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Chodci sbírali první body do extraligy
Letní atletická sezóna odstartovala v neděli 29. března. Zahájily ji v Olomouci soutěže družstev, když v rámci 49.
ročníku Olomoucké dvacítky v chůzi, proběhla soutěž chodců pro první kolo České atletické extraligy a to v chůzi na
10 km. Pardubický oddíl Hvězda SKP Pardubice má v nejvyšší české atletické soutěži opět zastoupení jak v kategorii
mužů, kteří již dva roky po sobě vybojovali celkově skvělou bronzovou příčku, tak i v kategorii žen, které také patří
k nejlepším českým atletickým týmům. V Olomouci se v rámci extraligy představili i čtyři sportovci atletického oddílu
Hvězda SKP Pardubice. Nejvyšší bodové skóre (11 bodů) v kategorii mužů vybojoval chodec Lukáš Gdula, který se stal
i celkovým vítězem závodu, když 10 km dlouhou trať zvládl za 42:42 min. Jeho oddílový kolega Michal Morvay obsadil
třetí příčku časem 43:31 min a získal tak pro hvězdu 8 cenných bodů. Třetím mužským zástupcem byl, věkem ještě
junior, Tomáš Gdula. Ten si v kategorii dospělých vedl velmi dobře, když obsadil celkově šestou příčku časem 46:04
min a přispěl do oddílové pokladnice dalším bodovým ziskem. Mezi ženami měla Hvězda pouze jedinou zástupkyni, jí
byla Monika Hornáková, které se vedlo také velmi dobře. Časem 47:48 min obsadila druhé místo, hned za
reprezentantkou Lucií Pelantovou a družstvu žen tak připsala prvních devět bodů. V Olomouci se představil ještě
jeden závodník Hvězdy, byl jím Jan Zajíc, který došel do cíle v čase 1:11:03 h a celkově mu v mužské kategorii patří 47
příčka. Kompletní výsledky najdete na www.atletika.cz.
Ing. Jan Kárníková

Oštěpař Jílek zahájil sezónu osobním rekordem
Oštěpař atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice
Jaroslav Jílek je v současné době na soustředění
v Jihoafrické republice. Předvedl zde velmi slibný
vstup do sezony 2015, když na atletickém mítinku
v Sasolburgu zvládl poslat své náčiní do
vzdálenosti 74,58 m. Od podzimu se připravuje v
tréninkové skupině Jana Železného a tato změna
mu evidentně velmi prospěla. V Sasolburgu
skončil druhý v osobním rekordu, za svým
tréninkovým kolegou a již jistým limitářem pro
MS v Pekingu, Jakubem Vadlejchem.
Ing. Jana Kárníková
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Běžec Dymák druhým nejlepším Čechem na půlmaratónů
V sobotu 28. března se v rámci běžeckého závodu “Sportisimo ½ maraton Praha“ konal i republikový šampionát na
této trati. Z pardubické Hvězdy se zde představil vytrvalec Pavel Dymák a vedl si velmi dobře. Pavel šel do závodu od
začátku na plno a pokus o skvělý čas mu vyšel. Do cíle dorazil jako 2. nejlepší český závodník a celkově mu patří
pěkné 23. místo. Časomíra se v cíli při jeho doběhu zastavila na hodnotě 1:08:05 hod. Kompletní výsledky najdete na
www.atletika.cz.
Ing. Jana Kárníková

Gdula je prvním pardubickým limitářem pro srpnové Mistrovství světa
v atletice
V rámci prestižního mezinárodního chodeckého závodu Dudinská padesátka 2015 – IAAF Race Walking Challenge se
opět konalo i Mistrovství ČR v chůzi na 50 km. Závodník atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice, Lukáš Gdula, si zde
počínal velmi dobře. Nejen, že se stal opět mistrem České republiky v chůzi na této trati, ale svým nejlepším osobním
výkonem 3:59:03 h pokořil i nominační limit pro srpnové Mistrovství světa. Je to skvělý úspěch tohoto, teprve
čtyřiadvacetiletého atleta.
Jeho mladší bratr Tomáš, který je věkem ještě junior, obsadil v chůzi na 20 km v kategorii mužů 13. příčku, když svou
trať zvládl za 1:43:11 h. Kompletní výsledky najdete na www.atletika.cz.
Ing. Jana Kárníková

