
Stříteský prý o nabídky nouzi
nemá, chce ale také relaxovat
„Pokud bude zájem, tak rád pomohu ODS při jejím sebevzkříšení,“ řekl končící senátor
Pardubice – Po letošních ko-
munálních a senátních vol-
bách ztratil Jiří Stříteský
funkce senátora i pardubic-
kého zastupitele. Po dlouhých
letech tak nebude politika je-
ho hlavní pracovní náplní.

O nabídky mimo politiku
prý ale dlouholetý člen „ódé-
esky“ nemá nouzi.

„Mám řadu nabídek, ve kte-
rých bych mohl uplatnit své
zkušenosti. Z nich si vybírám,
ale především chci upřed-
nostnit svoji firmu, kterou
jsem v poslední době zane-
dbával. Začnu se také věnovat
svým koníčkům. Jsem už v
pokročilém důchodovém vě-
ku, takže je potřeba relaxo-
vat,“ nechal se slyšet končící
senátor Jiří Stříteský (na
snímku).

„Určitě neodmítnu jednu
nabídku, kterou jsem dostal.
Zatím ji nebudu specifikovat,
protože to nechci zakřiknout.
Je to poradenská činnost v
určitých orgánech. Takže
práce mám do budoucna
dost,“ podotkl Jiří Stříteský.

Stříteský se prý
nudit nebude
Po odchodu z horní komory
parlamentu by se prý Stří-
teský určitě nenudil, ani kdy-
by neměl řadu nabídek.

„I kdybych odmítl všechny
nabídky, tak mám pořád ještě
spoustu koníčků. Stačí, když
si vzpomenu na ty hory knih,
které mám doma a ještě jsem
je nečetl, nebo stovky
‚cédeček’, které jsem si ještě

neposlechl,“ pravil bývalý
pardubický primátor.

Z vrcholné politiky
se nestahuje
Ačkoliv ve vrcholných poli-
tických funkcích již Stříteský
působit nebude, neznamená
to, že by se z politiky úplně

stahoval.
„Já samozřejmě z ODS ne-

odcházím, takže pokud bude
,ódéeska’ chtít, tak jí rád po-
mohu při jejím sebevzkříšení.
Je to jedna z aktivit, které
bych se na regionální úrovni
rád věnoval,“ vysvětlil Jiří
Stříteský.

„Vrcholná politika mi chy-

bět nebude. Neříkám ovšem,
že se jí úplně zříkám. Já ji ur-
čitě budu někde zpovzdálí
sledovat. V politice mám řadu
přátel, se kterými budu situa-
ci konzultovat. V žádném pří-
padě nebudu stát stranou,“
konstatoval končící senátor
za Pardubicko a Chlumecko.

Lukáš Dubský

Kraj chce být přísnější v udělování grantů
Peněz je málo a žádostí mnoho, uvědomuje
si ředitelka České abilympijské asociace.
Pardubický kraj – S granty v
sociální oblasti mohou orga-
nizace v Pardubickém kraji
počítat i v příštím roce. Kraj
jim nabízí 17 milionů korun,
projekty ale bude přísněji po-
suzovat. Novinářům to sdělil
náměstek hejtmana Roman
Línek (KDU-ČSL).

„Jsme v složité situaci,
jsem rád, že granty, které byly
v návrhu, nebudou kráceny.
Jsme přesvědčeni, že organi-
zace dělají službu, která je po-
třebná a vítaná,“ řekl Línek.

Zároveň však dodal, že
granty dostanou jen ti žadate-
lé, kteří budou mít od obce po-
tvrzení, že služba je na jejich

území potřebná. Navíc budou
muset získat i od tamní obce
peníze na spoluúčast celého
projektu.

„O spolupráci s Pardubi-
cemi se nebojíme, ale děláme
bezbariérová střediska v
Chrudimi a Vysokém Mýtě a
tam by mohl být problém s fi-
nancováním,“ poznamenala
ředitelka České abilympijské
asociace Ivana Dolečková.

„Každá nezisková organi-
zace musí hledat víc zdrojů na
provoz a nové projekty. Spo-
léhat se jen například na Par-
dubický kraj nelze a je to i lo-
gické, peněz je málo a žádostí
mnoho,“ dodala. (čtk)

Na zimu se má připravit auto, ale také řidič
Pardubice – Na náledí v za-
táčce vám ustřelí auto. Prudce
sešlápnete brzdu a... „A je to ta
nejčastější chyba, kterou v ta-
kové situaci řidič udělá,“ kon-
statuje instruktor autoškoly
Aleš Hruška.

