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Líbí se vám titulní strana dalšího vydání našeho časopisu? 
Aby ne, když ji zdobí jedna z nejhezčích tváří reprezentu-
jících naši zemi ve světě, topmodelka Tereza Maxová. Te-
reza je žena krásná ve všech ohledech – a je z Pardubic! 
Nabízíme vám také stránky provoněné perníkem nebo spíš 
zajímavostmi o něm. Právě díky tomuto medovému pečivu 
jsou Pardubice známé jako město perníku a obyvatelé 
Pardubic jako perníkáři. Věříme, že si rádi přečtete článek 
o lékaři Aleši Bártovi, o jehož nemocnici v Keni natočila 
dokument režisérka Olga Špátová. Přejeme vám hezké 
chvilky s nejnovějším číslem našeho magazínu! A musíme 
se pochlubit – časopis To jsou Pardubice zvítězil  
v anketě Firemní médium roku 2014 v kategorii  
Tiskovina veřejné a státní správy. Děkujeme, že  
se líbíme vám i kritikům po stránce designové i obsahové. 
Těšíme se na podněty od vás, čtenářů!

Do you like the cover of this new issue of our magazine? 
Who wouldn’t! After all, it shows one of the most beautiful 
Czech women – the supermodel Tereza Maxová. And not 
only is Tereza stunningly beautiful – she’s a native of 
Pardubice! In this issue we also offer you some delicious 
insights into Pardubice’s tradition of gingerbread-making. 
And we’re sure you’ll enjoy the inspirational article about 
Aleš Bárta, who runs a hospital in rural Kenya. So sit back, 
relax and enjoy a few moments with our magazine. Actually, 
we’re rather proud of it – we won the Company Media of the 
Year 2014 award for the best publication produced by local 
or national government institutions, with the judges praising 
both the content and the graphic design. And of course, if 
you have any suggestions for things you’d like to read about 
in upcoming issues, be sure to contact us and let us know!
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PRÁCE PRO DĚTI MÁ  
TEN NEJVĚTŠÍ SMYSL
Helping children is the most important thing
Rozhovor s topmodelkou Terezou Maxovou plný vzpomínek na dětství strávené 
v Pardubicích. Rodačka z našeho města se stává známější jako „ta, která  
pomáhá dětem“ a vůbec jí to nevadí!

In this interview, supermodel Tereza Maxová remembers her childhood  
in Pardubice. She’s become widely known for her charity work helping children – 
and she’s one of our city’s best-loved personalities.

To jsou Pardubice
This is Pardubice

ŠARMANTNÍ DÁMA TŘÍDA MÍRU 
Pardubice’s Grande Dame
Půvabná dáma, která bývala nejdříve cestami – Dlouhou či Pražskou a později  
vystřídala jména jako třída Královská, Wilsonova nebo Stalinova, se od roku 1962 stala 
dnes všem známou jako třída Míru. Podívejte se, jak se povedla její rekonstrukce!

Třída Míru – “Avenue of Peace” – is one of Pardubice’s most historic and charm-
ing streets. Having survived the ups and downs of over half a millennium, it has 
now been restored to its full glory.  
So come and take a stroll along this  
iconic boulevard!

stránka / page 4

stránka / page 12

ŽIVÝ KLENOT PARDUBICKA
Pardubice’s living legends
Unikátem, který má nejen na Pardubicku, ale i ve světě obrovský věhlas, je chov staroklad-
rubských koní v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Jedno z nejstarších plemen 
na světě, k jehož hlavním rysům patří klabonosá – vyklenutá hlava a výrazné živé oči, bylo 
jako jediné speciálně vyšlechtěno pro ceremoniální účely panovnických dvorů.

The small town of Kladruby near Pardubice is best known for the national stud farm  
and its Kladruber horses. One of the oldest breeds in the world, Kladrubers can be  
recognized by their distinctive head shape and bright eyes. They were specially  
bred for ceremonial events at the imperial and royal court.

stránka / page 20
UNIVERZITA PRO TISÍCE NADANÝCH 
University for thousands of talents stránka / page 24

stránka / page 28

AFRIKA MĚ NAUČILA POKOŘE
Africa has taught me to be humble
Díky Aleši Bártovi a humanitární organizaci Adra ČR funguje od roku 2006 v keňském Itibo zdravotnické zařízení 
poskytující základní zdravotnickou péči tamním venkovanům. Jen tak dál!

Thanks to Aleš Bárta and the Czech humanitarian organization Adra, a clinic has  
been operating in the Kenyan town of Itibo since 2006, providing much-needed  
basic health care to local communities. Keep up the good work, Aleš! stránka / page 16

MĚSTO PROVONĚNÉ PERNÍKEM
OUR GINGERBREAD CITY
Řekne-li se Pardubice, naprosté většině z nás se vzápětí vybaví slovo další – perník. 
Lahodné medové pečivo je s Pardubicemi spjato tak nerozlučně, že se prakticky stalo 
jejich symbolem.

When Czechs think of Pardubice, they think of gingerbread. This traditional delicacy  
has been a Pardubice speciality for so long that it has become one of the city’s  
best-loved symbols.

stránka / page 8

NA PODZIM NEBUDETE VĚDĚT, CO DŘÍV! 
Autumn in Pardubice – something for everyone!
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Jsem modelka,  
máma i holka  
z Pardubic
Model, mum, and  
Pardubice girl
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Když se řekne Pardubice…
…vybavím si procházky s dědouškem. Chodili jsme 
ještě se sestřenicemi do Jiřinkových (dnes Tyršo-
vých) sadů. Dědoušek tam potkával spoustu zná-
mých, moc rád si s nimi povídal a všem zas a znova 
s nadšením vykládal naše rodinné historky. Já dědu 
Slávka zbožňovala, to kvůli němu dnes svému synovi 
Tobiášovi říkám Tobislávek. Všechny moje vzpomínky 
na město se vlastně vážou na chvíle strávené s mý-
mi prarodiči – naši studovali, když jsem se narodila, 
tak nás hlídala babička s dědou. Pamatuju si kupu 
historek a příhod, které děda vyprávěl. Babička při 
tom vyprávění zase stála u plotny a připravovala mé 
oblíbené buchtičky se šodó, pekla domácí vdolky…

TEREZA PROŽILA DĚTSTVÍ V PARDUBICÍCH.

TEREZA SPENT HER CHILDHOOD IN PARDUBICE.

Miluje svou rodinu a k tomu všechny děti v nesnázích v naší zemi, které 
nemohou z různých důvodů dostat tolik lásky, kolik si zaslouží. Právě pro 
ně vybudovala vlastní nadaci. Letos se stala patronkou 100. výročí založení 
Dětského domova v Pardubicích. V tento okamžik už jistě víte, o kom je řeč 
– ve městě na soutoku řek Labe a Chrudimky se narodila žena mnoha „S“. 
Světová supermodelka, žena slavná a světaznalá, a přitom skromná, srdečná 
a velmi sympatická: Tereza Maxová. 

She loves her family dearly, and she’s passionate about helping children in 
need – children who are deprived of the love they deserve. That’s why she set 
up her own foundation, and that’s why she’s the main patron of this year’s 
celebrations marking the 100th anniversary of Pardubice’s Children’s Home. 
I’m sure you know who we’re talking about: Tereza Maxová. Throughout her 
stellar career as a global supermodel, Tereza has never forgotten her roots in 
Pardubice. We caught up with her for a chat.

What memories does Pardubice hold for you?
…One of my first memories is going for walks 
with my granddad… He used to take me to the 
park (now Tyršovy Sady), where he’d stop and 
chat with people he knew. His name was Slávek 
– my son’s name is Tobiáš, but I call him Tobi-
slávek in memory of my grandad. All my memories 
of my home town are connected with the time 
I spent here with my grandparents. Our parents 
were still students when I was born, so our 
grandparents looked after us. I remember so 
many of granddad Slávek’s stories – he used to 
sit and tell them while our granny baked our fa-
vourite cakes and buns…

ROZHOVOR INTERVIEW

Práce pro děti  
má ten největší smysl
Helping children is the most important thing

TEREZA MAXOVÁ
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Pamatujete si nějaká místa v Pardubicích?
Babička bydlela na Palackého třídě, takže si hned vyba-
vím oranžový Prior (dnes část Atrium Paláce). O kousek 
dál stál zimák, to jsme zase chodili fandit na hokej…  
A za odměnu jsme pak šli na pohár do Grandu! A za svou 

první výplatu jsem po revoluci pozvala celou svou rodinu 
na Pernštýnské náměstí ke Koníčkovi. Míst, na která vzpo-
mínám, je spousta, ale v dnešní době se snažím užít si 
těch pár večerů v roce v Pardubicích hlavně u příbuzných. 

Kdo další vás kromě dědečka a babičky ovlivnil?
Určitě moje teta z Pardubic! Byla mi vzorem při 

Besides your grandparents, who else  
in Pardubice inºuenced you?
Definitely my aunt! She inspired my first career 
choice – when I finished school, I applied to 
study law. It’s probably thanks to her that 
I have such a strong desire for fairness and 
justice.

Your children are European – but what are 
their feelings towards the Czech Republic?
Tobiáš says he’s half-Danish and half-Czech. 
My younger children say they’re English be-
cause that’s the language we speak at home. 
They know their mum is Czech, and they know 
that when we’re in Prague we stay in Strahov. 
I’m keen for them to know about Czech cul-
ture, to speak the language, to know where 
they belong.

People who live abroad often say it’s nice to 
meet somebody from their home country. 

Jednou bude moje rodina pyšná spíš na to,  
co jsem udělala pro druhé.
One day I‘m sure my family will be proud 
mainly of what I‘ve done to help others.

Do you remember any particular place?
My granny lived on Palackého Třída, so I re-
member the orange Prior department store (to-
day part of the Atrium Palace). It wasn’t far 
from the ice stadium, where we used to go and 

watch hockey matches… And afterwards we’d 
go to the Grand for an ice-cream! After the rev-
olution, when I got my first pay packet, I invit-
ed the whole family to the Koníček restaurant 
at Pernštýnské Náměstí. There are a lot of 
places I remember, but nowadays when I’m in 
Pardubice I tend to visit relatives…

ROZHOVOR INTERVIEW

PŘED 20 LETY NAVŠTÍVILA TEREZA KOJENECKÝ ÚSTAV V PRAZE KRČI A OD TÉ DOBY PATŘÍ JEJÍ SRDCE VŠEM DĚTEM.

20 YEARS AGO TEREZA VISITED THE INFANTS‘ HOME IN KRČ, PRAGUE, AND SINCE THEN SHE HAS BEEN DETERMINED TO HELP ALL CHILDREN.
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výběru povolání – po studiích na gymnáziu jsem 
se přihlásila na práva. Teta nám vždy vyprávěla 
plno zajímavých příběhů, byla báječnou vypravěč-
kou. Díky vzoru v tetě si možná uvědomuji, odkud 
plyne ta má touha po spravedlnosti. 

