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	 v	pondělí	10.11.2014	se	sešlo	ustavující	zasedání	zastupitelstva	Měst-
ského	obvodu	Pardubice	I,	které	vzešlo	z	podzimních	komunálních	voleb	.	
Jsem	rád,	že	jsem	opět	získal	důvěru	svých	kolegů	zastupitelů	a	byl	jsem	
zvolen	starostou	našeho	obvodu.	Mohu	tak	plynule	navázat	na	svoji	prá-
ci	v	minulém	volebním	období.	Uvnitř	tohoto	zpravodaje	najdete	výčet	
akcí,	které	se	podařilo	zrealizovat	v	roce	2014	a	které	připravujeme	na	rok	
2015.	V	této	době	pracujeme	na	přípravě	rozpočtu	městského	obvodu	
na	příští	rok	a	vzhledem	k	předpokládaným	příjmům	mohu	konstatovat,		
že	bez	dotací	budeme	mít	problémy	naše	záměry	realizovat.

	 Nicméně	spoléhám	na	zlepšení	spolupráce	velké	radnice	s	městským	
obvodem	 ve	 prospěch	 našich	 občanů.	 Budu	 i	 nadále	 dbát	 na	 to,	 aby	

Vážení a milí spoluobčané,

PŘEDSTAVUJEME 
nové zastupitele 
MO Pardubice I 
Rada MO Pardubice I:
Ing. arch. Jaroslav Menšík - starosta	(ANO	2011)
PhDr. Andrea Troníčková  - místostarostka	(ANO	2011)	
Mgr. Marie Hubálková - radní	(KDU-ČSL)
Vladimír Martinec - radní	(bez	PP,	za	SPP)
Ing. Jiří Lejhanec - radní	(Patrioti	Pardubic)

Ostatní zastupitelé: 
Bc. Alena Stehnová -	zastupitelka	(bez	PP,	za	ANO	2011)
Mgr. Filip Sedlák - zastupitel	(Naše	Pardubice)
Dušan Salfický - zastupitel	(ANO	2011)
Ludmila Ministrová -	zastupitelka	(bez	PP,	za	TOP	09)
Mgr. Libor Malý - zastupitel	(ČSSD)
Jiří Komárek - zastupitel	(ČSSD)
Ing. Petr Klimpl - zastupitel	(ODS)
Karel Hron - zastupitel	(ANO	2011)
Mgr. Klára Moravcová - zastupitelka	(PARDUBÁCI)
Mgr. Kateřina Snopková - zastupitelka	(bez	PP,	za	KSČM)
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celý	kolektiv	pracovníků	MO	Pardubice	I	zkvalitňoval	svoji	činnost		tak,		
abychom	 občany	 zbytečně	 neotravovali,	 ale	 abychom	 jim	 maximálně		
pomáhali	a	vytvářeli	stále	lepší	podmínky	pro	jejich	spokojený	život.		

	 Závěrem	mi	dovolte	popřát	vám	pohodový	advent,	krásné	a	veselé		
vánoční	svátky	plné	klidu	a	lásky	v	kruhu	vašich	nejbližších	a	do	nového	
roku	2015	vám	všem	přeji	hodně	štěstí,	zdraví,	mnoho	úspěchů	v	osob-
ním	i	pracovním	životě.

Zprávičky od „Veverků“
Na základní škole bratranců Vever-
kových nuda rozhodně nepřipadá  
v úvahu! Úžasným vytržením ze škol-
ní nudy, kdy se samozřejmě pilně 
učilo, opakovalo, psaly se prověrky 
a diktáty, byl druhý výlet pro rodiče 
s dětmi do Orlických hor spojený 
s akční bojovou hrou „Po stopách 
loupežníka Ledříčka“. Na trase če-
kalo dvacet více či méně záludných 
úkolů. Nejatraktivnějším se stal úkol 
číslo 15, bylo nutné přebrodit Divo-
kou Orlici. Nejdříve se nikomu do 
ledové vody nechtělo, ale po chvil-
ce se všichni do toho netradičního 
úkolu vrhli. Byla to velká zábava 
a někteří sušili mokré oblečení ještě 
v autobuse. Vůbec nikdo se na pod-
zim nenudil. 

