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Nejvýznamnější orchestr Pardubického kraje se řadí k předním českým profesionálním orchestrům. Již 48 let pořádá koncerty klasické hudby a svým posluchačům nabízí také 

méně tradiční programy ve spojení s jinými hudebními žánry. V koncertní sezoně 2016/2017 vás srdečně zve na oblíbený silvestrovský koncert, dále na koncerty se svými milými 

hosty – pěvkyní Dagmar Peckovou a klavíristou Michalem Šupákem, nebo také na společný swingový koncert s legendárním JK Bandem Pardubice. Více na www.kfpar.cz.

Fotografie František Renza

The Czech Chamber Philharmonic Orchestra is the Pardubice Region’s premier classical music ensemble, and it ranks among the finest orchestras in the country. Founded 48 

years ago, the orchestra’s repertoire extends beyond classical music to encompass a range of other genres. The 2016/2017 season includes the popular New Year concert, guest 

appearances by the singer Dagmar Pecková and the pianist Michal Šupák, and a swing concert featuring Pardubice’s legendary JK Band. For more information see www.kfpar.cz.

Photo by František Renza

Komorní filharmonie Pardubice – orchestr s tradicí
The Czech Chamber Philharmonic – an orchestra with tradition
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Zimní vydání časopisu To jsou Pardubice má na titulní straně 
krásnou a známou tvář jedné z předních českých moderátorek. 
Pro pardubickou rodačku Jolanu Voldánovou nejsou Pardubice 
pouze rodným městem, ale nadále zůstávají druhým domovem 
této oblíbené moderátorky. Na dalších stránkách časopisu 
vám představíme turisty i našinci stále obdivované historické  
centrum města, které je plné krásných domů a romantických 
zákoutí. Už jste někdy zavítali do Divadla 29? Toto centrum 
otevřené kultury představuje velmi zajímavé hosty všech  
uměleckých žánrů. Med je základní přísada poctivého perníku, 
který je tak typický pro Pardubice, a o medových „továrnách“ 
a hlavně o včelách pohovoříme s odborníkem na slovo vzatým,  
totiž s Evženem Báchorem. Po slední stránky nás přenesou 
do letní olympijské atmosféry, která byla díky úspěšné akci 
Olympijský park Pardubice 2016 v našem městě obzvláště 
povedená. A na úplný závěr se po Pardubicích „projedeme“ 
na bruslích. Ať se vám časopis hezky čte a dělá radost Vám 
i všem, které naším časopisem podarujete!

The cover of this winter edition of This Is Pardubice features one of 
the most popular Czech TV presenters – Pardubice’s very own Jolana 
Voldánová. In our exclusive interview she speaks about why Pardubice 
is still her second home. Then you can read about Pardubice’s beautiful 
historic city centre – enjoyed by tourists and locals alike, this oasis of 
calm in the heart of the city is packed with magnificent buildings and 
romantic vistas. Have you ever experienced Theatre 29? This vibrant 
centre for open culture hosts fascinating artists working in a wide 
range of genres. Honey is one of the key ingredients in Pardubice’s 
traditional gingerbread – and we talked to the city’s top beekeeping 
expert Evžen Báchor about the mysterious and magical world of 
bees. Then you can re-live the warmth and sunshine of the summer 
by reading about Pardubice’s hugely successful Rio Park that was set 
up during the 2016 Olympics back in August. Finally, we take a virtual 
skate-ride through the city’s streets. We hope you enjoy reading our 
magazine, and we look forward to seeing you again in the New Year!
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ŘÍKALI MI BALZAC
They used to call me Balzac 
Pardubice byly v 70. a 80. letech líhní moderátorských talentů. Řada známých hlasů 
a tváří uspěla ve světě médií a dlouhou řadu let promlouvala (a dodnes promlouvá) 
k divákům televizních a posluchačům rozhlasových stanic celorepublikové působnosti. 
Jednou z nejznámějších moderátorek je pardubická rodačka Jolana Voldánová.

In the 1970s and 80s Pardubice was a hotbed of radio and TV talent. During these 
decades the city was home to several young media professionals who later went 
on to achieve national fame and popularity. One of the best-known TV presenters 
in the country is Jolana Voldánová.

To jsou Pardubice
This is Pardubice

DEVĚTADVACÍTKA NENÍ „JEN“ DIVADLO 
Theatre 29 – more than just a theatre
Když pardubické Divadlo 29 na přelomu tisíciletí vznikalo, mělo být scénou hostící 
kulturní počiny vznikající mimo hlavní proud.

When Pardubice’s Theatre 29 was founded at the beginning of the millennium,  
the intention was to create a space  
for innovative performers working outside  
the mainstream cultural scene.

stránka / page 4

stránka / page 16
PARDUBIČTÍ VČELAŘI NESTOJÍ „V KOUTĚ“
Sweet success for Pardubice’s beekepers 
Chov včel je ušlechtilou činností, kdy včela dává člověku více, než mu bere! Není na světě živočich, který pro lidstvo dělá tolik, jako včela. 
„Tam, kde nemůže žít včela, se krajina do tří let promění v nehostinnou pustinu, ve které nemůže žít ani člověk,“ věděl už Albert Einstein. 
Významu včel si byla vědoma i Marie Terezie, díky jejímuž rozhodnutí se mohli včelaři v českém království sdružovat a volně pohybovat 
po krajině již v 18. století.

Beekeeping is an ancient and noble pursuit, and bees give people much more than they take from them! No other animal is more beneficial  
to human beings than the humble bee. Albert Einstein was well aware of this fact:  
“Wherever bees cannot live, within three years the landscape becomes  
an inhospitable desert – and people cannot live there either.” stránka / page 20

SKVÍ SE JAKO PARDUBICE
Pardubice’s historic glory
Historické centrum Pardubic plné nádherných domů a romantických 
zákoutí, nedaleký zámek, klid a ticho vybízející k relaxaci – to je 
jedna z nejhezčích procházek po městě, která se těší oblibě od jara 
do zimy.

The historic centre of Pardubice is packed with beautiful 
buildings and romantic vistas. 

stránka / page 10

KDYŽ SE MĚSTO OBUJE DO BRUSLÍ
Pardubice gets its skates on
Dnes je jízda na bruslích každodenní součástí jara, léta a podzimu i v České republice, 
lidé na cyklostezkách tráví spoustu volného času a kilometry bezpečných cest pro 
cyklisty a bruslaře rok od roku přibývají.

In 1760, when the Belgian inventor John Joseph Merlin patented his design  
for roller skates, he could not have  
imagined how popular his new  
invention would become. stránka / page 28

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OLYMPIJSKÝ PARK USPOŘÁDALY PARDUBICE
Pardubice’s Olympic Park was a huge success
Pardubice se rády honosí tím, že jsou městem sportu. Ať už díky světově známým sportovním akcím, které se tu konají, nebo díky účasti  
zdejších klubů v nejvyšších tuzemských soutěžích. Toto léto však dokázalo, že se nejedná pouze o umělou nálepku. 

Pardubice is rightly proud of its reputation as a great city of sport – hosting  
world-renowned sporting events and represented by its clubs at the highest  
domestic and international level.    stránka / page 24
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Pardubice mám  
prochozené křížem  
krážem
I‘ve walked all over 
Pardubice
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Rozhovor pro časopis To jsou Pardubice byl domluven 

takřka ihned. „Do Pardubic jedu příští pátek, dáme si 

kávu v centru tak kolem poledne?“ a se stejnou ocho-

tou pokračovalo povídání u domluveného espressa. 

Jste v Pardubicích na otočku – pracovně?
Pracovně ano, ale zůstávám u rodičů přes noc. Jezdím 

sem často, dnes jsem tu navíc bez dětí, takže odpoledne 

a večer mám ještě nabitější než obvykle, abych stihla vi-

dět všechny. Pardubice jsou pořád mým druhým domo-

vem, kromě rodičů tu mám i spoustu přátel. A čím jsem 

starší, tím mám k rodnému městu lepší vztah – je to ta-

ková obdoba vztahu partnerského: když je postaven 

na dobrých základech, cítíte se v něm dobře i po letech.

Takže se v Pardubicích neztratíte?
Určitě ne! Změny ve městě sleduji průběžně při návště-

vách rodičů, možná mě někdy zaskočí úpravy v místech, 

XXX

XXX

Pardubice byly v 70. a 80. letech líhní moderátorských talentů. Řada známých hlasů a tváří uspěla ve světě 
médií a dlouhou řadu let promlouvala (a dodnes promlouvá) k divákům televizních a posluchačům rozhlasových 
stanic celorepublikové působnosti. Jednou z nejznámějších moderátorek je pardubická rodačka Jolana Voldánová: 
několikanásobná držitelka ocenění Týtý v kategorii Nejoblíbenější moderátorka, která osmnáct let přinášela hlavní 
zprávy na obrazovce veřejnoprávní České televize. Body u diváků sbírala též jako talentovaná tanečnice soutěže 
StarDance. A boduje i nyní, kdy její nový internetový pořad Kafe s Jolanou vyhledává stále více lidí.

In the 1970s and 80s Pardubice was a hotbed of radio and TV talent. During these decades the city was 
home to several young media professionals who later went on to achieve national fame and popularity.  
One of the best-known TV presenters in the country is Jolana Voldánová – and Pardubice is her home town. 
She has won multiple Týtý awards in the ‘Most Popular Presenter’ category, having been the face  
of Czech Television’s main evening news bulletin for eighteen years. She also won viewers’ admiration for 
her performances in the dance talent show StarDance. Her main project at the moment is the internet talk 
show ‘Coffee With Jolana’, which is gaining loyal audiences.

When we contacted Jolana to ask her to give an inter-

view for This Is Pardubice, she agreed at once. “I’m 

coming to Pardubice on Friday, so how about meeting 

up in the centre for a coffee around noon?” When we 

met, we talked about her life in Pardubice.

You’re here on a short visit – for work?
Yes, but I’m staying with my parents overnight. I often 

come to Pardubice – and today my children aren’t with 

me, so I’m going to be visiting lots of friends and fami-

ly. Pardubice is still my second home, and as I get older 

I find I get more and more fond of the city. It’s like 

a relationship with a partner – if it’s built on firm foun-

dations, it will last for many years.

So you don’t get lost when you come here?
Never! Whenever I visit my parents I notice how the city 

is gradually changing, and sometimes I’m surprised to 

ROZHOVOR INTERVIEW

ŘÍKALI MI BALZAC
They used to call me Balzac

Pardubice mám  
prochozené křížem  
krážem
I‘ve walked all over 
Pardubice
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kam nejezdím často, ale jinak jsem tu opravdu pořád ja-

ko doma. V pubertě jsem z našeho „malého města“ pr-

chala do Prahy jako řada jiných vrstevníků. Je asi nor-

mální, že člověku v určitém věku začne být v rodném 

městě poněkud těsno, ale dnes je to vlastně naopak. 

Dokonce jakákoliv nemístná poznámka na adresu  

Pardubic se mě dnes téměř osobně dotýká! (smích)

Navigaci tedy vůbec nepotřebujete?
Opravdu výjimečně. Navíc jsem od malička spíš chodec než 

řidič, mám Pardubice prochozené křížem krážem. Pěšky 

jsem chodila už na základní školu, do dramaťáku v Cihelně, 

na gympl… Pardubice jsou v tomto směru svou veli kostí 

ideální, do hodiny je přejdete z jednoho konce na druhý. 

Na to jsem sázela v pubertě a po maturitě, když jsme s ka-

marády táhli nočními Pardubicemi. Jak říkám, ideální město.

Zmínila jste „dramaťák“, tam to všechno začalo?
Moje posedlost slovem, krásou jazyka mi byla dána gene-

ticky. Maminka je učitelkou českého jazyka a obě si potr-

píme na hezkou češtinu. Od šesti let jsem chodila do dra-

matického kroužku do Cihelny. Postupně z toho vzniklo 

Studio uměleckého přednesu (SUP). Atmosféru v SUPu 

a drama group at Cihelna, and the group gradually devel-

oped into a drama studio. The atmosphere there was 

wonderful – I was quite introverted, but the people in 

the group were really supportive, and we all really en-

joyed it – so it was a really fun way to spend our time. 

By the time I started attending high school it was clear 

which subjects suited me and which ones were rather 

a mystery to me. I loved the Czech language lessons 

with our teacher Mrs Kupková, but mathematics and 

physics lessons were really hard. It wasn’t until years 

later that the former high school principal Josef Kubát 

explained to me the fascination of numbers and calcula-

tions. He spoke so beautifully and eloquently about 

mathematics, with such passion and enthusiasm, that 

I finally understood how magical it can be.