Jste Češka, vaše děti jsou Evropané, ale jaký 
vztah mají k Česku? 
Tobík říká, že je napůl Dán a napůl Čech, mladší 
děti vám zase poví, že jsou Angličané, a to díky 
jazyku, jímž doma mluvíme. Moje děti vědí, že 
mamka je z Čech, vědí, že když jsme v Praze, tak 
bydlíme na Strahově. Pracuju na tom, aby měly 
vztah k našemu jazyku, znaly českou kulturu 
a aby věděly, kam patří.

Kdo žije v zahraničí, často tvrdí, že setkání 
s krajanem v cizí zemi vždy rozjasní den.  

You live in Monaco, and you know lots of peo-
ple from all over the world. Is it a nice feel-
ing for you when you meet Czech people?
Definitely! When I first went to Paris to launch 
my modelling career, I was completely alone. 
I met plenty of young Czechs there, working in 
the metro. I became part of their community – 
just like I did later with the Czechs living in New 
York. When you live abroad, you dream of your 
home country – you miss the language, the 
food, the humour, but above all your family and 
friends. And it’s great to know that you can al-
ways go home.

You became famous as a model, but soon 
you’ll be better-known for your charity work 
with children. Does it bother you if people 
don’t think of you as a model anymore?
Not at all! That’s exactly how it should be! It’s 
thanks to my modelling career that I’m able to 
help children now. For almost twenty years the 
Tereza Maxová Foundation has been helping 
children whom life has treated unfairly. We are 
active in over 200 children’s homes, care homes 
and similar organizations. We also help children 
who are at risk of being placed in institutional 
care. All children deserve the very best – re-
gardless of what they’re called or where they’re 
from.

 Vy žijete v Monaku, znáte spoustu lidí z nej-
různějších koutů světa – vnímáte také ono 
nadšení při setkání s lidmi z Čech?
No určitě! Když jsem po střední škole odjela 
do Paříže jako začínající modelka, byla jsem tam 
úplně sama. Potkávala jsem kluky a holky z Čech, 
co si tam přivydělávali v metru. Hned jsem se 
k nim hlásila, stejně tak jako k Čechům, kteří žili 
v New Yorku. V cizině si tu svou rodnou zemi 
člověk tak nějak vysní – stýská se mu po mateř-
ské řeči, po jídle, po humoru, hlavně pak po rodi-
ně a přátelích. Vždy je pak rád, že se má kam 
vracet. 

O Tereze Maxové – modelce se u nás 
i ve světě mluví stejně často jako o Tereze 
Maxové a její nadaci. Nevadí vám, že nebude 
dlouho trvat a budete vnímaná opravdu spíš 
jako „ta, co pracuje pro děti“?
Naopak! Tak to má být! Modelingu vděčím za to, 
že díky němu mohu být právě takto užitečná. 
Takřka dvacet let pomáháme v Nadaci Terezy Ma-
xové všem dětem, ke kterým nebyl osud spraved-
livý – podáváme ruku opuštěným dětem ve více 
než 200 dětských domovech, kojeneckých ústa-
vech a dětských centrech. Pomáháme i dětem, 
kterým hrozí ústavní péče. Všechny děti si za-
slouží to nejlepší bez ohledu na to, jak se jmenují 
či odkud pocházejí. 

SVOU KRÁSOU DOBYLA SVĚTOVÁ MOLA.

TEREZA CONQUERED THE WORLD‘S CATWALKS.

DO PARDUBIC SE VRACÍ I ZA DĚTMI Z DĚTSKÉHO DOMOVA.

TEREZA VISITING THE CHILDREN‘S HOME IN PARDUBICE.

ROZHOVOR INTERVIEW



Řekne-li se Pardubice, naprosté většině z nás se vzápětí vybaví slovo další – perník.  
Lahodné medové pečivo je s Pardubicemi spjato tak nerozlučně, že se prakticky stalo jejich symbolem. 

When Czechs think of Pardubice, they think of gingerbread. This traditional delicacy has been  
a Pardubice speciality for so long that it has become one of the city’s best-loved symbols.

MĚSTO PROVONĚNÉ 
PERNÍKEM

OUR GINGERBREAD CITY
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PARDUBICKÝ PERNÍK PARDUBICE GINGERBREAD

Nejspíše nenajdeme člověka, jenž by neznal rčení 
„Ukážu ti, zač je v Pardubicích perník“, v našem jazyce 
se pevně vžilo. Každý obyvatel Pardubic byl alespoň 
jednou v životě nazván „perníkářem“, původně škádli-
vou přezdívkou, na kterou jsou ovšem všichni Pardu-
báci už dávno pyšní. 

Při procházce centrem města narazíme na krámek 
se zdobeným pečivem téměř na každém rohu, stánky 
s malovanými perníky pak vítají na nádraží všechny , 
kteří přijedou do města po železnici. I to je symbolic-
ké, neboť perník je suvenýrem, bez něhož se žádný 
návštěvník domů nevrací. Perník pronikl do běžného 
života města také v názvech nejrůznějších soutěží 
a společenských podniků, město má dokonce svého 
perníkového krále. To všechno dosvědčuje, jak moc 
jsou Pardubice na svou tradici hrdé.

Medové pečivo s nezaměnitelnou chutí a vůní 
znali už dávném Egyptě, Řecku a Římě. V souvislosti 
s Pardubicemi se o něm písemnosti zmiňují v roce 
1515. Ve městě byl založen cech perníkářů, jedna 
z ulic nesla název Perníkářská a nejeden spor o perník 
řešil samotný císař. Perníkové pečivo nelákalo jen 
svou lahodnou chutí, bylo i potěšením pro oči. Vděčilo 
za to formám neboli kadlubům, ve kterých se perníky 
tvarovaly. Původní jednoduché, ručně tvarované plac-
ky přecházely průběhem času do tvarů složitějších, 
vytlačovaných do ručně vyřezávaných dřevěných fo-
rem. Jejich vzory se zpočátku inspirovaly především 
v náboženských tradicích. Kromě pohádkových po-
stav jako mořská panna nebo čert se ale objevují 
i různé senzační aktuality, například exotická zvířata. 
Témata forem v průběhu času dobře odrážela i majet-
kové poměry různých sociálních vrstev. Nad původní-
mi výjevy cílenými na vzneše-
nější zákazníky postupně 
získávaly navrch ná-
měty určené širším 
lidovým vrstvám 
s tím, jak rostla je-
jich kupní síla 
a perník se pro ně 
stával dostupnějším.

Ačkoliv technika 
výroby perníku dávno vy-
kročila jiným směrem, formy 
si stále nacházejí své místo 
na slunci například v muzejních nebo 
soukromých sbírkách. Krásnou kolekci ka-
dlubů nalezneme právě v pardubickém muzeu, 
díky své rozmanitosti a široké škále námětů se těší 
zájmu návštěvníků i historiků. Formy nejenom sbírá, 
ale také sám tvoří pan Aleš Vostřez, působící v Muzeu 
perníku v Rábech u Pardubic. Do řemesla ho zaškolil 
blízký rodinný příbuzný, pan Oldřich Kvapil, držitel 

Pardubice’s people are jokingly known as “gingerbread-
makers”. Although not originally meant as a compli-
ment, this nickname has become a true badge of pride 
for natives of the city.

When you visit Pardubice, it quickly becomes clear 
how proud the locals are of this sweet and spicy deli-
cacy. Arriving by train you’re greeted at the station 
by rows of gingerbread stalls – and strolling through 
the city centre it seems that there’s a gingerbread 
shop on almost every corner. Unsurprisingly, few visi-
tors manage to resist the temptation, and most peo-
ple end up taking some gingerbread home as a souve-
nir. But of course, gingerbread is not just for tourists. 
Over the centuries it’s become an integral part of Par-
dubice life, and the city even has its Gingerbread King!

Gingerbread was known as far back as ancient 
Egypt, Greece and Rome. The first document mention-
ing gingerbread in connection with Pardubice dates 
from 1515. The city had a gingerbread-bakers’ guild, 
and one of its streets was named after this noble 
trade. Gingerbread clearly aroused fierce passions – 
the Emperor himself sometimes had to intervene in 
disputes among the bakers. Gingerbread was a feast 
for the eyes as well as the taste-buds, as bakers used 
elaborate hand-carved wooden moulds to create 
a huge range of shapes – some inspired by religious 
traditions, others based on fairy-tale characters, mer-
maids and other mythical creatures, and exotic ani-
mals that were being discovered by explorers travel-
ling in far-off continents. Originally gingerbread was 
an expensive delicacy enjoyed only by the city’s elite, 
but as the years passed it gradually became more af-
fordable for ordinary people.

Although the traditional 
wooden moulds have 

now been replaced 
by more modern 

production 
methods, many 
of them can still 

be found in mu-
seums or private 

collections. Pardu-
bice’s city museum has 

a fascinating collection of 
historic gingerbread moulds, and 

the ancient art of mould-carving is still 
kept alive today by the skilled hands of Mr 

Aleš Vostřez at the Gingerbread Museum in Ráby, 
just outside the city. Trained by the renowned crafts-

man Oldřich Kvapil, Mr Vostřez has made it his life’s 
work to continue in this long and proud folk tradition.

Gingerbread grew to be a symbol of Pardubice in 
the early 20th century, when several local bakeries 
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began to specialize in the delicacy. Rivalries were 
fierce, as bakers competed with each other to pro-
duce ever-better recipes. Production techniques be-
came increasingly elaborate; one company, Mellekta, 
took up to four months to make its gingerbread, 
which was mainly exported to Britain. Another local 
company, Melartos, was a popular brand in Germany, 

Portugal and even Australia. The middle of the 20th 
century was a time of great turmoil. When the com-
munists seized power in 1948, the gingerbread baker-
ies that had survived the Second World War were na-
tionalized and grouped together into a state-owned 
corporation. But throughout these traumatic histori-
cal events, gingerbread always remained popular. Par-
dubice’s proud tradition never died, and the fall of 

prestižního titulu Nositel lidové tradice, a díky nim se 
tak můžeme na vlastní oči přesvědčit, že historická 
tradice dřevěných forem je živá dodnes.

Symbolem Pardubic se perník stal až na začátku 
20. století. Ve městě vzniklo hned několik perníkář-
ských firem a specialisté na medový i marcipánový 
perník se předháněli ve vylepšování receptur. Perník 
firmy Melekta se vyráběl až čtyři měsíce a byl určen 
pro Velkou Británii. Firma Melartos zase perníkem, 
cukrovinkami, čokoládou a oplatkami zásobovala kro-
mě Anglie také Austrálii, Německo a Portugalsko. 
Změněná situace po roce 1948 vedla k zániku soukro-
mých podniků. Z těch, které přežily druhou světovou 
válku, se vytvořil národní podnik Pardubický perník, ale 
ani ten tu nezůstal natrvalo, protože docházelo k dal-
ší centralizaci a reorganizacím. Bez ohledu na to se 
ovšem pardubický perník vyrábět nepřestal. Tradice 
nezanikla a na nových základech a v nových podmín-
kách nastolených po roce 1989 se buduje dál. 

