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PRVŇÁCI SE RADUJÍ ZE SAMÝCH JEDNIČEK

DAMIÁN A DOMINIK Z 1.B Základní školy Bratranců Veverkových v Pardubicích měli včera radost. Dostali totiž od své třídní učitelky Pavlíny Kreižové vysvědčení se sa-
mými jedničkami a pochvalu jim předal také juniorský hokejista Ondřej Machala. Tato základní škola spolupracuje od roku 2013 s pardubickým hokejovým klubem a po-
máhá vychovávat mladé nadějné sportovce. Škola je také multikulturní, vloni ji navštěvovali žáci dokonce 23 národností. Foto: Deník/Luboš Jeníček ...3

Politici řešili, kdy si sednou
Ve dvě nebo ve čtyři hodiny? Ve čtvrtek nebo v pondělí? O tom včera debatovali pardubičtí zastupitelé
PAVLÍNA ROZTOČILOVÁ
LUKÁŠ DUBSKÝ

Pardubice – Ve dvě nebo ve
čtyři? Pardubičtí zastupitelé
včera hned na úvod svého za-
sedání debatovali o tom, kdy
by měla jejich schůze vlastně
začínat.

Na konci loňského roku si
totiž zastupitelé schválili, že
se vrátí k začátkům zasedání
zastupitelstva ve 14 hodin.
Důvod? Když schůze začínala
až o dvě hodiny později, mu-

seli občas politici zůstávat v
sále i přes půlnoc. Opozice se
proto ohradila, že primátor
Pardubic Martin Charvát sta-
novil začátek včerejšího se-
tkání opět na 16 hodin.

„Je to sice v pravomoci pri-
mátora, ovšem je to v rozporu
s listopadovým usnesením za-
stupitelů. Chodí mi emaily od
kolegů, proč není naše usne-
sení respektováno. Je divné,
že pan primátor nerespektuje
většinu,“ řekl zastupitel za
ODS Petr Klimpl. Zastupitel

František Brendl (Pardubáci)
byl také nespokojen. „Mně je
úplně jedno, kdy bude zastu-
pitelstvo začínat. Mně jde o
princip. Je v platnosti nějaké
usnesení zastupitelstva a ně-
kdo ho nerespektuje,“ řekl
František Brendl.

„Vzdávám se svého zákon-
ného práva na volbu času za-
stupitelstva,“ reagoval na
kritiku primátor Martin
Charvát a sám pak zformulo-
val usnesení, podle kterého
mu zastupitelstvo ukládá svo-

lávat příště zasedání výhrad-
ně na 14. hodinu.

Velké nepříjemnosti mezi
vedením města a opozicí způ-
sobily také termíny konání
zastupitelstev města pro le-
tošní rok. V některých přípa-
dech totiž zastupitelé města
zasedají ve stejný den i hodi-
nu jako zastupitelé kraje. Při-
tom tři zastupitelé jsou členy
obou sborů. Na jedné schůzi
by chyběli. Jednou z postiže-
ných je Štěpánka Fraňková
(Sdružení pro Pardubice).

Upozorňovala na tuto kolizi
již více než před měsícem. Na-
konec byla vyslyšena a město
s krajem o termínech jedná.

„Dubnový termín zůstává
ve čtvrtek 28. 4. Krajské za-
stupitelstvo nám vyšlo vstříc,
posune svůj termín jednání.
Další termín je červnový, kde
předběžně navrhujeme zase-
dat místo ve čtvrtek 23. června
v pondělí 27. června,“ objasnil
primátor Martin Charvát. Po-
dobně se má čtvrtek vyměnit
za pondělí i v září.

Doping poprvé v historii mění vítěze Velké pardubické
TOMÁŠ DVOŘÁK

Pardubice – Jeden z nejslav-
nějších dostihů planety, Vel-
ká pardubická, poprvé ve své
bohaté historii mění vítěze.
Kvůli potvrzenému dopingu
Nikase v sedle s žokejem Mar-
kem Stromským (na snímku
Luboše Jeníčka) muselo dojít
k jeho diskvalifikaci.