After high school, did you already know you want-
ed to become a TV presenter?
Not at all. I wanted to act in the theatre, and I never 

dreamed that I would end up being a presenter. My on-

ly media experience was just before the 1989 revolu-

tion, when I worked briefly at the Czechoslovak Radio 

studio in Hradec Králové. Then in the autumn of 1989 

see the changes in places where I don’t often go – but 

otherwise it’s still just like being at home. When I was 

a teenager I “escaped” to Prague, the big city, like many 

people of my age. I think it’s normal that when you 

reach a certain age you start to feel rather restricted by 

your home town – but nowadays I feel quite differently 

about it. If I hear any negative comments about Pardu-

bice I almost take it personally! (laughs)

So you don’t need satellite navigation here?
Hardly ever. In any case I’ve always been more into 

walking than driving – I’ve walked all over Pardubice. 

I walked to primary school, to the drama studio, to high 

school… Pardubice is an ideal size for walking – you can 

walk right across the city in just one hour. In my teen-

age years my friends and I used to go out at night and 

walk all around the city – Pardubice is ideal for that.

You mentioned attending a drama studio. Is that 
where your career began?
A love of language and words obviously runs in our fami-

ly. My mum is a Czech language teacher, and we both 

enjoy the language. When I was six I began attending 

NĚKOLIKANÁSOBNÁ DRŽITELKA OCENĚNÍ TÝTÝ V KATEGORII NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODERÁTORKA PŘINÁŠELA HLAVNÍ ZPRÁVY NA OBRAZOVCE ČESKÉ TELEVIZE OSMNÁCT LET. 

WINNER OF SEVERAL TÝTÝ AWARDS FOR MOST POPULAR PRESENTER, VOLDÁNOVÁ WAS THE FACE OF CZECH TV’S MAIN NEWS BULLETIN FOR 18 YEARS.



7

jsem milovala, bojovala jsem jen se svou introvertní  

povahou, ale skupina lidí v souboru byla skvělá, bylo  

vidět, jak nás to všechny baví, a to se pak do takového 

kroužku chodí samo! Na gymplu už bylo znát na známkách, 

a hlavně na mém zájmu, které předměty jsou ty „moje“ 

a které v mých očích jsou, nebo rozhodně byly opředeny 

řadou neznámých. Takže zatímco jsem si užívala hodiny 

českého jazyka s paní profesorkou Kupkovou, lekce mate-

matiky a fyziky jsem protrpěla. Až po letech mi bývalý ředi-

tel gymnázia Josef Kubát s elegancí sobě vlastní vysvětlil, 

co je na řadě čísel vzrušujícího. Hovořil o matematice tak 

krásně a s takovým zápalem, že jsem mu porozuměla.

Po gymnáziu jste už věděla, že budete cílit 
do moderátorských vod?
Vůbec, já jsem chtěla hrát divadlo a ani ve snu by mě 

nenapadlo, že bych mohla moderovat. Jediná má zkuše-

nost s médii byla někdy těsně před revolucí, kdy jsem se 

přes konkurz dostala na chvíli do hradeckého studia Čes-

koslovenského rozhlasu. Na podzim roku 1989 jsem pak 

nastoupila do Prahy, nejprve na detašované pracoviště 

někam na Pankrác a pak přímo na Vinohradskou. Byla 

jsem mladá nezkušená elévka, navíc jako introvert jsem 

se dnes a denně potýkala s vnitřním přesvědčením, že  

určitě nejsem dobře připravená, že klást otázky minist-

rům nebo obecně lidem z veřejného života je pro mě 

vlastně peklo, protože se u toho stydím. Ale na druhou 

stranu mě to hrozně bavilo, být v centru dění, sbírat  

informace a učit se je předávat dál. Vlastně to do jisté míry 

souviselo i s tím mým herectvím. A práce s mikrofonem  

mi učarovala hned. V rádiu jsem se u novinařiny poprvé 

zasekla drápkem a už se vlastně nikdy nepustila. V roce 

1993 jsem přešla do České televize, kde jsem svou „karié-

ru“ rozvíjela stále jako rešeršista a redaktor. A zase měla 

problémy, tam pro změnu proto, že neumím vytvořit krát-

kou, věcnou zprávu – má první vyšperkovaná reportáž mě-

la dlouhé čtyři minuty! Editor zdvihl obočí a řekl mi: krásný, 

ale zkrať to na půlku a pak s tím ještě něco uděláme… 

Takže jste si vystavěla krásné větné konstrukce, 
a měla jste z toho udělat zprávu takřka o holých 
větách?
Přesně tak. Rychle, jednoduše, srozumitelně, taková je 

realita zpravodajství. Kolegové mi po této reportáži – 

a vlastně ještě asi rok poté, po dalších pokusech napsat 

hezkou košatou zprávu – říkali Balzac (smích). Z redak-

torky za kamerou jsem se posléze stala moderátorkou 

před kamerou. K dobru mi určitě byly zkušenosti z diva-

I began working for the radio in Prague – first at a sep-

arate studio in Pankrác and then in the main studio 

complex on Vinohradská Street. I was young and inex-

perienced – and of course as an introvert I found it 

very difficult to ask questions of ministers or other 

public figures; I was always so shy and embarrassed. 

But on the other hand I really enjoyed being at the 

heart of the action, gathering information and learning 

how to communicate that information to other people.  

It was similar to the acting that I’d always enjoyed. 

And I loved working with the microphone. It was at the 

dla i recitačních soutěží, kde jsem pilovala projev na ve-

řejnosti s důrazem na výslovnost, větnou melodii a dikci.

A ona touha po herectví, za nímž jste do velké  
Prahy šla, vás úplně přešla?
Nepřešla mě vlastně nikdy, jen jsem se z nadšené ochotnické 

herečky stala nadšenou návštěvnicí pražských scén. Ale kruh 

se stejně uzavřel. Před časem jsem zkoušela a hrála s Dobři-

chovickou divadelní společností – vlastně zájezdové předsta-

vení pro velká profi divadla. Byl to zážitek a jsem osudu a Do-

břichovicím vděčná, že jsem ještě jednou směla. Jen toho času 

ZA MIKROFONEM BY NIKDO NEPOZNAL,  

ŽE ZNÁMÁ MODERÁTORKA BOJOVALA S TRÉMOU.

VOLDÁNOVÁ IS AN EXPERT AT HIDING  

HER NERVES WHEN ON CAMERA.

ROZHOVOR INTERVIEW

Čím jsem starší, tím mám k rodnému městu lepší 
vztah – je to taková obdoba vztahu partnerského: 
když je postaven na dobrých základech, cítíte se 
v něm dobře i po letech.
 Pardubice is still my second home, and as I get 
older I find I get more and more fond of the city. 
It’s like a relationship with a partner – if it’s built 
on firm foundations, it will last for many years.
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radio studio that I first got a taste for journalism, and 

that’s what I’ve been involved in ever since. In 1993 

I began working for Czech Television as a researcher 

and reporter. My problem there was that I found it dif-

ficult to write brief, factual reports – my first report 

lasted four minutes! The editor raised his eyebrows and 

said: Very nice, but reduce it to half the length and then 

we can do something with it…

So you created elegant and elaborate long sentenc-
es, which you then had to chop up into little pieces? 
Exactly. Brief, simple, easy to understand – that’s the re-

ality of news reporting. After that first report my col-

leagues began calling me Balzac, because I always used 

to produce these hugely complex sentences. (laughs) 

Eventually I switched positions – from being a reporter 

behind the camera I eventually became a presenter, in 

front of the camera. What really helped me was my expe-

rience of the theatre and spoken-word reciting, which had 

trained me to use clear pronunciation and intonation.

Did you lose touch with the world of theatre?
Not really – but rather than performing in amateur drama 

productions I enjoyed Prague’s theatre scene as an audi-

ence member. I didn’t stop performing entirely – I did 

have a role in a production by the Dobřichovice Theatrical 

Society, an amateur group that also performs on profes-

sional stages. It was a wonderful experience, and I’m re-

ally grateful to them. But time is so limited, and my career 

has taken me along a different path. Nevertheless, I still 

find the world of theatre magical and enchanting.

You presented the main evening news on Czech 
Television for eighteen years. Have you ever 
wanted to return to our TV screens?
I haven’t stopped working in the medium of TV entirely 

– though my current project is actually broadcast on 

the internet. If there’s something that I really don’t 

want to return to, it’s the world of news reporting – 

I’ve given all I can to that. It’s wonderful, fascinating 

work, but it’s incredibly fast and stressful. And when 

I eventually left that job in 2013 it was quite a relief. Of 

course people change throughout their lives, so 

I wouldn’t completely rule out a return to TV work. As 

the phrase goes: never say never.

Your fans know you as a presenter, an actor and 
of course as a dancer – your performance in 
StarDance was unforgettable!

ROZHOVOR INTERVIEW

DO PARDUBIC JEZDÍ JOLANA VOLDÁNOVÁ  

ČASTO ZA RODIČI I PŘÁTELI.

JOLANA VOLDÁNOVÁ OFTEN VISITS FRIENDS 

AND FAMILY IN PARDUBICE.
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je proklatě málo a už přece jenom jdu jinou pracovní cestou. 

Nicméně stále je pro mě rozkošný svět divadla velkou magií.

Osmnáct let jste byla věrná hlavní zpravodajské 
relaci na ČT1. Nechtěla jste se v uplynulých  
letech vrátit na televizní obrazovku?
S kamerou jsem se úplně nerozloučila, pořád na mě její 

objektiv míří, i když můj současný pořad můžou vidět jen 

ti, kteří jsou návštěvníky internetu. Jestli už po něčem 

netoužím, je to svět zpravodajství, tam jsem odevzdala 

asi všechno, co jsem mohla. Je to krásná a zajímavá prá-

ce, ale plná stresu a rychlého tempa. A bylo jí dost – ule-

vilo se mi, když jsem v roce 2013 z televizního zpravodaj-

ství odešla. Člověk se ale mění stejně jako řeka, takže ne-

chci tvrdit, že v televizi už pracovat nebudu. Jak se 

správně říká: nikdy neříkej nikdy. 

Své fanoušky máte jako moderátorka, herečka 
a samozřejmě tanečnice… Nejde nevzpomenout 
vaši účast v soutěži StarDance!
Ano, tanec je obrovský příval vášně a energie. Moc děkuji 

osudu za příležitost tančit ve zmiňované soutěži! Ně kde 

tam se před těmi deseti lety začala rodit trochu jiná Jola-

na, která v sobě objevila netušené možnosti. A nemluvím 

pouze o tanci, ale také o velké vnitřní svobodě, kterou 

vám tanec zprostředkuje, že už nechcete jinak. I když po-

pravdě, před prvním živým přenosem jsem si říkala: tak 

zpravodajství kvůli stresu opouštím a teď budu tancovat 

před zraky statisíců diváků? Tolik let si buduju image seri-

ózní moderátorky a teď se tu, matka dvou dětí, mám vlnit 

v ultrakrátkých šatech? (smích) Bylo mi zle od žaludku, 

takřka na omdlení! A kdyby mě Honza Tománek tehdy  

pevně nedržel za ruku, asi bych utekla! 

Na jaře jste se pustila do internetového pořadu 
Kafe s Jolanou. Co vás na něm baví nejvíc?
Ta pohoda a úžasní hosté, opravdové osobnosti! Říkala 

jsem si, jak jsme zavaleni zpravodajskými informacemi – 

vlastně ani nechceme, ale valí se na nás ze všech stran – 

z rádia, novin i televize, z internetu. „Kafe“ je čirá radost, 

s lidmi, kterých si vážím za to, co ve svých profesích doká-

zali, nebo prostě proto, že si jich vážím jako lidí, v ideálním 

případě obojí. Mí hosté vědí, že nejsem hulvát, který se jim 

bude za každou cenu nabourávat do soukromí, a tak mož-

ná někdy i proto řeknou víc, než bych vůbec doufala. Chci, 

aby se se mnou cítili dobře. Někdy jsou ty rozhovory plné 

smíchu, což je úžasné. Zatím se naštěstí nestalo, že by to 

s někým „dřelo“. A to, že se je uvolněnou atmosférou daří 

rozpovídat, mě těší ze všeho nejvíc.

Moc děkuji osudu za příležitost tančit v taneční 
soutěži StarDance! Někde tam se před téměř 
deseti lety začala rodit trochu jiná Jolana,  
která v sobě objevila netušené možnosti. 

I’m so grateful that I had the opportunity to take 
part in StarDance! Around ten years ago I started 
to explore new aspects of my personality – dance 
helped me to find a great inner freedom.