Závodníci hvězdy zahájili sezonu na Polabských závodech
Tak jako každoročně, tak i letos, zahájili někteří závodníci atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice letní sezónu na
Polabských závodech. V Kolíně se na prvního máje představilo celkem třináct závodníků Hvězdy a řada z nich si vedla
velmi dobře. Osobní rekord a velmi kvalitní výkon předvedl oštěpař Jaroslav Jílek, který se od podzimu připravuje pod
vedením oštěpařské legendy Jana Železného. Již v Jihoafrické republice, kde se přes zimu připravoval, předvedl
zlepšení své výkonnosti a nyní v Kolíně posunul své maximum na skvělých 77,60 m. V závodě obsadil druhou příčku
za tréninkovým kolegou a reprezentantem Jakubem Vadlejchem. Kvalitní výkon předvedl i běžec Dominik Kubec,
který se představil vítězně na trati 3 000 m, když doběhl v čase 8:35, 40 min. Na prvních příčkách se dále umístily
kladivářka Kristýna Kroužková za 60,86 m a koulařka Barbora Tylichová za 11,50 m.
Z výsledků závodníků Hvězdy:
Muži: 400 m: 4. Miroslav Vinkler 49,87 s, 1 000 m: 4. Lukáš Secký 2:36,54 min, 9. Martin Pavliš 2:43,75 min, 10.
Michal Růžek 2:43,90 min, 14. Daniel Urban 2:51,85 min, 3 000 m: 1. Dominik Kubec 8:35,40 min, 4. Jan Janů 8:48,87
min, 7. Pavel Hladík 9:14,09 min, 8. Tomáš Procházka 9:23,14 min, koule: 2. Jakub Voplakal 13,65 m, oštěp: 2.
Jaroslav Jílek 77,60 m.
Ženy: koule: 1. Byrbora Tylichová 11,50 m, kladivo: 1. Kristýna Kroužková 60,86 m.
Kompletní výsledky najdete na www.atletika.cz.

Ing. Jana Kárníková
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Resslovka se zúčastnila Pardubické devítky
Za krásného počasí se dne 29. 4. konal další ročník běžeckého závodu Pardubická devítka, jehož součástí je i lidový
běh na 1,9 km. Naše škola se opět po roční přestávce zúčastnila tohoto nesoutěžního běhu. Podařilo se nám na start
přivést 250 běžců z řad žáků a rodičů naší školy! Převážně se jednalo o žáky prvního stupně, ale vypomohli i ti starší.
Tento počet nám přinesl 1. místo mezi dalšími zúčastněnými školami z Pardubic a okolí.
Všichni běžci si novou trať vedoucí historickým centrem města užili a pěkně si zasportovali. Děkujeme všem, kteří
nám svou účastí pomohli zvítězit, a podpořili nás. Jsme rádi, že můžeme mít společné zážitky i mimo školní budovu.
Za kolektiv pedagogů Radek Machatý

Ve zpravodaji o zpravodaji
V letošním roce se náš školní
časopis zapojil do krajské
soutěže "Školní časopis
2015",
kterou
pořádá
Občanské sdružení Altus.
Odborná porota složená z
profesionálních
redaktorů
vyhodnotila náš časopis,
který tvoří žáci spolu s
učiteli, jako nejlepší v dané
kategorii. Diplom za 1. místo
převzali zástupci pedagogů i
žáků 15. května 2015 v
redakci
Pardubického
deníku.
Součástí
slavnostního vyhodnocení
byla také návštěva redakce a
Českého rozhlasu.

