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Pardubický park Na Špici je Muzikál odstartoval
^

Týden s Montessoríhvězdou evropských projektů Pardubice - Knížka Malý mi," říká Marcela Žákova,
princ a muzikál? Tato možná učitelka polabinské školy ar ^>

Stavba roku 2015 Pardubického kraje se může pyšnit i titulem Hvězda Severovýčhodu těžko představitelná kombi- zakladaťeUsa Montessori
nace zahájila ve Východočes- vzdělávání v Pardubicích.F

kém divadle v Pardubicích tý- Kampaň vybrala už přes 70
Pardubice -Pardubický park denní akci, při které se yeřej- tisíc korun. "Texty jsou skvě-Na Špici má na kontě další nosti představují Pardubická lé, vtipné a mají svou poeti-
úspěch. S přehledem zvítězil v yzdplávací zařízení spojená s ku," podotýká autor hudební
hlasování veřejnosti o nej- Montessoripedagogikou. části Michal Mareda.
zdařilejší projekt podpořený. Muzikál Malý prmc, který
Evropskou unií v regionu Se- Muzikál Malý princ ^"pí,eS^n^,'i,I%tJl;verovýchod, tedy v Liberec- vení Jaroslava Duška Čtyři
kém, Královéhradeckém a PuUiodinovy muzikál Malý dohody, sklidil zasloužený po-
Pardubickém kraji. Stavba princ vytvořili žáci Montes- tlesk. Diváci ocenili nejen.
roku 2015 Pardubického kraje sori tříd Základní školy Póla- chytlavé písně, ale také cho-
se tak může pyšnit i titulem biny l. "Malého prince pře- reografii a nasazení školáků.
Hvězda Severovýchodu. četli étvrťáci a páťáci a vytvo- i

řili deset textů., které se zpe- Týden s MontessoriDalší ocenění vákovi Michalovi Maredovi z nť

Vypsané fixy povedlo skvěle Týdenní akce pokračujel,

"Jsem rád, že park Na Špici zhudebnit. Společně teď uši- workshopy, přednáškami i zá-
získal po titulu Stavba roku i lují o získání prostředků na . žitkovými dny v Montessori
ocenění veřejnosti. Je to dů- natočení cédécka na startova- školách. Týden s Montessori
kaz toho, že máme být v Par- čím portále Hitffit. Naplňují pák vyvrcholí v sobotu 17. říj- /

dubicích na co pyšní a zejmé- tak heslo Marie Montessori: na konferencí pro laickou i od-
na že lidé jsou s parkem spo- Pomoz mi, abych to dokázal hornou veřejnost v Hudebním
kojeni a rádi zde tráví čas. Zdá sám. Tentokrát je trochu ob sále Pardubické radnice.
se, že je pro ně skutečně měněné: Pomoz " nám, Podrobnosti najdete na
hvězdou a už jen kvůli tomu abychom to zvládli nahrát sa- . webuwww.montepce.cz. (kps) <

jsem rád, že se tento projekt ^

uskutečnil," řekl primátor
Pardubic Martm Charvát.

Webovou anketu uspořá-
dala Regionální rada regionu
soudržnosti Severovýchod,
jejímž prostřednictvím bylo v
posledních osmi letech z Re-
gionálního operačního pro-
gramu Severovýchod spolufí-
nancováno zhruba 700 pro- ,ť

jektůzameřenýchnapodporu PARDUBICKÝ PARK NA ŠPICI získal titulHvězdaSeveroyýchodu.Ilustracni foto: archiv DeniKu
rozvoje mest ^ obcí, cestovní- *

ho ruchu, modernizaci silnic hlasování získal 20,5 procenta ho useku Pardubické radnice. "Zároveň byla vybudována
druhé a třetí třídy anebo roz- hlasů a s ním i hvězdný titul. Park Na Špicí prošel roz- lávka pres Chrudimku; lodě-
vo^sp(duprace mezi školami a Obstál v takové konkurenci, sáhlou obnovou která přišla nice a následně cesta podél ře-
podnikateli. jakou je například zrekon- na 35,6 mUionu korun, v lon- ky, díky níž je park propojen s