Tradičním voňavým pečivem žijí i současné Pardu-
bice. Nejdelší rodinnou tradici v pečení a zdobení per-
níku má firma Janoš. Cukráře Josefa Janoše zlákal 
právě perník, v jehož přípravě se stal pravým mistrem. 
Jeho obrovské perníkové srdce připravené pro světo-
vou výstavu Expo 1958 v Bruselu se stalo tahákem 
české expozice a zaujalo samotnou belgickou králov-
nu. Jeho syn Pavel úspěšně pokračuje v tradici dodnes 

communism in 1989 presented a new opportunity for 
it to flourish again.

Today gingerbread remains one of Pardubice’s most 
instantly recognizable symbols, and it has brought 
some wonderful success stories. One example is the 
Janoš family bakery. The founder of the company Josef 
Janoš mastered the art of gingerbread-baking in the 

1950s. For the Expo 1958 world fair in Brussels he cre-
ated a huge gingerbread heart, which became a mas-
sive hit with visitors including the Queen of Belgium. 
Today the business is run by Josef’s son Pavel, who 
continues the family’s proud tradition of making the fin-
est-quality products from natural Czech ingredients. 
Many famous visitors have enjoyed the unmistakable 
flavour and aroma of Janoš gingerbread – former Czech 

Při procházce centrem města narazíme na krámek  
se zdobeným pečivem téměř na každém rohu.
In the city centre there are shops selling  
gingerbread on almost every corner.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA JE NA KAŽDOROČNÍCH SLAVNOSTECH PERNÍKU SAMOZŘEJMOSTÍ.

THE GINGERBREAD HOUSE IS A MAINSTAY OF THE ANNUAL GINGERBREAD FESTIVAL.
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– Janošova firma peče své perníky z kvalitních čes-
kých surovin, což mohou potvrdit nejen běžní zákaz-
níci, ale i slavné osobnosti, které si Janošův perník 
po návštěvě Pardubic odvezly na památku. Jsou mezi 
nimi jména jako Václav a Olga Havlovi, britská prin-
cezna Anna, topmodelka Tereza Maxová či v nepo-
slední řadě mnozí vítězové prestižního dostihu Velké 
pardubické.

Dalším významným představitelem produkce par-
dubického perníku je rodinná firma úspěšné cukrářky 
a podnikatelky Jarmily Janurové JaJa, která se zamě-
řuje na vývoj medových výrobků dezertního typu. Ka-
ždý si mezi nimi může najít svoji oblíbenou chuť, 
od oříškové přes kokosovou až po různé příchutě 
ovocné, nesmíme zapomenout ani na nejrůznější vari-
ace cukrářských polev. Z nabízeného sortimentu se 
těší největší oblibě perníkové minidezerty.

Mluvíme-li o předních výrobcích pardubického 
perníku, není možné vynechat firmu Perník Novotný, 
jež se rovněž hlásí k dlouholeté tradici, kterou svým 
poctivým přístupem již od roku 1991 sama rozvíjí. 
V jejím sortimentu najdou zákazníci bohatě zdobené 
perníčky, které jsou vyráběny s důrazem na řemesl-
nou preciznost zpracování  za použití nejkvalitnějších 
surovin. Zcela unikátním produktem cukrářů společ-
nosti Novotný jsou trojrozměrné perníkové modely 
Karlova mostu, Pražského hradu a Staroměstského 
orloje, které v našem hlavním městě obdivují turisté 
z celého světa.

Co by to bylo za kraj perníku bez perníkové cha-
loupky – ano, i ta tu je! Najdeme ji v malebném pro-
středí lesů pod Kunětickou horou a bydlí v ní Ježibaba, 
která v chaloupce perníky peče za vydatné pomoci 
malých i velkých návštěvníků. Ježibaba do těsta ne-
přidává kypřicí přísady, perník tedy zůstává pevný 
a neláme se, k jídlu se sice nehodí, zato máte jistotu, 
že vám tento jedinečný suvenýr dlouho 
vydrží.

V souvislosti s tradičními čes-
kými výrobky používáme výraz 
„rodinné stříbro“. Pro Par-
dubice je tímto domá-
cím pokladem právě 
perník, což uznala 
i Evropská unie 
a dala mu svou 
ochrannou známku 
a tím i punc výji-
mečnosti. Díky 
proslulé vysoké 
úrovni perníku snad 
budou Pardubice 
na „svůj“ perník pyšné 
i za dalších 100 let!

President Václav Havel and his wife Olga, Britain’s Prin-
cess Anne, the supermodel Tereza Maxová, and of 
course the jockeys who have won the prestigious Velká 
Pardubická race.

Another major figure in the gingerbread world is 
Jarmila Janurová, whose JaJa company makes 

a huge range of flavour combinations – in-
cluding various types of fruit and nuts 

– and specializes in beautiful dec-
orative icing. The company’s 

unique mini-desserts have 
won huge popularity 

among gingerbread 
connoisseurs.

And of course 
no list of Pardubice’s 

gingerbread-mak-
ers would be 

complete 
without 
the Novo-

tný company, 
which has developed 

a deserved reputation for quality since it was established 
in 1991. The company specializes in richly ornamented 
gingerbreads displaying a breathtaking artistic flair. No-
votný has carved out a unique niche in the market thanks 
to its intricate gingerbread models of Prague’s Charles 
Bridge, castle and astronomical clock – popular souvenirs 
among tourists from all over the world.

It’s no surprise that the home of Czech ginger-
bread has its very own gingerbread house! Located in 
the picturesque forests near the Kunětice Mountain, it 
forms part of a museum where children can bake their 
own gingerbread with the help of a (very friendly!) 
witch straight out of the fairy-tale Hansel and Gretel. 
This is classic decorative gingerbread – it’s not really 
suitable for eating, so it makes a great souvenir which 
won’t mysteriously “disappear” on the way home!

Pardubice is undisputedly the Czech gingerbread cap-
ital, one of the great centres of the gingerbread world. 
Only gingerbread made in and around the city is allowed 
to bear the EU’s prestigious protected designation of ori-
gin and call itself “Pardubice gingerbread”. So while in 
Pardubice, why not treat yourself to an authentic taste 
of our city – a taste that will linger long in the memory!

PERNÍK STÁLE MILUJÍ DOSPĚLÍ I DĚTI, PŘESTOŽE SE PEČE UŽ PŘES 100 LET JINAK.

GINGERBREAD IS POPULAR WITH CHILDREN AND ADULTS ALIKE, THOUGH PRODUCTION TECHNIQUES 

HAVE CHANGED OVER THE PAST 100 YEARS.

PARDUBICKÝ PERNÍK PARDUBICE GINGERBREAD
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Patří k jedné z nejstarších, nejdelších a nejkrásnějších pardubických ulic. Pamatuje Viléma z Pernštejna 
a nejspíš i husity. Dvakrát dokázala vstát takříkajíc z popela – po třicetileté válce (1618–1648) 
i požáru v roce 1835 – a statečně vzdorovala i dvěma válkám světovým. Půvabná dáma, která bývala 
nejdříve cestami – Dlouhou či Pražskou a později vystřídala jména jako třída Královská, Wilsonova 
nebo Stalinova, se od roku 1962 stala dnes všem známou jako třída Míru.

Třída Míru – meaning “Avenue of Peace” – is one of Pardubice’s oldest, longest and most charming 
streets. It dates back to medieval times. Twice it literally rose from the ashes, after the Thirty 
Years’ War (1618–1648) and following a devastating Áre in 1835. In the 20th century it survived two 
world wars without ever losing its grace and style. It has been named after kings and queens, and 
even after Stalin… but its current name, introduced in 1962, is perhaps the most apt.

Šarmantní dáma třída Míru
Pardubice’s Grande Dame
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TŘÍDA MÍRU PARDUBICE’S GRANDE DAME
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„Dnešní třída Míru vznikla tak, že podél dlouhého úseku 

cesty od  Zelené brány se časem začaly objevovat usedlosti 

řemeslníků, pro které nebylo z různých důvodů místo 

ve městě v hradbách ani například v hospodářských dvo-

rech měšťanů. Za pánů z Pernštejna se každopádně naše 

cesta – a říkejme jí odteď už raději ulice – „zalidnila“. Z nej-

starších vyobrazení města víme, že kolem předměstí byla 

zřízena jakási ohrada, možná dřevěná palisáda, a na konci 

ulice střežila vstup do předměstí jednoduchá kamenná brá-

na, jíž Pardubice vlastně končily,“ popsal vznik dnešní hlavní 

městské tepny pardubický historik František Šebek. Podle 

něj se už tehdy ulice ve směru od Zelené brány asi od polo-

viny až k původní vstupní bráně do města trychtýřovitě 

The Pardubice historian František Šebek describes the 

history of the city’s main artery: “Medieval craftsmen 

began to settle next to the route leading westwards from 

the “Green Gate” because (for various reasons) they were 

not able to live and work within the city walls. Under the 

rule of the Pernštejn lords, the route began to look more 

like a proper city street. Historical drawings of Pardubice 

show that there was a kind of wall, or a timber palisade, 

encircling this new suburb. At the far end of the road, the 

entrance to the suburb was guarded by a simple wooden 

gate.” The street was narrow at its eastern end, near 

the “Green Gate”, but became wider as it moved west – 

making it an ideal choice for the horse market set up by 

Vojtěch of Pernštejn in 1533.

The importance of the avenue began to grow after 

the fire of 1835. František Šebek explains: “In 1845 the 

railway from Prague to Olomouc was opened, followed 

by lines from Pardubice to Liberec (1859) and then to 

Havlíčkův Brod (1871). Pardubice became a major railway 

junction. The railway brought industry to the region, and 

the city became a hub for passenger transport and the 

postal system. Pardubice grew rapidly, developing into 

rozevírala, čehož využil Vojtěch z Pernštejna a v roce 1533 

tu nechal zřídit koňský trh.

Po již zmiňovaných katastrofách, jimiž pro dnešní třídu 

Míru třicetiletá válka v 17. století i požár v první polovině 19. 

století bezesporu byly, začal v rámci nadcházejících událostí 

význam této ulice výrazně stoupat. „Zprovozněním železnice 

na trati Olomouc – Praha v roce 1845 a následným vybudo-

váním tratí z Pardubic do Liberce (1859) a poté i do Havlíčko-

va Brodu (1871) se staly Pardubice železniční křižovatkou. 

Železnice přitahovala průmysl, stahovala se sem poštovní 

přeprava i pasažéři osobní dopravy. Město se rozrůstalo, roz-

víjel se společenský život, rostl počet domů i  obyvatel. Dlou-

há ulice vedoucí k Zelené bráně tak představovala důležitou 

Třída Míru je klidovou zónou plnou kaváren,  
odpočinek nabízí i lavičky mezi stromy.
With cafés and shaded benches, Třída Míru is  
a great place to sit and watch the world go by.
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an important regional centre. The long street linking the 

historic core of the city with the new railway station be-

came a major transport artery.” The city’s first tall building 

(with three floors) was constructed about half-way along 

the street on its southern side. More large buildings were 

added during the late 19th century. A water pipeline was 

installed, and the kerosene streetlamps were replaced 

by modern electric lighting. The First World War brought 

a halt to this era of growth, and the avenue had to wait 

until the 1930s to flourish again; new buildings from this 

period include Josef Machoň’s shopping arcade, which has 

recently been beautifully restored to its former glory. This 

was followed by the traumas of the Great Depression and 

the Second World War, and it was not until the 1960s that 

a wave of new building work began.