Edison na Benešovce
V týdnu 11. – 15. května proběhl na ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí multikulturní vzdělávací projekt EDISON, který
rozšířil povědomí více jak 400 mladých lidí o státech jako jsou Mexiko, Čína, Singapur, Honkong, Indie a Ukrajina.
Sedm vysokoškolských studentů přicestovalo z celého světa, aby seznámili žáky 3. – 9. ročníků se svou zemí,
kulturními zvyklostmi a spoustou dalších zajímavostí. Celý týden probíhaly na škole prezentace stážistů, kdy měli žáci
příležitost rozšířit své vědomosti, pochopit kulturu cizích zemí i jednání odlišných národností a v neposlední řadě také
procvičit cizí jazyk, neboť celý projekt probíhal v angličtině.
Všichni byli plni očekávání a skrytého nadšení, jak učitelé a žáci, tak rodiny žáků, které na celý týden zástupce
jednotlivých států ubytovaly. Vše vygradovalo ve středu při příležitosti Global Village, kdy byly na školní zahradě
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prezentovány
jednotlivé
země
formou
tematických stánků a workshopů. Žáci, jež si
v průběhu předešlých dní na stážisty zvykli, dali
průchod svému ryzímu „já“ a při společných
aktivitách, jako byl ping pong s Číňanem
„Richardem“, soutěž ve fotbalových tricích za
asistence Mexičanů Francisca a Olivera či
společné psaní jmen čínskými znaky se
Singapurkou Zan Li, navázali s cizinci přátelské
vztahy. Od té chvíle zavládl na škole cizojazyčný
duch, angličtina byla slyšet na každém kroku a ze
stážistů se staly celebrity, které neměly nouzi o
rozdávání autogramů, společná fota a
náklonnost vyjadřující dárečky.
Škoda jen, že čas nejde zastavit. Jen co si na sebe všichni zvykli, přišel pátek a všichni se museli s lítostí, mnohdy i
slzami v očích, rozloučit. Benešovka společně se všemi jejími žáky a učiteli bude na projekt Edison ještě dlouho
vzpomínat. Dozvěděli se tolik nového, navázali nová přátelství a všichni do jednoho zjistili, jak potřebný je cizí jazyk a
jak krásné je, že jsme každý jiný.
Kdo ví, třeba v příštím roce na Benešovce poznají další krásná místa naší planety a obohatí své životy o nové přátele a
nezvyklé zážitky v rámci dalšího ročníku tohoto úžasného projektu.
Mgr. Kateřina Stehnová, učitelka ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí

Projekt EDISON na ZŠ Pardubice, Staňkova
Na jaře letošního roku v naší škole probíhal projekt Edison - Education.
Opportunity. Network.

Drive.

Internacionality. Students.

Znamená to, že nás navštívilo 5 stážistů, konkrétně z Číny, Vietnamu,
Taiwanu, Ukrajiny a Jordánska. Jednalo se o mladé lidi, kteří buď
právě dostudovali, nebo ještě studují univerzitu ve své rodné zemi a
k nám přijeli představit její tradice, kulturu, politickou a sociální
situaci.
Cílem projektu bylo seznámit děti s informacemi týkajícími se
rodných zemí jednotlivých stážistů. Cizinci s dětmi komunikovali
pouze anglicky. Měli připravené prezentace o zajímavostech, historii,
ekonomice, kultuře, zvycích a každodenním životě v daných zemích.
V naší tělocvičně probíhala tzv. Global Village – všichni cizinci měli svůj stoleček s věcmi typickými pro jejich zem.
Všechny třídy postupně „vesničku“ navštívily a užily si mezinárodní multikulturní atmosféru. Děti zde mohly vidět
součásti oděvů, hračky, hry, zkoušely přemísťovat lupínky čínskými hůlkami, fotily se, tančily, psaly vzkazy pro
jednotlivé cizince na jejich plakáty, atd.
Upřímně doufám, že projektový týden motivoval naše žáky k dalšímu učení cizích jazyků.
Mgr. Hana Novotná, ZŠ Pardubice, Staňkova 128
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Kam míří deváťáci z Resslovky
Protože již skončilo hlavní rozmisťovací řízení žáků 9. tříd na střední školy a učiliště, nastal čas shrnout si, kam se nám
naši žáci po prázdninách rozejdou za dalším vzděláním.
Tradičně jich největší množství-třetina, což je letos 20 chlapců a děvčat-odchází na gymnázia. Vzdělávání ve třídách s
rozšířenou výukou matematiky je totiž směřováno k tomu, aby byli tito žáci připravováni ke studiu na gymnáziích a
středních průmyslových školách. Své znalosti si ověřují i v olympiádách a i letos dokázali, že na gymnázia patří.
Probojovali se přes okresní kola do krajských a v konkurenci nejlepších žáků 9. tříd Pardubického kraje získali
většinou umístění do 5.místa (olympiády v českém jazyku, chemii, matematice, zeměpisu a programování).
Zbylé dvě třetiny se rozejdou do dalších 15 škol, takže máme budoucí chemiky, stavaře, zdravotníky, automechaniky,
ekology a např. pracovníky v cestovním ruchu.
Přeji všem našim absolventům, aby se jim v nových školách dařilo a té bývalé dělali jen dobrou vizitku.
Mgr. Gita Macháčková VP ZŠ J. Ressla Pardubice