Čtvrté	a	páté	třídy	strávily	 jedno	zářijové	do-
poledne	na	dopravním	hřišti	a	malé	děti	si	na	
zámku	připomněly,	co	jsou	dožínky.	Žáci	šes-
tých	a	sedmých	třídy	se	již	tradičně	zúčastnily	
teambuildingového	 kurzu	 v	 Bělči	 nad	 Orlicí.	
Kurzy	podle	názorů	dětí	přispěly	k	výraznému	
zlepšení	komunikace	ve	třídách,	zdálo	se	jim,	
že	si	více	rozumí	a	navzájem	si	naslouchají.	

Nejlepší	sběrači	z	jarní	sběrové	akce	navštívili	
Letiště	Václava	Havla	v	Praze	–	Ruzyni.	Sběro-
vou	akci	jsme	zopakovali	opět,	tentokráte	jsme	
do	sběru	zapojili	i	veřejnost	z	našeho	obvodu.	
Ve	 vybraných	 ulicích	 si	 s	 časovým	 předsti-
hem	třídy	rozdaly	a	vylepily	informační	letáky.	
V	den	sběru	děti	ze	„svých“	rajonů	sběr	sná-
šeli	ke	škole.	Každý	chtěl	nasbírat	co	nejvíce	
a	 vyhrát	 tak	 pro	 třídu	 zážitkovou	 akci.	 Žáky	
druhého	stupně	v	rámci	akce	POKOS	-	přípra-
va	občanů	k	obraně	státu		-	navštívili	vojáci	ze	

zahraničních	misí	a	děti	zažily	zajímavé	vyučo-
vání	 úplně	 jiných	 předmětů.	 Velikou	 atrakcí	
byly	ukázky	bojového	umění	musado.

Nejskvělejší	 listopadovou	 událostí	 již	 tra-
dičně	 byla	 noční	 hra	 Tajemství	 mysteria,	
tentokrát	 pod	 názvem	 Hříšní	 lidé	 města	
pardubického.	 Návštěvníci	 akce	 se	 pře-
nesli	 do	 minulého	 století.	 V	 překrásně	
a	 dobově	 nazdobené	 škole	 plnili	 zajímavé	
úkoly,	otvírali	kasu,	hráli	karty	a	skořápky,	hle-
dali	klíče,	 luštili	šifry,	snímali	otisky,	snažili	se	
vysvobodit	 z	 pout,	 pilovali	 mříže	 a	 podobně.		
V	závěru	byli	sladce	odměněni.	Akce	měla	mi-
mořádný	ohlas	u	všech	návštěvníků.

Jsme	 účastníky	 projektu	 Adopce	 na	 dálku,	
a	tak	jsme	se	po	celé	tři	měsíce	snažili	finančně	
podporovat	 našeho	chlapce	 Jeana.	Rozhodli	
jsme	se	udělat	 i	další	dobrý	skutek	a	zapojit	
se	do	akce	„Rebečina	křídla“.	Sběrem	víček	od	
PET	lahví	pomáháme	malé	Rebece,	která	od	
narození	 trpí	 Williamsovým	 syndromem.	 Bu-
deme	rádi,	když	se	do	akce	zapojí	i	veřejnost		
z	našeho	obvodu.	Mnoho	akcí	pořádáme	prá-
vě	společně	s	Městským	obvodem	Pardubice	
I,	kterému	velice	děkujeme	za	podporu.	