Dvacet nejzdařilejších, něj- struované Palackého náměstí ském roce. Kromě úprav žele Tyršovými sady a pardubic l

 ^?^1^1Í^Í^ i.^p^^' L??^?,'xoÍ??XT-Il?.^?^y.eIl't ?-e^.-CTStzde,%?ost^ve:n,pa' I^y?1 zamkem- Zhruba rok po
?.ě%^?^oie^ů'-kÍeré^rb^?' historické budoj.y YKuksu cí yilon, se spciáÍníi> zázemím, dokončení je park jednou z
ia"Sn^'',SkJ.eftnfle KS2Smv.mé-šutea?7  raSU...Bnbomou,a:SU>m: n.Jv^IT<,^;>kn>.c-:ucházelo o titul Hvězda Seve- v Hradci Králové," konstato- přibyly venkovní tělocvičny a níchzón v Pardubicích," uza- MUZIKÁL MALÝ
rovýchodu. "Park Na Špici v vala Nataša Hradní z tiskové- dětskéhřišťe; vřela Nataša Hradní, (pád) v Pardubicích Ty
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Sbírka pro uprchlíky pokraěuje.
Vítané je hlavně zimní oblečení

Sbírka pro
uprchlíky

Co je potřeba?
pláštěnky (stačí úplně obyčej-.

ne)
boty - sportovní, pevné, v dob-.

rém stavu, mohou být i tenisky
(zejména jsou třeba pánské, těch
máme nejméně) - boty jsou
nejakutnějšť, lidé často pňcházejf
jenvžabkách /

zimní bundy a kabáty.

UPRCHLÍKY v Evropě čeká zima. Foto: Deník/Martin Divíšek svetry, mikiny.

teptáky, tegfnyl
.

t

čepice, rukavice, šály.

Pardubice - Další pomoc pro Všechny vybrané věci po-
pásky (nebo něco, co se jako.

uprchlíky se chystají vypravit veze jedna z dobrovolnic do
pásek dá použit)dobrovolnici v pátek z Pardu- chorvatské vesnice Bapske.

nové ponožky.

bič. Sbírku organizuje Rodin- "Podle toho, co sledujeme,
batohy, ruksaky, IKEA tašky.

ne centrum Kašpárek._ Její tak aktuáhiě asi nejvíce hoří
hlavní důvod je počasí. Záda- problém právě v Chorvatsku. dětská nosítka, klokanky.

<

četovky, baterky.

ne je hlavně zimní oblečení. Proto druhou várku pomoci AAA, AA baterie.

"S, klesající teplotou je po- . směřujeme právě tam, infor-
plastové kelímky (0,1 a 0,3 děl).

třeba pomoci lidem na cestě muje Olga Pavlů. l

plastové lžičky.

ještě naléhavější. Po úspěchu Sbírka potrvá do pátku 16.
kvalitní izolepy (gafa).

prvnísbírky, kdy jsme vybra- října. Věci můžete nosit do Ro-
reflexnf vesty. ^

li čtyři plně naložená auta, po- dinného centra Kašpárek na
pracovní a gumové rukavice.

-kracujemes další, která je ten- adrese Josefa Ressfa 2278 v
(velikosti M, L a XL)tokrát zaměřená hlavně'na Pardubicích každý den od 7 do

náplasti, dezinfekce na ruce s.

teplé oblečení a obuv," říká re- 16 hodin, případně i jindy po etanotemditelka Rodinného centra telefonické domluvě na mó-
plastové pytle (2001 a větší). t

Kašpárek Olga Pavlů. biblím čísle 604 273 946. (šejk)ť

Bohdaneč uvítá
.iraplVáss ita! ťomQieme Vám najít toho správného partnera. Rybičky 48
fe Vám ví, lez 30 let? Přijďte mezi nás v sobotu24.10.2015

4c rdHtíickét^DTOMUAil.tiNwkwUa&Í. Lázně Boh, tanec- V Zá-