By the turn of the new millennium time had taken its 

toll on this once-grand avenue, and it was clear that a full-

scale renovation was essential if it was to be restored to its 

former glory. After years of careful planning, the renovation 

project was finally launched in 2014, supported by EU fund-

ing. The work lasted 13 months, and was completed earlier 

this spring. The pedestrian zone – previously covered in 

asphalt – has been given a complete facelift with beautiful 

granite paving stones. The avenue is flanked on both sides 

by areas for seating and relaxation – with pavement cafés, 

spojnici mezi nádražím a historickým centrem,“ připomíná 

další zásadní události v historii třídy Míru František Šebek. 

Posléze zde přibližně uprostřed jižní strany ulice vznikl první 

dvoupatrový dům, který byl zároveň prvním vyšším v celém 

městě. Další významné domy vyrostly v prestižní ulici na kon-

ci 19. století a dál, kdy petrolejové lampy ve městě začalo 

nahrazovat elektrické osvětlení a také byl zřízen vodovod. 

První světová válka výstavbu na třídě Míru značně utlumila, 

rozkvět zaznamenala až léta třicátá, kdy tu mimo jiné vznikla 

podle návrhu architekta Josefa Machoně dnes již znovu nád-

herně zrekonstruovaná pasáž. Kvůli hospodářské krizi a druhé 

světové válce začaly poté nové domy růst až v 60. letech 

minulého století. 

Po přelomu tisíciletí ale začalo být jasné, že zub času se 

na kdysi výstavní síni města podepsal a že bez rozsáhlé ob-

novy jí zašlou slávu nic nevrátí. Díky dotacím z evropských 

peněz mohla v roce 2014 odstartovat třináctiměsíční rekon-

strukce. Náročná oprava vlila pardubické pěší zóně do žil no-

vou krev a vrátila ji letos na jaře v plné síle zpátky do života. 

Předtím převážně asfaltová plocha získala díky velkoformáto-

vé žulové dlažbě kompaktní a moderní lesk. Obě strany třídy 

Míru lemují klidové zóny, jimž dodávají v letní sezoně pohodo-

vý ráz stylová venkovní posezení v místních kavárnách. Odpo-

činek nabízí i množství laviček umístěných mezi nově vysáze-

nou alejí se čtyřmi desítkami stromů. Prostranství tehdejšího 

koňského trhu, které svou rozlohou vyzývá k pořádání kon-

certů, divadelních představení či vystoupením eskamotérů, 

doplňuje také atypická fontána přemostěná dvěma lávkami. 

Třída Míru znovu žije a čím intenzivněji tepe její pomyslné 

srdce, tím více se potvrzují lehce upravená slova klasika, že 

kdo tuto šarmantní dámu nenavštíví, jako by v Pardubicích 

ani nebyl.

benches, and newly planted trees providing welcome shade 

in the summer months. The former horse market is an ideal 

space for open-air concerts, theatre performances and 

happenings, and it features an unusual fountain with two 

bridges across the water.

Třída Míru has finally been restored to its rightful place 

as the beating heart of Pardubice’s city centre. So while 

you’re in Pardubice, why not take a stroll down this elegant 

boulevard, and greet the city’s Grande Dame for yourself!

ŘEMESLNÉ KRÁMKY POSTUPNĚ VYSTŘÍDALY HONOSNÉ STAVBY VÝZNAMNÝCH PARDUBICKÝCH OBCHODNÍKŮ.

SMALL WORKSHOPS WERE REPLACED BY GRAND MERCHANTS‘ HOUSES.

PO REKONSTRUKCI SE NA ULICI VRÁTIL ŽIVOT.

TŘÍDA MÍRU PO DESETILETÍCH V PLNÉ KRÁSE.

NOW RESTORED TO ITS FORMER GLORY,

THIS GRAND AVENUE PULSATES WITH LIFE  

ONCE MORE.

TŘÍDA MÍRU PARDUBICE’S GRANDE DAME
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Thanks to Aleš Bárta and the Czech humanitari-
an organization Adra, a clinic has been operat-
ing in the Kenyan town of Itibo since 2006, pro-
viding much-needed basic health care to local 
communities. Bárta and his colleagues are bat-
tling against health problems of the same mag-
nitude as those faced by Schweitzer – and they 

Afrika mě naučila pokoře 
Africa has taught me to be humble
Díky Aleši Bártovi a humanitární organizaci Adra ČR 
funguje od roku 2006 v keňském Itibo zdravotnické 
zařízení poskytující základní péči tamním venkova-
nům. Pardubický zdravotník i jeho spolupracovníci bo-
jují ve venkovské oblasti Keni s neméně závažnými 
chorobami jako kdysi Schweitzer a stejně jako on ta-
ké s předsudky.

„To, že se nám daří postupně překonávat před-
sudky domácích, je nejlépe vidět v naší porodnici. 
Když jsme v Itibo začínali, měli jsme jeden až dva po-
rody za měsíc. Samozřejmě jen ty nejkomplikovanější, 
kdy rodičce nepomohl ani šaman a k nám se dostala 
leckdy v beznadějném stavu. Dnes rodíme 10 až 15 
dětí měsíčně, ženy sledujeme během těhotenství 
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Když v září 1965 v africkém 
Lambaréné zemřel Albert 
Schweitzer, Aleš Bárta se 
teprve chystal na svět.   
Dnes je jedním z mála 
Schweitzerových následovníků.  
S nositelem Nobelovy ceny 
míru za rok 1952, Álosofem 
a lékařem, který na západě 
Afriky u gabonského města 
Lambaréné před více než sto 
lety založil pralesní nemocnici, 
jej spojuje láska k Africe 
i odhodlání pomáhat tam,  
kde je to nejvíc potřeba.

Over a century ago the 
philosopher and doctor 
Albert Schweitzer founded 
a jungle hospital near 
Lambaréné in Gabon – 
combining his passionate 
love of Africa with a desire 
to help those most urgently 
in need. Schweitzer won 
the Nobel Peace Prize in 
1952, and died four years 
later. One of the few people 
to follow in Schweitzer’s 
footsteps is Pardubice 
native Aleš Bárta.

žela na stole stará žiletka, kbelík s dešťovou vodou 
na její opláchnutí před dalším chirurgickým zákrokem 
a chomáče vaty coby obvazový materiál, je to ohrom-
ný pokrok,“ vypráví Aleš Bárta o počátcích svého pů-
sobení v Africe. „Když jsme v Itibo před zhruba devíti 
lety začínali, měli jsme 500 pacientů za rok. Dnes jich 
máme na 9 000,“ dodává s nadšením.

Od otevření nemocnice, u jejíž brány vlaje česká 
vlajka, působí Aleš Bárta střídavě v Itibo a v České re-
publice. Tady jako manažer nemocnice shání peníze 
pro projekt, v Keni pomáhá zraněným a nemocným 
a kousek po kousku buduje malou nemocnici, v níž se 
dějí zázraky. Touhu pomáhat lidem měl prý odmalič-
ka, od dětství také tíhnul k Africe. Jeho první misí byla 
Srí Lanka, kam se pardubický zdravotník vydal v lednu 
2005 jen pár dní poté, co zemi postihlo ničivé tsuna-
mi. Nejprve nabídl pomoc prostřednictvím humani-
tárních organizací. Když během prvních dnů nedostal 
žádnou odpověď, vyrazil s kamarádkou, vrchní sest-
rou pardubické kardiologie Jiřinou Špelinovou pomá-
hat na vlastní pěst. „Věděli jsme, že je třeba pomoci 
rychle. Během osmi dní jsme nakoupili a posháněli, co 
se dalo, a vyrazili. Cestou na letiště nás zastihl tele-
fonát z Adry a z Prahy už jsme odlétali s dohodou 
o jejich podpoře,“ vzpomíná na počátky spolupráce 
s humanitární organizací Aleš Bárta. 

Tím vlastně začala jeho cesta na pomoc Africe. 
Po návratu ze Srí Lanky přesvědčil představitele Adry 
a odjel hledat místo pro zřízení nemocnice do Keni. 
V Itibo našel rozpadající se zdravotnické zařízení. Li-
dé se tu „léčili“ v otřesných podmínkách, nicméně by-
lo to jediné zařízení poskytující pomoc oblasti se 
zhruba 200 tisíci obyvateli. „Je to nejlidnatější část 

are also battling to overcome some local cultur-
al practices.

Bárta recalls the difficult beginnings of the pro-
ject: “We have made considerable progress in reach-
ing out to the community. When we started in Itibo, 
we had one or two births per month. They were the 
most complicated cases – the local shaman was un-
able to help the parents, and by the time they came 
to us there was really no hope. Today we have 10 to 
15 births every month. We monitor women during 
pregnancy, and we also keep track of the children’s 
development in the first two years. We’ve cut infant 
mortality almost in half. A few years ago children 
would run away from us because they’d never seen 
white people before, and the medical facilities con-
sisted of an old razor, a bucket of rainwater to rinse 
it before the next operation, and some cotton wool. 
So our progress has been immense. Nine years ago, 
when we set up the clinic, we had 500 patients 
a year. Now we have around 9000.”

Since the opening of the hospital – which flies 
the Czech flag over its gate – Aleš Bárta has divided 
his time between Kenya and the Czech Republic. 
Here he organizes funding for the project, while back 
in Africa he devotes his efforts to building the hospi-
tal. He has always had a passion for helping others, 
and he has always felt drawn towards Africa. His 
first mission was in Sri Lanka. When the island was 
hit by a catastrophic tsunami in 2005 he contacted 
several humanitarian organizations to offer his help. 
After a few days, having still received no reply, he de-
cided to join forces with his friend Jiřina Špelinová, 
a head nurse at Pardubice’s cardiology department, 

POMOC AFRICE AID TO AFRICA

a vývoj dětí až do dvou let. Úmrtnost novorozenců 
se nám podařilo snížit téměř o 50 procent. V místě, 
kde před námi pár let nazpět děti utíkaly, protože ni-
kdy neviděly bělocha, kde ve zchátralé ošetřovně le-

„POMÁHÁM A TÍM SI PLNÍM SEN Z DĚTSTVÍ.“

“HELPING PEOPLE IS MY CHILDHOOD DREAM.“
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Keni a nejmalaričtější oblast země. S vysokým výsky-
tem viru HIV/AIDS a mnoha dalších tropických, kož-
ních a infekčních chorob. Z počátku k nám přicházeli 
lidé až poté, co jim nepomohl místní šaman. Jejich 
důvěru jsme získávali postupně,“ říká muž, který je 
zároveň zdravotníkem i manažerem. Postupně obno-
vili ambulanci, vybudovali vyšetřovnu a laboratoř, so-
ciální zázemí pro pacienty, lůžkovou část s šesti lůž-
ky, zubní oddělení a porodnici s porodním sálem. 
V loňském roce přibyla jednotka intenzivní péče a ny-
ní je na řadě dovybavení nového operačního sálu, kde 
bude možné provést v případě komplikovaného poro-
du či ohrožení života matky nebo dítěte císařský řez.

