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REFERENDUM

8. a 9. října 2021
volební místnosti shodné s volbami do poslanecké sněmovny

Omítnout, 
či neomítnout? 

Odkaz na záznam z veřejné debaty s odborníky na téma omítnout, či neomítnout Zelenou bránu najdete na hlavní stránce 
městského webu www.pardubice.eu v sekci Důležité informace.

Pro Pardubáky, kteří budou v době voleb v karanténě či v izolaci, bude 6. října v době od 8 do 17 hodin připravena drive-in volební 
místnost na parkovišti u enteria areny, kde budou moci odevzdat i hlasovací lístky pro referendum.
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

V září byla ukončena sbírka pro tor-
nádem poničenou Moravskou Novou 
Ves. Stav sbírkového účtu činil k 8. září 
2021 celkem 747 163,37 Kč.

 „Jsem opravdu nadšený a  hrdý 
na  všechny, kteří do  sbírky jakoukoliv 

Město Pardubice by v roce 2021 mělo 
získat navíc až 230 milionů oproti schvá-
lenému rozpočtu. Tuto částku budou 
tvořit daňové příjmy vyplývající ze zákona 
o rozpočtovém určení daní. Mírné zvýšení 
příjmů v rozpočtu lze očekávat i v následu-
jícím roce. „Rozpočet města na rok 2021 
byl sestaven konzervativně a ještě v první 
polovině roku plánované daňové výnosy 

částkou přispěli,“ okomentoval stav 
sbírkového účtu primátor Martin Char-
vát, který vyhlášení sbírky inicioval. 
„Na  zářijovém zastupitelstvu jsem ko-
legy zastupitele požádal, aby k  nasbí-
raným financím město přidalo to samé, 

víceméně kopírovaly předpoklady Minis-
terstva financí. Díky rostoucí ekonomice 
to však vypadá, že příjmy budou o mnoho 
vyšší,“ uvedl Jan Mazuch, náměstek pri-
mátora pro ekonomiku a rozpočet. Jedním 
z klíčových údajů pro sledování finančního 
zdraví města je ukazatel provozního salda 
hospodaření, který znamená rozdíl mezi 
běžnými příjmy (včetně neinvestičních do-

respektive zaokrouhlených 750 tisíc 
korun. Toto symbolické gesto bylo na-
konec podpořeno všemi hlasy,“ dodává 
primátor Charvát.

Na sbírku ještě přibyde 400.000,- Kč, 
které dle smlouvy s městem na účet po-

tací) a běžnými výdaji. Schválený rozpočet 
vykazoval záporné provozní saldo ve výši 
106 milionů korun, ale skutečnost ke konci 
srpna činí plus 187 milionů korun. 

I na rok 2022 pak ministerstvo očekává 
růst ekonomiky a s tím spojené mírné zvý-
šení příjmů do městských rozpočtů. „Přesto 
budeme při sestavování rozpočtu na  rok 
2022 ostražitě hlídat především provozní 

skytne společnost Panasonic. Ze sbírko-
vého účtu města Pardubic tak Moravské 
Nové Vsi poputuje bezmála 1 900 000,- 
korun. Město Pardubice ještě jednou 
moc děkuje všem přispěvatelům. 

Pomůžeme společně!

výdaje, na  něž bude kvůli rostoucí inflaci 
velký tlak,“ dodal Mazuch. Dobrou zprávou 
také je, že investiční aktivita města nebyla 
navzdory původně očekávanému poklesu 
příjmů utlumena, a  to především díky vy-
užití výhodného úvěrového rámce ve výši 
jedné miliardy korun. Zkrátka nepřijdou ani 
obvody, které letos k optimismu vybízí na-
výšení příjmů ve výši až 45 milionů korun.

Pardubáci pošlou do tornádem poničené Moravské 
Nové Vsi bezmála 1 900 000 korun!
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Na chodnících se postupně objevují vyznačená stání pro elektrokoloběžky

Rozpočet města schválený pro letošní rok se dočká navýšení 

Negativní zkušenosti s  odkládáním 
elektrokoloběžek přiměly radnici k  další-
mu kroku, dohodě s  provozovateli této 
služby na  vyznačení pevných parkova-
cích stanovišť. Služby města Pardubic 
tak v  současné době označují vytipova-
ná místa bílými piktogramy s cílem jasně 
vytyčit, kde je možné sdílené koloběžky 
odkládat.

„Virtuální stanoviště se nám bohužel 
neosvědčila, lidé si zvykli odkládat ko-

loběžky víceméně kdekoli. Na vině však 
není jen tento lidský faktor, k  parková-
ní koloběžek mimo virtuální stanoviště 
dochází také z  technických důvodů. 
Aplikace daného provozovatele ne vždy 
bezchybně komunikuje s  GPS v  mobilu 
uživatele, který pak nemá možnost kolo-
běžku zaparkovat tam, kde je vyznačeno 
virtuální stanoviště. Pak samozřejmě 
dochází k  situacím, kdy jsou koloběžky 
odloženy na místech, kde překážejí, tře-
ba uprostřed chodníku, což znesnadňuje 
jeho průchodnost, zejména maminkám 
s  kočárky, raritou nejsou ani koloběžky 
pohozené v trávě,“ informuje náměstek 
primátora zodpovědný za dopravu Petr 
Kvaš.

Město se proto dohodlo s  oběma 
provozovateli, společnostmi Bolt a Lime, 
na  konceptu pevných stanovišť, která 
na vytipovaných místech během měsíce 
září vyznačily Služby města Pardubic. 

„Věřím, že díky takto viditelně označeným 
stáním již uživatelé nebudou tápat, kde 
lze koloběžky zaparkovat a  kde naopak 
nikoli. Nyní bude totiž jasně definováno, 
kde je možné jízdu na sdílené elektroko-
loběžce ukončit. Městské obvody vytipo-
valy místa na  pozemcích ve  vlastnictví 
města, která byla během září označena 
speciálními piktogramy ve  tvaru ob-
délníku či kosodélníku. V  budoucnu by-
chom chtěli s oběma provozovateli dojít 
k  dohodě, aby stejným způsobem byla 
označena také stanoviště na pozemcích 
v soukromém vlastnictví. Zde už si sou-
hlas k  umístění pevné překážky budou 
muset získat sami provozovatelé služby,“ 
dodává náměstek Kvaš s tím, že momen-
tálně se jedná o 1. etapu prací na ozna-
čení pevných stanovišť zahrnující zhruba 
30 lokalit. Postupně by měla být na úze-
mí města vyznačena všechna virtuální 
stanoviště, aby bylo možné v  aplikacích 

zrušit funkci parkování na  základě GPS. 
Cena za označení konkrétních stanovišť 
bude vyčíslena dle skutečnosti na jednot-
livých lokalitách, přičemž o náklady spo-
jené s vyznačováním piktogramů se rov-
ným dílem podělí společnosti Bolt a Lime.

