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Najděte spojení
JÍZDNÍ ŘÁDY

Najděte si rychle kombinaci
spojení MHD ve vašem městě
s vlaky a autobusy na webu
pardubice.idnes.cz

PARDUBICE, CHRUDIM, SVITAVY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VRACLAV Spor o tunel
Má vést silnice R35 tunelem,
nebo je to zbytečné? Strana B2
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PARDUBICE

Firma ERA uspěla
v Británii
Společnost ERA Pardubice uspěla
v tendru Úřadu pro civilní letectví
Spojeného království, který hodnotil možnosti nově vyvíjených sledovacích technologií nahradit stávající radary. Firma se tak stala součástí týmu, který bude pracovat v programu, placeném britskou vládou,
na uvolnění vysílacích pásem, které se dosud využívaly pro radarové
vysílání.
(dp)
CHOCEŇ

Lampiony s verši
oslavily rovnodennost
Romantický les U Prokopa v Chocni rozzářilo ve čtvrtek večer mnoho desítek lampionů. Při pohledu
zblízka na nich mohli návštěvníci
číst verše Jana Skácela, Li Po a dalších českých a světových básníků.
Nocí se rozléhaly i tóny violoncella
a zpěv zhudebněných veršů. Program s názvem Světlušky a podtitulem večerní chvilka poezie připravila výtvarnice a divadelnice Hana
Voříšková a hudebnice Kateřina
Duspivová. „Výstava je inspirovaná básněmi autorů, kteří se zabývali soumrakem, tmou, nocí, hvězdami, měsícem i světluškami, rozjímáním a toužením v čase mezi západem a východem slunce. Oslava
světla a tmy je vhodná pro čas jejich rovnováhy,“ řekla Hana Voříšková o akci, věnované jarní rovnodennosti.
(jah)
LETOHRAD

Do učebny gymnázia
dorazí kriminalista
Letohradské soukromé gymnázium pokračuje v seriálu představení špičkových osobností české
vědy přednáškou Jiřího Strause, forenzního biomechanika a profesora katedry kriminalistiky. Jeho tématem budou vědecké metody
užívané v kriminalistice při vyšetřování zločinů. Jiří Straus mimo
jiné řešil kauzu Jana Masaryka a
otazníku nad jeho smrtelným pádem z okna. „Jan Masaryk byl zavražděn, o tom není pochyb. Jsou
čtyři podezřelí a je zřejmé, že do
tohoto případu je vtažená i ruská
rozvědka,“ komentoval závěry vyšetřování. Přednáška spojená s besedou začne ve středu v 16 hodin.
(jah)

Poznala ho na ulici.
Muž se přiznal
k sérii znásilnění

18 °C/21 °C
5 °C/8 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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Více informací z měst:
Pardubice, Lázně Bohdaneč,
Vysoké Mýto, Chrudim

Jaro nebo léto? Teplota 22 °C

Chrudimští policisté dopadli ve středu muže, který se přiznal, že znásilnil dvě ženy
a třináctiletou dívku. Policie se domnívá, že obětí mohlo být více. K dopadení
čtyřiatřicetiletého muže pomohla náhoda. Jedna z žen ho poznala na ulici.
PARDUBICE, CHRUDIM Třiačtyřicetiletý muž se policii přiznal, že od
ledna loňského roku na Chrudimsku a Pardubicku znásilnil dvě
ženy a jednu třináctiletou dívku.
Policisté, kteří ho ve středu ráno
dopadli, si myslí, že obětí bylo ve
skutečnosti víc.
„Je možné, že se teď ozvou další
ženy, které dříve znásilnění nenahlásily,“ řekl policista z Chrudimi
Miloslav Kaplan. Podle vyšetřovatelů by napadené mohlo povzbudit, že je muž nyní ve vazbě.
První přepadení se odehrálo v
lednu minulého roku na Pardubicku a jeho terčem se stala třináctiletá dívka. Při dalším útoku letos v
lednu si muž vyhlédl ženu na Chrudimsku. Právě ta v lednu znásilnění ohlásila a v březnu pachatele
potkala přímo na ulici, poznala ho
a upozornila policisty.
Ti tak získali další informace,
díky nimž muže tento týden dopadli. Ještě pár dnů před zadržením však muž zaútočil ještě jed-

