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Vážení a milí spoluobčané,

 z nového volebního období již 
uplynuly téměř dva roky, skončily prázd-
niny a doba dovolených. Dovolte, abych 
se pokusil okomentovat současné dění z 
pohledu starosty.
           
 Dne 15. června jsme uspořádali 
dětský den v prostorách třídy Míru a parku 
Bratranců Veverkových. Mile mě pře-
kvapila hojná účast rodičů s malými 
dětmi. K pozitivním ohlasům občanů 
našeho obvodu přispělo jistě i nádherné 

slunečné počasí. Poděkování za organizaci této akce patří naší 
místostarostce, paní Marcele Jelínkové.
     
 Těsně před začátkem letních prázdnin jsme slavnost-
ně otevřeli  zrekonstruované sportovní hříště na Karlovině ve vni-
trobloku za parkovacím domem. Slavnostní program obohatilo 
utkání mužstev sestavených z čerstvých mistrů republiky v kate-
gorii minipřípravek z klubu Svítkov Stars.
 
           Koncem měsíce června jsme ve spolupráci s provozovateli 
letního kina hledali a našli adekvátní náhradní lokalitu za Tyršo-
vy sady, které se měly na základě usnesení městského zastupitel-
stva z 26.června rekonstruovat. Rekonstrukce však zahájena ne-
byla, neboť firma, která vyhrála výběrové řízení, odmítla převzít 
staveniště. Všechno zlé je pro něco dobré a tak jsme si společně 

ověřili, že existuje alternativa k tradiční lokalitě Tyršových sadů i 
do budoucna.
  V průběhu prázdnin jsme ve spolupráci s firmou Služby 
města Pardubic a.s. dokončili rekonstrukci vnitrobloku U Marka. 
Byla to třetí a poslední etapa v tomto vnitrobloku. 

 Sedmou a poslední etapou jsme dokončili rekonstruk-
ci vnitrobloku ohraničeném ulicemi Dašická a Ke Kamenci, areá-
lem veterinární kliniky a Gymnáziem Pardubice. Zhotovitelem v 
tomto případě byla firma Chládek a Tintěra.
       
            Před dokončením je nový přístupový chodník k diskotéce 
Gimlet a byla zahájena rekonstrukce dvou dětských hříšť ve vnit-
robloku za parkovacím domem v sídlišti Karla IV.
           
 Závěrem Vám všem chci popřát hezký podzim, dětem 
dobré výsledky ve škole, spokojené rodiče a prarodiče. Příští za-
myšlení starosty už bude mít vánoční a novoroční nádech. Tak ať 
se toho všichni ve zdraví dočkáme. 

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

dětský den zrekonstruované sportovní hříště  rekonstrukce vnitrobloku ulic Dašická a Ke Kamenci