Novela silničního zákona, kterou včera 
schválila Poslanecká sněmovna ČR, navíc 
umožní, že město bude moci nesprávně 
odstavené koloběžky odtáhnout. „Tato 
novela je pro obce velkým přínosem, jeli-
kož firmy mají v současné době minimální 
motivaci vynucovat si od  uživatelů do-
držování nějakých pravidel. Jakmile však 
společnosti provozující sdílenou elekt-
romobilitu budou nuceny hradit náklady 
spojené s  odtahem těchto dopravních 
prostředků, budou mít motivaci vést 
lidi k  dodržování nastavených pravidel. 
Okamžitě zahajujeme práce na tom, aby 
s účinností zákona bylo město připrave-
no,“ uzavírá náměstek Petr Kvaš.
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Žádostí o podporu obědů pro děti přibývá

Oslavy výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 2021

Již sedmým rokem bude v tomto škol-
ním roce projekt Obědy pro děti pomáhat 
pardubickým školákům z  chudých rodin. 
Ve  školním roce 2015/16 projekt o.p.s. 
Women for women umožnil pravidelné 
stravování ve  školní jídelně zhruba 40 
dětem z rodin, kterým v rozpočtu nezbý-
vají prostředky na úhradu školních obědů, 
a  podobně tomu bylo i  v  roce minulém. 
Od  letošního září to bude již 62 školáků. 
Stravování dalších deseti dětí z  mateř-
ských škol zase podpoří Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí. 

„Na  projektu Obědy do  škol si cením 
nejen toho, že zajišťuje sociálně znevý-
hodněným dětem alespoň v poledne teplé 
a kvalitní jídlo, ale že ukotví dítě i takříka-
jíc společensky. Není ojedinělé, že třídní 

kolektiv odmítne spolužáka, který s  ním 
nesdílí jeho denní stereotypy, například 
právě školní obědy. Tyto děti se častěji 
stávají obětí vyloučení a  šikany, špatné 
socioekonomické zázemí pak má negativní 
dopad i na jejich vzdělávání. Proto považuji 
projekt za velmi prospěšný a jsem rád, že 
jej naše školy využívají,“ řekl primátor Par-
dubic Martin Charvát. „Ukazuje se také, že 
projekt působí i opačným směrem, kdy se 
na školu obracejí rodiče ochotní anonymně 
hradit obědy cizímu dítěti,“ dodal primátor.

Školy získávají dotace na základě žádos-
ti, jíž předchází domluva s rodiči, pro které 
je zhruba pět set korun, na něž obědy pro 
školáka měsíčně přijdou, vydáním, které si 
rodina nemůže dovolit. Děti z těchto, často 
neúplných, rodin kromě hladu trpí i vylouče-

ním z třídního kolektivu, což se může pro-
jevit na jejich psychice, prospěchu či školní 
docházce. Podpora z projektu Women for 
women je koncipována tak, aby byla za-
chována anonymita těch, kterým pomáhá. 
O  tom, že dítě chodí na  obědy „zdarma“, 
nevědí ani jeho spolužáci.

„V  prvním roce, kdy naše školy o  do-
tace obědů pro své žáky žádaly, byly 
prostřednictvím tohoto projektu zajiště-
ny teplé obědy pro 39 dětí, podobně loni 
to bylo 38 dětí a letos již máme vyřízeny 
žádosti pro financování obědů pro 62 dětí 
ze sedmi základních škol. Školy ale mohou 
žádat o finanční dar pro další děti i během 
školního roku,“ uvedl náměstek Jakub 
Rychtecký, do  jehož gesce problematika 
školství i sociálních věcí spadá.

Chudoba nedopadá jen na školáky, ale 
jsou jí postiženy i děti mladší. Pomoc ro-
dičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze 
a  nemají dostatek finančních prostřed-
ků na  to, aby zajistili dětem stravování 
ve  školních i  předškolních zařízeních, řeší 
dotace Ministerstva práce a  sociálních 
věcí. Mateřské školy mohou prostřednic-
tvím krajského úřadu získat dotace pro 
své svěřence díky projektu Potravinová 
pomoc dětem ve  vážné sociální nouzi 
v Pardubickém kraji. „Pro tento školní rok 
získaly čtyři pardubické mateřské školy 
dotace téměř 85 tisíc korun pro úhradu 
stravování deseti dětí. Společnost Women 
for women pošle na  stravování 62 žáků 
základních škol do Pardubic více než 372 
tisíc korun,“ dodal náměstek Rychtecký.

28. říjen je zapsán v historii jako den 
vzniku samostatného, svobodného a  de-
mokratického státu pod vedením otce 
národa T. G. Masaryka. Tento slavný den 
je oslavou a připomínkou vzniku svrchova-
ného československého státu uprostřed 

Evropy, od kterého v tomto roce uplyne již 
103 let. Tento rok se 28. října 2021 usku-
teční u sochy prvního prezidenta a osvo-
boditele T. G. Masaryka na náměstí Čs. legií 
v Pardubicích od 10 hodin slavnostní se-
tkání pořádané statutárním městem Par-

dubice a Masarykovou společností Pardu-
bice k připomínce této historické události.

Program:
10:00 shromáždění účastníků na  ná-
městí Čs. legií, Pardubice

10:00 zahájení slavnostního aktu
10:00-10:20 kladení věnců a  květino-
vých darů k pomníku T. G. Masaryka 
10:20 proslovy 
10:45 hymna 
10:50 ukončení slavnostního aktu
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Kaleidoskop zářijových událostí

Chovatelské šampionáty i setkání s vítězem Velké pardubické, taková byla výstava Koně v akci. Návštěvníci závodiště mohli vidět hříbata, klisny i hřebce chladnokrevných plemen koní, 
haflingů, shetlandských pony i slovenského teplokrevníka. Zaujaly též ukázky koňského fotbalu, starokladrubští vraníci ve čtyřspřeží, drezuře i policejní službě, westernové disciplíny i orba.