nou, jeho obětí se stala žena na
Pardubicku. Ta se jako jediná ubránila.
Třiačtyřicetiletý muž přepadal
mladé dívky na odlehlejších místech.
„Na Chrudimsku se to stalo v
lese, v oblasti, kam místní chodí
na vycházky nebo zasportovat si,“
řekl Kaplan.
Své oběti si pachatel vybíral náhodně a přepadal je v odpoledních
hodinách za denního světla. „Vždy
je nejdříve chvíli sledoval a až poté
zaútočil," uvedl Milan Šimek, který vede odbor obecné kriminality.
Muž je vyučený, bezdětný a svobodný, pochází z Pardubic a pracuje v jednom z místních podniků. V
minulých měsících také často pobýval na Chrudimsku, ačkoliv tam
neměl trvalé ani přechodné bydliště.
Policisté nechtěli komentovat,
zda trpí některými typy sexuální
deviace, ačkoliv tomu dřívější
soudně nařízené psychiatricko-se-

xuologické léčení nasvědčuje.
„Tyto jevy se neustále vyvíjejí, a
proto nechci uvádět staré údaje,“
řekl Šimek.
„V minulosti byl pachatel už třikrát soudně trestán za mravnostní
trestnou činnost. Vyhýbal se nařízenému léčení, a byl proto odsouzen k podmínečnému trestu,“
uvedla policejní mluvčí Jitka Vavřinová.
Obviněný muž se ke všem třem
znásilněním přiznal a na žádost
policistů přepadení předvedl na figurantce.
Muž je ve vazbě a hrozí mu 5 až
12 let vězení. Některé z jeho obětí
po útocích navštěvují psychology.
„Pokud se prokáže, že znásilnění
zanechalo na psychice žen následky, mohlo by to pachateli přitížit,“
řekl Šimek.
Kateřina Šafářová

pardubice.idnes.cz
Video z vyšetřování: Povalil jsem ji a zacpal pusu, popsal muž znásilnění.

Březnová idyla Konec zimy připomínal jaro, začátek jara včera v
Pardubicích zase léto. Naskýtá se otázka, jak bude vypadat letošní léto.
Snad ne jako podzim.
Foto: Michal Klíma, MAFRA

Zastupitelé o těžbě písku
nerozhodli. Bude referendum

Rakouský motorkář dostal trest

LÁZNĚ BOHDANEČ (šaf) Zastupitelé
Lázní Bohdaneč chtěli ve středu
rozhodnout, zda budou dál jednat
o těžbě štěrkopísku mezi Lázněmi
Bohdaneč a Živanicemi, kterou plánuje firma Diton. Politici ale hlasování odložili a vyhlásí o této otázce
zřejmě místní referendum.
S těžbou nesouhlasí skupiny lidí
z Bohdanče i okolí. Bojí se zhoršení
ovzduší a velkého množství nákladních aut. Při jednání to dala řada z
asi 150 přihlížejících lidí najevo.

PARDUBICE Pardubický soud vynesl rozsudek nad dvěma rakouskými motorkáři, kteří loni v květnu
na Pardubicku zdemolovali českému řidiči Michalu Bartošovi a jeho
spolujezdci auto. Rozsudek zatím
není pravomocný, advokát motorkářů i státní zástupce si nechali
lhůtu na odvolání.
Skupině šestnácti jezdců z rakouského motorkářského klubu
Black Rider se loni 16. května nelíbilo, že je český passat předjíždí a