Základní školy se zapojily do soutěže našeho zpravodaje
Redakce zpravodaje připravila pro základní školy městského obvodu soutěž na téma „Když se rozhlédnu kolem
sebe“. Tuto slohovou soutěž jsme připravili pro žáky 9. ročníků základních škol. Zde si můžete přečíst další příspěvky
žáků.

Svět kolem nás
Když vyjdete ven, co vidíte? Uspěchané lidi? Každý z nich skrývá neuvěřitelný příběh, který nikdy plně nepochopíme,
protože jsme jej na vlastní kůži nezažili, a když se na všechny ty lidi kolem podíváte pořádně, tak zjistíte, že jsou
všichni úplně jiní a přitom tak stejní. Všichni přece chceme to samé, chceme být šťastní. Ale kolik z nich je šťastných?
Z jejich tváří usuzuji, že málokdo a ani se jim nedivím. Taky bych nebyla šťastná, kdybych musela řadu let chodit do
práce, která mě ani nebaví, jen abych měla z čeho jíst. Nebavilo by mě žít tak stereotypním životem až do stáří a
umřít s tím pocitem, že jsem za svůj život nic nedokázala. A proto si chci najít něco, co mě baví a zdokonalovat se do
té doby než se s tím neuživím, ale základem je vzdělání. Bez toho nikoho nezajímáte. Každému z nás je předurčen
nějaký čas, který plyne tak rychle, že si to ani neuvědomujeme a je jen na nás, jak ten čas využijeme. Nikdy nevíme,
kdy náš příběh skončí, a proto bychom měli žít naplno. Podle našich snů. Není to jednoduché, ale rozhodně ne
nemožné. Každý člověk se narodil jako originál a je jen na něm, jestli originálem zůstane.
Terezie Traganová, ZŠ Staňkova, 9.A

Rozhlížím se kolem se sebe
Když se rozhlédnu kolem sebe a zamyslím se nad tím, jak jsem spokojená s životem ve svém rodném městě, zjišťuji,
že se mi tady líbí. Pardubice jsou místem, které nám nabízí vše, co potřebujeme.
Nachází se zde velké množství škol od mateřských až po univerzitu. Díky ní do našeho města zavítá i spousta cizinců,
kteří se tu rozhodli studovat. Na velmi dobré úrovni je síť zdravotnických zařízení v čele s Nemocnicí Pardubického
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kraje. V tomto areálu dochází neustále k modernizaci budov a vybavení, aby poskytovaly co nejlepší péči nemocným
lidem.
V našem městě bylo během několika let postaveno velké množství supermarketů a obchodních domů, které nabízejí
vše, na co si člověk vzpomene. Bohužel s tím souvisí i novodobý trend trávení volného času v nákupních centrech.
Lidé místo toho, aby se vydali do přírody, chodí po ochodech. Přitom je zde mnoho krásných míst na procházky i na
projížďky na kole. Velmi oblíbená je stezka podél řeky Labe.
Pardubice nabízejí také množství kulturního vyžití. Nachází se tu několik divadel, kin, galerií a knihoven. Velmi krásný
je i pardubický zámek a nedaleká Kunětická hora.
Naše město je ale známé především díky sportu. Každý určitě zaslechl o našem hokeji, Velké pardubické a Zlaté
přilbě. Tyto sporty nás proslavily i v zahraničí. Mně udělala největší radost rekonstrukce plaveckého areálu, protože
zde trávím při trénincích spoustu času.
Své rodné město mám ráda a kdykoliv někam cestuji, vždy se těším na návrat domů do Pardubic.
Michaela Navrátilová, ZŠ Pardubice, Benešovonám.590