Chtěli	bychom	vás	co	nejsrdečněji	pozvat	na	
další	zajímavé	akce,	které	připravujeme.	Je	to	
především	multikulturní	ples,	který	se	uskuteč-
ní	23.	ledna	2015	v	ABC	klubu.	Na	odpoledne	
před	plesem	jsou	pro	děti	připraveny	i	tema-
ticky	zaměřené	multikulturní	workshopy.	Naše	
pozvání	platí	i	na	multikulturní	týden,	který	je	
plánovaný	na	duben.	

Za	pracovníky	i	žáky	naší	školy	přejeme	všem	
spokojené	vánoční	svátky	a	zdraví	a	štěstí	do	
dalšího	roku.	

„Veverkovi“

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta
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Vážení a milí spoluobčané, 

z našeho Zpravodaje jste zvyklí na to, že pravidelně zveřejňujeme seznam 
seniorů, kteří se dožívají významného životního jubilea. 

Vzhledem ke stávajícím výkladům Zákona o ochraně osobních údajů již 
nebudeme moci od Evidence obyvatel žádat jméno a datum narození 
těchto lidí, neboť by se mohlo jednat o zneužití citlivých údajů.

Rádi bychom však zachovali tuto tradici, stejně jako předání malé pozor-
nosti našim starším spoluobčanům, dovolujeme si tedy oslovit vás, příbuz-
né a přátele jubilantů.   

Prosíme vás, kteří máte ve svém okolí člověka, který trvale bydlí v našem 
městském obvodu a  v roce 2015 se dožije 80, 85, 90 a více let a chtěli byste 
spolu s námi udělat radost svému partnerovi, mamince, tatínkovi, babičce, 
dědečkovi, tetě, strýčkovi, kamarádce či kamarádovi – sdělte nám alespoň 
7 dnů předem jeho jméno, adresu a datum narození, abychom mu mohli 
jménem našeho pana starosty poblahopřát. Údaje nám můžete nahlásit 
osobně, telefonicky, písemně či prostřednictvím e-mailu na sekretariát 
UMO Pardubice I, paní Haně Matuchové, tel. č. 466 046 011,
e-mail: hana.matuchova@umo1.mmp.cz. 

Děkuji za vaši pomoc.
        

Ing. Gabriela Křížková
tajemnice UMO Pardubice I

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás upozornit, že dne 31.12.2014 bude úřad z provozních důvodů uzavřen. 

Děkujeme za pochopení. 

Charitní sociální šatník
Oblastní	 charita	 Pardubice	 provozuje	
sociální	 šatník	 pro	 lidi	 v	 nouzi	 z	 Pardubic	
a	 okolí.	 Shromažďujeme	 oblečení	 a	 obuv	
pro	 dospělé	 i	 děti,	 lůžkoviny	 a	 ručníky.		
Nejžádanější	je	ošacení	a	obuv	pro	děti	od	
6	do	15	let	a	pánské	boty	a	oděvy.	Máte-li	
doma	nějaké	zachovalé	věci,	které	už	sami	
nenosíte,	 nevyhazujte	 je.	 Přineste	 nám	
je	prosím	do	sídla	Charity	v	ulici	v	Ráji	č.	p.	

732.	Otevřeno	máme	od	pondělí	do	pátku	
od	6:30	do	15	hodin.	

Kontaktní	osobou	je	paní	Čevorová	
tel.:	775	296	843,
email:	info@charitapardubice.cz,
bližší	informace	najdete	na	webu	
pardubice.charita.cz/socialni-satnik.
Pomáhejte	nám	pomáhat.

