla jsem pocit, že přijel princ na
bílém koni,“ líčila žena.
Šupka už několik záznamů v
rejstříku trestu má, za loupež i podvod. Teď si ve vězení už jeden trest
odpykává. „Má před sebou ještě
pět let vězení,“ uvedl předseda soudu Bohumil Kotala.

Šebrle na
Kunětické hoře
poprvé prošel
golfovým cutem
KUNĚTICKÁ HORA (ČTK) Při svém
třetím startu v golfovém seriálu
Czech PGA Tour bývalý desetibojař Roman Šebrle poprvé prošel cutem.

Olympijský vítěz z Atén se po
dvou kolech na Kunětické hoře
dělí o 21. místo a dostal se mezi čtyřicet postupujících. Před finálovým kolem je v čele turnaje Golf
Classic 2014 Nizozemec Sven Maurits.
Šebrle hraje se statusem amatéra premiérovou golfovou sezonu a
na prvních dvou akcích Czech
PGA Tour obsadil v Brně 55. a ve
Skalici 50. místo.
Na Kunětické hoře, kde mu v
prvním kole dělal caddieho další
olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík, zahrál nejprve 76 ran
a ve druhém o jednu méně. Výsledek +3 je jeho nejnižší za jedno
kolo na Czech PGA Tour.
Maurits, vítěz minulého turnaje
ve Skalici, má po dvou kolech
skóre -6 a vede o ránu před dvojicí
Martin Příhoda a Craig Farrelly z
Británie. O čtvrté místo se dělí
Lukáš Tintěra (-4), o jednu ránu za
ním figuruje nejlepší český amatér
Vítek Novák.
Rodák z Lanškrouna si golfem
prodlužuje sportovní kariéru poté,
co ukončil zápolení v desetiboji. Z
něj má řadu světových medailí,
olympijské vítězství, byl i držitelem světového rekordu.

