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Technohrátky
se po roce a půl
vracejí do škol
PARDUBICE Projekt Technohrátky, který se snaží děti přilákat ke studiu technických oborů v Pardubickém kraji, kvůli koronaviru zorganizoval za poslední rok a půl jedinou
akci. Nyní se opět vrátil do škol. Zítra odstartuje devátý ročník ve Střední průmyslové škole stavební Pardubice. Do poloviny prosince se uskuteční akce v patnácti středních školách.
„Žáci žili od března roku 2020 ve
společenské izolaci bez možností
osobního setkávání s vrstevníky. Obnovení Technohrátek je velkou pomocí žákům a pedagogům k opětovnému navázání vzájemných kontaktů a motivace ke vzdělávání a učení
hrou,“ uvedla Jitka Jiskrová, ředitelka Střední školy technické Vysoké
Mýto.
Na první akci v Pardubicích se
žáci seznámí s maturitními obory zaměřenými na stavitelství a projektování a také s učebními obory tesař,
truhlář, umělecký kovář-zámečník a
zedník. (dp)
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Jistotu startu ve Velké mají
zatím dva koně, říká Váňa
Šest koní z tréninku Josefa Váni splnilo kvalifikační podmínky pro
Velkou pardubickou.
V závěrečné kvalifikaci si o start řekl Mahe
King. Jak to ale bude
druhou neděli v říjnu,
jasné zatím není. Skvělou formu směrem k
podzimnímu vrcholu
ale prokázal zejména
No Time To Lose, který v sobotu ukázal svoji univerzálnost, když
zvítězil na nejkratší
překážkové trati 3 300
metrů.

Hasiči dostanou
peníze na techniku

Stanislava Králová
redaktorka MF DNES

Dobrovolní hasiči dostanou od kraje 6,245 milionu korun. „Půl milionem podpoříme nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro
hasiče v Litomyšli, Pomezí a Výprachticích, 300 tisíc obdrží město
Choceň na pořízení požárního vozidla včetně příslušenství a Jaroměřice, Mladějov na Moravě, Radiměř a
Sebranice stejnou částku na nákup
starší cisternové automobilové stříkačky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. (sk)

PARDUBICE Čistý hattrick získal
při sobotním mítinku na pardubickém závodišti trenér Josef Váňa.
Spokojený byl. Ale od Theophila vítězství očekával, a nedočkal se ho.
„Člověk musí být rád, co se podaří, protože bez štěstí to ani nejde,“
řekl Josef Váňa.
Série kvalifikací se uzavřela. Už
máte jasno o tom, kdo ze stáje
půjde Velkou?
Zatím to vypadá na ty dva, z nichž v
sobotu jeden vyhrál a jeden byl druhý. (No Time To Lose, Theophilos,

Úspěšný trenér Josef Váňa má teď několik týdnů na to, aby zvážil, které ze svých kvalifikovaných koní skutečně pošle do Velké. Foto: archiv MAFRA
pozn. red.) Uvidíme ještě, co Mahe
King (doběhl třetí). On má ošklivě
pošlapané zadní nohy. Nevím, jak
je možné, že v dostihu, kde startuje
šest koní, se můžou tak zmasakrovat. Žokej Velek po dostihu říkal, že
na něj pořád někdo zezadu skákal.
Je tedy ve hře, že by se ještě
Mahe King postavil na start Velké?
Uvidíme, jak to dopadne s Mazhilisem (v sobotu zastaven), ten je taky
rozmasakrovaný. Takže počkáme,
jak se dají dohromady.
Zdá se, že se konečně probudil
Giorgione, se kterým jste slavil
první vítězství.
Jen aby zase neztratil chuť být dobrým překážkářem. Majitel ho kupo-

val s výhledem do rovin. To nevyšlo, děsně nás potrápil. On je jako
já. Když něco nechci, tak nechci a
hotovo. Snad jsme na něj přišli a konečně se majiteli odvděčí.
Takřka po roce se vracel po zdravotní pauze Chelmsford. Při
svých dvou loňských startech
musel dostihové příznivce
nadchnout.
To je výborný kůň. Bohužel se nám
na jaře zranil v tréninku. Nevím, z
čeho to bylo, protože tehdy ta příprava byla vyloženě objemová. Normálně se nám tohle v tréninku nestává, to spíš po dostihu se takováhle věc přihodí.
Takže následoval klid a nucený
odpočinek...