Starosta	 pevná	linka	 mobil
Ing.	arch.	Jaroslav	Menšík	 466	046	009	 603	259	584
	 	
Tajemnice	 	
Ing.	Gabriela	Křížková		 466	046	007	 737	276	380
	 	
Kancelář úřadu	 	
Sekretariát	 	
Hana	Matuchová	 466	046	011	 603	458	428
	 	
ODBOR EKONOMICKÝ	 	
Bc.	Petr	Víšek
	-	vedoucí	odboru	 466	046	030	 603	458	429
Úsek ekonomický	 	
Miriam	Šotková	 466	046	031	 731	675	702
Martina	Tomanová	 466	046	032	 603	458	436
Jitka	Krátká	 466	046	033	
Pokladna	 	
Lenka	Kindlová	 466	046	037	 730	554	550
Podatelna,	ověřování	 	
Pavlína	Stuchlíková	 466	046	012	 731	675	701
	 	
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	 	
Hana	Pechmanová
	-	vedoucí	odboru	 466	046	040	 731	450	713
Úsek dopravy	 	
Ing.	Silvie	Vágenknechtová	 466	046	041	 731	450	714
Lenka	Bochová	 466	046	043	 603	458	434
Simona	Kaválková	 466	046	042	 605	227	752
Úsek životního prostředí	 	
Bohdana	Pešavová	 466	046	044	 734	821	524
	 	
ODBOR MAJETKU A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	 	
Lenka	Tobolková
	-	vedoucí	odboru	 466	046	050	 737	276	379
Petr	Janata
	-	vedoucí	oddělení	 466	046	051	 602	117	025
Úsek přestupků	 	
Mgr.	Ivana	Macharová		 466	046	021	 603	458	433
Pavel	Kupka	 466	046	022	 603	458	430

Úřad městského obvodu
Pardubice I   
U Divadla 828, 530 02  Pardubice 



Nezůstávejte s cukrovkou sami!
Cukrovka je civilizační choroba, u které má rozhodující  
úlohu při léčení sám pacient. Pokud ovšem má o diabetu 
potřebné znalosti. Poučení získané u lékaře se může vytra-
tit, takže záleží na samotném diabetikovi, jak získá znalosti 
potřebné k úspěšnému léčení. Koupí si knížky nebo bude 
získávat informace pomocí modernější techniky? Takové 
není mnoho. 

Je	zde	 i	 jiná	možnost.	Máme	totiž	v	Pardubicích	Svaz	diabetiků.	
Dokonce	dvě	územní	organizace.	Pro	diabetiky	našeho	obvodu	je	
vhodnější	organizace	č.	2	se	sídlem	Palackého	třída	č.	1949,	za	
kterou	podávám	tuto	informaci.	

Naším	hlavním	posláním	je	zdravotní	výchova	členů	a	hájení	jejich	
zájmů.	Pořádáme	edukační	schůzky,	na	kterých	přednášejí	lékaři	
příslušných	odborností,	diabetikové	a	diabetologická	sestra,	pět-
krát	ročně	se	scházíme	na	členských	schůzích,	jejichž	obsahem	je	
především	zdravotní	poradenství	a	organizační	otázky.	Každoroč-
ně	uskutečňujeme	rekondiční	pobyt	ve	vhodné	rekreační	oblasti.	
Pětkrát	ročně	vydáváme	Dia	Zpravodaj,	který	dostává	každý	člen	
zdarma	až	do	své	schránky.	Půjčujeme	odborné	knihy	z	naší	bo-
haté	knihovny.	V	rámci	pohybové	aktivity	organizujeme	vycházky,	
výlety	a	plavání.	Pro	ty,	kteří	si	rádi	povídají	se	svými	přáteli,	pořádá-
me	přátelská	setkání	bez	určeného	programu.	

Polabinské Gymnázium na Mozartově ul. 
otevře příští rok opět tři třídy!Zájemci	o	členství	se	mohou	přihlásit	na	členských	schůzích,	kte-

ré	se	konají	v	Domě	techniky	na	náměstí	Republiky,	zpravidla	ve	
středu	od	14.30	h.	Termíny	schůzí	lze	zjistit	v	Dia	Zpravodaji,	který	
naleznete	na	nástěnkách	diabetických	organizací.	

Přijďte	 mezi	 nás,	 kromě	 potřebných	 znalostí	 získáte	 i	 přátele,		
se	kterými	si	budete	rozumět.	

