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Čtvrtečka byl zproštěn obžaloby Cyklista nedbal zákazu, srazilo
za prodej pivovaru v Náchodě ho auto a v nemocnici zemřel
Náchodskému exstarostovi původně hrozilo deset let vězení, k odsouzení však nebyly důkazy
Hradec Králové – Bývalý starosta Náchoda Oldřich Čtvrtečka byl včera zproštěn obžaloby z machinace při prodeji tamního pivovaru. Rozhodl
o tom krajský soud, kam se
Čtvrtečka odvolal po červnovém verdiktu náchodských
soudců, kteří ho uznali vinným ze zneužití pravomoci veřejného činitele a uložili mu
šestiletý zákaz výkonu veřejných funkcí.
Tento rozsudek včera královéhradecký soud zrušil.
Předsedkyně senátu uvedla, že
skutek, z něhož byl bývalý náchodský starosta obžalován,
není trestným činem. Podle ní
náchodský soud některá skutková zjištění vyhodnotil „spekulativním způsobem“.

BÝVALÝ NÁCHODSKÝ starosta Oldřich Čtvrtečka byl včera zproštěn obžaloby. Foto: ČTK/David Taneček
podář. Předseda senátu Pavel
Ruml tehdy prohlásil, že celá
kauza „smrdí korupcí“, a na
některé okolnosti také upozornil. Podle něj však neexistuje žádný jednoznačný důkaz, který by to prokázal.
Proti rozsudku se tehdy odvolal obžalovaný i státní zástupce. Včera žalobkyně navrhovala, aby se případ vrátil

do Náchoda k novému projednání, naopak obhájce žádal,
aby byl Čtvrtečka zproštěn obžaloby.
Odvolací soud se však přiklonil k názoru obhajoby.
Soudci uvedli, že Čtvrtečka
mimo jiné o prodeji nerozhodoval sám, ale se zastupiteli a
radními. Podle senátu se nedopustil ani porušování po-

Svačinky CAA získaly Maurerovo
prestižní ocenění a finanční dar

VOZÍČKÁŘ JAROMÍR Krpálek, jednatel CAA Pardubice, spolu s
ostatními oceněnými v Míčovně Pražského hradu. Foto: Jiří Skupien
Pardubice/Praha – Při slavnostním vyhlášení ankety
Maurerův výběr Grand restaurant, která určuje deset
nejlepších restaurací v České
republice, byla oceněna i pardubická Česká abilympijská
asociace (CAA).
Její projekt eSvačinky byl
vybrán jako jeden z pěti nejlepších charitativních projektů v gastronomii. Charitativní

zabránit. Dechová zkouška u
řidiče neprokázala požití alkoholu.
Celková škoda byla vyčíslena na 13 tisíc korun.
(jap)

Východočeši budou mít možná
ve vládě až tři ministry

Důkaz neexistuje
Sedmašedesátiletému Čtvrtečkovi původně hrozilo až desetileté vězení. Podle obžaloby bývalý starosta při prodeji
pivovaru jako předseda hodnotitelské komise nebral v
úvahu nejvyšší nabídnutou
cenu. Město prodalo pivovar
liberecké firmě LIF za 150 milionů korun, ačkoli Pivovar
Holba za něj nabízel 185 milionů korun.
U náchodského soudu se
však nepodařilo prokázat, že
by Čtvrtečka z prodeje něco
získal. Bývalý starosta byl potrestán za to, že se měl v čele
města chovat jako lepší hos-

Hradec Králové – Třiasedmdesátiletý cyklista zemřel ve
středu odpoledne ve fakultní
nemocnici po střetu s osobním vozidlem.
„K němu došlo v Hradci
Králové na křižovatce ulice
Akademika Bedrny, do níž vyúsťuje účelová komunikace od
areálu nákupního centra OBI.
Cyklista jel po cyklostezce v
protisměru, která je na začátku označena svislou dopravní
značkou „Zákaz vjezdu cyklistů“ a sjel na silnici ve chvíli, kdy zde odbočovalo osobní
vozidlo,“ uvedla mluvčí policie Lenka Burýšková.
Řidič už srážce nedokázal