Pardubice s Třincem doma.
Budou mít nejhlasitější fandy?
PARDUBICE (mb) Dnes a v neděli
možná fandové pardubického
týmu poprvé v play-off vyprodají
arénu. Pokračování čtvrtfinálové
série v Pardubicích za stavu 1:1 je
velkým lákadlem.
Na fanoušky navíc v neděli čeká
celkem nápaditá marketingová
akce pivovaru Radegast, který je
oficiálním pivem extraligy. Na druhé domácí čtvrtfinále proti Třinci
vyšle podnik komisaře s profesionálním hlukoměrem. Ten změří,
jak hlasitě se na pardubickém stadionu fandí. Pokud by byli pardubičtí fanoušci nejhlasitější ze
všech osmi čtvrtfinálových arén,
mohli by být odměněni. Radegast
totiž vynásobí nejvyšší naměřenou
hodnotu deseti a přesně tolik piv
dodá zdarma na stadion s nejhlasitějšími fanoušky.
„Díky fanouškům má play-off tu
správnou atmosféru nabitou emo-

HOKEJ Tybor si věří
Úspěšný střelec se chce doma
proti Třinci prosadit Strana B4

Počasí v kraji

cemi. Měření hlasitosti nám ukáže, který klub má doma to nejbouřlivější prostředí,“ řekl marketingový manažer Radegastu Karel Kraus. Pravidla jsou pro všechny kluby stejná. Měřit se bude vždy na
jednom domácím zápase čtvrtfinále. Komisař bude stát během celého zápasu co nejblíže domácí střídačky, aby naměřená hodnota odpovídala tomu, co slyší hráči. Zatím platný rekord drží vítkovičtí
příznivci, kteří loni v zaplněné
ČEZ Areně dosáhli hlasitosti 119,3
decibelů.
Letošní novinkou bude měření
v průběhu finálové série. „Rozhodli jsme se změřit hlasitost i během
celého finále. Bude zajímavé sledovat, zda s rostoucím napětím poroste i výkon fanoušků. Uvidíme
tak nejen souboj na ledě, ale i v hledišti,“ vysvětlil Kraus.

» Více na str. B4

„Obyvatelé sousedních obcí si zasedání spletli s fotbalovým stadionem. Hlučeli natolik, že jsem musela přivolat městskou policii,“ uvedla starostka Lázní Bohdaneč Květoslava Jeníčková. Zastupitelé o zadání změny územního plánu nehlasovali a přiklonili se k vyhlášení referenda, odsouhlasilo ho 10 ze 14 zastupitelů. „Je to rozhodně dobrá
zpráva, že vyslyšeli hlasy lidí,“ řekla Jitka Papáková ze spolku STOP,
který vznikl na protest proti těžbě.

Soud potvrdil tresty rakouským motorkářům, jednoho ušetřil vyhoštění

INZERCE

Své podnikání si
ohlídáte odkudkoli
Využijte naplno datový Turbo tarif s 50% slevou
a k tomu USB modem jen za 77 Kč.
Platí do 30. 4. 2014.
Více na vodafone.cz/turbo

Vodafone
Power to you

řadí se mezi ně. Rozhodli se řidiče
vytrestat a střetli se s ním na dvou
místech: na křižovatce u Parama
ukopli passatu značku a zrcátka, u
opatovické elektrárny následně několik motorkářů propíchalo autu
gumy. Pak už skončili v rukou hradecké policie.
Svědci pak čtyři lidi policistům
označili jako hlavní útočníky a
soud jim vzápětí trestním příkazem uložil půlroční podmínku a
tříleté vyhoštění ze země.

Dva z nich, Mario Aigner a Daniel Polster, však trest nepřijali a
odvolali se k soudu. Jejich advokát
se snažil poukazovat na to, že si
jsou černě oblečení jezdci v černých helmách velmi podobní, a
není proto jisté, zda nožem bodali
do pneumatik právě jeho klienti.
„I ve tváři jsou si někteří tak podobni, že je zde velmi vysoké riziko, že činy ve skutečnosti spáchal
někdo jiný,“ uvedl obhájce.

» Pokračování na str. B2