Bližší	informace	vám	poskytne	
předseda	SD	(tel.	č.	608	518	301)	
a	členka	výboru	
Václava	Brandejsová	
(tel.	č.	604	849	895).	

JUDr.	Václav	Krmenčík
předseda	

Nejen pro polabinské deváťáky a jejich rodiče máme dobrou 
zprávu. Pro školní rok 2015/2016 otevře naše gymnázium 
opět tři třídy, do kterých přijme 90 žáků. Přijímací zkoušky, 
které proběhnou ve středu 15. dubna 2015, budou složeny ze 
dvou písemných testů (český jazyk, matematika) s maximál-
ním možným ziskem 100 bodů. 

Součástí	 kritérií	 pro	 obě	 pardubická	 gymnázia	 budou	 i	 výsledky	 na		
vysvědčeních	na	konci	8.	a	v	pololetí	9.	 třídy	ZŠ.	Body	bude	možné	
získat	 také	za	úspěchy	v	olympiádách	a	soutěžích	a	za	aktivity	žáků	
nad	rámec	standardních	školních	povinností	(celkem	až	140	bodů).

Všechny	 zájemce	 o	 studium	 na	 našem	 gymnáziu,	 jehož	 hlavním	
cílem	je	poskytnout	studentům	všeobecné	vzdělání	a	připravit	je	kva-
litně	ke	studiu	na	vysokých	školách	v	ČR	i	v	zahraničí,	zveme	na	Den	
otevřených	dveří	 ve	čtvrtek	22.	1.	2015	od	14:00	do	18:00.	Přijďte	
si	 prohlédnout	 budovu	 školy,	 odborné	 učebny	 s	 moderním	 vybave-
ním,	nově	rekonstruované	a	modernizované	laboratoře	chemie,	fyziky	
a	biologie,	moderní	aulu	či	studentské	respirium,	setkat	se	se	studenty		
i	 pedagogy	 školy.	 Rádi	 Vám	 poskytneme	 podrobnější	 informace	 jak	

o	studiu,	 tak	 i	o	bohatých	aktivitách	školy,	úspěších	našich	studentů		
i	 rozmanitých	 projektech,	 které	 naše	 gymnázium	 realizuje.	 Od	 jara	
2015	získá	škola	také	„nový	kabát“	i	s	novými	okny,	čímž	se	dále	zvýší	
komfort	studentů	i	pedagogů.	Těšíme	se	na	Vás.

Mgr.	Marek	Výborný
ředitel	školy

více	najdete	na	www.gymozart.cz

Dokončené investiční akce letošního roku:

	 obnova	stromořadí	v	celé	ul.	Smilova,	které	bylo	napadené	škůdcem	
	 štítenka,

	 oprava	chodníku	v	ul.	Sezemická	v	části	od	ul.	Gebauerova	po	Pospíšilovo	
	 nám.,

	 rekonstrukce	dětského	hřiště	u	restaurace	Rybárna	u	Matičního	jezera,	
	 rekonstrukce	vnitrobloku	Karla	IV.	za	parkovacím	domem	–	I.	etapa,	
	 oprava	druhé	strany	chodníku	v	ul.	Benedettiho,
	 oprava	další	části	chodníku	v	ul.	Na	Okrouhlíku	(část	od	ul.	Schulhoffova	

	 po	ul.	Wintrova),
	 bezbariérová	úprava	přechodů	pro	chodce	U	Kostelíčka	v	trase	

	 do	Bubeníkových	sadů,
	 oprava	fontány	Smetanovo	náměstí,
	 oprava	fontány	Bubeníkovy	sady,