První sobotu v září oslavily Pardubice dostihovým mítinkem Evropský den koní v rámci sítě 

měst EURO EQUUS. Kromě milovníků dostihů si slunce na závodišti užívaly také děti.

Již po jednadvacáté se v Pardubicích v rámci Dnů evropského dědictví pootevřely dveře ta-
jemna a historie. Milovníci památek mohli nahlédnout do dvacítky historických objektů.

Letošní Velká pardubická nabídne souboj tří vítězů
Druhá říjnová neděle je již tradič-

ním termínem pro konání jednoho 
z nejstarších a nejtěžších dostihů kon-
tinentální Evropy. Letošní Velká par-
dubická se Slavia pojišťovnou napíše 
už svůj 131. ročník. V loňském roce se 
musela konat bez účasti diváků, letos 
všichni doufají v  plné tribuny. Areál 
Pardubického závodiště se divákům 
otevře už v  8 hodin ráno a  nabídne 
návštěvníkům celodenní program, kte-
rý vyvrcholí v 15:45 startem slavného 
dostihu. 

Do  131. Velké pardubické se Slavia 
pojišťovnou je přihlášeno devatenáct 
koní, kteří museli projít kvalifikačním sí-
tem. Nechybí mezi nimi hned tři vítězové 
uplynulých ročníků – dva svěřenci trenéra 
Josefa Váni No Time To Lose a Theophilos, 
kteří se postaví proti šampionovi loňského 
jubilejního ročníku Hegnusovi. Zahraničí 
reprezentují koně ze Slovenska. Ovšem 
na programu mítinku je kromě Velké par-
dubické dalších sedm atraktivních dostihů.

Vstupenky na  dostihový mítink jsou 
už v online prodeji. Prozatím se prostřed-

nictvím webu www.zavodistepardubice.
cz (sekce Vstupenky) prodávají lístky 
k sezení na všechny tipy tribun od těch 
nekrytých až po  zastřešené sezení 
a místa v  lóžích s cateringem. Vstupen-
ky na stání pořadatelé uvolní do prodeje 
až začátkem měsíce října podle aktuální 
epidemické situace, aby mohli reagovat 
na  případné omezení kapacity návštěv-
nosti hromadných akcí. 

K dopravě na závodiště bude nejvhod-
nější využít posílených spojů městské 
hromadné dopravy, pro parkování osob-

ních vozidel je veřej-
nosti určena plocha 
uzavřené silnice I/37 
od  Dražkovic směrem 
ke kruhovému objezdu u Parama. A pokud 
budete chtít letošní ročník Velké pardu-
bické sledovat z pohodlí domova, můžete 
využít několikahodinový přímý přenos 
na obrazovkách České televize. 

Kompletní informace o  dostihovém 
dnu a samotné Velké pardubické najdete 
na www.zavodistepardubice.cz. 
Kateřina Nohavová, mluvčí závodiště
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Město plánuje výstavbu nové zušky
V Polabinách by brzy měla vyrůst nová 

budova základní umělecké školy Lonkova, 
kterou město plánuje postavit v ulici Stav-
bařů v  Polabinách. Město chce nyní pro-
střednictvím architektonické soutěže najít 
takový návrh stavby, který bude splňovat 
již vypracované zadání včetně maximálních 
nákladů ve výši 150 milionů korun bez DPH.

„Rozhodli jsme se jít cestou užší archi-
tektonické soutěže o návrh z několika dů-
vodů. Tím hlavním jsou samozřejmě kvalitní 
příprava projektu a  také jasná vize vedení 
základní umělecké školy. Díky tomuto způ-
sobu budeme mít možnost vybírat z  více 
návrhů předem omezeného počtu účastní-
ků soutěže. Ti se do soutěže kvalifikují na zá-
kladě výběru odborné poroty, která bude 
hodnotit kvalitu předložených referenčních 
prací. Autor vítězného návrhu bude mít poté 
možnost získat zakázku na dopracování ná-
vrhu do finální podoby a následně zpracovat 
i projektovou dokumentaci,“ informuje o for-
mě výběru návrhu stavby primátor města 
Pardubic Martin Charvát.

Základní umělecká škola Lonkova 
v současné době nedisponuje vlastní bu-
dovou. Nejen že má několik odloučených 
pracovišť, její hlavní pracoviště je navíc 
umístěno v  objektu s  komerčním nájem-
ným, které musí škola platit. Město se 
proto rozhodlo vybudovat zcela novou 
základní uměleckou školu na  pozemku 
v  ulici Stavbařů, kde v  současné době 
sídlí Základní škola a Praktická škola Sví-
tání. Ta by se však ke  konci roku 2022 
měla přestěhovat do  zrekonstruovaného 
areálu v ulici Klášterní a radnice bude mít 
objekt, který je v  majetku města, zcela 
k  dispozici. „Snažili jsme se najít takové 
řešení, které by škole zajistilo dostatečné 
prostory, a navíc umožnilo sloučit některá 
odloučená pracoviště do jednoho objektu. 
Budova na pozemcích města, ve které se 
v  současnosti nachází škola Svítání, je 
však po  technické stránce ve  špatném 
stavu, její dispozice a  kapacita navíc ne-
umožňují, aby byla do objektu přesunuta 
odloučená pracoviště nacházející se v uli-

cích Mozartova, Nová a Kosmonautů, což 
je z pohledu efektivního provozu naším cí-
lem. Počítáme s demolicí budovy a chystá-
me místo ní postavit takový objekt, který 
bude vyhovovat parametrům a potřebám 
základní umělecké školy,“ informuje ná-
městek primátora zodpovědný za  oblast 
školství Jakub Rychtecký s tím, že zbylá tři 
odloučená pracoviště, která fungují při ZŠ 
Dubina, ZŠ Svítkov a ZŠ Lázně Bohdaneč, 
zůstanou na svém místě, aby je žáci těch-
to škol měli co nejblíže.

