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Pokud patříte mezi příznivce as-
tronomie, nenechte si ujít dneš-
ní přednášku Lovy skvostů tem-
né oblohy v podání Petra Ho-
rálka. Ten návštěvníky pardu-
bické Hvězdárny barona Artura
Krause zavede na výpravy za
krásnými kouty Země, kde tem-
ná obloha nad hlavou rozkrývá
jedinečná tajemství. Začátek ak-
ce je plánován na 19. hodinu a je
možné, že se bude opravdu di-
vit, o co přicházíme na městské
obloze. (iko)
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„Francouzům se u nás líbilo,“ zní z pardubického Gymnázia Dašická

Pardubice – Pardubické
Gymnázium Dašická i nadále
pokračuje ve výměnném pro-
gramu se základní školou z
Francie. Spolupráce mezi ško-
lami trvá již čtvrtým rokem.

Do programu se zapojilo
celkem třicet žáků z gymná-
zia, kteří hostili třicet žáků
školy Saint Joseph z města
Challans ve Francii. Ti si s
francouzskými spolužáky do-
sud pouze dopisovali, nyní se
konečně mohli společně se-
známit tváří v tvář.

Na podzim Čechy,
na jaře Francie
Francouzští žáci v doprovodu
tří učitelek dorazili 30. září za
svými hostiteli na pardubické
Gymnázium Dašická.

„Zde je po dobu jednoho týd-
ne čekal bohatý program při-

pravený školou a rodiči. Pro-
hlídka pardubické radnice,
návštěva závodiště, výlet do
Kutné Hory, Prahy či Lidic
umožnili Francouzům sezná-
mit se s kulturou, historií i
sportovními tradicemi naší

země,“ vysvětlil záměr pro-
jektu učitel Gymnázia Dašic-
ká Přemysl Machatý. V Kutné
Hoře navštívili žáci stříbrné
doly a Kostel svaté Barbory, v
Praze historické centrum
města.

Výměnný program mezi
oběma školami je určen pro
žáky třetího ročníku osmile-
tého studia. Vždy na podzim
přijíždějí Francouzi do Čech a
na jaře vyrážejí pardubičtí
gymnazisté do Francie.

Komunikačním jazykem
výměnného programu je ang-
ličtina, ve které se konverzuje
v rodinách i při společné práci
na projektech zaměřených na
kinematografii.

Ubytování poskytly
rodiny žáků
Žáci školy Saint-Joseph vy-
brali scény ze sedmi filmů,
zpracovali přepisy jednotli-
vých scén v angličtině a roz-
dělili si se svými korespon-
denty role.

Na jednu roli vždy připadá
jeden český a jeden francouz-
ský žák, takže ve výsledném
představení bude možné za-
hrát scénky smíšeným herec-

kým ansámblem. Důraz je kla-
den zejména na komunikaci v
angličtině.

Francouzští žáci byli uby-
továnipřímovrodináchsvých
českých dopisovatelů. Rodiny
jim připravovaly večerní a ví-
kendový program jejich zdejší
návštěvy.

Francouzům
ukázali výuku
Žáci s nimi navštívili napří-
klad Hrádek u Nechanic, Kr-
konoše, Orlické hory, Prahu,
lanové centrum a aquapark v
Pardubicích. Francouzští stu-
denti se také podívali na výu-
ku matematiky, výtvarné vý-
chovy, francouzského jazyka,
tělocviku či zeměpisu.

„Počasí nám přálo a naši
hosté byli s programem i hos-
titelskými rodinami moc spo-
kojeni,“ zhodnotila návštěvu
učitelka gymnázia Dašická
Libuše Švadlenková. (zlu)

Zaujalo nás

...Jiřího Vysoudila, současného
ředitele Aquacentra Pardubice
Na slavnostním
vyhlášení Stavba
roku v Pardubic-
kém kraji 2013 jste
obdržel Čestné
uznání Pardubic-
kého kraje v ka-
tegorii stavby ob-
čanské vybave-
nosti za rekon-
strukci plavecké-
ho areálu v Par-
dubicích. Co na to
říkáte?