před po
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Rekonstrukce stromořadí ve Smilově ulici
Stávající stromořadí kulovitých katalp ve Smilově ulici je v posledních letech předmětem  častých připomínek našich občanů, kteří 
upozorňují nejen na jejich špatný stávající stav, ale zejména kritizují nečinnost městského obvodu při řešení tohoto problému. Rádi 
bychom proto celou věc objasnili.
Toto stromořadí bylo vysázeno při příležitosti rekonstrukce celé ulice Smilova po roce 1990 a tehdejší  výběr stromů do ulic tohoto 
typu (úzká ulice, bez  pásů zeleně) byl velmi omezený. V této době se zdály být katalpy s kulovitou korunou ideálním stromem do 
uvedených podmínek. Ve městech se tento druh stromů vysazoval poměrně často a celkem  tyto stromy prospívají a nejsou v tak 
špatném stavu, jako stromy ve Smilově ulici.
Zde se jim ale opravdu nedaří, jejich zdravotní stav se rok od roku zhoršuje, k čemuž přispělo i  jejich napadení škůdci – štítenkami. 
Nepomohla ani pravidelná ošetřování chemickým přípravkem dle doporučení pardubické Státní rostlinolékařské správy, která úřad 
prováděl pravidelně od roku 2005. V rámci této péče byly natírány kmeny a větve stromů, protože celkový postřik nebyl z bezpeč-
nostních důvodů doporučen.
V roce 2010 jsem však museli konstatovat, že se stav stromů po všech stránkách zhoršil a další chemické zásahy by problém roz-
hodně nevyřešily. Z tohoto důvodu začal městský obvod připravovat celkovou rekonstrukci tohoto stromořadí od křižovatky s ulicí 
Jindřišská až po třídu 17. listopadu. Jedná se o poměrně finančně nákladnou záležitost, protože stávající stromy musí být zlikvido-
vány i s kořenovým  systémem,  pro výsadbu nových stromů musíme vybudovat ochranu stávajících inženýrských sítí a samozřejmě 
narušené povrchy chodníků okolo výsadeb musíme uvést do původní stavu.
V současné době se uvažuje o tom, že v roce 2013 proběhne celková rekonstrukce tohoto stromořadí Chceme ho nahradit novým, 
vhodnějším druhem stromů do našeho obvodu.
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Kosatec nabízí náruč. A nejen handicapovaným občanům
Rok činnosti oslavilo v týdnu od 3. do 7. září Integrační centrum sociálních aktivit, které 
vzniklo ve Sladkovského ulici v místě bývalých 
Výchočeských tiskáren. Moderní budova pomohla v činnosti České abilympijské asociaci 
(CAA). „Došlo k výraznému zkvalitnění a rozšíření našich aktivit. Máme k dispozici keramic-
kou, truhlářskou a šicí dílnu, tréninkovou restauraci a kavárnu, připraveny jsou tréninkové 
byty. Už v prvním roce činnosti byl hojně využíván velký společenský sál,“ říká Ivana Dolečková, 
ředitelka tohoto občanského sdružení, které už od roku 1997 pomáhá lidem s fyzickým, psy-
chickým, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, kognitivními problémy, po-
stižením vnitřních orgánů a lidem se sociálním znevýhodněním. 

Hned v prvním roce se nové zařízení, známé pod názvem Kosatec, zapsalo do povědomí ce-
lou řadou akcí. Nabídlo možnost nejen handicapovaným, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.
Na středeční oslavu ročních narozenin přišla do Kosatce s gratulacemi řada čestných hostů. 
Hejtman Radko Martínek popřál stejně pestrou činnost, jakou nabízejí květy kosatce, primá-
torka Štěpánka Fraňková zase „pevné finanční zdraví“ a senátorka Miluše Horská udržení vy-
soké rychlosti jako při raketovém startu.
Součástí slavnosti byla i návštěva Zbigniewa Czendlika, známého faráře z Lanškrouna: „Všich-
ni zainteresovaní by měli mít na mysli známou věc o vyspělosti každé společnosti hodně na-
povídá to, jak se stará o staré lidi a handicapované občany. Prostředí moderního komple-
xu mě příjemně překvapilo. Nabídka, kterou v něm CAA dává, je velkou šancí pro všechny.“
Stavbu Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích během jediného roku dokázala 

hradecká firma Stako, finance ve výši 54 milionů korun poskytly Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod a státní 
rozpočet České republiky. Pomohl i Magistrát města Pardubic, který výstavbu nového zařízení zařadil do Integrovaného plánu rozvoje města.
Roční výročí činnosti v novém zařízení si připomněla CAA celou řadou zajímavých akcí. V pondělí tu bylo etnovaření, v úterý trhy chrá-
něných dílen. Ve čtvrtek ožily návštěvníky keramická, šicí a truhlářská dílny. V pátek pak přišly na pořad populární zážitkové semináře, 
kde si široká veřejnost mohla vyzkoušet jízdu na vozíku nebo chůzi se slepeckou holí, tuto aktivitu připravilo pardubické TyfloCentrum. 

