
Pardubické Gymnázium Dašická má svého astronauta

Pardubice – Pardubické
Gymnázium Dašická má dal-
šího úspěšného studenta.

Jan Jurica ze sedmého roč-
níku se zapojil do projektu me-
zinárodní česko-slovenské
soutěže pro mladé zájemce o
kosmonautiku a astronomii
nazvané Expedice Mars.

Hledali posádku
letu na Mars
Přihlásit se šlo do pěti katego-
rií. Posádka letu na Mars hle-
dala mezi mladými Čechy a
Slováky vhodné lékaře, inže-
nýry, architekty, dokumenta-
risty a astronomy.

Jan se rozhodl vyplnit při-
hlášku pro lodního inženýra.

„V prvním kole, při zpraco-

vání projektů jsem měl za úkol
vymyslet způsob testování
materiálů na výrobu skafan-
dru,“ vzpomínal Jan Jurica.

Psychická odolnost
a spolupráce
První kolo se uskutečnilo pro-
střednictvím internetu, kdy
přes čtyři desítky studentů
poslalo své projekty. Z výběru
se postupovalo do semifinále,
které bylo v Žilině, a sešlo se v
něm 23 nejlepších projektů.

„Plnili jsme tam různé úko-
ly, zkoušeli naši psychickou
odolnost, třeba formou noč-
ních poplachů. Taky se testo-
vala naše spolupráce, když
jsme měli udělat společný pro-
jekt,“ přiblížil náplň činností
semifinálového kola na Slo-
vensku Jan Jurica.

Do finále v Liberci šlo deset

nejlepších. V něm už organi-
zátoři nikoho nevylučovali.

Hlavním cílem finále byla
příprava na samotný „let“ a
rozdělení posádky. Deset fi-
nalistů se rozdělilo na pět ast-
ronautů, kteří si vyzkouší si-
mulovaný let na Mars, a pět
účastníků, co budou plnit roli
jejich podpůrného týmu z ří-
dícího střediska.

„Nápor byl hlavně na psy-
chiku. Zavřeli nás do malého
prostoru na celou noc a muse-
li jsme plnit různé úkoly, hlí-
dat telemetrii lodi a řešit pří-
padné problémy,“ vysvětloval
Jan Jurica.

Kromě samotného výcviku
mohli mladí astronauti na-
vštívit různé přednášky. Sta-
věli rovněž modely raket, kte-
ré pak i odpalovali.

„V únoru nás čeká dvou-
denní simulovaný let. Pořa-

datelé jsou zatím tajemní. Ne-
víme, kde se simulace usku-
teční,“ nadšeně vyprávěl Jan
Jurica. Na let mají už účast-
níci i přidělené uniformy.
„Bohužel nepočítali s mojí
výškou. Největší uniformu
měli pro člověka vysokého 182
centimetrů. Já jsem ale vyso-
ký 196 centimetrů, takže mam-
ka musela musela uniformu
přešívat,“ dodal s úsměvem
student Gymnázia Dašická.

Stav beztíže si
vyzkouší v Belgii
Na Pardubáka Jana Juricu a
dalších devět finalistů bude
čekat také únorový výjezd do
Belgie do Evropského vesmír-
ného centra, kde si budou mo-
ci vyzkoušet řízení raketoplá-
nu na simulátoru nebo stav
bez tíže. Lukáš Zitka

Zajímavost

Hravé TECHNOhrátky ocenily
talentované žáky i učitele
Pardubický zámek včera hostil unikátní slavnost. Ceny putovaly do všech koutů kraje

Pardubice – „Jakou střední
školu si mám vybrat?“ To je
obvyklá otázka dětí, které
končí základní školu, ale i je-
jich rodičů. A je to také otáz-
ka, která inspirovala organi-
zátory TECHNOhrátek k vy-
tvoření unikátního projektu.

„Cílem projektu je, aby žáci
základních škol poznali stu-
dijní nabídku dané střední
školy a mohli si sami vyzkou-
šet svou manuální zručnost,“
informovala Deník manažer-
ka TECHNOhrátek Eva Hro-
mádková.