„Tohoto oce-
nění si vážím, ale
v podstatě ta cena patří někomu jinému, my jsme pla-
vecký areál převzali jen jako jeho provozovatelé. By-
lo to město Pardubice, které stálo za tím, že došlo k re-
konstrukci. Vedení aquaparku se nyní snaží, aby are-
ál dál fungoval. To, že jsme cenu obdrželi právě my,
pro mě ani překvapením nebylo, protože zde moc po-
dobných staveb nevzniklo. Tak nějak jsem to očeká-
val, a to i podle ohlasu veřejnosti,“ odpověděl ředitel
Aquacentra Pardubice Jiří Vysoudil. (iko)

Otázka pro...

Rvačka v obchoďáku. Zapojila
se do ní také těhotná žena
V pardubických obchodních domech se toho někdy děje až moc. Občas dojde i na pěsti

JIŘÍ SEJKORA

Pardubice – I obchodní domy
jsou občas místem, kde lecko-
mu lidově řečeno tečou nervy.
Ve frontě na kasu, když se
rozutečou děti, když se děti ne-
rozutečou a zatvrzele trvají na
tom, že chtějí něco koupit...

Jenže v obchoďáku se dá ta-
ké rovněž poprat a v Pardubi-
cích jako záminka posloužila
barva pleti.

Na tísňové lince pardubic-
ké městské policie bylo ve
středu přijato oznámení pra-
covníka ostrahy obchodního
domu Kaufland na pardubic-
kém sídlišti Višňovka, kde
mělo dojít ke rvačce mezi dvě-
ma skupinami zákazníků.

Rvala se i těhotná
„Jednalo se o čtyři páry – čtyři
muži a čtyři ženy. Údajně mě-
la být záminka v rozdílné bar-
vě pleti a slovní rozepře po-
sléze přerostla ve fyzickou
konfrontaci, do které se po-
stupně více či méně zapojili
všichni členové skupiny,“ po-
psal mluvčí pardubické měst-
ské policie Pavel Čejka.

„Jedna peroucí se žena mě-
la být navíc těhotná a poté si
stěžovala na nevolnost. Zasa-
hující strážníci ženě přivolali

sanitku a celý případ předali
státní policii. Ošetření nako-
nec vyhledaly ještě další dvě
osoby.

Veselo měli i v jiném ob-
chodě. Do Penny Marketu na
sídlišti Dukla museli přijet
strážníci původně vyřešit
drobnou krádež.

„Pracovníci ostrahy zadrželi
muže, který z regálu odcizil
zboží v hodnotě 258 korun.

Strážníci městské policie však
při prověřování jeho totožnosti
zjistili, že muž je podezřelý ze
spáchání trestného činu a je
hledanou osobou,“ uvedl mluv-
čí pardubických strážníků.

Lapeného zloděje proto vzá-
pětí čekalo nasazení pout a
předání hlídce státní policie.

A do třetice obchodní dům –
tentokrát pardubické Tesco.

I zde se strážníci měli pů-

vodně zabývat pouze drobnou
krádeží.

„Muže, kterého zadržela os-
traha obchodu, ale po příjezdu
strážníků a zjištění jeho to-
tožnosti čekalo předání do ru-
kou státních policistů. Muž
byl totiž v posledních třech le-
tech pravomocně za krádeže
již odsouzen a opakováním
skutku se už dopustil trestné-
ho činu,“ dodal Pavel Čejka.

V OBCHODNÍCH domech kromě občasných krádeží může dojít také na rvačku. Ilustrační foto: Deník/J. Sejkora
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Už jde do tuhého, je týden do voleb. 
Mimořádné budou nejen tím, že budou 
v mimořádném termínu. Nebudou 
rozhodovat ani tak programy, ideje, 
volební hesla ani osobnosti. Mám 
obavu, aby nerozhodovaly zejména 
peníze.  Mimořádné peníze. Pan Babiš 
je utrácí. Za koblihy nebo dostihové 
závodiště. Tvrdí, že chce řídit stát 
jako firmu. Tu si může koupit, ale stát 
či parlament by neměl být ke koupi a 
volič už vůbec ne. Za jednoduchými 
frázemi se skrývají složité obchodní 
vztahy. Miliardář si touží kupovat 
noviny, televize, rádia a mediální 
agentury. Není charitou ve svých 
firmách a nebude ani charitou v celé 
společnosti. Obecně miliardáři chtějí 
víc a víc, chtějí větší moc a vliv, vše 
je pro ně skvělý kšeft. S budoucností 
lidí se však kšeftovat nesmí.     (PR)
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Vladimír Boštík: „Tato země potřebuje nový impulz, nové lidi“
Pardubický kraj – K redak-
čnímu „compu“ usedl ve stře-
du v redakci Orlického dení-
ku Vladimír Boštík, kandidát
hnutí Úsvit přímé demokra-
cie Tomia Okamury pro Par-
dubický kraj. V letech 1994 –
2002 byl starostou obce Vrac-
lav, dnes je OSVČ. V on-line
rozhovoru zodpověděl řadu
otázek, některé jeho odpovědi
dnes přinášíme.