„Fungujeme 24 hodin denně sedm dní v týdnu. 
Ošetřujeme pacienty s nejrůznějšími problémy a ne-
mocnici rozšiřujeme podle nejakutnějších potřeb. Tře-
ba zubní ambulanci jsme budovali proto, že spousta 
pacientů přicházela s abscesy na dásni a následnými 
komplikacemi. Jak péči rozšiřujeme, přibývá i závaž-
nějších problémů. Něco zvládáme sami, tam kde ne-
stačíme, předáme pacienta do nejbližší nemocnice. Je 
vzdálená 35 kilometrů, ale cesta po jílové cestě nám 
za deště trvá dobře hodinu a půl,“ vypráví Aleš Bárta. 

„Kolik nás tu je? Čechů maximálně osm, pro víc 
nemáme v našem domečku ani ubytování. Dvakrát 
ročně se tu střídá na stáži pět mediků – nejčastěji 
čtyři studenti všeobecného lékařství a stomatolog, 
a dva lékaři. Zájem o stáže je veliký, studenty vybírá-
me třeba z padesáti zájemců. Láká je setkání s cizí 
kulturou, ale i to, že tady si mohou medicínu osahat 
v praxi. Přebírají zodpovědnost za pacienta, diagnos-

and fly out to Sri Lanka anyway. “We knew they 
needed help urgently. We put together all the equip-
ment we could in just eight days. On our way to the 
airport we finally got a phone call from Adra, and we 
immediately came to an agreement on cooperation.”

The events in Sri Lanka marked the starting point 
of Bárta’s humanitarian career. On his return to the 
Czech Republic he contacted Adra and pitched his 
idea for a rural hospital in Kenya. Searching for 
a suitable location, he found an almost derelict 
health centre in Itibo. The conditions were appalling, 
yet it was the only health facility in a huge region 
with around 200,000 inhabitants. Bárta explains: 
“It’s the most densely populated part of the coun-
try, and malaria is rife. There is also a huge problem 
with HIV/AIDS and many other serious tropical dis-
eases. At first, people only came to us as a last re-
sort, if the local shaman was unable to help. We had 
to win their trust gradually.” The team set to work, 
modernizing the outpatient clinic and building an in-
patient department with a lab and six beds, hygiene 
facilities, a dental clinic and a maternity ward. Last 
year Bárta and his colleagues opened a new inten-
sive care unit, and they are now building an operat-
ing theatre to perform Caesarean sections.

“We’re open 24 hours a day, seven days a week. 
We now treat a wide range of problems, and we’re 
expanding the hospital to meet the most pressing 
needs. Lots of people were coming to us with mouth 
abscesses, so we decided to set up a dental clinic. 
As we expand, we’re able to treat more serious cas-

es. If we can’t deal with something ourselves, we 
take the patient to the nearest large hospital. It’s 
only 35 km away, but the journey on dirt roads takes 
an hour and a half in the rain.”

“We have a compact team here in Itibo. There 
are a maximum of eight Czechs at any time – we 
don’t have accommodation for more. We have five 
medics, always here for a six-month period before 
another team flies in. Usually there are four stu-
dents of general medicine and a dentist, plus two 
doctors. It’s a very popular posting – we often 
choose from 50 applicants or more. People are at-
tracted by the opportunity to be in contact with 
a different culture and to make a real contribution 
to people’s lives. They’re responsible for diagnosis 
and patient care, and they often have to improvise 
because they don’t have the same equipment as 
they do at home. Experienced doctors also find they 
can devote more time to their patients here than 
back at home, with much less paperwork.”

Some of Bárta’s experiences are quite shocking. 
Patients brought to the hospital in dung-carts. 
People walking all night to the clinic for treatment. 
Infections left untreated with terrible consequenc-
es, machete wounds, cases of poisoning with agri-
cultural chemicals, malnourished children. “We’re 
a testing centre for HIV/AIDS, but it’s a very com-
plicated situation. Local people don’t believe that 
HIV/AIDS really exists. If somebody dies of it, they 
say it was God’s doing, not the disease. Our medics 
help us a lot by doing educational work in schools, 

CHVÍLI TRVALO, NEŽ MÍSTNÍ ZAČALI ZAHRANIČNÍM ZDRAVOTNÍKŮM V NEMOCNICI VĚŘIT.

IT TOOK A WHILE TO WIN THE TRUST OF THE LOCAL COMMUNITY.
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tikují jej a starají se o něj. Učí se přitom improvizovat, 
poradit si i bez přístrojů, které doma mají běžně k dis-
pozici. Podobně i  erudovaní lékaři oceňují zkušenosti, 
které si odtud odvezou. Kvitují, že si zde sáhnou 
na jádro medicíny a víc než doma se mohou věnovat 
pacientům. Odpadá tu složité a zdlouhavé papírová-
ní,“ usmívá se manažer keňské nemocnice. 

Jeho vyprávění zní pro Evropana až neuvěřitelně. 
Je o pacientech přivážených na vozících, na nichž 
předtím majitel vozil hnůj, o lidech putujících za ošet-
řením třeba celou noc, o neléčených zánětech a in-
fekcích zdejších pacientů, zraněních způsobených 
mačetou, otravách z chemikálií používaných v země-
dělství, o podvyživených dětech trpících kvůli nedo-
statku potravy poruchami růstu a podobně. „Jsme 
testovacím centrem na HIV/AIDS, lidé se u nás mo-
hou nechat testovat, ale je to složité. Pro tamní tato 
choroba neexistuje. Pokud na ni někdo zemře, je to 
od boha, ne z nemoci. Hodně nám v tom pomáhají 
právě naši medici, dělají zdravotní osvětu na školách, 
začínat musíme od těch nejmenších,“ přibližuje práci 
v Itibo Bárta.

Kromě Čechů působí v nemocnici v Itibo domoro-
dý personál – zdravotníci, kteří jsou zároveň tlumoč-
níky z kmenových 
jazyků, la-
boran-
ti, 

raising awareness of HIV/AIDS among the young-
est generation.”

The clinic also has several employees from the 
local community – medics (who also act as inter-
preters in the local languages), lab technicians, 
guards and cleaners. They look after the clinic when 
Bárta and his colleagues are away. “We train them 
to do routine treatment, and if necessary they take 
patients to the larger hospital. Our ultimate aim is 
to hand the clinic over to local people, who’ll be able 
to carry on the work we’ve started here.” Although 
this is a realistic goal, it’s clear that Bárta will find it 
very hard to leave Itibo.

Asked what he appreciates most about working 
in Africa, Bárta thinks a while before answering, 
then says he enjoys living alongside the local com-
munity and helping them to improve their lives. 
“Africa has taught me to be humble, and it’s com-
pletely changed my view of Africans. Life is hard 
there, but people are more open and direct. Afri-
cans are not lazy, like some people claim – they’re 
very hard-working, but they live in incredibly tough 
conditions. It’s so hard to make a living in a coun-
try where it doesn’t rain for months at a time. Afri-
cans are glad when they get the opportunity to 
work. We see that every day in our hospital – 
whenever we need a job doing, plenty of people are 
willing to help out. They can work wonders with 
just basic tools, and they’re rightly proud of their 
achievements. And I’m proud that we can help to 
improve their quality of life.” 

hlídači, uklízečka. Ti se také o nemocnici starají v do-
bě, kdy je Aleš Bárta se svými lidmi pryč. „Sami si je 
školíme, jsou schopni provést běžné ošetření, a je-li 

třeba, dopravit pacienta do nemocnice. Ne-
mocnice funguje, i když jsme pryč, a toho si 

moc vážím. Náš záměr, předat jednou ne-
mocnici do rukou místním lidem, není 
nereálný,“ dodává a je patrné, že 
na tuhle chvíli příliš myslet nechce. 

Když se ho zeptáte, co mu práce pro 
Afriku dává, přivedete jej trochu do roz-

paků. Afriku má rád a soužití s jejími oby-
vateli a práce pro ně mu prý dodává energii. 

„Naučil jsem se větší pokoře a zcela změnil svůj 
pohled na jiná etnika. Život v Keni není lehký, ale lidé 
jsou tam otevřenější, přímočařejší. Dnes také vím, že 
Afričané nejsou líní, jak o nich někteří tvrdí. Je to na-
opak pracovitý národ, žijící ale v těžkých podmínkách. 
Oni nejsou chudí, protože by snad nechtěli pracovat, 
nicméně v zemi, kde několik měsíců nezaprší, je těžké 
se uživit. Afričané, když dostanou možnost pracovat, 
jsou šťastní. Vidíme to třeba na stavbě naší nemocni-
ce. Kdykoli je třeba něco udělat, nemáme o lidi nouzi. 
Jen s primitivním nářadím postaví dům a na výsledek 
své práce jsou patřičně hrdi. I proto jsem rád, že jim 
můžeme alespoň trochu pomoci,“ říká.

níky z kmenových 
jazyků, la-
boran-
ti, 

bě, kdy je Aleš Bárta se svými lidmi pryč. „Sami si je 
školíme, jsou schopni provést běžné ošetření, a je-li 

třeba, dopravit pacienta do nemocnice. Ne
mocnice funguje, i když jsme pryč, a toho si 

moc vážím. Náš záměr, předat jednou ne
mocnici do rukou místním lidem, není 

Afriku dává, přivedete jej trochu do roz
paků. Afriku má rád a soužití s jejími oby

vateli a práce pro ně mu prý dodává energii. 
„Naučil jsem se větší pokoře a zcela změnil svůj 

pohled na jiná etnika. Život v Keni není lehký, ale lidé 
jsou tam otevřenější, přímočařejší. Dnes také vím, že 

Naučil jsem se větší 
pokoře a změnil svůj  
pohled na jiná etnika
I‘ve become more humble, 
and my view of Africans has 
changed completely 

POMOC AFRICE AID TO AFRICA

O ALEŠI BÁRTOVI NATOČILA CELOVEČERNÍ DOKUMENT S NÁZVEM DALEKO ZA SLUNCEM REŽISERKA OLGA ŠPÁTOVÁ.

DIRECTOR OLGA ŠPÁTOVÁ MADE A FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY ABOUT BÁRTA‘S HOSPITAL IN KENYA.

PŘEDAT NEMOCNICI MÍSTNÍM NENÍ  

DO BUDOUCNA AŽ TAK NEREÁLNÉ.

IN THE LONG TERM BÁRTA HOPES TO HAND  

THE CLINIC OVER TO LOCAL DOCTORS.



20 

Píseň, kterou hraje dusot jeho kopyt, slyšíte už z dálky, a když se vyšvihnete do jeho sedla, rázem je 

svět ještě krásnější... Možná i díky kráse Polabí, která dotvářela atmosféru kdysi zde tolik oblíbených 

a věhlasných parforsních honů, si dnes Pardubice bez koní už nedovede nikdo ani představit. a věhlasných parforsních honů, si dnes Pardubice bez koní už nedovede nikdo ani představit. 