Klienty České abilympijské asociace můžete podpořit zasláním DMS KOSATEC na číslo 87 777.  Po odeslání SMS Vám bude odečte-
na částka 30,- Kč. Informace o možnosti podpory podává fundraiser CAA Bc. Roman Pešek na tel. čísle 774 554 728 nebo e-mailu 
roman.pesek@caacz.cz. Získané prostředky budou rozděleny podle potřeb klientů České abilympijské asociace, o.s. s ohledem na je-
jich konkrétní potřeby vždy tak, abychom přispěli ke zkvalitnění jejich života.

Česká abilympijská asociace o. s.
Filip Novotný
PR koordinátor, tiskový mluvčí
Sladkovského 2824
530 02 Pardubice
Tel.: 466 052 050
mobil: +420 774 554 709
filip.novotny@caacz.cz
www.caacz.cz
 
Česká abilympijská asociace podporuje osoby se zdravotním 
postižením prostřednictvím veřejné sbírky 
Kapka vody pro Kosatec, č.ú. 339 338/5500

Chcete pomáhat po celý rok?
Odešlete SMS ve tvaru DMS ROK KOSATEC na tel. číslo 87 777
Chcete poslat dárcovskou SMS?
Odešlete SMS ve tvaru DMS KOSATEC na tel. číslo 87 777

SLOUPEK
Galerií není nikdy dost. Ba někdy spíše platí, 
že galerií je stále málo. Tržní prostředí jim u 
nás moc nepřeje a každý, kdo se v dané ob-
lasti alespoň občas pohybuje, tak ví, že gale-
rie dnes jen těžko dokáže přežít bez občasné 
pomoci štědré ruky. Jenomže těch poslední 
dobou ubývá. Zkrátka, pustit se v této době 
do budování soukromé galerie by mohl lec-
kdo považovat za bláhové, či přinejmen-
ším za hodně odvážné. Máme kliku, že prá-
vě v našem obvodu se takové odvážné duše 
našly. Ten z vás, kdo ještě novou galerii Hell 
Yeah Gallery nezaregistroval, tak je to přímo 
naproti restauraci Plzeňka ve Smilově ulici.  
Nahlédnete-li dovnitř, zjistíte, že výstavní síň 
je malá a že místo důstojné chrámové ozvě-
ny na vás dýchne tvůrčí atmosféra mladých 
lidí, kteří nepochybují o tom, že svoje zámě-
ry dotáhnou do konce i bez štědrých mece-
nášů nebo eurodotací. V této době, kdy se 
bez evropských peněz pomalu ani nevyma-
luje jednotřídka,  už je takových nadšenců 
málo. Nazapoměňtě proto alespoň nahléd-
nout dovnitř, až půjdete kolem.  
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Rozhovor se sportovcem a členem sportovní komise města René Živným
René Živný je známý především ze sportovních kruhů. Jako reprezentační trenér bikrosu se zúčastnil olympiád v Pekingu i Londýně, aktivní
 je ale i v dalších sportech. V našem obvodě je členem Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu. Právě na sportovní témata jsme jej dnes 
vyzpovídali.

Máte za sebou již druhou olympiádu v pozici reprezentačního trenéra bikrosu, jaká je vlastně olympijská atmosféra, kterou běžní diváci znají jen z 
televize?

Olympijská atmosféra je úžasná, přál bych každému příznivci sportu, aby si mohl olympiádu vyzkoušet na vlastní triko. Olympiáda v Londýně
byl absolutní sportovní vrchol, diváci žili všemi sporty, na sportovištích se fandilo od začátku až do konce, celý Londýn olympiádou žil. 
Peking byl také překrásný, ale lidé v ulicích neřešili jen olympiádu, zřejmě měli svých starostí dost. V Londýně dýchala olympiáda na veřejnost 
z každého zákoutí. A pak naši slavní sportovci. Vůbec nejsou nafoukaní, jak se někdy v tisku objevuje. Bára Špotáková, David Svoboda, Jarda 
Kulhavý či basketbalistky, všichni jsou to báječní lidé, kteří nezkazí žádnou zábavu. Ona vůbec v olympijské vesnici panuje přátelská atmosfé-
ra. Musím říci, že olympiáda byl pro mě obrovský zážitek.

