
Soutěž s Deníkem

Hradecké Votroky čeká boj o udržení
v lize. Chcete jim pomoci se záchranou?

Hradec Králové – Fotbalisty FC Hradec Králové čeká již tuto
neděli 21. dubna velice důležité utkání nejvyšší soutěže – v
Gambrinus lize od 17 hodin přivítají na Všesportovním stadi-
onu pražskou Duklu. Firma ECE, která chystá výstavbu no-
vého stadionu a nákupního centra, se rozhodla pomoci v ne-
lehkém boji o záchranu a na toto utkání zakoupila lístky, kte-
ré následně věnovala našim čtenářům.

„Věříme, že první liga zůstane v Hradci Králové zachována
a fotbalisté FC se v nejvyšší soutěži zachrání. Proto jsme se roz-
hodli pomoci a pozvat do ochozů fanoušky kvalitního fotba-
lu,“ řekl Deníku Petr Vávra z firmy ECE.

Lístky na toto utkání jsou určeny pro naše předplatitele, kte-
ří se ovšem musí osobně zastavit v naší redakci na třídě Míru
62 v Pardubicích dnes, zítra a pozítří vždy od 9 do 16 hodin,
kde jim po ověření předplatného vydáme na jednu osobu vždy
dva lístky (do vyčerpání zásob). (bn)

Kosatec hostil rodiče autistů.
Co by jim mohlo pomoct?
Většina účastníků diskuze uvedla, že péče o dítě je velice náročná a ovlivní chod rodiny

Pardubice – Včera se v Inte-
gračním centru sociálních ak-
tivit Kosatec uskutečnil prv-
ní kulatý stůl na téma „Mám
svůj svět, ale mám vás rád“.

Kulatý stůl se konal na zá-
věr akcí ke Světovému dni au-
tismu, který každoročně při-
padá na 2. dubna. Zástupci ví-
ce než čtyřiceti organizací,
státní správy, ale také rodiče
dětí s autismem společně dis-
kutovali nad tématem aktu-
álních potřeb osob s autis-
mem v Pardubickém kraji.

„Z diskuze vyšlo najevo, že
nejpalčivější problémy se tý-
kají včasné diagnostiky au-
tismu, financování služeb, ne-
dostatečné kapacity terén-
ních služeb, zajištění vzdělá-
vání rodičů, asistentů a peda-
gogů. Z debaty také vyplynula
absence respitní, tedy odleh-
čovací péče. To je další vážná
potíž, kterou musí rodiče dětí
s autismem řešit,“ řekl za hos-
titelskou Českou abilympij-
skou asociaci Filip Novotný.

Autismus ovlivní
chod celé rodiny
Většina účastníků debaty
uvedla, že péče o dítě je velice
náročná a rodina nemá mož-
nost odjet na dovolenou nebo
si od péče jen tak odpočinout.
Podle rodičů ovlivní autismus
dítěte chod celé rodiny.

„Odlehčovací služba by mi
určitě pomohla. Nebo by bylo
fajn, kdyby někdo byl s mými

zdravými dětmi a já se mohla
věnovat pouze dítěti s autis-
mem či sama sobě,“ sdělila
jedna z účastnic diskuze.

Z té rovněž vyplynulo, že v
Pardubickém kraji chybí cen-
trum pro osoby s autismem,
které by jednotlivé aktivity
zaštiťovalo a spojovalo. Všich-
ni přítomní vítali vznik pra-

covní skupiny, která se bude
problematikou autismu dále
intenzivně zabývat.

Problémem je také
neinformovanost
„Špatná informovanost v ob-
lasti sociálních, zdravotních a
školských služeb pro osoby s

autismem je podle účastníků
skupinové diskuze jedním z
největších problémů,“ uvedla
Gabriela Bělková z Rodinné-
ho Integračního Centra.

