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ORLICKO | Pardubický kraj
Nenechte se zastrašit, vyzval
demonstranty Dominik Hašek
Pardubické protesty proti
Babišovi a Benešové podpořili umělci i Hašek.
LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ

Pardubice – Asi pět set lidí
se včera i přes déšť sešlo u
sochy Jana Kašpara v Pardubicích. Připojili se k demonstracím, které se konaly ve
více než 240 obcích po celé
republice. Dali tak najevo
svou nespokojenost s vládou
Andreje Babiše a ministryní
spravedlnosti Marií Benešovou. Kritika se snesla i na
prezidenta Miloše Zemana.
Demonstrace se nesla
v podstatně bouřlivější atmosféře než ty předcházející.
Projevy doprovázel pískot,
potlesk i burcování.
„Policie navrhla obžalovat
premiéra, ten prohlásil, že je
to komplot, a den poté vyměnil ministra spravedlnosti. Vypadá to, že chce dostat
justici pod kontrolu. Proto už
pět týdnů v řadě plníme ulice
a náměstí po celé zemi. Počty
nespokojených týden co týden rostou,“ uvedl Damián

Koch ze spolku Milion chvilek pro demokracii.
Vzkaz na dálku protestujícím poslal jeden z nejznámějších Pardubáků, hokejový gólman Dominik Hašek.
„Nenechte se nikým zastrašit, nenechte se znechutit od
lidí, kteří říkají, že nerespektujete volby. Máte právo se
scházet. Lidé, kteří vás kritizují, naopak nerespektují
vás,“ zněl z reproduktoru
Haškův hlas.

VYSTOUPILI I UMĚLCI
Do protestu se zapojila řada
pardubických umělců. Márdi
a Pítrs ze známé kapely Vypsaná fixa vystoupili s písní
o Pardubicích KostelBiohazard-McDonald, a tak
prostranstvím zněla optimistická slova „My máme
všechno, co chcem, my máme dobrou náladu“. Členové
Dukly vozovny Bóďa a Skalda
už tak pozitivní nebyli, zahráli speciální píseň s refrénem „Ty vole, ku*da se neříká“, čímž naráželi na vulgární
vystoupení prezidenta Zemana v rozhlase.

Nechyběl ani herec Východočeského divadla Ladislav Špiner. „My herci jsme
vždy v těchto situacích přicházeli před lidi bojovat za
svobodu a demokracii. Andrej Babiš si z našeho státu
udělal byznys. V listopadu to
bude 30 let, co byla sametová
revoluce. Bojím se, že nám
Andrej opět přistřihává křidélka, abychom nemohli
svobodně mluvit a jednat.
Jsem rád, že si to nenecháme
líbit a budeme dál bojovat,“
poznamenal Špiner.
Za studenty promluvila

básnířka Anna Řehůřková.
„Pravdo, jsi tady,“ ptala se.
„Ano!“ odpověděl jí okamžitě
dav. „Co zlomená a nezlomená srdce, co darovaná srdce,
co žvejkačky na chodníku,
co informace a dezinformace,
co dotační podvody, co světové nemoce, co moje emoce? Pardubice, Pardubice,
Pardubice. Vždyť někde
vzlyká, vzlyká justice,“ recitovala Řehůřková a vysloužila si velký aplaus.
Premiér Andrej Babiš
dlouhodobě protesty označuje jako divadlo.

Obrazem

V Libecině diváky bavila
Myslivecká kapela Atlas

LIBECINA NA VYSOKOMÝTSKU
nabídla koncert
Myslivecké kapely
Atlas. Uskutečnil se
v sobotu a poslechnout si ji a pobavit se
přišlo zhruba na 150
diváků.
Foto: Bohumil Bečička

V Ústí vystavují fotky
zvířat i práce maturantů

Za ubodání otce dostal muž osm let vězení
Pokračování ze strany 1
Jiří David dlouhodobě navštěvuje psychiatry a psychology, bere také léky proti
úzkostem. Podle soudních
znalců obžalovaný trpí určitou psychickou nemocí a má
osobnostní deficit, přesto je
trestně odpovědný. Umístěn
bude ve věznici s ostrahou.
„Obžalovaného jsme zařadili
do mírnější věznice, v níž
snáz dojde k jeho nápravě,“
vysvětlila Sobotková s tím,
že otce nezabil úmyslně.
Po celou dobu vyšetřování
Jiří David svého činu litoval.
„Byl to můj táta, jiného jsem
neměl. Kdyby to šlo, tak bych
vrátil čas,“ přiznal obžalova-

Chrudim splácí
a dluží rok od
roku méně
Chrudim – V uplynulém roce
hospodařilo město Chrudim
s kladným výsledkem ve výši
74,7 milionu Kč. Na splátkách
úvěrů bylo zaplaceno 15,2
milionu Kč a celková úvěrová
zadluženost města klesla na
45 milionů Kč. Čísla zazněla
při pondělním projednání
městského hospodaření na
schůzi zastupitelstva.
Jak upozornil místostarosta Petr Lichtenberg, v loňském roce proto poklesl i
dluh přepočtený na každého
chrudimského obyvatele.
„Ten byl ke konci roku ve
výši 1949 Kč, oproti předchozímu roku klesl o 664 Kč,“
sdělil místostarosta.
Dluh výrazně umořovalo
už minulé vedení radnice. To
dnešní se chce na konci volebního období také pochlubit jeho poklesem, i když
bude zřejmě nuceno požádat
o nový bankovní úvěr kvůli
výstavbě kanalizace v Medlešicích. (man)

ný při pondělním jednání.
Jiří David byl jediným členem rodiny, který se s otcem
stýkal, přestože podle něj a
nevlastní sestry nebyl dobrý
člověk. Otec bil jak děti, tak
svou manželku. „Byla to osoba, která často užívala alkoholické nápoje a v alkoholickém opojení se dopouštěl
slovní a fyzické agrese,“ popsala soudkyně. Oba muži
byli v době konfliktu pod
vlivem alkoholu, v krvi měli
přes dvě promile.
Verdikt poroty není pravomocný, obhájce obžalovaného se proti výsledku odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