Rozhlížím se kolem sebe
Pardubice – mé rodné město, město plné kultury a památek, jako je třeba známá Zelená brána, Pardubický zámek s
valy, kostel sv. Bartoloměje, Východočeské divadlo nebo Dům U Jonáše. Jsou také známé jako město perníku nebo
sportu, a to Velkou pardubickou nebo Zlatou přilbou.
Když se dnes rozhlédnu kolem sebe, uvidím tyto známé památky, ale také nově upravená místa. Jedním z nich je
zrekonstruovaný park Na Špici, kde najdeme nejen průlezky pro děti, ale i hřiště na různé míčové hry. Upravené
cestičky zde mohou využívat jak bruslaři, tak i cyklisté nebo běžci.
Další ozdobou Pardubic je třída Míru. Je určena především pro chodce, proto je tu městská doprava silně omezena.
Ráda ji navštěvuji, procházím nově upravenými obchody a posedím s kamarádkou v naší oblíbené cukrárně.
Právě probíhá revitalizace Tyršových sadů a tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I, kterou jsem navštěvovala jako
cvičenka už ve dvou letech. Těším se, až budou opravy dokončené a já budu moci nahlédnout do známých prostorů.
V době pánů z Pernštejna se Pardubice zapsaly do povědomí jako jedno z nejkrásnějších měst, vždyť se vždy říkávalo:
„Skví se jako Pardubice.“
Podle mého názoru jsou krásné i dnes a doufám, že budou zdobit naši zemi i pro další generace.
Hronová Klára, 9.A, ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590

Rozhlížím se kolem se sebe
Vždy, když někam přijedu a vyslovím název našeho města, všichni okamžitě reagují : „Á, perníkáři jsou tady!"
Pardubice jsou známé díky výrobě perníku, která má dlouholetou tradici. Dále toto město proslavily dostihy Velká
pardubická, plochodrážní závody Zlatá přilba a neméně známý je i pardubický hokej.
Když se tak kolem sebe rozhlížím, napadá mě myšlenka, co bych turistům v našem městě mohla ukázat. Prohlídku
bychom zahájili určitě u Zelené brány, která spojuje historickou část s novější. Při krásném počasí je z ní nádherný
výhled do našeho rovinatého kraje. Za ní se rozprostírá Pernštýnské náměstí s celou řadou vzácných domů. Většina z
nich je nově zrekonstruovaná v čele s pardubickou radnicí. Nejznámější stavbou je asi Dům U Jonáše, který je kulturní
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památkou. Dále můžeme projít historickou částí až k zámku, kde se nachází Východočeské muzeum a Východočeská
galerie. Zde se koná celá řada výstav. Podél zámeckých valů se vydáme zpět do centra Pardubic. Cestou mineme
Tyršovy sady, které v současné době procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Turistům bych určitě ukázala také
překrásnou secesní budovu Východočeského divadla. Poté bychom si prošli opravenou třídu Míru, kterou lemuje
množství různých obchodů a kaváren. Naši exkurzi bychom zakončili projížďkou po Labi na výletní lodi Arnošt z
Pardubic. Cestou je nádherný výhled na soutok Chrudimky s Labem a nedalekou Kunětickou horu.
Když se ohlédnu zpět, vidím, že se za několik posledních let vybudovalo v našem městě mnoho nového a spousta
historických budov se zrekonstruovala. Pardubice jsou podle mě městem, kde se lidem dobře žije.
Markéta Navrátilová, 9.A, ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590

Mávající clowni
Ve čtvrtek 30.4. navštívila 5. A dopolední
animační program Mávající clowni k výstavě
Svět, který se směje. V podmanivém prostředí
galerie v Domě u Jonáše s vynikající lektorkou
Veronikou Štěrbovou děti nahlédly do světa
manéží prostřednictvím obrazů a grafik
Františka Tichého.
Děti se seznámily s prostředím cirkusu 40. let
20. století, vyhledávaly mezi obrazy jednotlivé
cirkusové profese a dozvěděly se několik
zajímavostí ze života umělce. Dopoledne jsme
zakončili tvorbou cirkusové loutky ve výtvarné
dílně
Ing. Dagmar Ferjenčíková
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SLEDUJTE NÁS I NA INTERNETU
www.pardubice.euèÚřadè Městské obvody
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