Dance is full of energy and passion. I’m so grateful 

that I had the opportunity to take part in 

StarDance! Around ten years ago I started to ex-

plore new aspects of my personality – dance 

helped me to find a great inner freedom, and once 

you’ve found that you never want to lose it. Before 

the first live broadcast I said to myself: So I’m 

leaving TV news because of the stress, and now 

I’m going to dance in front of hundreds of thou-

sands of viewers? I’ve built up an image as a seri-

ous journalist and now, the mother of two children, 

I’m going to appear in this ultra-short dress?? 

(laughs) I almost fainted with nerves. And if Honza 

Tománek hadn’t held my hand so firmly, I think 

I would have run away!

POHODA JE ZÁKLADEM NOVÉHO INTERNETOVÉHO 

POŘADU JOLANY VOLDÁNOVÉ.

JOLANA VOLDÁNOVÁ’S NEW INTERNET SHOW HAS  

A RELAXED ATMOSPHERE.

ROZHOVOR INTERVIEW

In the spring you launched your internet chat show 
‘Coffee With Jolana’. What do you enjoy most about it?
The relaxed atmosphere and the wonderful guests! It 

was a kind of reaction against all the news information 

that bombards us from all sides – radio, TV, newspapers, 

internet. The show is an expression of joy – I get to 

work with people who I really respect, either because of 

what they’ve achieved professionally or simply because 

of who they are as human beings. My guests know I’m 

not going to intrude on their privacy at all costs, and 

perhaps that’s why they sometimes end up revealing 

more than I’d even hoped for. Sometimes the shows are 

full of laughter, which is wonderful. Luckily we’ve not 

yet had a guest who’s been “difficult”. And that’s what 

I enjoy the most – chatting in a relaxed atmosphere. 



SKVÍ SE JAKO    PARDUBICE
PARDUBICE’S HISTORIC GLORY



The historic centre of Pardubice is packed with beautiful buildings and romantic vistas. A peaceful oasis  
of calm in the heart of the city, just a stone’s throw from the magnificent chateau, the old town is a popular 
place for a relaxing stroll throughout the year. Fifty years ago the entire historic centre was declared an 
urban heritage reservation. Even during Pardubice’s industrial boom years in the late 19th and early 20th 
century, when this small market town grew to become one of Bohemia’s most important cities, the historic 
centre remained remarkably intact, and it has been preserved in more or less its original form without any 
major demolitions and modifications. This good fortune was paradoxically due to the city’s lack of money  
to fund major urban redevelopment projects – combined with a shortage of wealthy private investors.

Historické centrum Pardubic plné nádherných domů a romantických zákoutí, nedaleký zámek, klid a ticho 
vybízející k relaxaci – to je jedna z nejhezčích procházek po městě, která se těší oblibě od jara do zimy. Právě 
historické centrum města bylo před více než 50 lety prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Pozoruhodné 
je již to, že v industriálním městě, které na konci 19. a začátku 20. století rychle vyrostlo v jednu z metropolí 
východních Čech, se zachovalo malebné historické jádro, minimálně dotčené většími sanačními zásahy. Paradoxně 
je to tím, že Pardubice neměly na razantní stavební aktivity dost peněz, chyběla jim energie na velkorysé plány 
rozvoje a nebyli tu zámožní a podnikaví investoři. Čím je tedy starobylé centrum pozoruhodné?
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PARDUBICE’S HISTORIC GLORY



12 

Renowned local historian František Šebek is an expert on 

the historic centre. “The first really important feature of the 

old town is the preservation of the original layout estab-

lished by the Pernštejn dynasty, who within just fifty years 

(from the 1490s to the 1540s) transformed this quiet rural 

town into a major aristocratic residence. The Pernštejns 

were one of Bohemia’s most important families. They rebuilt 

the local castle to create a grand chateau, and the only 

route to the chateau was through the town itself – so they 

built the town as a showcase of their great wealth and 

power.”

A manuscript dating from the 1530s mentions a com-

mon saying: that something was “as glorious as Pardubice”. 

Several of the buildings lining the main square (Pernštýnské 

náměstí) still feature their original Gothic stonework, and in 

some cases you can see the portals that led from the 

square through to the workshops of local tradesmen or the 

premises of the town’s merchants. The original buildings 

had two floors topped by a type of vertical frontage known 

as an attic, which concealed the sloping roof. The walls fea-

tured brickwork niches, which had different shapes in differ-

ent parts of the town. Šebek continues: “The niches were 

later decorated with painted murals depicting human vir-

„Nejprve bych chtěl zdůraznit dochovanou urbanistickou 

koncepci pánů z Pernštejna, kteří do té doby nevýznamné 

městečko během zhruba padesáti let (tj. od kon ce 15. sto-

letí do 40. let 16. století ) přetvořili na aristokratickou 

rezi denci jednoho z nejvýznamnějších panských ro dů  

v Království českém. K jejich zámku (přestavěnému hradu) 

vedla cesta jedině přes město, které tedy mělo být repre-

zentativní výstavní skříní pro přijíždějící návštěvy. Město 

a zámek tak tvoří spojitou nádobu,“ začíná své poutavé 

vyprávění renomovaný historik František Šebek. 

Již ze třicátých let 16. století se v jednom z rukopisů do-

chovala zmínka o tom, že se tehdy příslovím říkalo „skví se 

jako Pardubice“. Dodnes se na řadě domů na Pernštýnském 

náměstí a v jeho okolí dochovala typická pozdně gotická  

kamenná ostění nebo vzácněji portály, jimiž se vcházelo 

do přízemních mázhauzů a krámů místních řemeslníků, ob-

chodníků. Původně jednopatrové domy byly zakončeny stě-

nou atikového typu, která zakrývala sedlové střechy. Stěna 

měla vyzděné výklenky, v jednotlivých částech města růz-

ných tvarů. „V nich se posléze objevila malířská výzdoba 

s různými figurálními výjevy, například lidskými ctnostmi  

a nectnostmi, jinde se představovali majitelé domu cechov-

ním štítem nebo rodovým erbem,“ popisuje František Šebek. 

HISTORICKÉ CENTRUM PARDUBIC JE PLNÉ NÁDHERNÝCH DOMŮ A ROMANTICKÝCH ZÁKOUTÍ. NEDALEKÝ ZÁMEK, KLID A TICHO PŘÍMO VYBÍZEJÍ K RELAXACI. 

PARDUBICE‘S HISTORIC CENTRE IS FULL OF MAGNIFICENT BUILDINGS AND ROMANTIC VISTAS, MAKING IT AN OASIS OF CALM IN THE HEART OF THE CITY.



13

Kapacita městských domů již po několika málo de-

setiletích nestačila zvyšujícím se nárokům, a tak po po-

žáru města r. 1538 přistoupil Jan z Pernštejna k radikál-

ní přestavbě: městské domy nechal zvednout o druhé 

patro. V atice nad původními prvními patry stavaři zaz-

dili malované niky, prorazili v ní okna nově dostavěných 

druhých pater a nad nimi se zvedla nová atika, ozdobe-

ná působivými raně renesančními obloučky. Fasády do-

mů zdobila malba využívající motivy rostlinných orna-

mentů a iluzivní architektury. 

V historické části města se najde též řada jednotli-

vých objektů, které jsou samy o sobě velmi cenné. Neod-

myslitelnou dominantou nejen této části města je Zele-

ná brána. Sestává vlastně ze dvou objektů: věže, vysoké 

zhruba 60 m, z jejíhož ochozu lze přehlédnout větší část 

Pardubic, a vlastní nízké hranolové brány. Na jejím prů-

čelí byl roku 1903 umístěn reliéf znázorňující pověst 

o tom, jak dostal legendární Ješek z Pardubic do znaku 

přední bílou půlku koně se zlatou uzdou a na červeném 

štítu. „Vypráví se, že když táhl český král Vladislav roku 

1158 s císařem Fridrichem Barbarossou do Itálie pokořit 

město Milán, vyznamenali se čeští bojovníci řadou udat-

ných skutků. Jednou se jim prý podařilo v noci přelézt 

milánské hradby a začali loupit. Když měli dost, naložili 

na koně kořist a městskou bránou unikali ven. Milánští 

ale dobyli bránu zpět a rychle přesekli lano, na kterém 

byla zavěšena mříž, jež poslednímu z unikajících Čechů 

přesekla koně vejpůl. Byl prý to jakýsi Ješek, který odvle-

kl kořist do českého ležení a za svou odvahu dostal 

od krále do erbu onu přední půlku koně. Tímto erbem se 

PERNŠTEJNOVÉ PŮVODNÍ HRAD PŘESTAVĚLI NA MOHUTNÝ PALÁC. 

THE PERNŠTEJNS CONVERTED A CASTLE INTO A GRAND PALACE.

SVÉ PŘIDALA DO PODOBY STARÉHO MĚSTA I DRUHÁ POLOVINA 19. A POČÁTEK 20. STOLETÍ – NEJVĚTŠÍ 

ZMĚNOU BYLA PŘESTAVBA RADNICE.

THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES BROUGHT NUMEROUS CHANGES – PARTICULARLY  

THE REBUILDING OF THE CITY HALL.

Pardubice pyšní dodnes,“ vypráví historik Šebek. Scénu 

s unikajícími českými rytíři a padající mříží milánské 

městské brány na Ješkova koně navrhl pro zobrazení 

na pardubické Zelené bráně Mikoláš Aleš. Reliéf podle je-

ho kresby provedl sochař Bohumil Vlček.

Zapomenout ale nemůžeme ani na kostel sv. Barto-

loměje s cennou uměleckou výbavou, ani na kostel 

Zvěstování Panny Marie. Kromě památek pernštejnské 

doby má historické centrum Pardubic i dalších historic-

ky velmi cenné objekty z pozdějších dob. Baroko tu 

do dnešních časů nezanechalo zas až tak výrazné stopy 

– vyjma inventáře kostelů stojí za připomenutí marián-

ský sloup uprostřed náměstí z roku 1698 od neznámého 

mistra. Zhruba po osmdesáti letech vytvořil kolem slou-

pu zdejší mistr Jakub Teplý balustrádu zdobenou osmi 

sochami světců, patronů Čech, českými lvy na rozích 

a znaky českým, moravským, městským znakem Pardu-

bic a města Vídně. Velmi hodnotné jsou fasády a štíty 

řady domů z konce 18. a začátku 19. století (klasicismus 

a empír) – symbolem doby je známý dům U Jonáše. 

Své přidala do podoby Starého Města i druhá polovina 

19. a počátek 20. století. Největším zásahem byla stavba 

radnice, postavená v letech 1892–1894 na místě staré 

tues and vices, the owner’s coat-of-arms, or symbols repre-

senting the owner’s guild.”

Within just a few decades the limited capacity of the 

original buildings proved inadequate to meet the needs of 

the growing town, so after a destructive fire in 1538 Jan 

Pernštejn took a radical decision: he had an extra floor add-

ed on top of all the buildings. The builders bricked up the 

painted niches in the attic level, created openings for win-

dows, and built new attics featuring arch-shaped structures 

in the early Renaissance style. The façades were ornament-

ed with painted floral motifs and a type of paintwork known 

as trompe l’oeil, which creates optical illusions.

Besides these beautifully preserved houses, Pardubice’s 

historic city centre can also boast several other valuable 

structures. The ‘Green Gate’ is one of the best-known local 

landmarks. It actually consists of two structures – a 60 me-

tre-high tower (with a terrace offering panoramic views of 

the city) and the gate itself. In 1903 the gate was orna-

mented with a relief depicting the legend of how the coat-

of-arms of the local lord Ješek of Pardubice came to feature 

the front half of a white horse with a golden bridle in a red 

field. František Šebek tells the story: “It is said that in 1158, 

when the Bohemian King Vladislav and the Holy Roman Em-

HISTORICKÉ CENTRUM HISTORIC CENTRE
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peror Frederick I rode to Italy to conquer Milan, the Bohemi-

an soldiers showed remarkable skill and courage. One night 

they climbed over the city walls and began looting and pil-

laging. When they had gathered enough loot, they loaded it 

onto some horses and escaped through the city gate. But 

the Milanese re-took the gate and cut the rope holding up 

the portcullis – which fell and cut the last horse in half. It 

was Ješek who salvaged the loot for the Bohemians, and as 

a reward the king allowed him to use the front half of 

a horse in his coat-of-arms. It remains Pardubice’s emblem 

to this day.” The artist Mikoláš Aleš drew the legendary 

scene for the Green Gate, and the sculptor Bohumil Vlček 

created the relief according to Aleš’s drawing.