Výstupem celého projektu přitom 
budou nejen všechny stupně projektové 
dokumentace. „Součástí projektové do-
kumentace bude také návrh interiérového 
vybavení budoucí základní umělecké školy. 
Věřím, že se nám zde podaří vybudovat 
pro školu odpovídající zázemí a  vytvořit 
zde takové podmínky, které umožní žákům 
maximálně rozvíjet nejen svůj hudební ta-
lent. Díky akcím, které zde škola bude po-
řádat pro veřejnost, navíc dojde k rozšíření 
nabídky kulturního vyžití v  Polabinách,“ 

dodává náměstek Rychtecký s  tím, že 
přípravu výstavby město úzce konzultuje 
s vedením školy, neboť jako šéfa příprav-
ného týmu rada města ustavila ředitele 
základní umělecké školy Jiřího Kabáta.

Zástupci města se spolu s  ředitelem 
Kabátem vydali na obhlídku ostatních ZUŠ 
v  rámci Pardubického kraje, jednak aby 
načerpali inspiraci, jednak aby zjistili, čeho 
se při výstavbě nového objektu vyvarovat. 
„Velice jsem ocenil přátelský a  otevřený 
přístup kolegů ředitelů, díky němuž máme 
teď mnohé kritické poznatky, stejně jako 
mnoho dílčích nápadů do  další práce. 
Věřím, že množství hodin práce, které 
tomuto projektu ve spolupráci s městem 
věnujeme, povede k  již více než padesát 
let toužebně očekávanému cíli,“ podotýká 
ředitel ZUŠ v Polabinách Jiří Kabát.

S  výstavbou nové budovy by město 
mohlo začít v  letech 2023 a  2024, její 
realizace se však bude odvíjet od  vývoje 
současné epidemické situace ve  vazbě 
na možnosti rozpočtu města.

Modernizace odbavovacího a turniketového systému v enteria areně
Společnost Rozvojový fond Pardubi-

ce, která je majitelem a provozovatelem 
enteria areny Pardubice, udělala opět 
další krok k modernizaci této multifunkč-
ní haly. Tentokrát přišel na řadu odbavo-
vací a turniketový systém, který nyní pa-
tří k nejmodernějším v České republice.

„K  výměně původních turniketů nás 
vedlo jejich funkční opotřebení způso-
bené více než 20 lety užívání, ale také 
rostoucí nároky na  využití bezdotyko-
vých technologií, jako je měření teploty 

nebo rozpoznání nežádoucích osob při 
vstupu,“ uvedl předseda představenstva 
Rozvojového fondu a.s. Alexandr Krejčíř 
důvody, které společnost vedly k  roz-
hodnutí vyměnit odbavovací systém. 

Turnikety jsou nyní vybaveny nej-
modernějšími technologiemi včetně 
možnosti měření teploty, rozpoznání 
obličejů nebo indikace nasazené roušky. 
„Součástí nové turniketové soustavy je 
i  možnost bezkontaktní platby kartou 
přímo u turniketu nebo umožnění vstu-

pu čtením kódu přímo z mobilních zaří-
zení,“ doplnil Alexandr Krejčíř

Novinkou je také možnost obou-
směrného průchodu, který umožní 
návštěvníkovi s  platnou vstupenkou 
opustit prostor arény a  vrátit se zpět. 
Turniketový systém je plně kompatibilní 
s  ticketingovým operátorem HC Dyna-
mo Pardubice, společností enigoo.

„Nově instalovaný turniketový sys-
tém řadí enteria arenu k nejlépe techno-
logicky vybaveným multifukčním halám 

v  republice. Díky mnoha funkcím, které 
tento systém nabízí, můžeme nejen 
hokejovému klubu, ale i  dalším pořada-
telům kulturních nebo sportovních akcí 
nabídnout jeho využití k uplatnění bez-
pečnostních nebo hygienických opatře-
ní. Věřím, že právě tento systém bude 
i konkurenční výhodou pro případné po-
řádání velkých mezinárodních akcí v Par-
dubicích,“ uvedl na závěr místopředseda 
představenstva Ondřej Šebek.

Martina Chmelařová, RfP

Týden pro seniory nabídne kouzelnické představení i koncerty
Pardubická radnice připravuje další 

Týden pro seniory. Co nabízíme?

11. 10. 10:00 Komentovaná pro-
hlídka pardubické radnice (maximálně 2x 
20 osob, přihlašujte se pouze telefonic-
ky ve dnech 7. a 8. 10. od 9 do 11 hodin 
na tel. čísle 466 859 429)  Zdarma
12. 10. 10:00 Komentovaná pro-
hlídka dostihového závodiště s  mož-
ností jízdy kočárem (sraz v 9:50 u brány 
závodiště)   Zdarma
12. 10.  14:00  Kouzlení v  Kouzel-
nickém divadélku. Na závěr kouzelnické-

ho představení proběhne losování o pět 
cen. Každý návštěvník obdrží volnou 
vstupenku pro vnoučata na  další před-
stavení! (Sraz ve 13.50 před divadélkem 
– ul. Jana Palacha 473)  Zdarma
13. 10. 14:00 Poetické odpoled-
ne s kytarou – posezení s paní Zuzanou 
Grohovou a  její kytarou. Přijďte se pří-
jemně „naladit“. (Seniorcentrum, Pospí-
šilovo náměstí 1693)  Zdarma
14. 10. 16:00  Josef Zíma a  Jiří 
Skalický – představení se známými 
písněmi našeho mládí (KD Hronovická). 
Vstupné 90 Kč

15. 10.  10:00  Beseda se zástup-
kyněmi Sdružení obrany spotřebitelů. 
Máte spotřebitelský problém, který bys-
te rádi zkonzultovali? Chcete vědět, kdo 
a jak vás může podvést a jak se bránit? 
Přijďte se zeptat! Hlavní témata: ener-
getický zákon, novinky v elektronických 
komunikacích, zájezdy, bezpečnost seni-
orů. (Seniorcentrum, Pospíšilovo náměs-
tí 1693)    Zdarma
15. 10. 14:00  Posezení s  harmo-
nikou. Přijďte si posedět a zazpívat naše 
krásné lidové písničky! (Seniorcentrum, 
Pospíšilovo náměstí 1693)  Zdarma

Program společenské části 
Seniorcentra 

 4. 10. 13:00  Hravá kavárnička  
             káva zdarma
20.10. 14:00  Videoprojekce 
„Střední a východní Kréta 2005 
a Knóssos 2004“
24. 10. 14:00  Taneční odpolední 
čaje se skupinou KV BAND, KD Hrono-
vická
27. 10.  10:00 Promítání pro 
seniory: „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ 
(85 Kč), CineStar
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