Bikros, jako olympijský spor, má svojí základnu také na území našeho obvodu.

Přesně tak, máme dráhu na sídlišti Závodu Míru, kde pravidelně nejen trénujeme, ale pořádáme řadu národních i mezinárodních závodů. 
V minulém roce to byl například závod olympijské kvalifikace, v roce 2013 pořádáme dokonce závod evropského šampionátu. Pan starosta 
Menšík je velikým příznivcem sportu a pravidelně se zajímá i o náš sport, což je velice potěšující. Člověku se po sportovní stránce pracuje hned 
lépe, když vidí, že politická garnitura sport v obvodu podporuje. My se na oplátku snažíme sportovně starat o co nejvíce dětí a  areál stále 
modernizovat. Za vše mluví skutečnost, že jsme nejpilnějšími pořadateli závodů bikrosu v ČR již po řadu let. Každý rok pořádáme minimálně
5 akcí národního a mezinárodního významu a dvě akce náborové.

Právě podpora sportu, ale i školství a kultury,  spadá do sekce komise Rady MO, které jste členem.

Je super, že mohu pomoci  v oboru, kterému rozumím. Navíc v komisi, kterou vede Andrea Troníčková jsou samí příjemní lidé a hlavně odbor-
níci v dané oblasti, to se pak člověk na každé zasedání těší. Náš finanční rozpočet je sice omezený, ale snažíme se rozumně podpořit smyslupl-
né akce v našem obvodu, které se týkají především dětí a mládeže. Právě přesvědčení dětí, aby sportovali, je mým velkým cílem do budouc-
na. V dnešní době počítačů je to sice složité, ale určitě ne nereálné.

Právě sport Vás dohnal až do politiky, kandidujete v nadcházejících Krajských vol-
bách.

Ona je to jednoduchá rovnice, čím více lidí v politice člověk zná, tím se mu 
daří sehnat více podpory právě pro sport dětí a mládeže. A právě tato pod-
pora se mi zdá, že byla v našem kraji v minulosti zanedbávána. Takový Libe-
recký kraj dává o hodně větší procento ze svého rozpočtu právě na podpo-
ru sportu. Jsem vedený jako číslo 4 na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj, 
kam mě nominovalo Sdružení pro Pardubice. V současné době je velice na ško-
du, že kraj nespolupracuje s Pardubicemi, jako největším městem v kraji tak, 
jak by měl. Finanční prostředky jdou často nerovnoměrně do jiných částí kra-
je a na nejlidnatější město se zapomíná. Proto pevně věřím, že pardubičtí vo-
liči mě podpoří a já mohu slíbit, že se pokusím tlačit na větší výsluní Pardubic 
z pohledu kraje.



Změny na ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRATRANCŮ VEVERKŮ
První školní den roku 2012 – 2013 zahájili na základní škole Bratranců Veverků slavnostním uvítáním prvňáčků na nádvoří školy za 
účasti asi třech stovek přihlížejících z řad žáků prvního stupně, rodičů, prarodičů a hostů. Záštitu nad celou akcí převzali primátorka 
města paní Štěpánka Fraňková a starosta našeho městského obvodu pan Jaroslav Menšík. Všichni prvňáčci byli svými třídními učitelkami 
ošerpováni krásnými stužkami, dostali pamětní list a od města Pardubic mnoho hezkých dárečků pro vzpomínku na svůj „velký den“.
Dlouholetého ředitele školy Martina Cabicara vystřídal ve funkci Leoš Šebela, který se nyní ve stručnosti pokusí nastínit svou koncepci 
rozvoje školy.