Other major landmarks from the Pernštejn era include the 

Church of St Bartholomew (with its valuable interior fittings) 

and the Church of the Annunciation. The historic centre can 

also boast several valuable buildings dating from later centu-

ries. The Baroque era did not make much of a mark on the 

town, though the Marian column in the main square (1698) is 

a fine example of work by an unknown master. In around 

1780 Jakub Teplý added a balustrade around the column, or-

namented with eight statutes depicting patron saints of Bo-

barokní radnice. Nové stavbě „padla za oběť“ nejen sta-

rá radnice, ale i tři další sousední domy. Jinou budovou, 

která na přelomu 19. a 20. století nahradila původní 

městské domy, je Evropský spolkový dům. V blízkosti kos-

tela Zvěstování Panny Marie vyrostl na místě objektů ně-

kdejšího minoritského kláštera od 60. let 19. do počátku 

20. století komplex školních budov a dvě z nich se adap-

tovaly pro potřeby Krajského úřadu Pardubického kraje.

Širokou Pernštýnskou, ale také typicky úzkými stře-

dověkými uličkami Bartolomějskou či Kostelní se z Pern-

štýnského náměstí dostaneme na Příhrádek a hned poté 

na pardubický zámek. „Unikátnost zámku spočívá opět 

v jeho urbanistické hodnotě. Pernštejnové zde vybudo-

vali přechodný typ mezi hradem a zámkem. Ne že by se 

podobné objekty tehdy nestavěly také jinde, ale nenajde-

te ve střední Evropě místo, kde by se tento typ objektu 

dochoval v takovém rozsahu a navíc na tak rozlehlém 

území,“ zdůrazňuje unikátnost stavby František Šebek. 

„Pernštejnové původní hrad přestavěli na mohutný palác 

a kolem vybudovali zcela nové mohutné a tehdy nejmo-

dernější opevnění. Nechali přitom provést ohromné pře-

suny zeminy, což dodnes doslova bere dech. Uvnitř palá-

hemia, Bohemian lions at the corners, and the coats-of-arms 

of Bohemia, Moravia, Pardubice and Vienna. The Classicist and 

Empire styles (late 18th and early 19th century) are better 

represented, including several beautiful façades and gables; 

the ‘U Jonáše’ building is a much-loved symbol of this era.

The historic centre also contains several examples of archi-

tecture from the late 19th and early 20th centuries. The biggest 

project from this period was the city hall, built in 1892–1894 to 

replace the old Baroque town hall (and three neighbouring build-

ings). Another structure dating from this era is now the Europe-

an Club House (originally a bank). From the 1860s to the turn of 

the 20th century a complex of school buildings was constructed 

on the site of a former Minorite monastery; two of them have 

been adapted for the Pardubice Regional Authority.

From the main square it is just a short stroll to the cha-

teau – either follow the broad Pernštýnská Street or take 

the typical narrow medieval alleys of Bartolomějská and 

Kostelní to reach Příhrádek, the main entrance point to the 

chateau complex. Historian Šebek explains: “The chateau is 

a unique example of its type – the Pernštejns built some-

thing half-way between a castle and a fully-fledged chateau. 

Of course such buildings exist elsewhere, but nowhere else 

VILÉM Z PERNŠTEJNA POSTAVIL KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE, KTERÝ MĚL SLOUŽIT JAKO RODOVÁ HROBKA, Z VÝZNAMNÝCH PERNŠTEJNŮ JE TU ALE POHŘBEN JEN JEHO SYN VOJTĚCH. 

VILÉM OF PERNŠTEJN BUILT THE CHURCH OF ST BARTHOLOMEW AS A FAMILY TOMB, BUT ONLY HIS SON VOJTĚCH IS BURIED HERE.
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ce se dochovaly jen fragmenty původní architektonické 

a malířské výzdoby. Nedochoval se tu sice žádný inven-

tář, ale přesto můžeme označit například vstupní rene-

sanční portál do paláce, raně renesanční kazetový strop 

ve druhém patře nebo zbytky nástěnných maleb z téže 

doby za památky mimořádné hodnoty, a to v lecčems 

i v evropském kontextu,“ upozorňuje historik. 

Vraťme se ze zámku zpátky do města a připomeňme 

velkou historickou hodnotu prostranství Wernerova ná-

břeží. Bylo to původně takové pernštejnské „výrobní“ 

centrum Pardubic. Protékala tudy říčka, která byla zá-

kladním zdrojem vody pro město a sama o sobě před-

stavovala mimořádný doklad velikého umění vodního 

stavitelství té doby. Řeka poháněla vodní kola mlýnu 

a sladovny, vodu využíval městský pivovar, lázeň a řezní-

ci v masných krámech. Kousek dál za městem, když se 

„městská řeka“ spojila s vodním příkopem, poháněla 

vodní kola hamru („huť dělová“), soukenické valchy, pily 

a dalších mlýnů. Je to svědectví důmyslného urbanistic-

kého řešení města a ukázka obdivuhodného mistrovství 

pernštejnských vodních staveb na Pardubicku. Dnes je 

tato část města klidovou zónou vhodnou pro posezení 

a odpočinek v těsné blízkosti centra Pardubic.

Městská památková rezervace Pardubic předsta-

vuje území, které v koncentrované podobě tvoří hmot-

nou paměť historie města. Je obklopeno zelení přileh-

lého parku Tyršovy sady, který lemuje mohutné zá-

mecké valy a je stále častěji cílem turistů a procházek 

obyvatel města. Kolorit historického centra plného po-

hody dotvářejí četné kavárny, restaurace, hostince 

i penziony. Na kvalitu tohoto kulturního dědictví mo-

hou být obyvatelé Pardubic vskutku pyšní. Jde o to ji 

poznat a chodit po městě s otevřenýma očima. 

in Central Europe can you find such a large and well-pre-

served example. The Pernštejns rebuilt the fortress-type 

castle to create a grand palace, which was encircled by 

modern fortifications. The project involved moving huge 

amounts of earth – it’s still a breathtaking feat of construc-

tion even today. Inside the palace, only fragments of the 

original murals and architectural ornamentation have sur-

vived. The original furniture and fittings have not been pre-

served, but some features of the chateau are hugely valua-

ble, ranking among the finest in Europe – such as the Re-

naissance portal at the entrance, the early Renaissance cof-

fered ceiling on the second floor, and remnants of murals.”

Strolling back from the chateau, we can find the small 

square known as Wernerovo nábřeží, which was the centre 

of Pardubice’s manufacturing industries in the Pernštejn era. 

The name ‘nábřeží’ (embankment) comes from a small 

stream that used to flow here, providing the town’s main 

source of water. The stream was put to ingenious use by 

skilled engineers. There was a water wheel that drove the 

machinery in the mill and the brewery, and the water was 

also used by the bathing-house, the local butchers and of 

course the brewery itself. Outside the town, the stream was 

used to power an iron hammer mill, a fulling mill for wool-

making, a sawmill, and other mills – a testament to the 

great ingenuity and technical sophistication of the local wa-

ter engineers during the Pernštejn era. Today Wernerovo 

nábřeží is a tranquil oasis in the heart the historic centre, 

where you can relax and watch the world go by.

Pardubice’s historic centre not only embodies and pre-

serves the city’s historical memory; together with the neigh-

bouring Tyršovy Sady park, it is a popular tourist destina-

tion, perfect for a relaxing stroll. Visitors and locals alike en-

joy the many cafés, restaurants, pubs and hotels that this 

part of the city has to offer. It is truly something to be 

proud of, and it’s right on our doorstep – just take a walk 

and open your eyes to the beauty that’s all around us.

ZNÁMÝ RELIÉF SE STAROZÁKONNÍM VÝJEVEM 

JONÁŠE A VELRYBY NA VÝCHODNÍ STRANĚ 

NÁMĚSTÍ NA DOMĚ ČP. 50, KDE SÍDLÍ 

VÝCHODOČESKÁ GALERIE.

THE WELL-KNOWN RELIEF DEPICTING THE OLD  

TESTAMENT STORY OF JONAH AND THE WHALE,  

ON THE EAST SIDE OF THE SQUARE (NO. 50),  

NOW THE EAST BOHEMIAN GALLERY.

Unikátnost zám ku spočívá v jeho urbanistické  
hodnotě. Pern štejnové zde vybudovali přechodný 
typ mezi hradem a zámkem. 
The chateau is a unique example of its type  
– the Pernštejns built something half-way between 
a castle and a fully-fledged chateau. 

HISTORICKÉ CENTRUM HISTORIC CENTRE
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DEVĚTADVACÍTKA 
NENÍ „JEN“ DIVADLO
Theatre 29 – more than just a theatre



17

Když pardubické Divadlo 29 na přelomu tisíciletí vznikalo, mělo 
být scénou hostící kulturní počiny vznikající mimo hlavní proud. 
Po patnácti letech fungování však už není pouze prostorem pro 
divadelní a hudební představení, ale centrem otevřené kultury, 
prostorem přístupným všem uměleckým žánrům a také všem věkovým 
kategoriím. Potkává se tu například hudba, divadlo a tanec s filmem, 
performance s besedami a diskusemi, umělecké dílny s odbornými 
prezentacemi, děti se studenty i se seniory. A zejména, potkává se zde 
myšlenková svoboda s neotřelými nápady a kreativitou.

When Pardubice’s Theatre 29 was founded at the beginning of the 
millennium, the intention was to create a space for innovative 
performers working outside the mainstream cultural scene. Over the 
course of its 15-year existence, Theatre 29 has grown to become 
much more than just a theatre – it is an inclusive and welcoming 
cultural centre, open to all genres, hosting music, theatre, dance, 
cinema, performance art, discussions, talks, lectures and workshops 
for people of all ages – from children to senior citizens. And above 
all it is a space where people have the freedom to share their 
innovative ideas and showcase their creativity. 

„Za těch skoro 15 let fungování se z Divadla 29 postupně 

stalo kulturní a produkční centrum, které vedle prezenta-

ce současného umění realizuje i vzdělávací umělecké akti-

vity, rezidenční pobyty nebo akce ve veřejném prostoru. 

Naší misí je zprostředkovávat lidem kontakt s nejrůznější-

mi formami uměleckého vyjádření, s kulturním děním 

u nás i ve světě. Vedle toho jsme se myslím stali i prosto-

rem pro řadu dalších mimouměleckých aktivit a Devěta-

dvacítka má i komunitně společenský rozměr. Dá se říci, 

že vytváříme jakousi střechu pro činnosti, které jsou pro 

běžné kulturní instituce neuchopitelné, které nemají ma-

sovou podporu, ale mají také své diváky či posluchače,“ 

říká programový ředitel a jeden ze čtyř zaměstnanců  

Divadla 29 Zdeněk Závodný. 

Během 15 let své existence se Divadlo 29 stalo důleži-

tou součástí pardubického veřejného života, ale také ži-

vota jednotlivců. Šárka Zahálková, významně se angažují-

cí na poli umění ve veřejném prostoru a městského urba-

nismu, prý po svém příchodu do Pardubic našla v Devěta-

dvacítce hlavně lidi podobné krevní skupiny. Až později se 

stala zaměstnankyní divadla. „Tady jsou podmínky růstu 

Programme director Zdeněk Závodný, one of the theatre’s 

four staff members, gives more details: “During our 15 

years of existence, Theatre 29 has become a hugely ver-

satile centre for cultural production. Besides exhibiting 

contemporary art, we also organize artist residencies, 

educational programmes, and various public events. Our 

mission is to offer a space where people can experience 

the broadest possible spectrum of artistic forms and fol-

low cultural developments throughout the world. We have 

also expanded our activities beyond the artistic sphere to 

become an integral part of the local community. Essen-

tially, we provide a forum for activities that are sidelined 

by conventional cultural institutions – activities that lie 

outside the cultural mainstream yet have their own pas-

sionate ‘niche’ communities.” Besides its contribution to 

Pardubice’s community life, Theatre 29 has also helped to 

transform the lives of individuals. When she first arrived 

in Pardubice, artist and cultural activist Šárka Zahálková 

– known above all for her work in urban public spaces – 

found that the theatre was a place where like-minded 

people could come together and make a real difference. 

Now a member of the Theatre 29 team, she explains the 

importance of her work there: “Here we offer conditions 

where creative projects can grow and flourish, and that 

makes a huge contribution to cultural life.” Theatre 29 

is involved in organizing a number of long-term projects 

SKUPINA TRABAND PATŘÍ K PRAVIDELNÝM 

HOSTŮM D29.

TRABAND ARE AMONG THE REGULAR GUEST 

ACTS AT THEATRE 29.