Památný den sokolstva připomenou lodičky se svíčkami
8. říjen – Památný den sokolstva je 

v kalendáři od roku 2019 veden také jako 
významný den České republiky. V tento 
den si sokolové připomínají všechny se-
stry a bratry, kteří obětovali naší svobo-
dě to nejcennější, co měli – svůj život. 
Ptáte se, proč právě 8. říjen? Jako pa-
mátný den sokolstva mohl být vybrán 
i  některý další den, který významným 
způsobem ovlivnil sokolskou činnost. 
Nicméně v  noci ze 7. na  8. října 1941 
bylo na celém území protektorátu poza-
týkáno na tisíc pět set sokolů, činovníků, 

členů ústředí, žup i  jednot. Byli mučeni, 
vězněni, deportováni do koncentračních 
táborů a naprostá většina z nich se již 
na svá místa po skončení války nevráti-
la. Jediným proviněním těchto lidí byla 
příslušnost k Sokolu. Tato akce byla nej-
rozsáhlejším zásahem proti členům So-
kola v celé jeho historii a jejím cílem byla 
totální likvidace celého spolku. Proto si 
připomínáme v tento den památku těch, 
kteří se zasloužili o naši svobodu. 

Pietní akty a vzpomínkové akce pro-
bíhají v  různých formách na  různých 

místech České republiky. Pardubická 
tělocvičná jednota pořádá tzv. Večer 
sokolských světel, tradiční vzpomínko-
vou akci pro naše děti, mládež i dospělé, 
kdy vypouštíme na Chrudimku sokolská 
světélka – lodičky se svíčkami, jednu 
lodičku za  každého sokolského hrdinu, 
který obětoval svůj život za naši repub-
liku a svobodu. V  letošním roce popluje 
i  jedno světélko za  bývalou náčelnici 
ČOS Jarinu Žitnou, která tuto akci v roce 
2014 poprvé zorganizovala a  letos bo-
hužel opustila naše řady. Samozřejmou 

podmínkou je, že lodičky musejí být vy-
robeny z  ekologických materiálů. Dále 
můžete v  Pardubicích také vidět vlát 
sokolskou vlajku na  budově Krajského 
úřadu Pardubického kraje. Důležitým 
symbolem tohoto dne se stala kokarda 
se znakem Sokola, kterou si sokolové 
a další spříznění lidé připínají na klopu či 
jinou část oblečení jako symbol sokolské 
perzekuce a nosí ji po celý den. Možná 
v ulicích našeho města někoho s  tímto 
symbolem potkáte. 

Lenka Pařízková, Sokol Pardubice 

Velká ohňostrojová show s videoprojekcí

K  podzimním městským slavnostem, 
které se letos nesou ve znamení 500 let re-
nesance ve Východních Čechách, tradičně 
patří velkolepá ohňostrojová show, na niž 
se těší jak malí, tak velcí. Ta letošní bude 
o to výjimečnější, že ji hudebně doprovodí 
Komorní filharmonie Pardubice. Pro letošní 
ohňostroj připravili filharmonici pod vede-
ním dirigenta Václava Lukse a ve spolupráci 
s  týmem režiséra Petra Václava audiovi-
zuální nahrávku slavné Händelovy Hudby 
k ohňostroji. K její realizaci bylo potřeba při 
zářijovém natáčení skutečně zahalit Suko-
vu síň Domu hudby do kouřových a světel-

ných efektů, aby se docílilo ohňostrojové 
atmosféry. Výsledkem tohoto jedinečného 
projektu, který nemá v Čechách obdoby, je 
filmový záznam, jenž bude součástí ohňo-
strojové show a bude promítán na velko-
plošné LED obrazovce umístěné na pravém 
břehu Labe u  Wonkova mostu. Nebe nad 
Pardubicemi se rozzáří v  sobotu 9. října 
v 19.30 hodin.

„Pyromuzikální ohňostroj je nejtěžší 
variantou ohňostroje na  přípravu. Přesná 
hudební synchronizace a dokonalé načaso-
vání je základ. V první řadě se musí poslech-
nout hudba, nastudovat se tak, aby ‚sedla‘ 

v hlavě. Následně připravuji 2–3 týdny po-
čítačovou simulaci, kde sloučím zvukovou 
a  ohňostrojovou stopu. Nechám průchod 
představivosti a dle své nápaditosti ladím 
ohňostroj do  barev, velikosti, hlasitosti, 
odstínů a dalších parametrů. Samotná fy-
zická příprava zabere 10–14 dní a je až tím 
posledním. Takto náročný ohňostroj celkem 
zabere minimálně měsíc příprav,“ přibližuje 
svoji práci ohňostrůjce Tomáš Libich, který 
ročně připraví až 60 ohňostrojů. „V případě 
ohňostroje pro Pardubice se bude pyro-
technika na břehu Labe rozprostírat na se-
verním břehu až v šíři 150 metrů, přičemž 
ty nejvyšší efekty budeme dávat zhruba 
o dalších 30 metrů dál od břehu. Ohňostroj 
by měl být šířkou tak veliký, že bude vidět 
nejenom z nábřeží a z mostu, ale z různých 
míst z  města. Jedná se o  opravdu veliký 
ohňostroj, i tady v Čechách to je naprosto 
jedinečná plocha. Lidé se mají určitě na co 
těšit,“ prozrazuje další detaily Libich. 