Vítané provizorium. Zavřenou
lávku přes Chrudimku zpřístupní
Chrudim – Během několika
týdnů se chodcům znovu
otevře lávka přes Chrudimku
za Komerční bankou na dolním konci Široké ulice. Provizorně. Projde nutnou
opravou a bude sloužit do
doby, než tok překlene lávka
nová. Uzavřena byla loni v
listopadu po kontrole statika.
„V průběhu června začnou
práce vedoucí k jejímu provizornímu zpřístupnění. Na
lávce dojde k montáži roznášecích podlahových roštů,
k souvisejícím úpravám plynulých přechodů na okrajích
lávky a ke zvýšení zábradlí,“
uvedl chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.
Provizorní řešení, které
vyjde na 170 tisíc korun, sníží
riziko pro chodce. Ti dnes
musí u Komerční banky přecházet frekventovanou ulici,
aby mohli překonat řeku po
chodníku na přilehlém mostě (na snímku).

NOVÁ LÁVKA,
NOVÉ MOŽNOSTI
Nová lávka by Chrudimku
mohla překlenout v nové
trase. „Nová lávka nám dovolí uvažovat v širším horizontu. Například šikmo položená lávka s větším odsazením od silničního mostu
umožní pracovat i s navazujícím prostorem u okružní
křižovatky. V minulosti zde
stával dům, dnes je tu proluka využívaná především
bezdomovci,“ naznačil starosta František Pilný. Podle

něj by na místě mohl vzniknout například objekt s občanskou vybaveností, službami či jiným podobným
využitím. Zařadil ho i na seznam míst, kde by mohlo
stát nového sídlo chrudimské městské policie.
Využitím prostoru se nyní
bude zabývat městský architekt Marek Janatka, který
rovněž připraví podklady
pro budoucí zadání soutěže
na novou lávku.
Plánované úpravy by se
mohly dotknout také mostu
s vozovkou, podél kterého
lávka vede. Jde o jeden
z nejstarších mostů v Chrudimi, jenž navíc ústí do historického jádra města. Jednou z dalších úvah tedy bude, zda by se na něj měla
vrátit kamenná zeď, například i s městským znakem či
sochou, které by na historický střed města návštěvníky
upozornily. (man, ap)

V PONDĚLÍ BYLY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZAHÁJENY
DVĚ NOVÉ VÝSTAVY. První z nich je umístěna v
městské knihovně a představuje 20 velkoformátových fotografií divoké zvěře a ptactva z toulek za krásami evropské přírody fotografa Lukáše Kovára. Součástí pondělní vernisáže byla také přednáška autora
o focení divoké přírody a povídání o tom, jak a kde
vznikly vystavované fotografie. Druhá z nových výstav
je pak umístěna v nedaleké Malé scéně. Zde jsou vystaveny maturitní práce studentů oboru Užitá fotografie a média Střední školy umělecko-průmyslové.
Foto: Lukáš Prokeš

Víme o tom

Učitelkou podnikání se
stala Jaroslava Knířová
Česká Třebová – Jaroslava
Knířová, učitelka z VOŠ a
SŠ technická v České Třebové, se stala JA Učitelem
podnikání pro rok
2018/2019. Každoročně
vzdělávací organizace JA
Czech vyhlašuje vítěze soutěže o nejaktivnější učitele
v rámci rozvoje sebe samých a
svých studentů. Na druhém místě se umístila
Elena Tomanová z SPŠ v Brně a třetí místo obsadil Zdeněk Pospíšil z OA, SOŠ a JŠ v Hradci Králové. Slavnostní předání cen proběhne 19. června
na ceremoniálu JA Award Ceremony 2019 v sídle
amerického velvyslance v Praze.
Učitelé to mnohdy nemají se svými žáky jednoduché, naštěstí se najdou i tací, kde je vztah
učitel – žák velmi nadstandardní a přátelský.
„O výhře jsem se dozvěděla od studentů JA firmy
Paletea. Přišli za mnou o přestávce ve škole a oči
jim zářily štěstím. To byla velká změna, protože
jindy spíš chodili řešit své podnikatelské problémy a byli skleslí. No a pak to z nich vypadlo!
Paní učitelko, vy jste vyhrála, viděli jsme to na
Facebooku, sdělili mi. Bylo to velmi emotivní,
všichni jsme se objímali a já jim přála, aby vyhráli
národní kolo a mohli jet do Francie,“ říká dojatě
Jaroslava Knířová. Za výhru je učitelka podnikání
velmi vděčná. „Především děkuji svým studentům, kteří ve firmě pracují na výbornou, vše se za
pochodu učí a snaží se nenechat si svoje výsledky
jen pro sebe a informují širokou veřejnost v médiích a na sociálních sítích. Ve firmě studenti
pracují dobrovolně a ve svém volném čase,“ dodává k umístění Knířová. (tz, zr)