Nový vítěz Ribelino
Výrok Pořádkové komise
Jockey Clubu České republi-
ky určil, že novým králem loň-
ské 125. Velké pardubické s
Českou pojišťovnou se stal

hnědák Ribelino s žokejem
Pavlem Kašným.

Pro šestačtyřicetiletého
jezdce je to premiérová výhra
v tomto prestižním dostihu.

„Toto rozhodnutí je třeba
respektovat,“ konstatoval Mi-
chael Skalický, ředitel Dosti-
hového spolku, který provo-
zuje pardubické závodiště.

„Byla to nešťastná souhra
okolností, žádný cílený do-
ping. Potvrdila se slova trené-
ra Stanislava Popelky, že ne-
došlo k úmyslnému podání za-
kázaných látek. Ty se do těla
Nikase dostaly z krmiva,“ zo-
pakoval Michael Skalický.

„Nyní se budeme muset se-

jít se zástupci hlavního part-
nera a domluvit se na náhrad-
ním dekorování vítězů. Uvi-
díme, jaké budou jejich před-
stavy a požadavky,“ podotkl
ředitel Dostihového spolku.

„Určitě zvážíme, zda vyro-
bíme nové věcné ceny nebo
požádáme původní vítěze o je-
jich navrácení,“ nechal se sly-
šet Michael Skalický.

„Finanční prémie za vítěz-
ství ještě vyplacena nebyla. V
tom problém není,“ doplnil
náměstek pardubického pri-
mátora a též člen představen-
stva Dostihového spolku.

„Věříme, že tato událost do-
stihovému sportu neublíží. Už

když byl pozitivní vzorek A,
kontaktovali jsme zástupce
sponzorů Velké pardubické a
dosud nemáme žádnou indicii
o tom, že by někdo z nich zva-
žoval částečný nebo úplný od-
chod z toho partnerství,“ řekl
včera Jan Řehounek.

Smolař Stromský
„Největší tragédie to musí být
pro žokeje Marka Stromské-
ho,“ poznamenal pardubický
primátor Martin Charvát na
adresu jezdce, který měl k tri-
umfu ve Velké pardubické tři-
krát velmi blízko, ale nikdy na
něj nakonec nedosáhl... ...17

Podle údajů Českého hydrome-
teorologického ústavu bylo ten-
to den v Hradci Králové nejtep-
leji v roce 2002 (13,9°C) a
nejchladněji v roce 1941 (-20,2°C)
a v Pardubicích 15,8°C v roce
2002 a -20,0 °C v roce 1963. (red)

Blue notes

Pardubice!
Fandit Pardubi-
cím se v Hradci
Králové nenosí.
Samozřejmě. S
jízlivým úsmě-
vem a ironií v
očích sledují
fandové hra-
deckého ho-
keje dosavad-
ní mátožení nedávných par-
dubických mistrů na dně ex-
traligové tabulky. Kdyby ale
Pardubice opravdu z vrcholo-
vého českého hokeje vypadly,
byla by to nakonec rána pro
každého upřímného hradec-
kého hokejemilovného nad-
šence. Nejen proto, že bychom
měli vedle lokálního patrio-
tismu být srdcem taky trochu
i Východočeši. S vášní pro
úspěch sousedů, kteří bydlí
dál než ke komínům opato-
vické elektrárny. S vášní pro
strhující hradubická derby,
kterým teď dalo perníkové an-
gažmá „našeho hradeckého“
trenéra Petera Draisaitla dal-
ší koření. S potěšením ze stále
kultivovanějších setkání fa-
noušků mužstev obou kraj-
ských měst při vzájemných
zápasech. Pád hokejových
Pardubic by Hradečáka při-
pravil o sen, ve kterém hra-
dečtí hokejisté poráží Pardu-
bice ve finále hokejové extra-
ligy. V ní se musí Perníkáři
hlavně udržet. I proto: Pardu-
bice! Imrich Dioszegi

Řemeslníků ubývá
Chybí řezníci či malíři,
přibývá tzv. hodinových
manželů bez kvalifikace ...11

Revitalizace 
pardubického 
přednádraží

úterý 2. února 2016 
v 16:00

Společenský sál radnice 
na Pernštýnském náměstí

Statutární město 
Pardubice

zve širokou veřejnost 
na prezentaci projektu
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