Dobrý den! Byl jste poměrně
dlouho starostou Vraclavi, máte
zkušenosti v komunální politice.
V čem by podle vás Ústecko ja-
ko region potřebovalo pomoc v
první řadě?

Orlickoústecko je velice
členitý okres, který začíná na
rovinách v okolí Vraclavi a
končí v kopečcích Králicka a
Červenovodska. Celý okres
jsem několikrát důkladně
projel a mám zde spoustu přá-
tel. Už v tehdejším okresním
shromáždění jsme si jako sta-
rostové vyměňovali své pro-
blémy a zkušenosti z jednotli-

vých míst. V poslední době
vyrostl velice krásný areál v
Dolní Moravě, kde, si myslím,
se zvýšením cestovního ruchu
pomohlo alespoň částečně vy-
tvořit pracovní místa a tím
snížit nezaměstnanost. Je dů-
ležité, aby v každé, i té nejod-
lehlejší, obci měli lidé základ-
ní občanské vybavení, to zna-
mená plynovod, vodovod,
elektřina je samozřejmostí.
Vím, že lidé v horských oblas-
tech jsou zvyklí na drsné pod-
mínky, ale vážím si jich proto,
že i přes tyto problémy tady
rádi bydlí. V současné době
mi vadí rušení škol, protože

sám z Vraclavi vím, že i malá
škola může udělat ve výchově
dětí a naší následné generace
hodně práce. Ředitelé těchto
škol nejsou v jednoduché si-
tuaci, neboť systém je nasta-
vený tak, že se platí za jednoho
žáka. To se týká hlavně střed-
ních škol, nejsou žáci na uči-
liště, protože žák základní
školy se špatným prospěchem
je přijat na střední školu jen
proto, abychom za něj dostali
peníze.

Myslíte si, že může existovat
politická strana bez vlivu lob-
bistů a bez toho, aby její politici
byli neúplatní?
Politická strana bez vlivu lob-
bistů musí existovat. Proto
naše hnutí Úsvit přímé demo-
kracie Tomia Okamury od-
mítlo různé dary právě od
těchto lidí. Politické strany
nemají být pod vlivem lobbis-
tů. Všechny současné kauzy,
které byly zameteny pod ko-
berec, jako příklad uvádím
firmu Promotro a exministra

Vondru, nákup letadel Cassa,
exminitryni Parkanovou, tu-
nel Blanka a podobně, jsou zá-
sluhou lobbistů. Kolik peněz
na účtech jednotlivých poli-
tických stran skončilo,
bychom se právě dozvěděli
přijetím zákona o daňovém
přiznání se zpětnou platností.
A celý národ by se asi divil,
kolik peněz z kapes daňových
poplatníků skončilo jinde, než
mělo. Tím zjistíte, že vlastně
schodek státního rozpočtu by
být nemusel, kdybychom si
pohlídali předražené nákupy
léků, výstavbu silnic a dálnic
a různé státem zadávané
stavby.
Dobrý den! Co si myslíte o ex-
tremismu, kterého u nás vidi-
telně přibývá? Jak se mu dá
bránit?
Extremismu se dá předchá-
zet. Různé rasistické demon-
strace mi nejsou vůbec pří-
jemné. Extremismus se u nás
nejvíc projevuje v souvislosti
se soužitím s romskou komu-
nitou. Neumím popsat udá-