Inspirace skutečnými událostmi
Režisér Petr Václav a  dirigent Václav 

Luks představují sehraný tým, který má 
za sebou intenzivní práci např. na celove-
černím firmu Il Boemo s  Vojtěchem Dy-
kem v hlavní roli, dokumentárních filmech 
či Pražském jaru. Natáčení Händelovy 
ohňostrojové hudby pro ně tak bylo přiro-
zeným pokračováním spolupráce, přičemž 

každému z nich tento 
projekt přinesl jinou 
výzvu. „Největší vý-
zvou pro mě bylo 
vytvořit atmosféru a  světlo, které by se 
lehce připodobňovalo tomu večeru, kdy se 
na oslavu výročí uzavření míru rozhodl an-
glický král uspořádat oslavu. Lid totiž nebyl 
s uzavřeným mírem moc spokojen a oslava 
jej měla přesvědčit,“ přibližuje režisér Petr 
Václav historické okolnosti, za kterých krá-
lovská Hudba k ohňostroji vznikla. Skladbu 
složil G. F. Händel na objednávku anglické-
ho krále Jiřího II. a poprvé byla provedena 
v londýnském Green Park v roce 1749, kdy 
ohňostroj skutečně probíhal po celou dél-
ku skladby.  Slavnostní vyznění hudby po-
tvrzuje i dirigent.  „Řekl bych, že je to dílo, 
které pardubickému orchestru skvěle sedí, 
protože je to orchestr radostný a ta pozi-
tivní energie, jež sálá z hudebníků a z jejich 
umění, i jejich entusiasmus se samozřejmě 
přenášejí do hudby, která přesně takovýto 
přístup potřebuje. Jsem přesvědčen o tom, 
že  výsledek je skvělý,“ podotkl po natáčení 
dirigent Václav Luks. 

Více informací naleznete na  Instagra-
mu filharmonie. „Jsme hrdí, že můžeme být 
součástí městských slavností a  podpořit 
je tak tím, co umíme nejlépe,“ uvedl ředitel 
pardubické filharmonie Pavel Svoboda. 

Andrea Žeravíková, mluvčí KFP

Grand Rondeau se Smetanovým triem
Jeden z nejprestižnějších českých sou-

borů současnosti zavítá do Pardubic a před-
staví se v rámci říjnových koncertů Komorní 
filharmonie. Smetanovo trio bylo založeno 
již ve 30. letech 20. století legendárním čes-
kým klavíristou Josefem Páleníčkem a patří 
mezi respektovaná a  uznávaná uskupení 
české komorní scény. Jeho současní členo-

vé - klavíristka Jitka Čechová, houslista Jan 
Talich a violoncellista Jan Páleníček, všichni 
tři významní čeští sólisté - navazují na ideál 
vytvořený jejich předchůdci. Předpokladem 
úspěchu každého kvalitního tria je doko-
nalá sólistická vybavenost hráčů. O svých 
hráčských kvalitách hodlají přesvědčit 
pardubické publikum při provedení skladby 

Grand Rondeau op. 25 pro klavírní trio a or-
chestr. Autorem je Jan Václav Hugo Voří-
šek, který je hudební osobností evropského 
formátu, osobně se znal s  Beethovenem, 
Schubertem a  dalšími mimořádnými skla-
dateli hudební Evropy a byl jimi uznáván. 

Koncerty Grand Rondeau se usku-
teční 11., 12. a  13. října, vždy od  19 

hodin v Sukově síni Domu hudby. Vstu-
penky lze zakoupit online na  www.kf-
par.cz a také v Turistickém informačním 
centru na náměstí Republiky v Pardubi-
cích. Vstup na koncerty se řídí aktuálně 
platnými opatřeními pro pořádání kul-
turních akcí.
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PODZIMNÍ
M Ě S T S K É
SLAVNOSTI
2021

Po roční pauze Pardubice opět ožijí Podzimními městskými slav-

nostmi. Minulý ročník museli organizátoři kvůli pandemii koronavi-

ru zrušit, o to více se těší na letošní podzim a přípravy 27. ročníku 

tohoto městského festivalu jsou v plném proudu. Již tradičně se 

městské slavnosti uskuteční mezi dvěma významnými sportovní-

mi a společenskými svátky, tedy mezi Zlatou přilbou a Velkou par-

dubickou. V pátek 8. a v sobotu 9. října se tak návštěvníci mohou 

těšit na nabitý program Podzimních městských slavností. 

Letošní ročník se navíc ponese v  renesančním duchu, jelikož se 

město připojuje k oslavám 500. výročí úmrtí Viléma z Pernštejna. 

Pernštýnské náměstí, třída Míru, Příhrádek a zámek tak oživí nejen 

klasický program, jako jsou koncerty, sraz historických vozidel, ko-

čárová jízda či staročeská tržnice, ale i program dobový – kejklíři, 

tanečníci a také šermíři.

Krásnou podívanou a nezapomenutelným zážitkem pak bude so-

botní lampionový průvod a tradiční ohňostrojová show, která bude 

letos doplněna o novinky. 

Akce bude uskutečněna v  souladu s  aktuálně platným nařízením 

Vlády České republiky. 

8. – 9. října
| Pernštýnské náměstí | třída Míru 
| další místa v centru města

Podzimní městské slavnosti připomenou 
500 let renesance ve východních Čechách
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PROGRAM
Moderuje Jakub Hřib

 PÁTEK 8. 10. 2021.

 TŘÍDA MÍRU

12:00–18:00  Hrajeme si na bulváru

12:00–18:00 Dětské pouťové atrakce

 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ

10:00–22:00  Pernštýnské tržiště – řemeslné 
 a prodejní stánky

10:00–22:00  Pernštejnská hospoda – party stan 
 se staročeskými specialitami

15:00–16:00  Spanilá jízda kočárů ze závodiště, 
 příjezd kočárů na Pernštýnské náměstí

16:00–16:30 Zahájení slavností – primátor města 
 Pardubic Martin Charvát + Vilém 
 z Perštejna se svojí chotí Johankou

16:40–17:00 Vystoupení Tělocvičné jednoty 
 Sokol Pardubice

17:00–18:00 Youtuberka Mína s kapelou

18:00–18:25 Historický šerm Reliquia 

18:30–18:50 Kejklíř Lukáš

18:55–19:30 Historická kapela Grál + tanečnice 
 Jahanara + bubeníci a praporčíci 

ze skupiny Milites

19:30 Historický průvod 
z Pernštýnského náměstí na zámek

20:00–21:00 Kapela Sabrage 

20:00–21:30 Historický program 
na zámku Pardubice

 SOBOTA 9. 10. 2021.