Příprava na zimu by totiž
měla kromě samotného vozu –
výměny kapalin a pneumatik
– zahrnovat také přípravu
samotného řidiče.

„Vyzkoušet si klouzání ně-
kde na parkovišti rozhodně
nestačí. Mnohem vhodnější je
se připravit ve speciálním
kurzu školy smyku, kde vás
krok za krokem povede in-
struktor,“ vysvětluje Hruška.

Školu smyku můžete absol-
vovat právě v Pardubicích.
Tréninkový ovál nabízí srov-
natelné podmínky s ostatními
dráhami v republice. Řidiči si
zde vyzkouší překážkovou
dráhu na ledu, délky brzd-
ných drah na mokru i ledu,

průjezd „namrzlou“ zatáčkou.
„Je důležité, aby se řidič

před zimou naučil znát cho-
vání svého vozidla ještě před-
tím než sníh vůbec napadne.
Zima je pro jízdu autem nato-
lik specifické období, že by ta-
kovou přípravu měl podstou-
pit každý a nezáleží na tom,
jestli je to řidič profesionál
nebo začátečník. Kurz je
vhodný pro jednotlivce i pro
zaměstnance firem třeba jako
teambuildingová aktivita,“
vysvětluje Hruška.

Zkušenosti získané na
okruhu mohou v ostrém pro-
vozu zabránit katastrofě.

„Vyhýbací manévr, kterým
se na ledu dokážete vyhnout
překážce, je složitý manévr,
který jde v podstatě i proti
přirozeným reflexům řidiče, a
proto se musí nacvičit na
cvičném ovále. Stejně jako
třeba ovládání auta ve smy-
ku,“ uzavírá Hruška. (sejk)
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Zítra se v pardubickém Kulturním
domě Hronovická koná koncert své-
rázného písničkáře, humoristy,
skladatele, dlouholetého člena di-
vadla Semafor a Jiřího Grossmanna
a vynikajícího vypravěče Josefa
Fouska. Součástí večera bude pro-
dej a autogramiáda knihy Dobré
jitro, člověče. Akce začíná v osm-
náct hodin. (red)

Soutěže o vstupenky

Máme pro vás volné lístky na J. A. R.!

Pardubice – Přední česká funkově-rocková skupina
J.A.R. vystoupí v úterý 16. listopadu v Pardubicích.
Původně se měl koncert ve Společenském a výstavním
centru Ideon konat už 27. října, byl ale přeložen. Pokud
chcete s Deníkem vyhrát lístky na toto vystoupení, od-
povězte na otázku, kdy byla populární kapela J. A. R.
založena? Správné odpovědi posílejte na e–mailovou
adresu pardubicky@denik.cz. Nezapomeňte uvést své
celé jméno, telefonní číslo (nejlépe mobilní telefon) a
také heslo „J.A.R.“. Vylosovaní výherci poté budou
neprodleně informováni. (red)

Chcete jít zdarma do cirkusu Jo–Joo?

Pardubice – Ještě dnes a zítra vždy od čtrnácti hodin
hostuje v Pardubicích nedaleko koupaliště Cihelna
cirkus Jo–Joo. Kdo chce zcela zdarma vidět artisty,
klauny či vycvičená zvířata včetně mnoha šelem, má
možnost si s Deníkem vysoutěžit volné vstupenky. Sta-
čí jediné – správně odpovědět na soutěžní otázku, která
zní: Jak se jmenuje ukrajinská artistka na visuté
hrazdě? Odpovědi posílejte na e–mailovou adresu
pardubicky@denik.cz včetně kontaktu na vás (nejlépe
mobilní telefon). Vylosovaní výherci budou včas vyro-
zuměni a dostanou od nás dvě volné vstupenky. (red)
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...náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka (KDU – ČSL)

„Rada kraje na svém po-
sledním zasedání rozhod-
la rovněž o podání nej-
vhodnější nabídky na Po-
skytnutí komplexního
servisu při vyhledávání a
doporučení nejvhodnější-
ho dodavatele zemního
plynu formou centrálního
zadávání. Byla vybrána
společnost eCENTRE, kte-
rá na základě výsledků
auditu současného stavu
odběru zemního plynu
připraví pro Pardubický
kraj vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na centrál-
ní odběr zemního plynu a následně provede výběr nej-
vhodnějšího dodavatele formou elektronické aukce.
Stejně jako v případě již provedeného centrálního ná-
kupu elektrické energie od této aukce očekáváme vý-
znamnou úsporu výdajů za nákup zemního plynu v ro-
ce 2011,“ informoval náš Deník náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek (na snímku). (red)

Kdo bude Pardubickému kraji centrálně dodávat zemní plyn?

Otázka pro...
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