losti ghett Chánov a dalších.
Znám jen soužití s Romy z
mého bydliště. Vím, že bez-
pečnostní situace ve Vyso-
kém Mýtě kvůli tomu není
úplně nejlepší. Mám mezi
romskými obyvateli spoustu
přátel, se kterými jsem pra-
coval, a vím, že jsem se na ně
mohl vždy spolehnout. Dále
ale vím, že v obou skupinách
se najdou nepřizpůsobiví ob-
čané. Nerad bych se dožil to-
ho, aby se i v mém okolí ko-
naly takové demonstrace, ja-
ko vidím v televizi. Je na
všech politicích, starostech
měst, aby se tomuto předešlo
a hledala se opatření, protože
právě tyto demonstrace jsou
důsledkem nekonání. Staros-
tové upozorňovali, a přesto
politici nekonali. Žádná vlá-
da od roku 89 si s touto pro-
blematikou neporadila a roz-
hodně to nebudou mít jedno-
duché ani vlády příští.
Jaké vidíte šance na úspěch do-
stat se do parlamentu?
Doufám, že občané této země

a občané Pardubického kraje,
za který kandiduji, pochopili,
že sliby, jako „Spravedlivý
stát, Dáme zemi do pořádku,
Pracovitost se vyplatí“ a po-
dobně, jsou jen fráze, které
slyšeli 23 let, a vedly k tomu,
kde jsme dnes. Tato země po-
třebuje nový impulz, nové li-
di, kteří vzešli přímo od ob-
čanů, nejsou odtržení od rea-
lity a vědí, co občan ČR po-
třebuje. Naše heslo „Konec
bordelu v Čechách“, myslím,
plně vystihuje situaci a nála-
du mezi lidmi. Mrzí mě od
některých občanů, kteří ří-
kají, že volit nepůjdou jen
proto, že to stejně nezmění.
Chci vysvětlit, že právě pro-
to, že volit půjdou a voleb se
zúčastní více lidí, dávají šan-
ci malým stranám a hnutím a
hnutí Úsvit přímé demokra-
cie Tomia Okamury, že se do
poslanecké sněmovny dosta-
neme a v co největším za-
stoupení. (re)

Celý rozhovor najdete na
www.orlicky.denik.cz

Vladimír Boštík: „Tato země potřebuje nový impulz, nové lidi“
Pardubický kraj – K redak-
čnímu „compu“ usedl ve stře-
du v redakci Orlického dení-
ku Vladimír Boštík, kandidát
hnutí Úsvit přímé demokra-
cie Tomia Okamury pro Par-
dubický kraj. V letech 1994 –
2002 byl starostou obce Vrac-
lav, dnes je OSVČ. V on-line
rozhovoru zodpověděl řadu
otázek, některé jeho odpovědi
dnes přinášíme.

Dobrý den! Byl jste poměrně
dlouho starostou Vraclavi, máte
zkušenosti v komunální politice.
V čem by podle vás Ústecko ja-
ko region potřebovalo pomoc v
první řadě?

Orlickoústecko je velice
členitý okres, který začíná na
rovinách v okolí Vraclavi a
končí v kopečcích Králicka a
Červenovodska. Celý okres
jsem několikrát důkladně
projel a mám zde spoustu přá-
tel. Už v tehdejším okresním
shromáždění jsme si jako sta-
rostové vyměňovali své pro-
blémy a zkušenosti z jednotli-

vých míst. V poslední době
vyrostl velice krásný areál v
Dolní Moravě, kde, si myslím,
se zvýšením cestovního ruchu
pomohlo alespoň částečně vy-
tvořit pracovní místa a tím
snížit nezaměstnanost. Je dů-
ležité, aby v každé, i té nejod-
lehlejší, obci měli lidé základ-
ní občanské vybavení, to zna-
mená plynovod, vodovod,
elektřina je samozřejmostí.
Vím, že lidé v horských oblas-
tech jsou zvyklí na drsné pod-
mínky, ale vážím si jich proto,
že i přes tyto problémy tady
rádi bydlí. V současné době
mi vadí rušení škol, protože

sám z Vraclavi vím, že i malá
škola může udělat ve výchově
dětí a naší následné generace
hodně práce. Ředitelé těchto
škol nejsou v jednoduché si-
tuaci, neboť systém je nasta-
vený tak, že se platí za jednoho
žáka. To se týká hlavně střed-
ních škol, nejsou žáci na uči-
liště, protože žák základní
školy se špatným prospěchem
je přijat na střední školu jen
proto, abychom za něj dostali
peníze.