DIVADLO 29 THEATRE 29
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which all share the same conceptual clarity, continuity 

and emphasis on artistic quality and innovation. These 

projects include Jazzconnexion (featuring original jazz 

music), the multi-genre Electroconnexion project (show-

casing creative uses of digital media and technologies in 

a broad spectrum of artistic and cultural activities), and 

Filmfuse (presenting some of the most fascinating work 

being done in contemporary Czech cinema – especially 

documentary films, arthouse cinema and original anima-

tion). In addition to its year-round projects, Theatre 29 

is also involved in co-producing the regional part of the 

‘One World’ festival – an international event featuring 

documentary films about human rights – and the ‘Dance 

Prague’ international dance and movement theatre 

festival.

All of Theatre 29’s projects incorporate a strong 

educational component. Part of the Filmfuse project is 

AniLAB – an educational programme focusing on con-

podhoubí pro další kreativní projekty a zároveň prostor, 

do něhož můžeme směřovat své aktivity, a to je pro život 

strašně důležité,“ říká. Divadlo 29 organizuje řadu dlouho-

dobých projektů, jejichž společným rysem je jasná progra-

mová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu 

a inovativnost. Mezi ně patří například projekt Jazzconne-

xion, který je věnovaný prezentaci autorské jazzové hudby, 

multižánrový projekt Electroconnexion, představující aktu-

ální možnosti tvůrčího využití digitálních médií a technolo-

gií v co nejširším spektru uměleckých a kulturních aktivit, 

nebo projekt Filmfuse, jehož hlavním záměrem a cílem je 

nabídnout pardubické veřejnosti možnost seznámit se se 

specifickými proudy současné české audiovizuální pro-

dukce, zejména s dokumentární tvorbou, s výraznými ar-

tovými hranými filmy a s autorským animovaným filmem. 

Vedle celoročních projektů Divadlo 29 koprodukuje i regio-

nální část mezinárodního festivalu lidskoprávních doku-

mentů Jeden svět a mezinárodního festivalu pohybového 

a tanečního divadla Tanec Praha.

Každý z projektů Devětadvacítky má i vzdělávací rovi-

nu. Na Filmfusi například volně navazuje projekt AniLAB 

zaměřený na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v ob-

lasti současné audiovizuální tvorby. „Je to projekt unikát-

ní, v části věnované dětem hledáme společně cesty k ani-

mované tvorbě. Děti zde získají řemeslnou zkušenost, 

pracují jak s loutkami, tak se soudobou technologií, ale 

hlavně si tříbí myšlenky, učí se zodpovědnosti, samostat-

nému rozhodování. Naše projekty jsou postaveny právě 

na tom, aby přinášely inovativní pohledy a řešení,“ dodává 

Šárka Zahálková.

V rozhodování o tom, které „cizí“ projekty Divadlo 29 

zastřeší, ať už pouze prostorem, nebo i produkčně, hraje 

velkou roli to, jak dalece je projekt autorský, aktuální 

a inovativní. Příkladem projektu, který už v Devětadvacít-

ce zdomácněl, je Offcity pracující s tématem města jako 

se strukturou a živým organismem. Zkoumá rozdílnost 

pohledů na něj, včleňuje projevy současného umění a ar-

chitektury do veřejného prostoru Pardubic, občany města 

učí vnímat umění a kulturu, ale také architekturu jako  

přirozenou součást životního a sociálního prostředí.  

Dalším projektem, kterému Divadlo 29 poskytuje zázemí 

a produkčně se na něm podílí, jsou Ostrovy v pohybu,  

který je realizován pardubickou kulturní neziskovkou Terra 

Madoda. Tento projekt je zaměřen především na uvádění 

současného tanečního a pohybového divadla. 

„Devětadvacítka byla zakládaná s tím, že bude prosto-

rem pro potkávání a sdílení, ale myslím, že nikdo si tehdy 

neuměl představit zájem, jaký vzbudí. Přispělo k tomu samo-

„Naší misí je zprostředkovávat lidem kontakt  
s nej různějšími formami uměleckého vyjádření,  
s kulturním děním u nás i ve světě.“ 

„Our mission is to offer a space where people can expe-
rience the broadest possible spectrum of artistic forms 
and follow cultural developments throughout the world.“ 
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temporary audiovisual work, targeted at children, young 

people and adults. Šárka Zahálková gives more details: 

“AniLAB is a unique project, offering children an opportu-

nity to become involved in animated film-making. Children 

learn about animation techniques – not only puppets, 

but also modern technologies – and above all they have 

the chance to try out their own creative ideas and take 

responsibility for their own decision-making. Promoting in-

novative solutions lies at the core of all our projects.”

When deciding which projects to host – or co-produce 

– the theatre always seeks out the freshest and most in-

novative ideas, placing a strong emphasis on artistic qual-

ity. One initiative that Theatre 29 has helped to develop 

is Offcity – a project that views the urban environment 

as a living organism with its own unique structure. Offcity 

showcases many different perspectives on urban space, 

helping to bring art and culture into Pardubice’s public 

domain and encouraging citizens to see art, culture and 

architecture as a natural part of their urban and social en-

vironment. Another project co-produced by the theatre is 

MEZINÁRODNÍ SOUBOR ME-SA VYSTOUPIL 

V RÁMCI PARDUBICKÉ ČÁSTI FESTIVALU 

TANEC PRAHA.

THE INTERNATIONAL ME-SA ENSEMBLE  

PERFORMED AT PARDUBICE AS PART OF THE‚  

DANCE PRAGUE‘ FESTIVAL.

SOUBOR SPITFIRE COMPANY NETRADIČNĚ 

POJAL HAVLOVU HRU AUDIENCE.

THE SPITFIRE COMPANY‘S UNUSUAL  

PRODUCTION OF HAVEL’S PLAY ’AUDIENCE’.

SVĚTOVĚ RESPEKTOVANÉ ZPĚVAČKA  

A HOUSLISTKA IVA BITTOVÁ OKOUZLILA  

PARDUBICKÉ PUBLIKUM.

WORLD-RENOWNED SINGER AND VIOLINIST  

IVA BITTOVÁ ENCHANTED PARDUBICE‘S  

MUSIC-LOVERS.

zřejmě i rozšíření našich prostor, otevření Klubu 29 –  

kavárny, baru a malé scény Divadla 29 a Laboratoře Bujón 

ve sklepních prostorách,“ konstatuje Zdeněk Závodný. Cestu 

do ulice sv. Anežky České č. p. 29 si během let našli nejen 

příznivci nemainstreamové kultury, ale začali se zde scházet 

například studenti Univerzity Pardubice či mladí literární 

tvůrci a přinášeli s sebou nové nápady. Spontánně tak 

vznikla například Kavárna Universitas, tedy půda pro nefor-

mální diskuse, besedy a přednášky, nebo projekt autorského 

čtení začínajících literátů, který běží již čtyři roky a rozhod-

ně nehrozí, že by zašel na úbytě. „Co bych přál Divadlu 29 

do dalších let? Aby k němu dál nacházeli cestu ti, kteří vy-

hledávají nové či jiné pohledy na umění, společnost a pro-

stor, v němž žijeme, nebojí se vybočovat ze stereotypů 

a hledají různorodost. Za dobu existence Divadla 29 jsme se 

mno hokrát přesvědčili, že to jsou vlastnosti nebo potřeby, 

které mají lidé bez ohledu na to, jestli jsou studenti nebo 

senioři. Když za vámi například po koncertě experimentální 

hudby přijde pán v důchodovém věku a s nadšením vám sdě-

lí, že takhle kreativní hudbu v životě neslyšel, pak je to pro 

nás velké zadostiučinění,“ říká programový ředitel Závodný.

‘Islands in Motion’, created by the non-profit organization 

Terra Madoda; this project focuses mainly on contempo-

rary dance and motion theatre. Zdeněk Závodný describes 

how the theatre has grown in both size and scope: “Thea-

tre 29 was founded as a place for meeting and sharing 

– but I don’t think anybody could have predicted just how 

successful it would become. A big factor in that success 

has been our expansion – we’ve opened the Club 29 café 

bar, a small stage, and a cultural laboratory.” The theatre’s 

premises at Sv. Anežky České 29 have become a popular 

meeting-point for all supporters of non-mainstream 

culture – including groups of students and young writers 

who have brought their own creative energy. The stu-

dents have set up the Universitas café, which offers a fo-

rum for informal discussions and talks, and four years ago 

the writers launched a project enabling young authors to 

give public readings of their work. Zdeněk Závodný sums 

up the theatre’s prospects: “In the future I would like 

Theatre 29 to become a hub for all those who are seeking 

new approaches to art, society and the space in which we 

live, challenging stereotypes and celebrating diversity. Our 

experience here has taught us that this is a universal hu-

man need shared by like-minded people of all ages, regard-

less of whether they are students or senior citizens. When 

a retired gentleman comes up to you after an experimen-

tal music concert and says it was the most creative music 

he’s ever heard, it brings us immense satisfaction.”

DIVADLO 29 THEATRE 29
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Chov včel je ušlechtilou činností, kdy včela dává člověku více, než mu bere! Není na světě živočich, který pro lidstvo 
dělá tolik jako včela. „Tam, kde nemůže žít včela, se krajina do tří let promění v nehostinnou pustinu, ve které nemůže 
žít ani člověk,“ věděl už Albert Einstein. Významu včel si byla vědoma i Marie Terezie, díky jejímuž rozhodnutí se 
mohli včelaři v českém království sdružovat a volně pohybovat po krajině již v 18. století. Položila tak základ spolkové 
činnosti, která následně umožňovala vzdělanost a odborný růst každého člena spolku. 

Beekeeping is an ancient and noble pursuit, and bees give people much more than they take from them! No other animal 
is more beneficial to human beings than the humble bee. Albert Einstein was well aware of this fact: “Wherever bees 
cannot live, within three years the landscape becomes an inhospitable desert – and people cannot live there either.” 
The great Austrian Empress of the Enlightenment era, Maria Theresa, was keen to encourage beekeeping, and she 
gave beekeepers in her Bohemian realm the right to roam freely through the countryside. This laid the foundations for 
numerous beekeeping associations which enabled their members to gain a deeper expert knowledge of their craft.

PARDUBIČTÍ VČELAŘI 
NESTOJÍ „V KOUTĚ“
Sweet success for Pardubice’s beekepers 
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Obrodu spolkové činnosti v novodobých dějinách pak při-

nesla Sametová revoluce a následné společenské změny. 

Po letech „pod křídly“ Národní fronty a kuratelou KSČ, kdy 

vše bylo řízeno direktivně shora, se vydali opět vlastní ces-

tou i pardubičtí včelaři. Včelařský spolek, který si příští rok 

připomene 110 let své existence, ušel za poslední čtvrtsto-

letí úctyhodný kus cesty. Přestože zájem o včelaření celore-

publikově klesá, pardubickému sdružení členové přibývají. 

V Pardubicích a okolí se dnes chovu včel věnuje zhruba 220 

včelařů a o jejich činnosti má, díky řadě společenských akcí, 

povědomí široká veřejnost. A pardubičtí včelaři jsou na svou 

příslušnost ke včelařskému „cechu“ patřičně hrdi, což je 

patrné i z krojů, které si, jako první v České republice, pořídili. 

„Kroj už je bonbonkem naší činnosti. Když jsem před 17 

lety spolek přebíral od svého předchůdce, měl jsem vizi do-

stat včelařinu z periferie zájmu veřejnosti do jeho popředí. 

A vrátit včelařům renomé poctivých odborníků, moudrých 

lidí, kterých je třeba si vážit,“ vzpomíná Evžen Báchor, který 

stál v čele pardubického spolku dlouhých 16 let. „Zapojili 

jsme se aktivně do života města, zavedli jsme několik včelař-

ských tradic, mezi kterými jsou nejznámější každoroční Dny 

medu v rámci městských slavností. Navázali jsme kontakty 

se včelaři z partnerských měst Pardubic. A já, byť jsem se 

v té době včelařině věnoval již řadu let, jsem začal tento 

obor studovat. Nejen proto, že mne to zajímalo, ale také 

abych mohl ostatním kolegům poradit, abychom chov včel 

dál rozvíjeli a nestavěli pouze na vlastních zkušenostech. 

In recent Czech history, beekeeping has enjoyed a renais-

sance since the Velvet Revolution of 1989. After years of 

being subjected to the dictates of the communist party au-

thorities, Pardubice’s beekeepers were finally able to control 

their own destiny – and the city’s beekeeping association 

has made great strides since then. Next year the association 

celebrates 110 years of history – and although interest in 

beekeeping is waning on a national level, the number of 

members in Pardubice is actually growing. Around 220 bee-

keepers are currently active in the city and the surrounding 

area, and they maintain a high public profile, organizing vari-

ous social events. Their pride in their profession is clearly 

evident in their newly designed ceremonial costume.