The sound of horses’ hooves is perhaps the most evocative music in the world. You can hear it from far 

away, heralding the approach of a noble and beautiful animal… The Polabí region has long been renowned 

for its horse-breeding, and horses have become one of the best-loved symbols of Pardubice. 

Živý klenot Pardubicka
Pardubice’s living legends

KRAJ KONÍ REGION OF HORSES
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Živý klenot Pardubicka

Vždyť bezmála od poloviny 16. století zdobí polovina koně 

městský znak a přes půl tisíciletí se na Pardubicku koně 

chovají. Světově proslulé je i zdejší dostihové závodiště. 

Není snad člověka, který by neznal tuzemský nejstarší do-

stihový závod – Velkou pardubickou. O pardubické steep-

lechase jsme sice podrobně psali v jednom z předchozích 

čísel časopisu, přesto je třeba poznamenat, že koňmi žije 

nejen město Pardubice, ale celý Pardubický kraj! 

Unikátem, který má především ve světě obrovský vě-

hlas, je chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně 

v Kladrubech nad Labem. Jedno z nejstarších plemen 

The city’s coat-of-arms has featured its distinctive 

white horse since the mid-16th century. The region’s 

stud farms have been famous for half a millennium, 

and of course the Velká Pardubická race is known 

throughout the world. We’ve already written about 

this legendary steeplechase in a previous issue of our 

magazine, so this time we’re going to cast our net fur-

ther and explore the horse-breeding tradition of the 

wider region.

Not far from Pardubice, on the banks of the Labe 

River, is the small town of Kladruby. The town is best 

known as the home of the national stud farm and its 

Kladruber horses. One of the oldest breeds in the 

world, Kladrubers can be recognized by their distinc-

tive head shape and bright eyes. They were specially 

bred for ceremonial events at the imperial and royal 

court – in 1579 Emperor Rudolf II made Kladruby his 

official stud farm.

White Kladrubers – weighing up to 700 kilograms 

– are the only animal to have been declared a national 

cultural monument! Strolling around the farm, you 

might wonder why the foals of white Kladrubers are 
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The chateau in Slatiňany houses a fascinating exhibition 

including one of the world’s largest collections of eques-

trian items and paintings. The town’s Švýcárna museum 

boasts a fun interactive exhibition dedicated to the 

Kladruber breed that has made the region famous 

throughout the equestrian world.

But now let’s return to Pardubice itself. Fittingly for 

a city in the heart of horse country, Pardubice’s municipal 

police force has one of the few mounted divisions in the 

Czech Republic. Established in 2002, the division immedi-

ately won the respect of citizens and experts. It currently 

has four Kladrubers – Ota, Eda, Monty and Kuba. These 

powerful, majestic animals are ideally suited to crowd 

control situations such as high-risk football matches, but 

they can also be spotted on routine patrols in Pardubice’s 

parks and forests. In the lead-up to All Souls’ Day mount-

ed police patrol the city’s cemeteries, helping to prevent 

vandalism and theft. And Pardubice’s police horses can al-

so be seen in other towns and cities – in neighbouring 

Hradec Králové they are a regular and much-loved feature 

of the annual harvest festival parade.

Much more could be written about Pardubice’s 

unique affinity for horses and all things equestrian. But 

why not experience life in the saddle for yourself? With 

hundreds of kilometres of bridle paths and dozens of sta-

bles, this is the ideal region to explore on horseback – 

truly a wonderful way to see Pardubice!

na světě, k jehož hlavním rysům patří klabonosá – vykle-

nutá hlava a výrazné živé oči, bylo speciálně vyšlechtěno 

pro ceremoniální účely panovnických dvorů – už v roce 

1579 udělil císař Rudolf II. hřebčínu statut císařského 

dvorního hřebčína. Starokladrubský bělouš, teplokrevník 

o hmotnosti až 700 kilogramů, je zároveň jediným zvíře-

tem, které bylo prohlášeno národní kulturní památ-

kou. Budete-li se procházet u výběhů národního hřebčí-

na, možná si položíte otázku, proč jsou vlastně hříbata 

starokladrubských běloušů hnědočerná. Vězte, že staro-

kladrubáci se stejně jako lipicáni odlišují od ostatních 

koňských plemen právě tím, že se bílým klisnám rodí 

tmavá mláďata. Typickou barvu sněhu získávají koníci až 

později, obvykle mezi pátým až sedmým rokem života.

Národní hřebčín, který patří k nejstarším velkým 

hřebčínům na světě, prochází v současné době rozsáh-

lou rekonstrukcí. Zbrusu nový kabát empírových stájí, 

severního křídla hříbárny Františkov, zámku, kostela sv. 

Václava a Leopolda a dalších objektů i venkovních pro-

stor bychom si mohli prohlédnout už letos na podzim. 

O tom, že je Národní hřebčín Kladruby nad Labem spolu 

actually dark brown. This is a typical feature of the 

breed, shared with the Kladrubers’ nearest relatives the 

Lipizzaners – white mares give birth to dark-coloured 

foals, which only develop their typical snow-white coat 

when they reach the age of five to seven.

The Kladruby farm – one of the oldest stud farms in 

the world – is currently being extensively reconstructed 

and modernized. When it is re-opened to the public this 

autumn, visitors will be able to admire the beautifully re-

stored Empire-style stables, the north wing of the 

Františkov foal-rearing station, the chateau, and the 

Church of St Wenceslas and St Leopold. The national 

stud farm is one of the undoubted jewels in the crown of 

the Polabí region. Its history is so rich, its achievements 

so exceptional, that it is on course for listing as a UNE-

SCO World Heritage Site within the next three years.

In 1992 the stud farm in Slatiňany – a small town 

near Chrudim – became part of the national stud farm. 

Starokladrubský bělouš je jediným zvířetem,  
které bylo prohlášeno národní kulturní památkou.
White Kladrubers are the only animal to have 
been declared a national cultural monument.

SPŘEŽENÍ STAROKLADRUBÁKŮ ZAHAJUJÍ ŘADU VÝZNAMNÝCH AKCÍ V PARDUBICKÉM REGIONU.

KLADUBERS ARE A MAINSTAY OF MANY EVENTS IN THE PARDUBICE REGION.
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www.pardubice-racecourse.cz

Dostihy / Horse-racing

24.–26. 7.  Závody spřežení 
Horse-driving competitions

25. 7.  Šampionát koní Shagya Arab 
Shagya Arab horses championship

30. 07.  KMK – Všestrannost kvaliÁkace 
KMK – Summer eventing

31. 7.–2. 8.  MČR družstev – Všestrannost 
Czech Republic eventing championship

22. 8.  III. kvaliÁkace  
na 125. Velkou pardubickou  
s Českou pojišťovnou 
3rd QualiÁcation Race  
for the 125th Velká Pardubická 
with Česká Pojišťovna

5.–6. 9.  Koně v akci  
+ jezdecké hry pro děti 
Horses in Action 
+ equestrian games for children

12. 9.  IV. kvaliÁkace na 125. Velkou 
pardubickou s Českou pojišťovnou 
– Evropský den koní 
4th QualiÁcation Race  
for the 125th Velká Pardubická  
with Česká Pojišťovna – Euro Equus

26. 9.  Parkurové závody 
Parkurové závody

9. 10.  Středoevropská dražba anglického 
plnokrevníka – VIII. ročník  
Středoevropská dražba anglického 
plnokrevníka – VIII. ročník

10. 10.  Překážkové dostihy 
Showjumping competition

11. 10.  125. Velká pardubická 
s Českou pojišťovnou 
 125th Velká Pardubická 
with Česká Pojišťovna

17. 10.  Atletický kros / Athletic Cross

24. 10.  Závěrečné dostihy 
Final race meeting

31. 10.–1. 11.  Rozlučková všestrannost  
a závody spřežení 
Eventing end-of-season meeting 
and horse-driving competitions

14. 11.  Hubertova jízda městské policie 
City Police Force end-of-season meeting

TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 
CALENDAR OF EVENTS 2015

Dostihové závodiště Agrofert Park, 
Pražská 607, Pardubice

s okolní nádhernou historickou krajinou výjimečný a zce-

la ojedinělý, není pochyb. Díky všem „nej“, jimiž se pyšní, 

má velkou šanci dostat se mezi více než tisícovku vyvo-

lených na seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO.

Součástí Národního hřebčínu v Kladrubech nad La-

bem je také od roku 1992 hřebčín ve Slatiňanech. V tom-

to městečku u Chrudimi, respektive ve zdejším Státním 

zámku, naleznete i hipologickou expozici, která se řadí 

k největším světovým sbírkám exponátů a obrazů s té-

matikou koní. Interaktivní výstavou starokladrubského 

koně se pak pyšní slatiňanská Švýcárna. 

Pojďme ale zpátky ke koním do Pardubic. Město 

na soutoku Labe a Chrudimky je totiž jedním z mála, 

které střeží jízdní hlídky městských policistů. Jízdní oddíl 

strážníků tu vznikl v roce 2002 a okamžitě si získal nále-

žitý respekt. Ve své ekipě má městská policie v současné 

době čtyři starokladrubáky – Otu, Edu, Montyho a Kubu. 

Síly a majestátnosti těchto koní může policie využít ne-

jen při rizikových fotbalových utkáních a velkých akcích, 

ale i k dalším preventivním účelům. Strážníky v sedlech 

proto potkáte i v parcích a městských lesích, v období 

Dušiček mají zvýšený dohled na hřbitovech, kde hlídají, 

aby se tato pietní místa nestávala terčem vandalů a ne-

nechavců. Jízdní hlídky pardubických strážníků ale mů-

žete potkat i v jiných městech. Například v Hradci Králo-

vé bývají součástí slavnostního dožínkového průvodu.

O koních by se v souvislosti s městem perníku dalo 

psát i hovořit hodně dlouho. Co takhle se na nich ale 

trochu projet a prohlédnout si celé Pardubicko trochu 

netradičně? Hipostezek jsou tu stovky kilometrů a jez-

deckých stanic na nich naleznete několik desítek. Tak 

neváhejte a poznejte Pardubice a jejich okolí třeba právě 

z koňského hřbetu! 

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ JSOU VYJIMEČNÍ NEJEN SVOU KRÁSOU, ALE I KLIDNOU POVAHOU.

KLADRUBERS ARE NOT ONLY BEAUTIFUL – THEY‘RE ALSO RENOWNED FOR THEIR CALM NATURE.

ZÁMEK VE SLATIŇANECH LÁKÁ NA UNIKÁTNÍ HIPOLOGICKOU EXPOZICI.

THE UNIQUE EQUESTRIAN EXHIBITION AT THE CHATEAU IN SLATIŇANY.

KRAJ KONÍ REGION OF HORSES
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Pardubice jsou městem moderním i starobylým, městem, kde se 
daří kultuře i sportu, a také centrem vzdělávání Pardubického kraje. 
Právě díky tomu, že zde sídlí Univerzita Pardubice, kam každoročně 
přichází za vzděláním na 10 000 studentů, jsou Pardubice také 
městem stále mladým a dynamickým.