Vážení rodiče, milé děti a občané Pardubic,
jmenuji se Leoš Šebela, je mi 34 let a přicházím z vysokoškolského prostředí, z Univerzity v Hradci Králové, kde jsem posledních 6 let 
pracoval a sbíral cenné zkušenosti na tamní pedagogické fakultě. A právě tyto zkušenosti bych rád zúročil na této krásné škole. Na naší 
škole. Na škole, která má více než stoletou tradici. Na škole, kterou navštěvovali mnozí z vás. Na škole, kterou navštěvují třeba právě vaše 
děti.
Máme před sebou rok plný změn. Změn, které budou – jak pevně věřím – k lepšímu. Jedno se ale určitě nezmění – a sice téměř rodinná 
atmosféra této krásné školy. V průběhu roku nás čeká spousta úkolů, výzev a novinek, se kterými se budeme postupně setkávat. Společnými 
silami se nám je však podaří všechny zdolat. 
Strategickým cílem pro letošní školní rok je zlepšení image a výraznější profilace školy, dále pak navození otevřené komunikace se žáky, 
rodiči, partnery a veřejností, zlepšení informovanosti o dění na škole, vytvoření bezpečného prostředí plného vzájemného respektu a 
důvěry ale také utužení mezilidských vztahů. Společně chceme vybudovat školu, která je místem poznání, nových výzev, radosti a čet-
ných přátelství, místem, které „žije“…

Naprostým základem je vytváření a další vylepšování podmínek pro zkvalitnění výchovného a vzdělávacího procesu a získávání nových 
znalostí a dovedností všech žáků, včetně žáků zdravotně postižených, sociálně znevýhodněných i žáků se specifickými poruchami učení, 
případně žáků nadaných či talentovaných. V neposlední řadě budeme optimalizovat podmínky pro rozvoj žáků pestrou nabídkou zá-
jmové činnosti, exkurzemi, výlety, soutěžemi, kulturními akcemi, dále pak rozšiřováním poznatků získaných výukou, podporou činnostního
učení, čtenářské a finanční gramotnosti, zkvalitňováním výuky cizích jazyků a velkým důrazem na výuku informačních a komunikačních
technologií pro konkurenceschopnost. Začleníme etickou výchovy do výuky, důraz budeme klást na zlepšení komunikativních 
dovedností, podporu metod kritického myšlení a sociální tvořivosti, posílení složky kompetence k trávení volného času. K tomu budeme 
průběžně inovovat školní vzdělávací program tak, aby odpovídal moderním trendům a vzdělávacím potřebám našich žáků. 

Dílčím, nicméně velice důležitým cílem, je vhodně prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti, zajišťovat trvalý a plynulý přenos 
informací rodičům i veřejnosti prostřednictvím informačních schůzek, dnů otevřených dveří, webových stránek, informační vitríny, a 
médií, uskutečňovat kulturní, sportovní a společenské akce pro rodiče a děti, a do těchto akcí vtáhnout také veřejnost z našeho obvodu.
Závěrem bych chtěl popřát všem - žákům, pedagogům, zaměstnancům školy i veřejnosti - hodně úspěchů, spokojenost, pohodu a 
především pevné zdraví. Ať se nám školní rok 2012/2013 vydaří.

Mgr. Leoš Šebela
ředitel základní školy

Bratranců Veverků



   Letní kino má za sebou další vydařený ročník. Tisíce diváků si k němu našly cestu i na nové místo.

Říká se, že sedmička nosí štěstí. Pořadatelé Pardubického letního kina to po letošku mohou jen potvrdit. Přes počáteční nejistoty, kdy 
do poslední chvíle nebylo jasné, kde a zda vůbec budou tentokrát promítat, kdy jim vichřice hned na úvod zničila projekční plátno a 
počasí jim první týdny dělalo doslova naschvály, nakonec za sebou mají úspěšnou sedmou sezonu. 

„Letošní ročník byl opravdu poněkud divoký. Ještě týden před zahájením jsme netušili, zda vůbec proběhne,“ přiznává programový 
šéf letního kina Jan Motyčka. 