projekty se letos poprvé rozhodlo ocenit občanské sdružení Mau manželů Moniky a Pavla Maurerových finančním darem ve výši 70 tisíc korun.
Darovací smlouvu převzal v
Míčovně Pražského hradu, kde
byla prestižní akce ve středu
večer vyhlášena, jednatel CAA
Jaromír Krpálek: „Všechny
nás ocenění od takového odborníka nesmírně těší a po-

vzbuzuje. Svačinky pro žáky
pardubických základních škol
jsme nezačali dělat pro nějaká
ocenění, ale proto, že bychom
rádi svou troškou do mlýna
přispěli ke zlepšení stravovacích návyků dětí a třeba i trochu ulevili jejich rodičům. Samotné převzetí daru v nádherném prostředí Míčovny a při
takové příležitosti bylo pro mě
velkým zážitkem.“
Letošní anketu vyhrála středočeská zámecká restaurace
Piano Nobile z hotelu Chateau
Mcely, za ní skončily restaurace La Degustation Bohême
Bourgeoise a Alcron, tedy dva
pražské podniky, které letos
obhájily michelinskou hvězdu.
Maurerovy ankety se zúčastnilo 1009 hodnotitelů, kteří během roku tajně a na svoje náklady hodnotili jednotlivé podniky z celé ČR. Cílem průvodce,
kterého Maurer založil v roce
1997 a pod názvem Gurmán ho
každoročně i vydává, je nezávisle hodnotit české restaurace
a přinášet tak ověřené informace a tipy.
(fr)

vinností při správě cizího majetku, ani zneužívání pravomoci veřejného činitele
Město Náchod, které po bývalém starostovi požaduje náhradu škody ve výši 35 milionů
korun, bylo odkázáno na řízení
ve věcech občanskoprávních.
Proti včerejšímu rozhodnutí soudu je možné pouze dovolání.
(vit,čtk)

Chrudim – Minimálně tři Východočeši jsou ve hře o ministerská křesla v dojednávané
vládě ČSSD s ANO a lidovci.
Takřka jistým ministrem
bude v případě uzavřené koalice Pavel Bělobrádek, lídr
KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji, už kvůli tomu, že
Bělobrádek je i celostátním
šéfem lidovců. Uvažuje se něm
na rezort zemědělství.
Lidovci ovšem mají na východě Čech ještě jedno želízko,
se kterým by rádi počítali na
ministerstvo pro místní rozvoj. Je jím náměstek pardubického hejtmana Roman Línek, který přitom ve volbách
vůbec nekandidoval s odůvodněním, že se chce naplno

ZIMA UŽ SE HLÁSÍ
TAKÉ LEDOVKOU

PRVNÍ POŘÁDNÁ ledovka letošní zimy neušetřila ani východní Čechy a doplatila na ni řada řidičů. Některá auta po
smyku najela do stromu, jiná se převrátila. Jen za ráno a dopoledne utrpěli zranění nejméně tři řidiči. Kuriózní situaci
zaznamenali hasiči u Nového Bydžova. Nedaleko odbočky na
Lužec nad Cidlinou havarovala současně dvě auta. Obě narazila do stromu a skončila v příkopu. Posádky vyvázly bez
zranění. Foto: HZS

věnovat práci na hejtmanství.
Nabídku včera neodmítl, ale
ani nepotvrdil. „Koaliční vyjednávání teprve probíhají, o
personáliích ještě nebyla řeč.
Jsem jen jeden z několika
adeptů na případnou funkci,“
usměrňoval včera Línek spekulace z Bruselu, kde je na služební cestě. Podobně se o něm
vyjádřil i Bělobrádek.
A třetím, i když stále méně
pravděpodobným příštím východočeským ministrem, je
bývalý populární žalobce,
dnes senátor za Rychnovsko
Miroslav Antl. Jeho jméno se
hlavně krátce po volbách objevovalo v souvislosti s kandidátem ČSSD na post ministra vnitra.
(kim)