Pardubice is both ancient and modern, a vibrant hub of culture, 
sport and education serving the wider region and beyond. With 
a thriving university, the city is home to around ten thousand 
students – ensuring that it pulsates with life and energy 
throughout the year.

Univerzita pro tisíce nadaných
University for thousands of talents
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Univerzita pro tisíce nadaných

Tradice pardubického vysokého školství sahá do polo-
viny minulého století, kdy byla ve městě s rozvinutým 
chemickým průmyslem založena Vysoká škola chemic-
ká. Z jednofakultní školy se postupně stala institucí 
univerzitního typu. Od roku 1994 jsou tak Pardubice 
univerzitním městem, v němž se setkávají studenti 
přírodních, technických či společenských věd i oborů 
zdravotnických či uměleckých.

V současné době Univerzita Pardubice nabízí 67 ba-
kalářských, magisterských či doktorských studijních pro-
gramů se 130 studijními obory na sedmi fakultách. Díky 
nejstarší z nich, Fakultě chemicko-technologické, slaví 
letos univerzita 65. výročí vysokoškolského vzdělávání. 
V roce 1991 vznikla Fakulta ekonomicko-správní, dva ro-
ky poté pak Dopravní fakulta Jana Pernera. Rozmach 
vědních disciplín v devadesátých letech byl počátkem 
nového tisíciletí stvrzen vznikem dalších fakult, v roce 
2001 Fakulty filozofické, v roce 2005 Fakulty restauro-
vání, o dva roky později Fakulty zdravotnických studií 
a v roce 2008 Fakulty elektrotechniky a informatiky. 

Po tří až pětiletých studiích opouští univerzitu 
na dvě tisícovky úspěšných absolventů ročně. Absol-
ventem UPa je například její současný rektor Miroslav 
Ludwig, diplomem z Pardubic se může pochlubit také 
místopředseda slovenské vlády z let 1998 až 2006 Pál 
Csáky, stejně jako třeba básník Kamil Bouška a na čty-
řicet tisíc dalších inženýrů, magistrů, bakalářů či dok-
torů, kteří za uplynulých 65 let získali své vysokoškol-
ské vzdělání v Pardubicích.

Každoročně přichází do Pardubic na 3 000 no-
vých studentů. Nejvíce jich přijímá Fakulta ekono-

The tradition of higher education in Pardubice dates 

back to the mid-20th century, when a specialist col-

lege was established to train chemical industry ex-

perts. The college gradually grew and evolved, be-

coming a fully-fledged university in 1994. Now it of-

fers degrees in natural and social sciences, technolo-

gy, health care and the arts.

Currently the University of Pardubice’s seven fac-

ulties offer 130 different degree subjects at Bache-

lor, Master’s and doctoral level. The original college 

has evolved into today’s Faculty of Chemical Tech-

nology, which celebrates its 65th birthday this year. 

The Faculty of Economics and Administration dates 

from 1991, and the Jan Perner Transport Faculty was 

opened two years later. Four new faculties were set 

up in the early 2000s – the Faculty of Arts and Phi-

losophy (2001), the Faculty of Restoration (2005), 

the Faculty of Health Studies (2007), and the Faculty 

of Electrical Engineering and Informatics (2008). 

Around two thousand students graduate from the 

University every year. Past graduates have included 

the current Rector Miroslav Ludwig, the former Slo-

vak Deputy Prime Minister (1998–2006) Pál Csáky, 

the poet Kamil Bouška, and more than forty thou-

sand talented former students during the last 65 

years who have gone on to make their mark in 

a huge range of fields.

Around 3,000 new students arrive in Pardubice 

each year. The largest number come to study at the 

Faculty of Economics and Administration. At the oth-

er end of the scale is the Faculty of Restoration, 

training a select band of experts who restore and 

UNIVERZITA UNIVERSITY

NA SEDMI FAKULTÁCH STUDUJE DESET TISÍC VYSOKOŠKOLÁKŮ.

THE UNIVERSITY’S SEVEN FACULTIES HAVE TEN THOUSAND STUDENTS.

VÝUKA CHEMIE MÁ V PARDUBICÍCH TRADICI  

JIŽ ŘADU DESETILETÍ.

CHEMISTRY IS ONE OF PARDUBICE‘S  

LONGEST-ESTABLISHED AREAS OF EXPERTISE.
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conserve valuable artworks and craft items. Specialist 

restorers from the Faculty – based in the historic town 

of Litomyšl – are in demand throughout the world for 

their skills, and have helped preserve cultural heritage 

of incalculable value.

The other faculties have also gained worldwide re-

nown in their fields, playing an active role in the Euro-

pean and global higher education community. With 

over twenty fully accredited degree programmes 

taught in English, the University attracts numerous in-

ternational students. Research is another key area of 

focus, receiving around a third of the University’s total 

budget of over CZK 1 billion every year. The University 

cooperates with more than 250 partner institutions – 

both teaching and research centres – in 40 different 

countries, while around 300 Pardubice students travel 

to 200 universities all around the globe on internation-

al exchange programmes.

Pardubice’s academics have also helped raise the in-

ternational profile of the University and the city. Jan 

Macák is a member of a team that has developed 

a unique method for producing nanotubes using titani-

um oxide. Last year he headed the only Czech research 

project to gain HORIZON 2020 funding from the Euro-

pean Research Council, competing against 3 272 other 

applications for this prestigious funding tool which of-

fers start-up grants to young scientists working in the 

most dynamic areas of scientific research. Macák’s in-

terdisciplinary project received 45 million CZK from the 

HORIZON 2020 budget, and will develop a new concept 

micko-správní, nejméně pak, vzhledem ke svému 
uměleckému zaměření, Fakulta restaurování, vycho-
vávající odborníky pro oblast restaurování a konzer-
vace výtvarných, uměleckých a uměleckořemeslných 
památek a sbírkových předmětů. Restaurátoři z Lito-
myšle, kde fakulta sídlí, pomáhají při záchraně a ob-
nově nejvýznamnějších památek po celém světě.

V mezinárodní konkurenci se ale neztrácejí ani 
ostatní fakulty. Univerzita je aktivní součástí evrop-
ského i světového vysokoškolského vzdělávacího 
i výzkumného prostoru. Studuje zde řada zahranič-
ních studentů ve dvou desítkách akreditovaných 

studijních programů v anglickém jazyce. Pracoviště 
univerzity se zapojují do mezinárodních výzkum-
ných projektů. Jen na vědecko-výzkumnou činnost 
a projekty univerzita ročně vynakládá na 300 milio-
nů korun ze svého více než miliardového rozpočtu. 
Univerzita spolupracuje s více než 250 vysokoškol-
skými a výzkumnými institucemi ze 40 zemí, na 300 
studentů z Pardubic sbírá v rámci mezinárodních 
programů zkušenosti na téměř dvou stovkách uni-
verzit ve světě. 

Na vědecko-výzkumnou činnost a projekty  
univerzita ročně vynakládá na 300 milionů korun.
The University invests around 300 million 
crowns a year in research.

O schopnostech vědců působících na pardubické 
univerzitě svědčí i příklad spoluautora světově unikát-
ní metody výroby nanotrubic z oxidu titaničitého dok-
tora Jana Macáka.  Jeho projekt VLONI jako jediný 
z ČR obstál v konkurenci 3 273 projektů a získal fi-
nanční podporu Evropské výzkumné rady v programu 
HORIZONT 2020, umožňující rozvoj společensky  
nejžádanějších disciplín a podporující excelentní  
vědecko-výzkumné činnosti mladých vědců prostřed-
nictvím tzv. startovacích grantů. 

Macákův multidisciplinární projekt, podpořený Evrop-
skou výzkumnou radou 45 miliony korun, směřuje k nové-

mu konceptu solárních článků, kombinujících nanotrubice 
s vhodnými anorganickými a organickými chromofory. Vý-
sledkem mají být účinnější a levnější solární panely a cí-
lem je rozšířit využití nanotrubic i do biotechnologií nebo 
medicíny. Univerzita se díky tomuto projektu stala pátou 
institucí a třetí veřejnou vysokou školou v České republice 
hostící tento typ prestižních projektů. Jan Macák byl 
za svoji práci oceněn i letošní prestižní Cenou Neuron. 

Nadaných mladých vědců je však na univerzitě ce-
lá řada, nejen v oblasti pro univerzitu tradiční, tj. pří-

STUDENTŮM SLOUŽÍ MODERNÍ KNIHOVNA.

THE UNIVERSITY HAS A MODERN LIBRARY.
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of solar cells combining nanotubes with organic and 

anorganic chromophores. This will help researchers to 

develop cheaper and more effective solar panels as well 

as expanding the uses of nanotubes into biotechnical 

and medical applications. Thanks to this ground-break-

ing work, the University of Pardubice became only the 

third public university in the Czech Republic to host 

a HORIZON project, and Macák won the prestigious 

Neuron Award in recognition of his achievements.

The University is also home to a range of other tal-

ented young researchers – not only in technical fields 

and natural sciences, but also in social sciences and 

philosophy. Filip Grygar from the Faculty of Arts and 

Philosophy recently won the Josef Hlávka Award for 

his book ‘Niels Bohr’s Concept of Complementarity in 

the Context of Physics, Philosophy and Biology’ – the 

first full-length Czech-language publication on this No-

bel Prize winning physicist, who (along with Albert Ein-

stein) made a huge contribution to the development of 

20th-century scientific thought.

With a modern campus, excellent facilities, superb 

teaching and a vibrant cultural and sporting life to en-

joy in the city, UPa = “University of Pardubice” offers 

offers a wonderful environment for young people to 

develop their natural talent and achieve success in 

a huge range of fields.

rodních a technických věd. V oblasti společenských 
věd a filosofie byl například nedávno oceněn Cenou Jo-
sefa Hlávky za původní vědeckou a odbornou knihu vy-
danou v ČR za rok 2014 doktor Filip Grygar z Fakulty 
filozofické.  Jeho kniha „Komplementární myšlení Niel-
se Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie“ je  prv-
ní komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ce-
ny za fyziku, který se s Albertem Einsteinem zasloužil 

o zásadní proměnu vývoje a tvářnosti přírodních věd 
či vědeckého myšlení ve 20. století.  

Moderně vybavený kampus, kvalitní univerzitní zá-
zemí a náročné studijní programy společně s bohatým 
kulturním a sportovním životem města vytvářejí pro 
všestranný rozvoj mladých a talentovaných lidí v Par-
dubicích ideální podmínky srovnatelné s předními ev-
ropskými městy a univerzitami.

UNIVERZITA UNIVERSITY

TRADIČNÍ STUDENTSKÉ OSLAVY JARA – MAJÁLES 

SE I V PARDUBICÍCH TĚŠÍ VELKÉ OBLIBĚ.

THE TRADITIONAL MAJÁLES STUDENT SPRING 

CARNIVAL IS A FAVOURITE PARDUBICE EVENT.

NADANÝM MLADÝM VĚDCŮM SE DÍKY STIPENDIÍM OTEVÍRAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI.

SCHOLARSHIPS OFFER ASSISTANCE TO TALENTED YOUNG SCIENTISTS.

LABORATOŘE JSOU VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ VÝUKY.