Myslíte si, že může existovat
politická strana bez vlivu lob-
bistů a bez toho, aby její politici
byli neúplatní?
Politická strana bez vlivu lob-
bistů musí existovat. Proto
naše hnutí Úsvit přímé demo-
kracie Tomia Okamury od-
mítlo různé dary právě od
těchto lidí. Politické strany
nemají být pod vlivem lobbis-
tů. Všechny současné kauzy,
které byly zameteny pod ko-
berec, jako příklad uvádím
firmu Promotro a exministra

Vondru, nákup letadel Cassa,
exminitryni Parkanovou, tu-
nel Blanka a podobně, jsou zá-
sluhou lobbistů. Kolik peněz
na účtech jednotlivých poli-
tických stran skončilo,
bychom se právě dozvěděli
přijetím zákona o daňovém
přiznání se zpětnou platností.
A celý národ by se asi divil,
kolik peněz z kapes daňových
poplatníků skončilo jinde, než
mělo. Tím zjistíte, že vlastně
schodek státního rozpočtu by
být nemusel, kdybychom si
pohlídali předražené nákupy
léků, výstavbu silnic a dálnic
a různé státem zadávané
stavby.
Dobrý den! Co si myslíte o ex-
tremismu, kterého u nás vidi-
telně přibývá? Jak se mu dá
bránit?
Extremismu se dá předchá-
zet. Různé rasistické demon-
strace mi nejsou vůbec pří-
jemné. Extremismus se u nás
nejvíc projevuje v souvislosti
se soužitím s romskou komu-
nitou. Neumím popsat udá-

losti ghett Chánov a dalších.
Znám jen soužití s Romy z
mého bydliště. Vím, že bez-
pečnostní situace ve Vyso-
kém Mýtě kvůli tomu není
úplně nejlepší. Mám mezi
romskými obyvateli spoustu
přátel, se kterými jsem pra-
coval, a vím, že jsem se na ně
mohl vždy spolehnout. Dále
ale vím, že v obou skupinách
se najdou nepřizpůsobiví ob-
čané. Nerad bych se dožil to-
ho, aby se i v mém okolí ko-
naly takové demonstrace, ja-
ko vidím v televizi. Je na
všech politicích, starostech
měst, aby se tomuto předešlo
a hledala se opatření, protože
právě tyto demonstrace jsou
důsledkem nekonání. Staros-
tové upozorňovali, a přesto
politici nekonali. Žádná vlá-
da od roku 89 si s touto pro-
blematikou neporadila a roz-
hodně to nebudou mít jedno-
duché ani vlády příští.
Jaké vidíte šance na úspěch do-
stat se do parlamentu?
Doufám, že občané této země

a občané Pardubického kraje,
za který kandiduji, pochopili,
že sliby, jako „Spravedlivý
stát, Dáme zemi do pořádku,
Pracovitost se vyplatí“ a po-
dobně, jsou jen fráze, které
slyšeli 23 let, a vedly k tomu,
kde jsme dnes. Tato země po-
třebuje nový impulz, nové li-
di, kteří vzešli přímo od ob-
čanů, nejsou odtržení od rea-
lity a vědí, co občan ČR po-
třebuje. Naše heslo „Konec
bordelu v Čechách“, myslím,
plně vystihuje situaci a nála-
du mezi lidmi. Mrzí mě od
některých občanů, kteří ří-
kají, že volit nepůjdou jen
proto, že to stejně nezmění.
Chci vysvětlit, že právě pro-
to, že volit půjdou a voleb se
zúčastní více lidí, dávají šan-
ci malým stranám a hnutím a
hnutí Úsvit přímé demokra-
cie Tomia Okamury, že se do
poslanecké sněmovny dosta-
neme a v co největším za-
stoupení. (re)

Celý rozhovor najdete na
www.orlicky.denik.cz