Podrobnosti a výstupy z ku-
latého stolu budou zveřejněny
také na internetových strán-
kách www.ric.cz a
www.drclentilka.cz. (mm)

VČERASEVCENTRUKOSATECuskutečnila diskuze na téma aktuálních potřeb osob s autismem. Účastnili
se jí zástupci čtyřiceti organizací, státní správy a rodiče dětí s autismem. Foto: Deník/ Luboš Jeníček

V Divadle 29 se seznámili s osudy spolupracovníků StB
Pardubice – Na jeden z dal-
ších neformálních diskuz-
ních večerů Science Café, kte-
ré pořádají studenti Univer-
zity Pardubice, přizvali jako
hosta Jiřího Urbana (na ar-
chivním snímku).

Ten působí v Ústavu pro
studium totalitních režimů a
také v Ústavu historických
věd Fakulty filozofické Uni-
verzity Pardubice.

Večer Science Café je se-
tkáním zájemců o vědu a vě-
dění z široké veřejnosti s věd-
ci a lidmi spjatými s vědou.

V příjemném prostředí Klu-
bu 29 měli návštěvníci mož-
nost zeptat se na to, co je na té-
matu zajímá či co je napadne.

Návštěvníci diskuzního ve-

čera se postupně seznámili s
osudy tří spolupracovníků
StB, kteří pocházeli z různých
koutů Čech a navzájem se ne-
znali. Přesto je něco spojovalo
– byli využíváni při prosazo-
vání kolektivizace ve výcho-
dočeském regionu. Vylíčením
jejich životních příběhů pou-
kázal Urban na složitost a ne-
jednoznačnost fenoménu spo-
lupráce občanů s komunistic-
kou Státní bezpečností.

Diskuze o totalitě
„Spolupracovníci StB mohli
mít různé statuty, jako byl na-
příklad agent provokatér,
agent informátor nebo agent
důvěrník. Pocházeli ze všech

sociálních vrstev, spolupráci
podepisovali za nejrůznějších
podmínek. Také míra jejich
angažovanosti se mnohdy vel-
mi lišila,“ uvedl Jiří Urban.

Vylíčení tří příběhů
„První z trojice spolupracov-
níků StB pocházel z dobře si-
tuované městské rodiny. Spo-
lupráci podepsal poté, co byl
zatčen za napomáhání útěku
za hranice. Hrozilo mu odsou-
zení a následné fárání uranu
na Jáchymovsku. Státní bez-
pečností byl využíván jako na-
strčený agent – informátor v
celách zadržených sedláků,“
pokračoval Jiří Urban.

„Další agent byl odmala

vnímán okolím jako outsider.
Jeho studijní výsledky byly
podprůměrné. Z neznámých
důvodů utekl za hranice, kde
se dal do služeb americké taj-
né služby. Hned při první pří-
ležitosti byl však zatčen a ze
dne na den převlékl kabát a
stal se agentem StB,“ nechal se
slyšet Jiří Urban.

„Poslední z představené
trojice pocházel z dobře situo-
vané zemědělské rodiny. S ko-
munistickým režimem ne-
souhlasil a se svými názory se
mocnetajil.Jednohodnebylse
zavázanýma očima odvezen
na odlehlé místo, kde byl dva
dny podroben výslechu a na-
léhání, aby se dal do služeb
StB,“ uzavřel. (mm)

Výbor regionů byl
hlavně o penězích
Pardubice/Brusel – V bu-
dově Evropského parlamentu
se uskutečnilo 100. plenární
zasedání Výboru regionů.
Pardubický kraj a Českou re-
publiku zastupoval první ná-
městek hejtmana Roman Lí-
nek, který je také jedním ze
dvou členů předsednictva to-
hoto evropského orgánu.

Dvacet témat
Mezi dvaceti projednávanými
tématy byla například sou-
činnost mezi soukromými a
veřejnými financemi na regi-
onální úrovni či řešení zá-
chrany podniků v potížích.

„Hlavní částí programu by-
lo vystoupení předsedy Ev-
ropského parlamentu Marti-
na Schulze a naše navazující
diskuze. Vše se týkalo zatím
neschváleného rozpočtu Ev-
ropské unie na další období.
Předseda Evropského parla-
mentu jeho schválení podmi-
ňoval odstraněním rozpočto-

vého deficitu, nastartováním
růstu a snižování nezaměst-
nanosti, hlavně u mladých,“
komentoval jednání náměs-
tek hejtmana Roman Línek.