Evžen Báchor, who chaired the Pardubice association 

for 16 years, gives more details: “The costume is the icing 

on the cake for us. Seventeen years ago, when I took over 

as the chairman, I was determined to bring beekeeping 

back from the margins into the centre of public attention. 

And to restore our reputation as skilled professionals, 

whose wisdom earns them deserved respect. We began to 

play an active role in Pardubice life, including numerous so-

cial events like the Honey Days held as part of the City Fes-

tival. We set up contacts with beekeepers from Pardubice’s 

partner cities. And I began to study beekeeping to gain for-

mal qualifications – not only for my own benefit, but also 

so I could give expert advice to my colleagues. The cos-

tumes came later – we designed them to celebrate the 

100th anniversary of our foundation.” The costumes were 

designed by Evžen Báchor and his wife Iva after consulta-

tions with ethnographers and experts on the history of 

clothing. The design embodies the philosophy of beekeep-

ing, as Báchor explains: “Along with the costume, we also 

designed a banner and a badge for the association. The 

badge has become a much sought-after collectible item. On 

the rear of each badge we put a unique serial number, and 

the name of the owner is recorded in a special book. I found 

out that one badge was sold to a collector in Ostrava for 

a large sum of money, which is very pleasing.” Today the 

Pardubice beekeepers – with their distinctive white shirts 

and golden waistcoats bearing the red emblem of the as-

sociation – are renowned in the Czech Republic and abroad. 

The gold colour alludes to honey and sunlight, and the 

white shirts with the red ornamentation of the waistcoats 

and collars refer to Pardubice’s city colours. The badge 

shows a bee sitting on a honeycomb in the shape of the 

Pardubice district.

At first, Báchor’s colleagues were unsure about the idea, 

as he explains: “Beekeepers never had their own ceremonial 

VČELY Z JEDNOHO ÚLU ZA DEN OPYLUJÍ PŘES 225 TISÍC KVĚTIN.

IN JUST ONE DAY, THE BEES FROM ONE HIVE POLLINATE OVER 225 000 FLOWERS.

K NASBÍRÁNÍ PŮL KILA MEDU JE TŘEBA  

CELOŽIVOTNÍ PRÁCE 556 VČEL.

IT TAKES 556 BEES THEIR ENTIRE LIVES  

TO PRODUCE HALF A KILO OF HONEY.

VČELY BEES
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Kroje přišly na řadu později, když jsme chystali oslavy 100. 

výročí spolku,“ dodává autor myšlenky. Návrhy na kroje vy-

tvářel společně s manželkou Ivou na základě konzultací s et-

nografy a odborníky na historii odívání. Na základě historic-

kých poznatků vznikl slavnostní kroj, který má své zákoni-

tosti a svou filosofii. „Společně s kroji jsme vytvořili i návrh 

na spolkový prapor a odznak. Jak jsem zjistil, odznaky se 

staly sběratelskou raritou. My jsme je ze zadní strany opatři-

li pořadovým číslem a matriční knihou. Každý, kdo si odznak 

koupí, je uveden v knize. Mám už jeden záchyt prodeje od-

znaku na burze v Ostravě. Byl prodán za vysokou cenu, což 

nás potěšilo,“ připomíná Evžen Báchor. Dnes znají ženy 

a muže v bílých košilích a zlatavých vestách s červeným zna-

kem spolku doma i v zahraničí. Barva vesty odkazuje na med 

a slunce, bílá košile a červená stužka lemující vestu a zdobící 

límec pak odkazují na městské barvy. Ve znaku mají včelaři 

včelu sedící na medové plástvi ve tvaru hranic pardubického 

okresu, na jehož území spolek působí. 

Kolegové včelaři se prý na počátku k nápadu stavěli 

poněkud rezervovaně. „Včelaři totiž v historii nikdy kroj 

neměli, a tak jsme byli první, kteří položili základní kámen 

cechovnímu kroji,“ zdůrazňuje emeritní předseda Evžen 

Báchor. Kroj si v první fázi pořídila hrstka členů. Úspěch 

a zájem, který krojovaní včelaři sklízeli všude, kam přišli, 

a zájem dalších spolků inspirovat se pardubickým počinem 

však přesvědčil i další členy. „Zejména v zahraničí jsme cítili, 

jaký respekt a úctu vyvolává to, že přijdeme v krojích 

a s praporem spolku,“ říká bývalý předseda. Ostatně kroj 

pardubických včelařů budil zájem i v sídle Evropského parla-

mentu ve Štrasburku, kde Evžen Báchor prezentoval práci 

pardubických včelařů na mezinárodním setkání spolků celé-

ho světa. „Ukázali jsme kolegům z jiných zemí, že čeští vče-

laři mají být na co hrdi. Že se mohou a mají chlubit svým 

přínosem pro společnost. Vždyť včela je nositelem života, 

tím, díky komu se udržuje rovnováha v krajině. Hlavním 

významem včelařství není získávání včelích produktů, ale 

právě udržení chovu včely jako opylovače, který je mnoho-

násobně vyšší. Opylování zvyšuje nejen výnosy zeměděl-

ských a ovocnářských plodin, ale především zaručuje za-

chování rovnováhy v krajině udržením rozmanitosti rostlin-

ných druhů. Bez včel bychom postupně pomřeli hladem. 

V tom je největší přínos naší činnosti,“ zdůrazňuje včelař. 

Pardubice jsou průmyslovým městem, nelze se tedy ne-

zeptat na to, jak se včely vyrovnávají s průmyslovými exhala-

cemi. Báchorovi, kteří bydlí sotva tři kilometry od pardubické 

chemičky, měli v době největšího rozmachu chemického prů-

myslu úly na střeše garáže. „Takto blízko chemičky jsem byl 

asi jediný včelař. Med jsem pravidelně posílal do laboratoří 

veterinární správy do Jihlavy a nikdy se v nich nenašla rezi-

dua škodlivých látek, dokonce ani DDT, které tehdy zemědělci 

hodně používali,“ vzpomíná chovatel. Včela má totiž podle 

něj schopnost vyčistit nektar od škodlivých látek, které vyu-

žije pro tvorbu včelího jedu, a tak následně dokáže vyrobit 

čistý produkt. Díky pečlivému zpracování medu včelou vzniká 

produkt, ve kterém se nedaří ani škodlivým mikroorganis-

mům, a proto je přírodní med nejbezpečnější potravinou. 

Od devadesátých let přibývají včelstva i přímo v Pardu-

bicích. Se včelami se vrací do města také život, což je prý 

patrné na tom, jak se mění druhová skladba rostlin. Evžen 

costume, so we were real pioneers in this regard.” Initially 

just a handful of members decided to buy a costume. How-

ever, others were soon persuaded to join their ranks when 

the costume led to an upsurge of public interest – also in-

spiring other associations to follow Pardubice’s lead. Báchor 

recalls: “We found that the costumes and the banner 

evoked great respect and admiration – especially among 

our colleagues abroad.” He remembers presenting the as-

sociation’s work at the European Parliament in Strasbourg 

as part of an international congress of associations and 

societies from all around the world. “We showed our col-

leagues from other countries that Czech beekeeping is 

rightly proud of its tradition, achievements, and benefit to 

society as a whole. After all, bees are life-giving creatures, 

and they help to maintain equilibrium in nature. The main 

purpose of beekeeping is not to produce commodities like 

honey and wax, but to ensure that the bees function as 

pollinators – that’s far more important. Pollination not only 

increases agricultural yields, but above all it helps to main-

tain the necessary diversity of plant species. Without bees, 

humans would gradually die of hunger – and that’s why we 

do what we do.”

Pardubice is an industrial city, so we had to ask Mr 

Báchor about the effects of pollution on bees. But although 

he lives less than 3 km from the city’s chemical plant, he 

has always had beehives on the roof of his garage. “I was 

the only beekeeper so close to the factory. I regularly sent 

my honey to the veterinary lab in Jihlava and they never 

found any toxic residues – even of DDT, which was widely 

used by farmers back then.” Báchor explains that bees have 

a natural ability to purify nectar and filter out toxins, which 

they use to produce the venom in their stings. Moreover, 

honey is an environment where harmful microorganisms 

cannot easily flourish, so natural honey is one of the safest 

and healthiest foods in existence.

VČELA MEDONOSNÁ (APIS MELLIFERA).

THE HONEY BEE (APIS MELLIFERA).

Z KAŽDÉHO MATEČNÍKU VYLETÍ JEDNA VČELÍ 

KRÁLOVNA.

ONE QUEEN BEE EMERGES FROM EACH  

QUEEN CELL.

VČELY BEES
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The number of beehives in Pardubice itself has grown 

since the 1990s – and their presence has helped to revital-

ize the city’s plant life and increase its diversity. Now, after 

half a century working with these amazing creatures, Evžen 

Báchor has decided to spread the word to Pardubice’s 

youngest generation. A short distance from the city centre 

he has leased a piece of land, set up beehives and planted 

40 species of plants to create a unique “bee garden”. In the 

coming winter he will install information panels on all as-

pects of the world of beekeeping. Next year he will add new 

plants – including herbs and spices. The garden will be-

come a sort of living textbook where schoolchildren will be 

able to learn about plants and the life of bees. Báchor says 

humans could learn much from these animals. He sums up 

his immense admiration for the species: “Today’s techno-

logical world distances people from nature. But no elec-

tronic device can teach people as much as a bee – a crea-

ture whose life is governed by such perfect rules. If we 

approach bees with respect and humility, we can learn so 

much from them. All the things we learn throughout our 

lives are things that bees have known for thousands of 

years. Their perfect system and order are a boundless cos-

mic universe where humans can find understanding, love, 

sensitivity, tenderness and tremendous humility.”

Báchor, jehož fascinace říší blanokřídlých trvá již déle než 

půl století, se nyní rozhodl přiblížit včelí svět pardubickým 

dětem. Kousek od centra Pardubic pronajal pozemek, posta-

vil na něm včelnici a vysázel prvních 40 včelařsky význam-

ných rostlinných druhů. Přes zimu přibydou v  „medové“ 

zahradě informační tabule, z nichž se návštěvníci dozvědí 

prakticky vše o včelím světě. Postupně budou přibývat zá-

hony s dalšími bylinami, kořením a podobně. Zahrada se 

přerodí v živou učebnici, v níž si školáci budou „číst“ nejen 

kapitoly z botaniky, ale také ze života včel, od kterých by-

chom se mohli mnohému naučit. „Dnešní přetechnizovaný 

svět ochuzuje člověka v jeho pohledu na přírodu a život 

v něm. Žádná elektronika nepoučí člověka tak jako včela 

a její vnitřní život se svými dokonalými zákony. Jen s velkou 

pokorou může člověk přistoupit ke včele a začít se od ní 

učit. To, co člověk na své cestě složitě poznává, to má vče-

la v sobě zakódované již tisíce let. Její dokonalý systém 

a řád je pro člověka nedozírný kosmický prostor, ve kterém 

může najít pochopení, lásku, cit, něhu i pokoru,“ zve Evžen 

Báchor do včelího světa.

VČELNICE PŘIBÝVAJÍ V POSLEDNÍCH LETECH PŘÍMO VE MĚSTECH, NA SNÍMKU ÚLY V ZAHRADĚ RODINNÉHO DOMU V PARDUBICÍCH.

IN RECENT YEARS URBAN BEEKEEPING HAS BECOME POPULAR – THESE HIVES ARE IN THE GARDEN OF A HOUSE IN PARDUBICE.

EVŽENA BÁCHORA FASCINUJÍ VČELY JIŽ DÉLE 

NEŽ PŮL STOLETÍ. 

BEES HAVE FASCINATED EVŽEN BÁCHOR  

FOR OVER HALF A CENTURY.
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OLYMPIJSKÝ  PARK
USPOŘÁDALY PARDUBICE
Pardubice’s Olympic Park  
was a huge success
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Pardubice se rády honosí tím, že jsou městem sportu. Ať už díky 
světově známým sportovním akcím, které se tu konají, nebo díky 
účasti zdejších klubů v nejvyšších tuzemských soutěžích. Toto 
léto však dokázalo, že se nejedná pouze o umělou nálepku. 

Pardubice is rightly proud of its reputation as a great 
city of sport – hosting world-renowned sporting events 
and represented by its clubs at the highest domestic and 
international level. 
V samém srdci města – v parku Na Špici, v Tyršových 

sadech, na zámku či na třídě Míru – se aktivním i pa-

sivním sportovcům otevřel jeden ze čtyř Olympijských 

parků, které v různých koutech republiky podporoval 

Český olympijský výbor. A ten pardubický se díky 

370 000 návštěvníkům stal nejúspěšnějším z nich! 