Dali jsme ho na měsíc do výběhu.
Abych pravdu řekl, tak jsem měl i
strach, jestli ho do dostihu nepouštíme příliš brzo. Ideální stav je,
když se šlacha po zranění hojí rok.
Ale po těch speciálních amerických
injekcích jsou skvělé výsledky. Po
celém světě už se takhle spravují
koně, tak jsme si Chelmsforda také
tak opravili. Uvidíme za dva tři
dny, jestli bude v pořádku.

klady, pokud mu bude sloužit zdraví, aby dělal panu Javoříkovi ještě
spoustu radosti.

O jaký start si tímhle vítězstvím
Chelmsford řekl?
Teď šel kurz Ceny Vltavy, která se
poběží při mítinku Velké pardubické. Je pravdou, že takhle velké překážky šel poprvé, ale on je z rodiny
vyloženě překážkové. Jeho japonský otec dělá ve Francii výborné
překážkové koně, má tedy předpo-

Na druhou stranu jste ale poslal
valacha vytrvalce proti koním,
kteří jsou specialisty na překážkový sprint. To musí potěšit,
když jim to takhle nandá.
Když šel poslední práci s Theophilem, zválcoval ho taky, takže jsem
si myslel, že když nebude moc tvrdo, nemůže ho nikdo porazit.

Třetí vítězství jste získal zásluhou No Time To Lose, který šel
proti distanci.
Tohle je takový náš klasický model
před Velkou. Ale měl jsem starost,
aby dráha nebyla moc tvrdá. Naštěstí to ještě šlo.

Svitavy

Úřad zahájil
stavební řízení na
obchvat
Krajský úřad po téměř roce od obdržení žádosti Ředitelství silnic a
dálnic o vydání stavebního povolení zahájil stavební řízení na celou
trasu nové silnice I/43. Jde o poslední překážku před stavbou obchvatu Svitav, na který čekají řidiči
a obyvatelé Lánů a Lačnova. (lat)
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Nevinu exposlance Severy stvrdil Vrchní soud
PARDUBICE Vrchní soud v Praze
včera pravomocně osvobodil bývalého politika Pavla Severu. Odvolací senát potvrdil únorový verdikt
Krajského soudu v Pardubicích,
který ho zprostil obžaloby z podvodu se směnkami na zhruba deset
milionů korun.
Bývalý poslanec KDU-ČSL a někdejší generální sekretář TOP 09
Severa obžalobu z podvodu opakovaně odmítl. Prvoinstanční soud
podle předsedy odvolacího senátu

Pavla Zelenky nepochybil. Odvolání státního zástupce proto označil
za nedůvodné.
Obžaloba Severu vinila, že nechal svého dlouholetého přítele,
dnes již zemřelého podnikatele
Zdeňka Švece v letech 2010 až
2012 podepsat čtyři směnky.
Cenné papíry, jejichž uznání a
proplacení se Severa domáhal, dokládaly, že ještě jako vlivný politik
a poslanec Švecovi půjčil peníze.
Švec měl podle žalující strany v

Bývalý poslanec Pavel Severa.

té době kvůli nemoci a závislosti
na alkoholu snížené až vymizelé
rozpoznávací a ovládací schopnosti.
Krajský soud v Pardubicích v
únoru Severu obžaloby zprostil.
Podle soudu se nepodařilo prokázat, že by směnky byly falešné a že
by Severa zneužil Švecova špatného zdravotního stavu.
Podnikatel také nikdy své jednání, tedy podpisy směnek, nezpochybňoval. Podle rozhodnutí sou-
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VEDOUC Í SERVISNÍC H STŘEDISEK
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ELEKTRONIK | 1 SMĚNA
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du skutek nebyl trestným činem.
Proti rozhodnutí krajského soudu
se odvolal státní zástupce Jiří
Viesner.
Podle Petera Pješčaka z vrchního
státního zastupitelství Krajský
soud v Pardubicích pochybil.
Soud podle něj hodnotil výpovědi
některých svědků nejednoznačně
a spekulativně.
Zároveň podle něj soud v Pardubicích nevyslechl všechny svědky.
(sk, ČTK)