Každá střední škola
má své nej
Do letošního druhého ročníku
tohoto projektu se jako hosti-
telé zapojily střední školy z
Poličky, Vysokého Mýta,
Chrudimi, Králík, Přelouče,
Ústí nad Orlicí, Pardubic, Mo-
ravské Třebové, Svitav a Lan-
škrouna.

„Všude jsme se setkali s
vřelým přijetím a každá škola
měla to své nej. Někde byli
nejakčnější, někde nejsledo-
vanější, někde nejubrečeněj-
ší, ale všude to byly velmi vy-
dařené akce,“ nechala se sly-
šet Eva Hromádková.

Rok se sešel rokem, a tak se
včera, stejně jako loni, předá-
valy v Rytířských sálech par-
dubického zámku ceny účast-
níkům TECHNOhrátek v nej-

různějších kategoriích.

V hlasování pomohli
spolužáci i rodina
Ceny dostávali žáci například
za své fotografie, které měly
vazbu na TECHNOhrátky. Pro
jednotlivé záběry pak mohli
hlasovat třeba jejich spolužá-
ci na sociální síti. Tuto cenu,
kterou předával šéfredaktor

Pardubického deníku Tomáš
Dvořák, vyhrála Šárka Vo-
močilová ze Základní školy Na
Lukách z Poličky (viz foto).

Boj byl ale těsný. „Večer
před koncem hlasování jsem
se podívala na Facebook a zjis-
tila jsem, že těsně prohrávám.
A tak jsem kromě přátel na Fa-
cebooku poslala odkaz na fo-
tografii i svým příbuzným,“
svěřila se výherkyně.

Nejen její snímek byl ovšem
odměněn. Z několika desítek
fotografií odborná porota vy-
brala ještě další dvě výherky-
ně. Kromě již oceněné Šárky
Vomočilové, která se tento-
krát umístila na druhé příčce,
si pro ocenění přišla i Lucie
Hutirová z třebařovské zá-
kladní školy a pro pomyslnou
zlatou medaili pak Aneta
Šmídlová z Horní Čermné. (kd)

Kulturní centrum zůstává stále bez ředitele
Pardubice – Kulturní cent-
rum Pardubice (KCP) bude
nadále bez ředitele.

Pardubičtí radní se roz-
hodli na základě doporučení
komise zrušit výběrové říze-
ní, ve kterém se utkali tři
uchazeči. KCP tak prozatím
dál povede Tomáš Urban.

Odbor školství, kultury a
sportu by měl v nejbližším
možném termínu připravit
zadání pro nové výběrové ří-
zení.

Nový konkurz
„Musím říct, že KCP funguje i
bez ředitele naprosto stan-
dardně. Tento týden jsme tře-
ba již plánovali Městské slav-
nosti na příští rok. V lednu
bychom chtěli vyhlásit nový
konkurz,“ uvedl náměstek
pardubického primátora Ja-
kub Rychtecký s tím, že nové
vedení města respektovalo
názor výběrové komise, která
doporučila první konkurz

zrušit.
„V komisi nepanovala sho-

da na vítězi, a tak nakonec vět-
šina členů byla pro zrušení
konkurzu,“ poznamenal Ja-
kub Rychtecký.

Do výběrového řízení se

přihlásili čtyři uchazeči, ke
konkurzu se nakonec dosta-
vili tři. Zrušení výběrového
řízení prý ale neznamená, že
by žádný z nich nevyhovoval.

„Doufáme, že se tito lidé při-
hlásí i do dalšího konkurzu,“

řekl náměstek primátora Jiří
Rozinek, který byl členem vý-
běrové komise.

Poslední ředitelkou KCP
byla Romana Vojířová (na
snímku). Ta ze své funkce od-
stoupila kvůli velmi silnému
mediálnímu tlaku, který na ni
vznikl poté, co se začala o fak-
tury KC zajímat policie.

Trestní oznámení na ve-
doucí pracovníky Kulturního
centra Pardubice podala bý-
valá primátorka Pardubic
Štěpánka Fraňková.