INVESTICE

Stanoviště VOK Den Přistavení Přistavení v týdnech

Bubeníkovy	sady	
-	Bulharská	x	U	Kostelíčka	 Pondělí	 9;	11;	13;	15;	16;	17;	19;	21;	23;	25;	27;	29;	31;	33;	35;	37;	39;	41;	43;	45;	47;	49;	51
Macanova	x	U	Marka	 Úterý	 10;	13;	16;	19;	22;	25;	28;	31;	34;	37;	40;	43;	46;	49;	52
Závodu	Míru	–	parkoviště	u	školy	 Čtvrtek	 11;	14;	17;	20;	23;	26;	29;	32;	35;	38;	41;	44;	47;	50
Židov	–	restaurace	Na	Haldě	 Pondělí		Středa	 9;	12;	14*;	16*;	17*;	18*;20*;	23;	24;	26;	29;	32;	35;	36*;	38*;	40*;	41*;	42*;	44*;	46;	47;	50	
Sezemická	–	nám.	Pospíšilovo	 Středa	 10;	12;	14;	16;	18;	20;	22;	24;	26;	28;	30;	32;	34;	36;	38;	40;	42;	44;	46;	48;	50
Bratranců	Veverkových
-	proti	parkovišti	(u	č.p.2337)	 Středa	 13;	17;	21;	25;	30;	35;	39;	43;	48
Bělobranské	nám.	 Středa	 13;	17;	21;	25;	30;	35;	39;	43;	48
Karlovina	za	parkov.	domem	 Středa	 15;	28;	41;	49
Závodu	Míru	–	Poseidon	 Úterý		 11;	23;	37
Spořilov	–	u	zábradlí	 Úterý	 10;	12;	14;16;	18;	20;	22;	24;	26;	28;	30;	32;	34;	36;	38;	40;	42;	44;	46;	48;	50;	52
Bulharská	–	u	rychlodráhy	 Čtvrtek	 15;	21;	37;	45
Bulharská	(Škroupova	x	Benedetiho)	 Pátek	 37;	42;	46;	48
Havlíčkova	 Čtvrtek	 9;	14;	23;	36;	49

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2015 
Podzim na Štefánikovce    
Podzim na Základní škole Štefánikova není v žádném přípa-
dě obdobím příprav na zimní spánek. Naopak, v říjnu a listo-
padu proběhly na naší škole tři projekty, které zaměstnaly 
nejen žáky, ale i učitele, a doufáme, že na ně všichni budou 
vzpomínat.

První	 akce	 je	 už	 tradiční	 –	 Hororový	 den	 vždy	 na	 konci	 října.	 Letos		
v	pátek	31.	10.	se	škola	proměnila	v	bránu	do	jiného	světa.		Už	ráno	
přicházely	do	školy	místo	žáků	prapodivné	bytosti,	které	si	odskočily	z	
hororů	a	strašidelných	knih,	večer		pak	vše	propuklo	naplno.		Pro	zá-
jemce	byla	v	budově	připravena	stezka	vedoucí	od	sklepa	až	po	půdu.	
Dvojice	ji	procházely,	hledaly	symboly	pro	vyluštění	tajenky	a	na	své	
cestě	potkávaly	duchy	mrtvých,	postavy	z	hororu,	kostlivce	či	děsivého	
klauna.	Na	půdě	se	pak	podepsali	všichni	na	listinu	odvážných.

				Druhý	projekt	nabídl	žákům	možnost	poznat	blíže	Pardubice.	V	pro-
jektu	Ulice	představovali	 	 	v	nápaditých	prezentacích		 jednotlivé	par-
dubické	ulice	a	náměstí.		Museli	si	zjistit	nejen	to,	proč	se	tak	jmenují		
a	přiblížit	historické	postavy	či	události,	ale	namalovat	výrazné	domi-
nanty	jednotlivých	míst.	Projekt	se	velice	povedl,	děti	zaujal	a	prezen-
tace	nyní	zdobí	chodby	naší	školy.	