Ten nejprve musel čekat, zda zastupitelé celý projekt vůbec schválí a podpoří, a pak kvůli plánované rekonstrukci Tyršových sadů 
hledat nové místo. „Veliký dík patří starostovi prvního pardubického obvodu Jaroslavu Menšíkovi a všem lidem z jeho radnice. Nebýt jich, 
tak jsme snad promítat ani nezačali. Ještě týden před plánovaným startem jsme společně objížděli Pardubice křížem krážem a 
vybírali nejvhodnější prostory,“ nešetří chválou Motyčka. „Byla to pro nás velká výzva, připravit akci na celé prázdniny za pouhý 
týden. O to větší máme radost, že se nám to povedlo,“ vzpomíná už s úsměvem.

Po všech útrapách nakonec mobilní biograf zakotvil v blízkosti skateparku nedaleko nádraží. Toto místo se s odstupem času ukáza-
lo jako ta nejlepší volba. „Oproti minulým rokům jsme neměli žádné stížnosti na hluk a mnohem méně práce měla i městská policie,“
přiznává spoluorganizátor tradiční letní akce. A dodává: „Myslím, že jsme našli prostory, kde by už Pardubické letní kino mohlo 
zůstat natrvalo.“

Další osud oblíbené prázdninové atrakce teď budou mít ve svých rukách znovu zastupitelé. Ti budou opět rozhodovat, jestli se pro-
mítačky pod širou oblohou roztočí také za rok. „Byla by velká škoda, kdyby letní kino v Pardubicích skončilo. Když kvůli ničemu ji-
nému, tak proto, že je to jediné kino v celé republice, kde se může promítat Česká soda. Dokud tedy bude žít Pardubické letní kino, 
bude žít i tenhle kultovní film,“ říká s úsměvem jeho režisér a producent Fero Fenič.

Ten byl také jedním z dvojice velkých filmových osobností, které si během prázdnin našly čas a přijely se osobně do Pardubic podí-
vat. Druhou slavnou tváří byl legendární režisér Juraj Herz, který na východě Čech představil svůj zatím poslední film Habermannův mlýn.

„Letní kino má své zvláštní kouzlo. Lidé jsou tam pospolu, sedí v přírodě a navíc v dnešní době sledují skvělé filmy v poměrně vyso-
ké kvalitě. To pardubické má navíc osobitou atmosféru,“ vysvětluje svoji náklonnost ke zdejšímu biografu Herz, který v posledních 
letech odmítá pozvání na takové akce, jako je třeba karlovarský filmový festival.

„Pardubice mám rád. Jezdím sem pravidelně. A pokud o mě pořadatelé Letního kina budou stát, rád přijedu i příště,“ slíbila legenda 
českých hororových snímků, která od diváků po projekci sklidila veliké ovace.

Ostatně s návštěvností mohou být pořadatelé tohoto ročníku také 
spokojeni. Přestože první polovina července doslova propršela a 
stejně tak závěr srpna, fanoušky filmu to neodradilo a na každé 
promítání jich dorazily stovky.

„Mezi nejúspěšnější tituly patřila určitě Doba ledová 3 nebo Pro-
budím se včera,“ doplňuje Jan Motyčka. „Myslím, že i po téhle 
stránce šlo letos o úspěšný rok,“ uzavírá spoluorganizátor prázd-
ninového biografu. 

Dvaapadesát kvalitních filmů během dvou měsíců, navíc úplně zdar-
ma, desetitisíce spokojených diváků, taková je tedy závěrečná bilan-
ce sedmého ročníku Pardubického letního kina. Kulturní akce, ja-
kou mohou Pardubákům jinde v republice jen a jen závidět.