„Přistoupila jsem k tomu
poté, co jsem obdržela infor-
mace, které mě k tomu vedly.
Přislíbila jsem policii mlčen-
livost a informovala jsem
okrajově jen vedení města. Po-
licie si vyžádala kompletní
účetnictví, které jsme jim pře-
dali, a zároveň vedoucím pra-
covníkům centra policie za-
bavila počítače. Vyšetřování
stále trvá a nerada bych, aby
jej někdo mařil,“ dodala Ště-
pánka Fraňková. (dub)

Zpříjemněte si třetí adventní víkend
koncertem! Můžete pomoct lidem v Keni
Pardubice/Itibo – Už devět let v Keni Aleš Bárta a mnoho dal-
ších obětavých lidí pod záštitou humanitární organizace Adra
ČR provozují zdravotnické zařízení. Nemocnici v Itibo opako-
vaně podporují zdarma svojí prací i pardubičtí lékaři a studenti
medicíny. Keňa, země netušených možností, ale i velké chudo-
by, potřebuje ještě jednou naši pomoc. A jak jim lze pomoci? Tře-
ba na benefičním koncertu, který se bude konat už tuto sobotu
13. prosince od sedmé hodiny večerní v pardubickém kostele
svatého Bartoloměje. Výtěžek koncertu je určený pro nákup sa-
nitního vozu právě do nemocnice ve městě Itibo v Keni. Chtěli
byste se adventního koncertu zúčastnit? Pak soutěžte s námi!
Odpovězte do desáté hodiny dopolední na otázku: „Odkud po-
chází Aleš Bárta?“. Odpovědi zasílejte na e-mail marti-
na.vosahlova@denik.cz, připojte jméno, telefon a heslo: Itibo. (kd)

Soutěže Deníku

Pardubice budou v sobotu slavit Rockové
Vánoce! Chcete lístky zadarmo?
Pardubice – Milovníci dobrého rocku a dobrého moku, pozor!
Letošní Rockové Vánoce už se blíží! Už tuto sobotu, tedy 13. pro-
since, se brány Hobé music hall otevřou pro ty, co chtějí Vánoce
oslavit trochu netradičně – o dva týdny dříve a téměř bez koled.
Úderem sedmé hodiny večer se za mikrofony postaví Paragraf
219. Dvě hodiny poté ho vystřídá skupina Promile. Půl desátá ve-
čer už bude patřit hochům z Törra a vánoční šňůru ukončí kdo ji-
ný než Alkehol. A pak pořádná rockotéka až do rána! Chtěli bys-
te si přijít zapařit? Pak soutěžte s námi! Odpovězte do dnešní de-
sáté hodiny dopolední na otázku: „Kde se budou slavit Rockové Vá-
noce?“. Odpovědi zasílejte na e-mail martina.vosahlova@denik.cz,
připojte své jméno a příjmení, telefon a heslo: Hobé. (kd)

Otázka pro...

...nového pardubického primátora Martina
Charváta z hnutí ANO 2011
Jak chce město do budoucna spo-
lupracovat s podnikateli?
„Ideálním partnerem pro samosprá-
vu je Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje. Na setkáních
vedení města s hospodářskou komo-
rou je možné na odborné úrovni ko-
munikovat problémy města i podni-
katelů. Moje představa je, že bychom
na jaře udělali nějaký seminář nejen
s hospodářskou komorou, ale i další-
mi svazy a kde bychom mohli řešit
rozvoj Pardubic. Pro mě je to stěžejní
otázka. Jsem rád, že hospodářská ko-
mora prošla v tomto roce určitou katarzí a podnikatelé rovněž
vidí budoucnost ve spolupráci s městem. Konečně se snad opus-
tí vyjednávání po restauracích a začne se vše řešit na oficiál-
ních platformách, jak je to běžné na západ od našich hranic,“ od-
pověděl primátor Pardubic Martin Charvát (na snímku). (dub)

Neuniklo nám

Mikulášská družina si najde čas i krátkou
návštěvu divadla. I tady je čekaly děti
Pardubice – Mi-
kulášská družina
ve složení anděl,
čert a Mikuláš za-
vítala v neděli také
na malou scénu
pardubického di-
vadla. Ta byla totiž
plná dětí, které
právě shlédly
představení Zr-
zounkova dobro-
družství. Mikuláš
tak mohl začít
„úřadovat“ přímo
na jevišti... (sejk)