V době, kdy se olympionici z celého světa utkávali 

v brazilském Rio de Janieru, Pardubáci ukázali, že spor-

tem skutečně žijí. A hojná účast přespolních návštěv-

níků je důkazem, že jako město sportu zaslíbené jsou 

Pardubice vnímány i v destinacích 

více či méně vzdálených.

V den zahájení letní olympiády 

v Riu, v pátek 5. srpna, vše od-

startoval zahajovací průvod. 

I když lépe by bylo mluvit o ost-

rém startu. V tu dobu už měl 

za sebou stovky hodin práce pří-

pravný výbor pardubického Rio 

parku, který za vydatné podpory 

dobrovolníků a především zdejších 

sportovních klubů navzdory velmi 

skromným podmínkám a prostředkům připravil pro 

budoucí návštěvníky parku bohatý program, a to ne-

jen sportovní, ale i kulturní. A že jsou na tento pro-

gram Pardubáci skutečně natěšení, jasně ukázal už 

zmiňovaný zahajovací ceremoniál. I přes zamračené 

počasí dorazilo na třídu Míru, odkud vedla trasa slav-

nostního průvodu přes Tyršovy sady až do parku 

Na Špici, neuvěřitelných 27 000 fanoušků olympijské-

ho sportu. Dlužno říci, že s takto obrovským množství 

nepočítali ani sami organizátoři. Ne každý z účastníků 

průvodu tak měl ideální výhled na vystoupení taneč-

nic samby či artistů, která byla připravena podél celé 

vytyčené trasy. Přesto byl dav osvícený fosforeskují-

OLYMPIJSKÝ PARK OLYMPIC PARK

PARDUBICKÝ PARK TRHAL REKORDY V NÁVŠTĚVNOSTI. 

ZA 17 DNŮ SEM PŘIŠLO 374 000 LIDÍ, TEDY NEJVÍC 

ZE VŠECH ČESKÝCH OLYMPIJSKÝCH PARKŮ! 

PARDUBICE‘S RIO PARK ATTRACTED MORE VISITORS 

THAN ANY OTHER CZECH OLYMPIC PARK,  

WELCOMING 374 000 PEOPLE IN 17 DAYS!

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OLYMPIJSKÝ  PARK
USPOŘÁDALY PARDUBICE

The city’s strong sporting credentials were demon-

strated once again this summer when Pardubice host-

ed one of four Czech Olympic Parks – an initiative 

supported by the Czech Olympic Committee to cele-

brate the 2016 Games in Rio. Pardubice’s ‘Rio Park’ 

was held at various locations in the heart of the city – 

in parks, at the chateau and in the main boulevard 

Třída Míru – and it attracted more visitors than any 

other Olympic Park in the country, welcoming an 

amazing 370,000 people. Pardubice’s passion for 

sport was clearly evident as people 

came together to support the 

world’s finest athletes. Many of the 

visitors came from other cities and 

regions – proving that Pardubice 

has a strong reputation as a sport-

ing city. A major reason for the 

Park’s resounding success was the 

dedicated work of the organizing 

committee – enthusiastically sup-

ported by volunteers and local 

sports clubs whose devotion more 

than compensated for the limited funding available. 

The team prepared a huge range of exciting cultural 

and sporting events, truly offering something for eve-

ryone. The opening ceremony – featuring a procession 

through the city – was held on Friday 5 August, to 

mark the start of the Games themselves. Despite the 

cloudy weather, the procession attracted an unbeliev-

able 27,000 people who met at Třída Míru and walked 

through the Tyršovy Sady park to the main Rio Park 

site at Na Špici. The attendance far exceeded the or-

ganizers’ expectations, so not all the participants got 

an ideal view of the samba dance exhibition and the 

other artists who were performing along the proces-

sional route. But the crowds really entered into the 

Olympic spirit with a colourful display featuring spar-

kling lights – and it was clear from the very outset 

that Pardubice’s Rio Park was going to be a great suc-

cess. In just the first weekend, visitor numbers almost 

reached 50,000! Some people headed straight for the 

fanzone to support the Czech athletes or enjoy their 
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cími tyčinkami a blikačkami předzvěstí toho, že Rio 

park bude v Pardubicích slavit úspěch.

Tento předpoklad se začal naplňovat hned po ote-

vření parku. Vždyť jen za první víkend si do něj našlo 

cestu téměř 50 000 sportovních nadšenců! Někteří 

z nich zamířili pouze do fanzóny na dálku fandit našim 

olympionikům nebo sledovat svoje oblíbené disciplíny, 

naprostá většina se však aktivně vrhla do zkoušení tra-

dičních i méně známých sportů. Na jednotlivých stano-

vištích se vystřídalo na 70 sportovních oddílů z Pardu-

bic a okolí, jejichž zástupci návštěvníky parku ochotně 

zasvěcovali do tajů svých sportů. V srdci dění, tedy 

v parku Na Špici, si během dne bylo možné vyzkoušet 

například míčové hry, prvky ze sportovní gymnastiky, 

capoeiru, judo a další bojové sporty. Své budoucí fandy 

lákaly i golf, lukostřelba nebo nízké lanové překážky. 

Další disciplíny pak byly připraveny v areálu letního sta-

dionu, na zámku, tenisových kurtech TK Pernštýn či 

v Tyršových sadech, které patřily relaxaci a orientační-

mu běhu. Plně využito bylo i unikátní polohy na soutoku 

dvou řek. U Labe a Chrudimky byly připraveny ukázky 

a závody v triatlonu, dálkovém plavání, potápění a svá 

stanoviště zde měly kanoistika, jachting, paddleboar-

NA SOUTOKU LABE A CHRUDIMKY ŽIL OLYMPIJSKÝ PARK 2016 VE DNE...

THE OLYMPIC PARK AT THE JUNCTION OF THE LABE AND CHRUDIMKA RIVERS – FULL OF FUN DURING THE DAY...

... I V NOCI! 

... AND AT NIGHT!

ding a veslování. Součástí programu byly i méně známé 

disciplíny jako kin-ball nebo crossminton.

Do pardubického Rio parku si našli cestu návštěv-

níci všech věkových kategorií, těch nejmladších však 

bylo přece jen nejvíce. A ne náhodou. „Projekt Olym-

pijský park Pardubice byl určen rodinám a příměst-

ským táborům. Začínali jsme ráno v 9 hodin a končili 

v 16 hodin. Samozřejmě jsme vnímali, že lidé měli zá-

jem, aby stanoviště fungovala i v pozdních odpoled-

ních hodinách. Ze zkušenosti návštěvníků jsme však 

věděli, že není možné si všechna stanoviště projít 

za jeden den, natož za pár hodin. Pokud si tedy někdo 

chtěl vyzkoušet vše, co tu pro bylo pro veřejnost při-

praveno, bylo lepší vzít si na den, dva dovolenou 

a olympijský park si skutečně užít,“ vysvětlil zpětně 

manažer projektu Pavel Stara. A strávit v parku více 

času se určitě vyplatilo. Vždyť už za 10 absolvova-

ných disciplín dostal každý sportovec pamětní diplom 

a za 20 i medaili. Zvláště pro děti byly tyto odměny 

dostatečnou motivací, aby se do parku každý den vra-

cely a pomáhaly vytvářet skvělou atmosféru, kterou 

ocenili i významní hosté, kteří do Pardubic zavítali. Ať 

už to byl předseda Českého olympijského výboru Jiří 

favourite disciplines, but most visitors took the op-

portunity to get actively involved in the fun, trying 

out a range of well-known and less well-known 

sports. Representatives from around 70 sports clubs 

in Pardubice and the wider region were present to 

demonstrate their sports and sign up new members. 

The main site – at Na Špici – featured ball games, 

sports gymnastics, capoeira, judo and other martial 

arts, plus demonstrations of golf, archery and low 

ropes courses. Visitors could try out other disciplines 

at the city stadium, the chateau, the TK Pernštýn ten-

nis courts and Tyršovy Sady – which was the venue 

for orienteering demonstrations as well as the main 

relaxation zone. Rio Park made full use of its unique 

location at the meeting-point of two rivers, the Labe 

and Chrudimka, to host exhibitions and competitions 

in triathlon, long-distance swimming, diving, canoeing, 

yachting, paddleboarding and rowing. The programme 

also included some unusual and little-known disci-

plines such as kin-ball and crossminton.

Rio Park welcomed visitors of all ages – but it was 

children who loved it the most. And no wonder: as pro-

ject manager Pavel Stara explained, “Pardubice’s Olym-



Kejval nebo přímí účastnici olympijských her judista 

Pavel Petřikov a kanoista Jiří Prskavec. 

Nejen sportem žilo v průběhu olympiády v Riu centrum 

Pardubic. Na několika pódiích, z nichž hlavní bylo umístěno 

v Tyršových sadech, po celých 10 dní vystupovaly hudební 

kapely a další umělci. A kultuře patřil také závěrečný cere-

moniál, který pardubický olympijský park uzavřel. V neděli 

21. srpna se historické centrum, respektive Pernštýnské 

náměstí, rozeznělo slavnostním open-air koncertem pardu-

bické Komorní filharmonie. Prostřednictvím hudby mohli 

všichni přítomní oslavit vítězství a úspěchy našich sportov-

ců v Brazílii a díky zvolenému repertoáru si současně připo-

menout neblahou historii naší země vázanou k srpnu 1968.

Pardubický Rio park byl jednoznačně úspěšnou akcí, 

která ukázala, že sport (na jakékoliv úrovni) a tohle měs-

to k sobě prostě patří. Organizační tým, který vedle ma-

nažera Pavla Stary tvořili především nadšenci z pardubic-

kého magistrátu, odvedl při jeho přípravě i samotné orga-

nizaci skvělou práci. Už dnes se proto nabízí myšlenka 

využít těchto atributů i v budoucnosti. Snad to tedy ne-

bylo naposledy, kdy měly nejen pardubické děti možnost 

seznámit se s nabídkou zdejší klubů a zjistit, že sport 

může být nedílnou a pozitivní součástí jejich životů.

... I V NOCI! 

... AND AT NIGHT!

NA ŘEKÁCH V OKOLÍ PARKŮ I NA NEDALEKÉM KOUPALIŠTI SE PŘEDSTAVILA ŘADA VODNÍCH SPORTŮ.

THE RIVERS AND NEARBY SWIMMING POOL HOSTED DEMONSTRATIONS OF WATER SPORTS.

pic Park was designed mainly for families and children’s 

summer camps. The programme began at 9 a.m. and 

finished at 4 p.m. Of course we were aware that some 

people might want to visit our events in the late after-

noon and early evening, but we knew from visitors’ 

feedback that it wasn’t possible to try out all the dif-

ferent attractions in just one day – let alone in a cou-

ple of hours. So if somebody really wanted to try every-

thing that was on offer, it was better for them to plan 

in a couple of days to enjoy the Rio Park experience to 

the full.” Those who did decide to spend a lot of time at 

Rio Park were certainly not disappointed. Any visitor 

who tried 10 disciplines received a special certificate, 

and for 20 disciplines the prize was a medal! This was 

a great motivation particularly for children to return to 

Rio Park several times – and it really helped to create 

the fun atmosphere that was so greatly appreciated by 

the VIP guests, including the Chairman of the Czech 

Olympic Committee Jiří Kejval and two athletes who 

actually competed at Rio, judoist Pavel Petřikov and ca-

noer Jiří Prskavec.

Sport was not the only item on the menu during 

Pardubice’s Olympic celebrations. The city hosted 10 

days of performances by musicians and other artists 

on several stages – with the main stage located at 

Tyršovy Sady. The closing ceremony also showcased 

Pardubice’s cultural life: on Sunday 21 August the main 

square in the historic city centre (Pernštýnské náměstí) 

was the scene of a gala open-air concert by Pardubice’s 

very own Czech Chamber Philharmonic Orchestra. For 

all those present it was a wonderful opportunity to cel-

ebrate sporting successes in Rio – while also commem-

orating the anniversary of the traumatic events of Au-

gust 1968, when Warsaw Pact forces invaded Czecho-

slovakia to crush the ‘Prague Spring’.

Pardubice’s Rio Park was the most successful of all 

the Czech Olympic Parks – proving beyond any doubt 

that the city has a true passion for sport. The organiz-

ing team – led by Pavel Stara and consisting mainly of 

enthusiasts from Pardubice’s City Authority – did 

a truly outstanding job and helped to make sure that 

the event was enjoyed by all. It would be great if 

a similar event could be organized at some point in the 

future – giving people of all ages the opportunity to 

see what Pardubice’s sports clubs have to offer and to 

enjoy sport as an integral part of their daily lives.