 TŘÍDA MÍRU

10:00–18:00  Dětské pouťové atrakce 

12:00–14:00  Dětské workshopy – dětské 
 aktivity a hry

 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ

9:00–22:00  Pernštejnská hospoda – party stan 
 se staročeskými specialitami

9:00–22:00  Pernštýnské tržiště – 
 řemeslné a prodejní stánky

9:00  Dny medu – průvod včelařů městem 

9:20  Přivítání průvodu včelařů 
zástupcem města Pardubice

 BĚH UNIVERZITY PARDUBICE: 

9:40  Vystoupení – Pohybové studio Hroch 

9:50  Vystoupení – Univerzitní sportovní 
 klub Pardubice

10:00  START BĚŽCI – trasa: Pernštýnské 
nám., Na Třísle, Vrchlického nábřeží, 
ul. Labská, Tyršovy sady, 
Zelenobranská, Pernštýnské nám.

10:30  START KOLA A KOLOBĚŽKY – trasa: 
Pernštýnské nám., Na Třísle, 
Vrchlického nábřeží, ul. Labská, 
nábřeží Václava Havla, Sukova 
třída – cyklostezka, Zelenobranská, 
Pernštýnské nám.

10:00–12:00 Oldtimer Corso Pardubice – 
ulice U Stadionu + Příhrádek, 
výstava vozidel

12:30 Oldtimer Corso Pardubice – 
prezentace části vozidel 
na Pernštýnském náměstí

13:00  Spanilá jízda Oldtimer Corso městem 

14:00  PM Stars Pardubice

14:15 Taneční škola InDance

14:30 Vystoupení Tělocvičné jednoty 
 Sokol Pardubice

14:50 Kapela Soul Sister 

16:10 Zpěvák Dušan Marko

16:40  Jagabab – středověká hudba

17:10 Janahara – taneční skupina – 
 orientální tance 

17:50 Kejklíř Lukáš

18:10 Historický šerm Reliquia

18:45  Lampionový průvod
 Oblíbený průvod městem na trase 
Pernštýnské náměstí, pod Zelenou 
branou, Tyršovy sady, Wonkův most 
a levý břeh Labe

19:30  Velká ohňostrojová show 
s videoprojekcí – G. F. Händel: 
Hudba k ohňostroji skrze originální 
audiovizuální nahrávku Komorní 
filharmonie Pardubice, odpaliště na 
pravém břehu Labe u Wonkova mostu

20:15  Koncert Anna K.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 SOBOTA 9. 10. 2021.

 KD HRONOVICKÁ

10:00–17:00  Dny medu – 21. ročník tradičního 
svátku včelařů, včel a medu

 DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ

12:00  Překážkové dostihy – tradiční sobotní 
 dostihový den před Velkou pardubickou

 PŘÍHRÁDEK

10:00–13:00 Oldtimer Corso – výstava vozidel

10:00–16:00 Jízdy historického trolejbusu
na trase Dubina – Polabiny a zpět

 SOBOTA–NEDĚLE 9.–10. 10.. 

 ZÁMEK PARDUBICE – VÝCHODOČESKÉ 
 MUZEUM V PARDUBICÍCH

Pernštejnské ženy a Evropa – 
výstava ve 2. patře paláce s psací dílnou, 
výrobnou parfémů a Pernštejnským salonem

Podrobný program na www.ipardubice.cz 
a na FB události akce

Pořadatelé: Generální partneři: Hlavní partneři: Partneři: Mediální partneři: Na akci se podílí:Dodavatelé:

Agentura 
HISTORICUS



Strana 10

Radniční zpravodaj  10 | 2021

Informace v říjnovém zpravodaji jsou aktuální k 27. 9. 2021.

Nikola Joštová, ředitelka organizace

S podzimem přicházejí také další startovací byty

Turistická sezona v Pardubicích ještě neskončila!

Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace na opravy

Kurz od Bethany poradí, jak zvládnout péči o seniory

Město Pardubice opět podpoří pro-
střednictvím Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a  měst-
ských památkových zón opravy domů 
v historickém centru a přijímá od majitelů 
plánujících opravu domů v památkové re-

Nezisková organizace Bethany – dům 
pomoci, která poskytuje v  Pardubickém 
kraji psychosociální podporu seniorům 
a  pečujícím, pořádá kurz pro neformálně 

zervaci dotazníky, které zároveň plní funkci 
žádosti o tyto dotace. 

Vlastníci památkově chráněných ob-
jektů čerpají dotace pravidelně již řadu 
let. Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace 
na obnovu památek v  roce 2022, musejí 

pečující (pro ty, kteří o  někoho pečují – 
zejména rodiny a blízké potřebných) s ná-
zvem: Jsem pečující, ale mám ještě dost 
sil? Na  tomto kurzu se mohou účastníci 

doručit vyplněný anketní dotazník (včetně 
příloh) programu na podatelnu magistrátu 
na  Pernštýnském náměstí do  8. listopa-
du do  15:30 hodin. Anketní dotazník je 
ke stažení na www.pardubice.eu/projekty/
projekty-spolufinancovane-z-dotacnich-

dozvědět, jak reagovat v  určitých situ-
acích, jak lépe svým blízkým porozumět 
nebo jak pomoci sám sobě, relaxovat i zo-
rientovat se v sociálním systému. Kurz je 

-programu/program-mestske-pamatkove-
-rezervace-2022/, případně je k  vyzved-
nutí v  kanceláři oddělení strategického 
rozvoje města pardubického magistrátu. 
Bližší informace je možné získat na  tele-
fonním čísle +420 466 859 475.

zdarma a konat se bude 18. 10. a 22. 11. 
vždy od 15 do 19 hodin na radnici na Pern-
štýnském náměstí.

Pardubice se pustily do  realizace 
předposlední části projektu Smart Par-
king a začaly s osazováním parkovacích 
míst senzory detekujícími obsazenost 
jednotlivých parkovišť. Do konce září by 
pak město chtělo mít osazena všechna 
vybraná parkovací stání čítající zhruba 
3  300 míst. Senzory budou doplněna 
všechna parkovací stání v  rámci parko-

Zájemci o startovací byty v Pardubicích 
se brzy utkají o dalších pětadvacet byto-
vých jednotek. Nabídku bytů, o které bude 
možné podávat žádosti, radnice zveřejnila 
1. října na webu města s tím, že odevzdání 
přihlášek proběhne 1. a 2. listopadu. Žada-
telé přitom mohou vybírat z celkem sedmi 
lokalit, dispozičně se ve velké většině jedná 
o byty 1+kk či 1+1. Město startovací byty 
pro mladé uvolňuje již šestým rokem, v po-
čtu 25 bytových jednotek. „Ceny na trhu 
s nemovitostmi neustále rostou, proto se 