Divoký začátek, šťastný konec



Pardubičtí divadelníci zahájili svou 103. divadelní sezónu, od 
konce srpna na jevišti „oprašují“ stávající inscenace z reperto-
áru a začali zkoušet i dvě inscenace nové. Na Malé scéně reži-
sérka Tereza Karpianus připravuje pohádku Perný pernštejnský 
den, kterou pro pardubický soubor sama i napsala. V pohádko-
vé taškařici o tom, co se stane, když se při prohlídce hradu Pernštejn 
zmocní zlobivý mazaný kluk kouzelného zvonečku a nejhez-
čí holky na hradě, budou hrát Ludmila Mecerodová, Martina 
Sikorová, Petr Borovec a Alexandr Postler. 
„Děti budou spolu s hašteřivou dvojicí putovat časem a seznámí se 
s bizarními i obdivuhodnými postavami pernštejnské historie. Za-
žijí krocení mýtického zubra, proměnu odvážné dcery hradního 
pána v Bílou paní, osudnou bitvu s hromotluckou švédskou armá-
dou a ověří si, zda mají vlastnosti pravého šlechtice. Slibujeme, že 
nudě při poznávání dějin bude odzvoněno!“ láká na pohádku reži-
sérka Karpianus, která je podepsaná už pod úspěšnou komedií 
Utíkej, Váňo, utíkej! aneb Velká divadelní steeplechase. Premiéra 
se uskuteční v neděli 7. října od 15.00 hodin.
Jeviště Městského divadla nyní patří zkouškám Shakespearovy 
tragédie Richard III., kterou s Martinem Mejzlíkem v titulní roli 
režíruje Zdeněk Dušek, jehož jméno pardubičtí diváci také dob-
ře znají díky oblíbeným komediím Úžasná svatba, Černá komedie 
či Racek.
„První a nejslavnější tragédie velkého alžbětince Williama Shakespeara 
navazuje na cyklus jeho historických her, ale autor se v ní mnohem 
víc než dějinnými fakty zabývá povahokresbou samozvaného stát-
níka, který pro vlastní zájmy neváhá zničit nikoho, což výsledně 

zničí jeho. O tom, jaký byl panovník Richard III. ve skutečnosti, ve-
dou historikové spory a dohady už přes pět století, Shakespearova 
hra o něm je však nadčasovým a obecně platným obrazem zrůd-
né metodiky uchvacování moci,“ přibližuje dramaturgyně Jana 
Pithartová. Na premiéru divadlo diváky pozve v sobotu 13. října.
Během sezóny Východočeské divadlo uvede ještě sedm dalších 
titulů – Molièrova Dona Juana, současnou britskou komedii Holky 
z kalendáře, francouzskou absurdní hru Pokusní králíci, kterou 
měli diváci možnost zhlédnout v podobě scénického čtení již 
loňskou sezónu, Simonovu komedii Apartmá v hotelu Plaza, de-
tektivku Agathy Christie Poslední víkend, jednu z nejlepších ko-
medií všech dob Charleyova teta a muzikál na Kunětické hoře 
Balada pro banditu.
„Součástí dramaturgického plánu bude také pokračování úspěš-
ného činoherně-hudebního projektu pro školní publikum Tisíce 
let hudby z pera flétnistky Komorní filharmonie Pardubice Martiny 
Čechové. Pokračovat budeme i v představování různých proudů 
současné světové dramatiky na Malé scéně ve dvoře. Opět připraví-
me pět novinek formou scénického čtení. Ovšem toto označení již 
k našim výsledkům tak docela nepatří, neboť čím dále více se ten-
to projekt vyvíjí směrem k propracovanějšímu inscenačnímu tva-
ru. Proto tento projekt současné dramatiky obdrží nový název Malé 
inscenační projekty světových novinek,“ doplňuje dramaturg 
VČD Zdeněk Janál. 

Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD

Východočeské divadlo vstoupilo do 103. divadelní sezóny

Nová galerie na jedničce má za sebou první vernisáž
Výstavní síň dvou mladých umělkyň Nancy Page a Daniely Lebedové Hell Yeah Gallery ve 
Smilově ulici má za sebou nejen první čtvrtletí činnosti, ale také první výstavu. Zářijová
vernisáž představila návštěvníkům práci mladého pardubického výtvarníka Zdeňka 
Líbala. Výstava prací nazvaná Pod jablky přinesla celkem patnáct olejomaleb a jednu plas-
tiku. Malby jsou ve stylu expresivního kubismu a jejich tématem jsou lidské postavy.
„Vernisáž pro nás byla dobré ohodnocení naší práce, i když první den přišli zejména obdivo-
vatelé z přátelských a rodinných kruhů. Ale už nyní máme zadané další dva termíny na vý-
stavy v naší galerii. Nejprve to bude grafik Pavel Sršeň, jehož každá příběhová kresba ob-
sahuje také báseň. Po něm bude následovat výstava fotografií Jitky Havelkové,“ řekl Nan-
cy Page. 

JITKA HAVELKOVÁ – Pozdravy z jiných světů, výstava fotografií
Datum a místo narození - 1984 v Pardubicích
Vystudovala religionistiku na Pardubické Univerzitě a judaistiku Na Karlově Univerzitě. 
Fotit začala před deseti lety se zrcadlovkou Zenit na film, teď fotí digitalním Canonem. 
V současné době bydlí a fotí v Praze, kde také sbírá inspiraci pro své fotografie jejichž mo-
tivy jsou obyčejní lidé a prostá krása samotné Prahy.
„Focení pro mě není jen koníčkem, ale spíš výrazem snahy zachytit něco, co jde jen těžko popsat slovy.“



Termín konání: 
12. října 2012 v době od 14.00 hod do 22.00 hod
a 13. října 2012 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

• Voličem je státní občan ČR, který nejpozději  druhý
  den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému
  pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 
• Místo konání voleb a příslušnost k volebnímu 
 okrsku můžete ověřit na přiloženém seznamu
  nebo na  tel.: 466046011 nebo na www.pardubice.eu
  (sekce digitální mapa města).
• Volič může požádat do 12. října 2012 do 11.00 hodin
  ze závažných, zejména zdravotních, důvodů náš
  úřad na tel. 466046011 (a v den voleb příslušnou
  okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat
  mimo volební místnost. 
• voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede
  dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
  volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
• Zásady hlasování:
 -   každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné
 -  volič po příchodu do volební místnosti prokáže
  svou totožnost a státní občanství České republiky
  platným občanským průkazem nebo cestovním
  pasem České republiky
 -  volič, který se dostavil do volební místnosti s 
 voličským průkazem, je povinen tento průkaz 
 odevzdat okrskové volební komisi

• Způsob hlasování: po obdržení úřední obálky
  vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
  lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden
  hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá
  do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového
  čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže
  hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
  dává přednost. Jiné úpravy nemají na posouzení 
 hlasovacího lístku vliv. Poté volič osobně vloží 
 úřední obálku s hlasovacím lístkem před komisí do
  volební schránky.

Voličské průkazy 
• Pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
  může volič (občan MO I) požádat o vydání voličského
  průkazu, a to na Úřadu městského obvodu 
 Pardubice I, sekretariát starosty a tajemnice, 
 paní Matuchová (tel.: 466 046 011)  S voličským 
 průkazem lze volit pouze ve volebním obvodu 
 spadajícího do územního obvodu Pardubického
  kraje.
 Žádost lze podat - písemně s ověřeným podpisem
  žadatele, žádost je nutno doručit nejpozději 5.října
  2012 na adresu Úřadu městského obvodu Pardubice I, 
 U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE. Ověření podpisu
  na obecních úřadech je osvobozeno od správního
  poplatku nebo  osobně nejpozději 10. října 2010
  do 16.00 hodin 

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

   

UPOZORNĚNÍ 

Ve dnech 26. 9. - 30. 9. 2012 bude uzavřena ulice Labská z důvodu 

rekonstrukce příčného zpomalovacího prahu. 

Děkujeme za pochopení 