„Zaznělo, že Evropa je po-
řád s velkým odstupem nejbo-
hatší kontinent světa, ale
přesto čelí sílícím ekonomic-
kým problémům a vysoké ne-
zaměstnanosti,“ konstatoval
Roman Línek.

Dalšími tématy bylo také,
jak co nejlépe, a to zejména na
místní a regionální úrovni,
nasměrovat unijní výdaje v
příštích sedmi letech.

Češi dostávají dost
„Devadesát šest miliard euro,
což je předpokládaný rozpočet
pro příštích sedm let, skončí v
regionech. Zajímavé je, že prá-
vě často euroskeptičtí Češi do-
stávají na svůj rozvoj přepoč-
teno na obyvatele skoro nejvíc
v celé Evropské unii,“ uzavřel
náměstek hejtmana. (pad)

HŘEBCI ODSTARTOVALI SEZONU

HŘEBCI ZPARDUBIC odstartovali novou sezonu. Týmamerického fotbalu Stallions Pardubice se
utkal v prvním letošním zápase hned s poměrně silným soupeřemTrnavaBulldogs ze Slovenska.
Po pernémboji na domácí půdě Letního stadionu za ČEZArenou jim však Pardubičtí podlehli 7:12.
Podpořit domácí týmpřišlo rekordních 450diváků, kteří vytvořili nezapomenutelnou atmosfé-
ru. Příští zápas v Pardubicích se bude konat v neděli 19. května. (mm) Foto: Tomáš Šnírer

V Bohdanči dnes vloží do věže
poselství dalším generacím
Lázně Bohdaneč – Dnes mezi
dvanáctou a třináctou hodinou bu-
de na novou střechu radnice v Láz-
ních Bohdanči instalována opra-
vená věžička, do níž bude uloženo
mosazné pouzdro se vzkazem pro
budoucí pokolení. Uzavřená tuba
obsahuje článek o historii a úpra-
vách radnice, který vyšel v míst-
ním Zpravodaji, dále pak informa-
ce o počtu obyvatel a složení měst-
ského zastupitelstva a rady, novi-
nové ústřižky o první přímé volbě

prezidenta České republiky, USB
flash disk s novým územním plá-
nem města, který byl schválen za-
stupitelstvem na konci ledna roku
2013 a platné kovové mince se sto-
korunovou bankovkou. Vzhledem k
tomu, že je radnice kulturní pa-
mátkou, uskutečňuje se projekt re-
konstrukce za účasti památkářů. Ti
rozhodli o novém vzhledu budovy,
který se přiblíží tomu z roku 1920.
A tak bude mít radnice v Bohdanči
zase červenou střechu. (mm)

ITÁLIE - CAORLE
KEMP s BAZÉNY

CK AGMA TOUR
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CHORVATSKO

( 466 615 284, 720 390 242
PO - ČT   9.30 - 17.00 hod.

info@agmatour.cz     www.agmatour.cz

28.5. –   9.6.   7.6. – 16.6.
14.6. – 23.6. 28.6. –   7.7.

APARTMÁNY 15 m od moře  

DOPRODEJ VYBRANÝCH TERMÍNŮ

11.6. - 20.6.  18.6. - 27.6
25.6. - 4.7.

SLEVY PODMÍNĚNY DOPRAVOU BUS!
DALŠÍ SLEVY SE NEPOSKYTUJÍ  

Ve 4lůžk. stanech - karavanech - apartmánech:   
KAŽDÁ 2- há OSOBA ZDARMA

PLATNOST OD 15.4.
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PŘIJMEME 

PRACOVNÍKA 
na zkrácený pracovní úvazek 

pro správu 
a údržbu nemovitostí. 

Řemeslná zručnost 
a ŘP podmínkou. 

Vhodné pro důchodce. 

Tel. 731 450 461

V CENTRU PARDUBIC

nabízíme k pronájmu  
prodejní i bytové prostory

Kontakt: p. Bohumila Čižmarová, mobil: 602 449 761, tel.: 354 524 124, 
fax: 354 524 136, e-mail: cizmarova@hasso.cz


