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Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Úspěšného lingvistu Matyáše Medka ocenila Jana Pernicov á

(3.9.2013)

Pardubice  – Lingvistika jako v ěda se u nás teprve rozvíjí a tak zpráva, že student  pardubického Gymnázia Mozartova Matyáš
Medek získal t řetí místo na mezinárodní olympiád ě student ů v Manchesteru, byla velmi p řekvapivá. Nadaného studenta, jeho
učitelku angli čtiny Vendulu Lensmith a ředitele gymnázia Marka Výborného proto p řijala ve své pracovn ě náměstkyn ě
hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová. Jako po děkování za reprezentaci kraje a školy p ředala úsp ěšnému lingvistovi
poukázku na nákup knih.
     „Je to velká radost slyšet o takových úspěších. Na čtyřletých gymnáziích si občas stěžují, že ti nejlepší studenti jsou přebraní
v osmiletých gymnáziích, ale je vidět, že když má někdo talent, může ho úspěšně rozvíjet i tady,“ konstatovala Jana Pernicová.
     Student 4. ročníku gymnázia se k lingvistice dostal vlastně náhodou, když přišla jeho učitelka angličtiny s nabídkou na účast
v soutěži. „Mnoho času na přípravu nebylo, vlastně jen 36 hodin,“ prozradil Matyáš, který se učil dalšími úlohami v dalších kolech.
Nakonec v republikovém kole už nenašel přemožitele a tak byl jedním z členů české delegace, která vyrazila na 11. Mezinárodní
lingvistickou olympiádu do britského Manchesteru. „V této disciplíně je potřeba mít nejen jazykový, ale také trochu matematický talent,“
říká Vendula Lensmith. Díky tomu se u nás na organizování olympiády spojily filozofická a matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy. Znalosti lingvistiky ulehčí například programování počítačů nebo dešifrování různých primitivních jazyků. Matyášovi pomohlo
možná i to, že je aktivním hudebníkem. „Řešení úloh je zajímavější než křížovky nebo matematické příklady, protože tady dojdete
k nějakému konkrétnímu rozluštění. Potřebujete na to trpělivost, nápady, dobrou znalost svého jazyka, logické uvažování a také vnitřní
disciplínu,“ shrnul své setkání s lingvistikou Matyáš Medek.
     Mezinárodní lingvistická olympiáda je jednou ze 12 světově certifikovaných soutěží, zatím však u nás není zařazená v rozvojovém
programu Excelence středních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úspěchy v soutěži by totiž mohly škole přinést body
v tomto programu a tím i finanční ohodnocení učitelů, kteří žáky na soutěž připravují.“Na Univerzitě Karlově snad už podnikají kroky pro
její zařazení do programu,“ informoval ředitel gymnázia Marek Výborný.
     Vzhledem k tomu, že příští ročník mezinárodní olympiády se bude konat v Pekingu, je to velká motivace nejen pro Matyáše Medka,
ale i pro všechny další zájemce.
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