Osm malých hrdinů
převzalo ceny, dva
jsou z Trutnova
Trutnov/Praha – Za záchranu
kamaráda, který spadl do ledové vody, převzal včera cenu
Dětský čin roku 14letý Dominik Hojný z trutnovské Základní školy V Domcích. Dalších sedm dětí pak na Staroměstské radnici dostalo ocenění za pomoc rodině, cizím lidem nebo přírodě. Ceny se udělují devátým rokem, smyslem
je upozornit na malé hrdiny.
Akci organizuje Nadační fond
Dětský čin roku. Dominik pomohl kamarádovi, pod kterým
praskl led na řece, kde si oba
chlapci hráli.
„V hlavě jsem měl myšlenku, že pokud mu nepomůžu, tak
se utopí. To mě velmi rozrušilo,
pořádně jsem zabral a vytáhl
ho,“ popsal Dominik.
Ze stejné školy jako Dominik
byla další oceněná, 14letá Kateřina Čiháková. Ta spolu s rodiči na dovolené v Itálii pomohla
vytáhnout topící se holčičku.
Do soutěže se přihlásilo 495
školáků, o vítězích rozhodovaly děti v anketě. Výherci získali dárky od sponzorů a pro svou
školu 10 000 korun na pomůcky.
(čtk)

Trojice mužů kradla po republice, odhalil je obal od bagety v Hradci
pání do firem, které si náhodně
tipovali. Uvnitř pak kradli výpočetní techniku a peníze i další věci z trezorů.

Hradecko – Do několika firem na Královéhradecku se
během půl roku vloupala trojice mužů ve věku 36, 37 a 34
let z Prahy a Kladna. Zloděje
policie podezřívá z třiceti
vloupání v celé České republice, celková škoda činí 1,5 milionu korun.

Hlídali si okolí

Brali nejen peníze
Akce získala krycí označení
„Bageta“, protože jednou ze stop
byl obal od bagety, který pachatelé zanechali na místě činu
právě v Hradci Králové.
Muži se zaměřovali na vlou-

ZLODĚJI se zaměřovali také na
trezory. Ilustrační foto: archiv Deníku

„Na případu spolupracovali
královéhradečtí policisté s
kolegy z jižních a ze středních
Čech a z Vysočiny, kdy ve vzájemné spolupráci naplánovali
zadržení trojice podezřelých,“
informovala královéhradecká
policejní
mluvčí
Lenka
Burýšková.
Muži údajně kradli v době
od ledna 2013 do srpna 2013. U

vyhlédnutých objektů nejdříve přelezli plot, a poté se
dovnitř dostali převážně vypáčením oken nebo dveří, přičemž vždy některý z trojice
hlídal venku.
V Hradci Králové podle policie vnikli začátkem dubna do
akciové společnosti na ulici
Akademika Bedrny, kde odcizili finanční hotovost, zlatou
medaili a psí krmivo – vše za
téměř 100 tisíc korun.
„Větší škodu způsobili například i v obci Kamenice nad
Lipou. Zde v květnu odcizili do
podlahy
přišroubovanou
schránku a příruční poklad-

nu, ve které se nacházela cizí
měna, včetně platebních karet i s PIN kódy. Způsobili škodu téměř 300 tisíc korun,“ dodala Burýšková.

Škoda 1,5 milionu
Trojice obviněných je stíhána
vazebně. Dva nejstarší z dvojice nejsou policistům neznámí, protože majetkové trestné
činnosti se dopouštěli již v minulosti.
Při zadržení, které se uskutečnilo ve spolupráci se zásahovou jednotkou, policisté
provedli domovní prohlídky.

Při nich nalezli i věci pocházející z trestné činnosti. Větší
část odcizených věcí obvinění
zpeněžili, peníze si rozdělili a
použili pro svoji potřebu.
Sedmatřicetiletý muž se k
trestné činnosti doznal, zbylí
dva odmítli vypovídat.
Policisté trojici viní ze zločinu krádeže, z přečinu poškození cizí věci a z neoprávněného opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku, spáchaných ve spolupachatelství. Pokud soud
zadrženým mužům vinu prokáže, hrozí jim až osmiletý pobyt za mřížemi.
(jap)