	
			Třetím	projektem	jsme	si		chtěli	s	dětmi	připomenout	25.	výročí	udá-
lostí		17.listopadu	1989.	Využili	jsme	toho,	že	rodiče	i	prarodiče	si	tuto	
dobu	velmi	dobře	pamatují,	a	děti	dostaly	za	úkol	popovídat	si	s	nimi	
a	hledat	 společné	vzpomínky.	 	V	pátek	14.	 listopadu	 jsme	 	 věnovali	
dopoledne		projektům,	kdy		skupiny	zpracovávaly	okruhy	otázek	a	od-
povědí		(	kultura,	zboží,	svátky,	volný	čas	před	rokem	1989	apod.)	a		na	
závěr	formulovaly	význam	tohoto	dne	pro	další		vývoj	naší	společnosti.		
Od	listopadu	se	naše	škola	zapojila	do	projektu	OPVK	se	společností	
Scio	„Ianua	Linguarum	Reserata“	(=	„Janička“).	V	rámci	tohoto	projek-
tu	na	naší	škole	působí	jako	rodilý	mluvčí	kolega	Jeremy	Brown	z	Velké	
Británie,	který	povede	hodiny	konverzace	až	do	konce	školního	roku.

	 rekonstrukce	chodníku	v	ul.	Karla	IV.,
	 probíhá	oprava	chodníku	na	severní	straně	nám.	Čs.	legií.

Na příští rok plánujeme

	 zkoordinování	opravy	chodníků	v	ul.	Havlíčkova	s	opravou	plynovodu	
	 (mezi	silnicí	I/36	a	ul.	Nerudova),

	 vyřešení	odvodnění	ul.	Studánecká	a	Kotkova,
	 pokračování	II.	etapou	rekonstrukci	vnitrobloku	Karla	IV.	

	 za	parkovacím	domem,
	 zahájení	opravu	části	vnitrobloku	u	autobusového	nádraží	v	ul.	Palackého,
	 zahájení	regeneraci	sídliště	Závodu	míru,
	 upravení	vnitrobloku	v	ul.	Sezemická	za	čp.	1360	–	1363.

Pohádkový podzim
....má to listy a není to strom... - to byla hádanka, kterou ře-
šily děti z mateřské školy Závodu míru. To, že odpověď dala 
někomu více či méně zabrat vůbec nevadilo, protože úplně 
na všechny čekaly opravdu pohádkové dny.

Děti	se	seznamovaly	se	známými	i	málo	známými	pohádkami	a	po-
hádkovými	příběhy.	Poznávaly	život	rytířů	-	to	bylo	něco	pro	kluky!	
A	holčičky	-	ty	si	představovaly,	jaké	to	je	žít	v	době	opravdových	
princezen,	 jenž	 čekaly	 na	 svého	 rytíře.	 Najde	 tu	 správnou	 cestu	
k	jejich	vysvobození?	Musí	určitě	zdolat	nelehké	překážky,	právě	tak,	
jak	se	o	to	všichni	snažili	při	dobývání	„Rytířského	hradiště“	v	měst-
ských	lesích	v	Hradci	Králové.	Tam	princezny	i	jejich	ochránci	strávili	
krásné	podzimní	dopoledne.	Další	program	byl	určen	i	pro	tatínky	
a	maminky,	kteří	společně	s	dětmi	putovali	„Z	pohádky	do	pohádky“	
v	zábavném	odpoledni	plném	her,	písniček	a	soutěží.	Součástí	byla	
i	královská	hostina,	do	které	přispěly	nejen	naše	paní	kuchařky,	ale	
i	rodiče.

A	 úplně	 na	 závěr	 pohádkového	 podzimu.	 Víte,	 kde	 najdete	 snad	
nejvíce	 pohádkových	 postaviček?	 No	přece	 v	 knížkách☺.	 Tam	 nás	
dovedla	naše	hádanka	a	pohádkové	putování	zde	může,	ale	nemusí	
skončit...

Krásné	pohádkové	dny.
Mateřská	škola	Nábřeží	Závodu	míru