LABORATORIES ARE USED FOR PRACTICAL TEACHING.
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AKCE V PARDUBICÍCH EVENTS IN PARDUBICE

Na podzim musíte do Pardubic
Městské slavnosti

An action-packed autumn in Pardubice
Pardubice City Festival

“The Square in Motion“  
18–19 September 2015
Sporting part of the festival,  
Pernštýnské Náměstí. 

A unique outdoor presentation showcasing 
Pardubice’s sports clubs against the 
backdrop of the historic city centre. New 
this year: water sports at the boatyard in 
the newly reconstructed Park na Špici!

“Pardubice Lives for Culture“ 
8–11 October 2015
Traditional part of the festival, city centre.

A wide spectrum of multi-genre music,  
street performances, horse-drawn carts and 
historic vehicles, a honey festival, and much 
more. Visitors can look forward to unique 
outdoor happenings and the traditional 
firework display – now better than ever,  
in a great new location!

„Náměstí v pohybu“  
18.–19. září 2015
Sportovní část festivalu  
na Pernštýnském náměstí. 

Unikátní prezentace pardubických 
sportovních klubů v netradičních kulisách 
historického centra města. Letošní novinka 
– vodácká sekce na loděnici v nově 
zrekonstruovaném parku Na Špici!

„Město žije kulturou“ 
8.–11. října 2015
Tradiční část festivalu v centru města.

Pestrá nabídka hudební multižánrové 
produkce, pouličních vystoupení, projížděk 
kočárů a historických vozidel, Dnů medu 
a mnoho dalšího. Návštěvníci se mohou těšit 
na překvapení v podobě zajímavé intervence 
ve veřejném prostoru nebo na zcela novou 
lokaci tradičního ohňostroje.
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NUDA V PARDUBICÍCH?  
NA PODZIM ROZHODNĚ NE!
AUTUMN IN PARDUBICE OFFERS 
SOMETHING FOR EVERYONE

Koně v akci 5.–6. 9.  
Horses in Action

Železniční den Jana Pernera 12. 9.  
Jan Perner Railway Day

IV. kvaliÁkace na 125. Velkou  12. 9. 
pardubickou steeplechase  
Evropský den koní – Euro Equus  
4th qualifying round for the 125th 
Velká Pardubická Steeplechase 
– European Horse Day

Dny evropského dědictví 13. 9.  
European Heritage Days

Městské slavnosti  18.–19. 9.  
„Náměstí v pohybu“  
City Festival 
“The Square in Motion” 

Zlatá přilba 18.–20. 9.  
Golden Helmet

Dožínky na pardubickém  20.–21. 9. 
zámku 
Chateau Harvest Festival

Polabinská pouť 26. 9.  
Traditional Polabí Fair

Retroměstečko 2.–4. 10.  
Retro-Town

Městské slavnosti  8.–11. 10. 
s ohňostrojem „Město žije kulturou“ 
City Festival and Árework display 
“Pardubice Lives for Culture” 

Velká pardubická steeplechase 11. 10.  
Velká Pardubická Steeplechase

… a mnoho dalšího! 
… and much more!

Do Pardubic prostě letos 
na podzim musíte zajet!
Autumn in Pardubice  
– don’t miss it! 

The celebrations of “Jan Perner Year” were launched 
at a gala concert held as part of the Pardubice 
Music Spring festival. The exciting programme of 
events culminates during the week of Perner’s 
birth (September 7) and death (September 10) 
in his native village of Bratčice, before moving 
to Pardubice’s main station for the Jan Perner 
Railway Day on September 12. The day will feature 
a plethora of attractions for all ages – including the 
arrival of a historic steam train from Česká Třebová. 
The former Sirius cinema will also be ceremonially 
re-opened in the lower level of the station building. 
Other events in September will include a conference 
at the Jan Perner Transport Faculty, where a bust 
of the great man will be unveiled. The Jan Perner 
Society – a non-profit organization dedicated to 
promoting Perner’s legacy – has begun renovation 
work on the family tomb at Pardubice’s municipal 
cemetery; the tomb was designed by the renowned 
architect Ladislav Machoň, a family friend of the 
Perners. 

For details of the Jan Perner Year programme 
visit the website www.rokjanapernera.cz.

Celoroční projekt oslav „Rok Jana Pernera“ byl za-
hájen slavnostním koncertem v rámci Pardubické-
ho hudebního jara a vyvrcholí v září, v týdnu mezi 
termínem jeho narození a úmrtí. Hlavní program 
začne v Pernerových rodných Bratčicích a ukončí 
jej ŽELEZNIČNÍ DEN JAN PERNERA konaný 12. září 
v Pardubicích na hlavním nádraží. Do Pardubic bu-
de vypraven parní vlak z České Třebové, v železnič-
ní stanici a v prostorách přednádraží bude připra-
ven bohatý program pro malé i velké návštěvníky. 
Při této příležitosti bude znovu otevřeno bývalé ki-
no Sirius v suterénu nádraží. Programu pro veřej-
nost budou předcházet další akce, mimo jiné kon-
ference na Dopravní fakultě Jana Pernera pardubic-
ké univerzity, kde by také měla být odhalena Per-
nerova busta. Nezisková Společnost Jana Pernera 
se pustila do renovace rodinné hrobky na pardubic-
kých Městských hřbitovech, díla známého architek-
ta Ladislava Machoně, který sám byl s rodinou Ja-
na Pernera spřízněn. 

Aktuální informace k programu najdete 
na stránkách projektu www.rokjanapernera.cz. 

Pardubický kraj a město Pardubice 
si letos připomínají 200. výročí 
narození velikána železniční dopravy, 
projektanta a stavitele tratí 
evropského významu Jana Pernera. 
Právě jemu Pardubice vděčí za svůj 
nebývalý rozvoj. Kdyby nepřivedl 
železnici právě sem, pravděpodobně 
by dnes nebyly krajskou metropolí. 

This year Pardubice celebrates 200 
years since the birth of Jan Perner 
– one of Europe’s foremost railway 
engineers and a pioneer of rail 
transport. It was Perner who made 
Pardubice into a major railway 
junction – transforming a modest 
provincial town into a major 
regional capital.

Ing. Jan Perner se narodil 7. září 1815 
ve středočeských Bratčicích, vystudoval 
technickou školu, v březnu roku 1842 se 
stal vrchním inženýrem státních drah a řídil 
výstavbu železnice z Olomouce do Prahy, mimo 
jiné přes Pardubice. Při jedné z inspekčních cest 
se zranil v choceňském tunelu a 10. září 1845 
v domě svých rodičů v Pardubicích zemřel.  
Bylo mu pouhých 30 let. 

Jan Perner was born on 7 September 1815  
in Bratčice, Central Bohemia. After graduating 
from technical college he was appointed  
as the chief engineer of the state railways  
in March 1842. He coordinated the building  
of the Olomouc–Prague railway. He was injured 
during an inspection visit to the Choceň  
tunnel, and died on 10 September 1845  
at the age of just 30.

Rok Jana Pernera  
Celebrating Jan Perner



30 

Výstavu každoročně připravuje tým mezinárodního projektu 
CreArt, jehož cílem je podpora umělecké kreativity přímo 
v regionech a vytváření sítě kontaktů a zkušeností napříč 
kontinentem. Díla, která se společensky, esteticky i kriticky 
vyjadřují k životu umělců v současném městě, vybral pro 
výstavu rakouský kurátor Lucas Cuturi. A vybral pro mnohé 
z nás díla překvapivá, provokující i inspirující. Všechna však 
mají společné téma: město a já. 

K vidění bude videoart, instalace, intervence, fotografie, 
malby i kresby umělců z dvanácti evropských měst. 
Pardubice na výstavě se svými instalacemi a site-specific 
projekty reprezentují skupina Offcity, Lukáš Hájek a Jan 
Zdvořák, kteří prošli výběrovým sítem. Výstavu doplňují 
umělecké projekty pardubických tvůrců, kteří byli již v mi-
nulých letech do projektu CreArt aktivně zapojeni – těšit se 
tedy můžete na fotografický cyklus Krajina ze tmy Radka 
Kalhouse v přízemních prostorách Domu U Jonáše, audiovi-
zuální instalaci Lenky Morávkové reflektující opravy na třídě 
Míru v Komunikačním prostoru Galerie města Pardubic 
na Příhrádku, sochařský objekt Horizont Martina Daška 
na prvním rondelu zámeckých valů, instalaci z fotografií 
vzniklých v Rábech a Pardubicích od německé fotografky 
Sarah Brück či na obrazový „ego“ projekt Ondřeje Petrlíka 
na billboardech u rychlodráhy. 

3. ročník mezinárodní výstavy projektu CreArt 
3rd international exhibition of the CreArt 
project

PARDUBICE 1. 7.–30. 8. 2015
LINZ (AT) 16. 9.–30. 10. 2015

GENOA (IT) 20. 11. 2015–10. 1. 2016

The exhibition is organized annually by a team from the 
international CreArt project. Their mission is to support 
creative artists in the regions and build up a network of 
contacts and experience across Europe. The works for this 
year’s exhibition were selected by the Austrian curator 
Lucas Cuturi, who has assembled an inspirational and pro-
vocative collection of art focusing on one common theme: 
The City and Me.

The exhibition will cover a wide range of genres – video 
art, installations, interventions, photography, painting and 
drawing – by artists from twelve European cities. Pardu-
bice is represented by the installations and site-specific 
projects of the Offcity group, Lukáš Hájek and Jan Zdvořák. 
Visitors will also have an opportunity to see projects by 
Pardubice artists who have been involved in CreArt during 
previous years – including Radek Kalhous’s photographic 
cycle ‘Landscape from Darkness’ (displayed on the ground 
floor of the U Jonáše building), Lenka Morávková’s 
audiovisual installation reflecting on the renovation of 
the city’s main avenue Třída Míru (at the Pardubice City 
Gallery, Příhrádek), Martin Dašek’s sculpture ‘Horizon’ (in 
the grounds of the chateau), an installation by the German 
photographer Sarah Brück, and Ondřej Petrlík’s ‘ego’ project 
on billboards in Hlaváčova Street.

Pardubice obsadili mladí umělci!
Young artists are taking over Pardubice!

Pardubice ve spolupráci se čtyřlístkem 
pardubických galerií vás zve na letní 
mezinárodní výstavu současných 
mladých umělců ze všech koutů Evropy! 

The City of Pardubice and a quartet of
galleries invite you to an international
exhibition showcasing young artists from 
all over Europe!

21 umělců / 12 evropských měst 
21 artists / 12 European cities

videoart / instalace / intervence / foto / malba
video art / installations / interventions / photos 
/ paintings

Čtyřlístek pardubických galerií: 
Východočeská galerie v Pardubicích,  
Galerie města Pardubic, Art Space NOV, 
fRESCH Gallery

Quartet of Pardubice galleries: 
East Bohemian Gallery, Pardubice City 
Gallery, Art Space NOV, fRESCH Gallery



www.pardubice.eu

Ideální místo pro aktivní odpočinek
plný sportu, relaxaci i zábavu!
A great place for sport, recreation,  
relaxation and fun!

Pardubice