OLYMPIJSKÝ PARK OLYMPIC PARK
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V roce 1760 Belgičan John Joseph Merlin rozhodně netušil, jaký zázrak si nechal patentovat. 
Kolečkové brusle! Fenoménem se však staly až o sto let později, kdy je zdokonalil James Plimpton 
a vylepšené brusle na kolečkách se rychle rozšířily mezi lidi. Bruslařů jsou na celém světě milióny, 
jízdou na bruslích si zlepšují fyzičku i relaxují. Dnes už je jízda na bruslích každodenní součástí jara, 
léta a podzimu také v České republice, lidé na cyklostezkách tráví spoustu volného času a kilometry 
bezpečných cest pro cyklisty a bruslaře rok od roku přibývají. 

KDYŽ SE MĚSTO OBUJE 
DO BRUSLÍ PARDUBICE GETS  

ITS SKATES ON
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In 1760, when the Belgian inventor John Joseph Merlin patented his 
design for roller skates, he could not have imagined how popular his new 
invention would become. Roller skating really started to develop in the 
mid-19th century, when James Plimpton perfected the design. Nowadays 
there are millions of roller-skaters throughout the world, enjoying this fun 
sport for fitness or just relaxation. Roller-skating in the Czech Republic is 
a hugely popular activity from the spring to the autumn, and skaters can 
use the growing network of safe cycle routes to enjoy the great outdoors.

Rovinatý terén v Pardubicích k projížďkám na bruslích 
přímo vybízí. V 2003 přišlo město s nápadem vybídnout 
k pohybu na bruslích hromadně a vyhlásilo první projížď-
ku s názvem „Pardubice na bruslích“. První ročník od-
startoval z parkoviště u hokejové arény a přilákal 
do centra města na 500 lidí, jejich počet při dalších roč-
nících jen rostl. Díky velkému zájmu o společnou projížď-
ku ulicemi města pak Pardubice inspirovaly k pořádání 
podobných událostí i ostatní města v zemi. 

Pardubice na bruslích nebyly a nejsou jen o radosti 
z pohybu, ale také o zážitku ze společné projížďky měs-
tem. Od začátku volí pořadatelé tempo i trasu tak, aby se 
mohl projet opravdu každý. Potkáte zde děti předškolního 
věku i školáky, rodiče s kočárky, bruslí s námi i senioři 
a stoupá počet účastníků na koloběžkách. Trasa dlouhá 
zhruba deset kilometrů pak utíká jedna báseň. Kolečkové 
brusle si nazouvají nejen sami účastníci, ale někdy také 
strážníci Městské policie Pardubice, kteří dohlížejí na bez-
pečný průjezd bruslařského pelotonu městem.

Pokud si myslíte, že se jen tak projedete po městě 
a tím pro vás Pardubice na bruslích končí, tak jste na omy-
lu. Doprovodný program, večerní bruslení, jež mělo svou 
premiéru 16. srpna 2007, karnevaly, tematicky a barevně 
laděné vyjížďky, autogramiády… A to jsme zcela jistě 
na některé akce, které se konají v rámci Pardubic na brus-
lích, zapomněli. Organizátoři se totiž snaží každý ročník 
nějakým způsobem oživit. Pro představu zmiňme napří-
klad projížďku v roce 2010, kdy měli účastníci dorazit 
v dresech tehdy ještě HC EATON Pardubice jako vyjádření 
díků za zisk mistrovského titulu. Letos si pro změnu mohli 

With its flat terrain, Pardubice is an ideal city for roll-

er-skating. In 2003 the City Authority came up with 

the idea of promoting the sport by organizing a public 

event called ‘Pardubice On Skates’, where members of 

the public could skate through the city together. 

Around 500 people took part in the first ever Pardu-

bice On Skates, and participant numbers grew rapidly 

in the following years. The success of these mass 

skating festivals also inspired other Czech cities to or-

ganize similar events.

Pardubice On Skates is not just about enjoying roller-

skating – most of all it’s about sharing this pleasure with 

other people and skating through the city together. The 

organizers always choose a route that enables everybody 

to participate fully  – whatever their skill or fitness level. 

The event appeals to all ages – whole families take part, 

including babies, toddlers and seniors – and many people 

enjoy participating on kick-scooters too. With such great 

company, the 10-kilometre route is easy to complete. 

And roller-skating officers of Pardubice’s City Police Force 

are on hand to ensure the safety of all involved.

But Pardubice On Skates offers much more than just 

a roll through the city streets. It also includes a fun-

packed programme of attractions – carnivals, special 

tour routes, autograph signings … and much more. Eve-

ry year the organizers come up with some fresh new 

ideas to make the event really fun and memorable – as 

in 2010, when participants were encouraged to wear 

jerseys of the city’s ice hockey team, which had recently 

won the national league. The 2016 was based on an 

Olympic theme, celebrating the colour and passion of 

Rio de Janeiro. Thanks to the popularity of roller-skating, 

it has become an integral part of other events held in 

Pardubice – including a 15-kilometre run organized by 

the Hvězda Pardubice athletics club, the International 

Car-Free Day, concerts by popular band Elán, the Pardu-

bice Wine Half Marathon, and the City Festival.

BRUSLENÍ SKATING

KARNEVALOVÁ JÍZDA MĚSTEM PŘILÁKALA  

NA 600 BRUSLAŘŮ.

THE SKATE RIDE THROUGH THE CITY ATTRACTED 

OVER 600 PARTICIPANTS.

PARDUBICE GETS  
ITS SKATES ON

Roller-skating has also been a feature of many 

charity events – as in 2007, when Pardubice’s skat-

ers helped to raise money for the “Drop of Hope” 

foundation. The head of the foundation Vendula 

Svobodová is not the only well-known public figure 

who has joined in with the annual skating event. 

Other VIP guests who have put on their skates and 

rolled through the city streets include supermodel 

Diana Kobzanová, actress Veronika Arichteva, and 

athlete Tomáš Ptáčník – multiple Czech inline 

speedskating champion, multiple winner of the 

Czech Inline Open and holder of many Czech records 

in this sport. The patron of the September 2009 in-

stalment of Pardubice On Skates was another Czech 

speedskating legend – the former world, European 

and Czech champion Martina Sáblíková. 

Organizing skating events in the city streets is not 

always an easy task. Sometimes the weather turns 
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užít Pardubice na bruslích v duchu brazilského Ria. Díky 
své oblibě se jízda na bruslích stala součástí i dalších udá-
lostí, které se v našem městě konají, ať už se jednalo o at-
letický meeting Patnáctka Hvězdy Pardubice, Mezinárodní 
den bez aut, koncert skupiny Elán, Pardubický vinařský 
půlmaraton či městské slavnosti. 

Někdy jsme si in-liny obuli jen tak pro dobrou věc, 
třeba ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje. 
V roce 2007 si brusle nazula také prezidentka tohoto 
fondu Vendula Svobodová. Rozhodně se však nejed-
nalo o jedinou známou osobnost, která do našeho 
města přijela brázdit zdejší ulice na in-line bruslích. 
VIP bruslařů se v pelotonu objevilo hned několik –  
byla tu modelka Diana Kobzanová nebo herečka Vero-
nika Arichteva, rozená Nová, také se k nám připojil ně-
kolikanásobný mistr ČR v in-line rychlobruslení, mno-
honásobný vítěz OPEN Českého poháru v in-line rych-
lobruslení a držitel českých rekordů Tomáš Ptáčník. 
Patronkou zářijového dílu roku 2009 se stala mistry-
ně světa, Evropy a České republiky Martina Sáblíková.

NA BEZPEČNOST BĚHEM VYJÍŽĎKY DBAJÍ DESÍTKY 

POŘADATELŮ, STRÁŽNÍKŮ I POLICISTŮ.

DOZENS OF STEWARDS AND POLICE OFFICERS WERE 

THERE TO ENSURE THE SAFETY OF ALL INVOLVED.

against you, and other times your plans are disrupted 

by road works – as in 2014, when there was no option 

but to postpone the event until the following year. But 

members of the public always really enjoy the oppor-

tunity to skate in places where it’s not normally possi-

ble to go – and people come to Pardubice from as far 

afield as Hradec Králové, Prague or Brno. One thing is 

certain – once you’ve tried roller-skating through the 

streets of Pardubice, you’ll always want to come back 

and do it again. Maybe you’ll get a chance to break an-

other record – like when the participants once set 

a new record for the number of skaters all holding 

hands and forming a snake!

Letošní 14. ročník ale rozhodně nebyl tím posledním 
– už teď se moc těšíme na první jarní projížďku! 
Pardubice zkrátka jedou – i na bruslích! 

This year’s 14th annual Pardubice On Skates will 
certainly not be the last – we’re looking forward  
to the first spring skating event in 2017!

Ne vždy je však snadné bruslení v ulicích města zor-
ganizovat. Někdy nám nepřeje počasí, jindy pro změnu 
dopravní situace – kvůli významné rekonstrukci jedné  
z tepen města se roku 2014 v Pardubicích nebruslilo vů-
bec, tedy alespoň hromadně. Veřejnost si však bruslení 
v místech, na která se člověk na in-linech běžně nedo-
stane, velmi oblíbila a vyjížďku městem si nenechá ujít. 
A slovem veřejnost nemyslíme jen Pardubáky, zabruslit 
si k nám jezdí lidé i ze vzdálenějších měst, například 
z Prahy či Brna. Některé jízdy se staly doslova rekordní-
mi – podařilo se nám třeba pokořit rekord v počtu je-
doucích bruslařů, kteří se vzájemně drží za ruce a vytvá-
ří tak pomyslného hada. 
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www.pardubice.eu

Mikulášské adventní trhy, slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu 27. 11.
Advent market, Christmas tree  
lighting ceremony 27. 11.
řemeslný trh zakončený rozsvícením vánočního stromu
Místo konání: Pernštýnské náměstí
Termín: 26.–27. 11. 2016

Vánoční trhy
Christmas market
ukázky řemesel, inspirace pro vánoční dárky,  
rukodělné dílny, kulturní program
Místo konání: Pernštýnské náměstí, tř. Míru
Termín: 26. 11.–22. 12. 2016

Sladké Vánoce
Sweet Christmas 
předvánoční atmosféra s hudbou a prohlídkou  
půvabných betlémů, vůně tradičních dobrot z perníku  
a čokolády, tvůrčí dílny, hravé kreativní koutky pro děti 
Místo konání: Rytířské sály, zámek
Termín: 3. 12. 2016 od 10:00 do 17:00 hodin

Zelenobranské čertoviny
Green Gate children‘s festival
Mikuláš, čert a anděl dětem
Místo konání: Zelená brána a Pernštýnské náměstí
Termín: 5. 12. 2016

Legendární tenor José Carreras  
v Pardubicích
Legendary tenor José Carreras  
in Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou  
Davida Gimeneze
Místo konání: Tipsport arena Pardubice 
Termín: 10. 12. 2016

Procházka Pardubicemi  
o Štědrém dnu 24. 12. 2016
Christmas Eve Walk  
through Pardubice 24. 12. 2016

Galerie města Pardubic 
otevřeno 10:00–15:00 a 21:00–24:00 hodin

Zelená brána
otevřeno 21:00 až 24:00 – prohlídka expozic  
a předbraní, vyhlídkový ochoz

Zámek
brány zámku a muzea se otevřou od 21:30 do 24:00 

Pernštýnské náměstí
tradiční štědrovečerní zpívání České mše vánoční  
J. J. Ryby na schodech radnice ve 23:00 

Východočeské divadlo Pardubice
tradiční půlnoční setkání ve 24:00 

Bohoslužby 
římskokatolická farnost Pardubice
Church services
Roman Catholic Parish of Pardubice
Kostel sv. Bartoloměje  
16:00 bohoslužba pro rodiny s dětmi
22:00 a 24:00 sváteční bohoslužby 

Kostel Zvěstování Panny Marie
otevřeno ve 24:00

Kostel sv. Václava – Salesiáni Dona Boska
16:00 bohoslužba pro rodiny s dětmi 
22:00 sváteční bohoslužba  

Advent a ŠtědrovečernÍ procházka
Advent and the Christmas Walk

Přijeďte strávit příjemný předvánoční čas do perníkových Pardubic!
Come to gingerbread Pardubice and enjoy a wonderful Advent!



USN UT

vás nenecháme!

23. 1. – 30. 1. 2017
Východočeské  
divadlo Pardubice
East Bohemian Theatre Pardubice

17. GRAND FESTIVAL  
OF LAUGHTER

 www.festivalsmichu.cz

GRAND FESTIVAL SMÍCHU

you won‘t

FALL ASLEEP!