Seznamte se blíže s městem Pardu-
bice a navštivte jednu z komentovaných 
prohlídek. Říjen je posledním měsícem 
v  roce, kdy ještě můžete tuto nabídku 
využít. Pro zájemce o novodobější histo-
rii nabízíme v  sobotu 9. října prohlídku 
„Pardubicemi po stopách Silver A“, která 
poodhaluje osud účastníků heydrichiá-
dy. O týden později, 16. října, si můžete 
s  průvodcem projít stezku „Pardubický 
Slavín“, která vám přiblíží slavné par-
dubické rodáky. S  krásami historického 

vacích zón, vyjma Závodu míru, kde bu-
dou parkoviště hlídána prostřednictvím 
kamerového systému. Technologická no-
vinka umožní městu nejen sledovat, která 
místa jsou obsazená či jak intenzivně je 
dané parkovací místo využíváno. „Oprav-
du velkým přínosem této technologie je 
nonstop přísun informací, které budeme 
získávat v reálném čase a které budeme 

snažíme mladým, ekonomicky aktivním 
lidem alespoň nějakým způsobem usnad-
nit cestu k osamostatnění a nastartování 
rodinného života. Snažíme se každý rok 
držet počet 25 bytů v různých lokalitách 
města. Všechny byty jsou opravené a při-
pravené na  své nové obyvatele, takže 
jakmile bude podepsaná smlouva mezi 
městem a  budoucími nájemníky, nic ne-
brání okamžitému nastěhování. Od letošní 
podzimní výzvy jsme navíc výrazně snížili 
administrativní zátěž pro mladé pracu-

centra vás 23. října seznámí „Stezka 
Viléma z Pernštejna“. Zajímavosti z his-
torie vám dne 30. října poodkryjí „Báje 
a  pověsti Pardubic“. Prohlídky začínají 
každou sobotu od 15 hodin. Svoji účast 
je potřeba dopředu zarezervovat e-mai-
lem na info@ticpardubice.cz nebo tele-
fonicky na čísle 775 068 390.

Pro malé i velké návštěvníky zůstává 
otevřena Zelená brána, z  jejíž vyhlídky 
lze pozorovat Pardubice z  ptačí per-
spektivy. Malí návštěvníci si zde v Kout-

moci využít při plánování parkovací po-
litiky. Budeme moci vyhodnocovat, jak 
zóny placeného parkování fungují, aniž 
bychom si kvůli tomu museli objedná-
vat speciální analýzy za sta tisíce korun, 
budeme vědět, která parkovací místa 
využívají spíše rezidenti a  která naopak 
návštěvníci, jak dlouho je parkovací místo 
obsazeno či kolik aut se zde během určité 

jící žadatele o  byt,“ informuje náměstek 
primátora zodpovědný za  sociální oblast 
Jakub Rychtecký s tím, že nabízené ceny 
jsou oproti těm tržním, které se pohybují 
okolo 220 Kč/m2, pro mladé aktivní lidi pod 
50 procenty cen komerčních.

V rámci podzimní výzvy mohou zájem-
ci vybírat z bytů nacházejících se v ulicích 
Havlíčkova, K Rozvodně, Ohrazenická, Mla-
dých, Bělehradská, Gagarinova a Sokolova. 
V nabídce jsou byty o dispozicích 1+kk, 1+1, 
2+1 a 3+1 s tím, že seznam všech aktuálně 

ku malého kronikáře mohou vyzkoušet 
profesi písaře, stavitele či tiskaře a tře-
ba odsud poslat kamarádům či známým 
vlastnoručně vyrobený pohled. Zvída-
vější děti ocení zábavně-dobrodružnou 
hru „Tajemství Zelené brány“, ze  které 
si domů odnesou maličkost na památku. 

Milovníci umění mohou splynout 
s  přírodou na  výstavě obrazů Ivany 
Bachové s názvem „S plynutím“, kterou 
hostí předbraní Zelené brány. V  pro-
storách Turistického informačního 

doby prostřídalo. Po dokončení instalace 
detekčních zařízení bude město z  tech-
nologického hlediska připraveno na  dal-
ší fázi projektu Smart Parking, kterou 
je zajištění softwarové nadstavby. Její 
součástí by přitom měla být také mobil-
ní aplikace, v níž řidiči najdou informace 
o  obsazenosti jednotlivých parkovacích 
míst,“ dodává náměstek Kvaš.

nabízených bytových jednotek bude vyvě-
šen také na městském webu.

Letošní ročník provází pár novinek. Zá-
jemci nebudou muset při podávání žádostí 
dokládat všechny potřebné dokumenty 
o  splnění podmínek, ty po  nich radnice 
bude chtít až v případě, že budou vyloso-
váni. Další novinkou je mírné navýšení ná-
jmu. Budoucí nájemníci budou nově platit 
80 Kč/m2 v prvních třech letech a čtvrtý 
rok 100 Kč/m2. Příjmy z nájmů pak radnice 
využije k rychlejší obnově bytového fondu.

centra Pardubice proběhne ve dnech 4. 
10.–24. 10. 2021 putovní charitativní 
výstava „S  Leontinkou kolem světa“ 
na  podporu vzdělání dětí nevidomých 
rodičů. Město Pardubice má čest být 
prvním městem v České republice, kde 
bude tato výstava k  vidění. V  rámci 
projektu může široká veřejnost podpo-
řit Nadaci Leontinka zakoupením jedné 
z  vystavených fotografií a  přispět tak 
na  pomoc rodinám nevidomých rodičů 
se školní přípravou jejich dětí. 

Projekt Smart Parking se blíží do finiše
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Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.

Zámek plný knih v novém zámeckém sále 

Pardubice se zapojí do Mezinárodního výzkumu dospělých

Tři úžasné koncerty Žesťové harmonie Pardubice!

Nepřeberný výběr odborných i  po-
pulárně naučných knih, představení le-
tošních a  loňských novinek naživo jejich 
autory, výborná káva a večer beseda se 
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou 
– na  to vše se mohou těšit návštěvníci 
knižního veletrhu Zámek plný knih. Letos 
se koná ve společenském sále pardubic-
kého zámku v  pátek 5. listopadu od  10 
do 17 hodin, beseda pak od 18 hodin. Jeho 

V sobotu 9. října se v Městském diva-
dle uskuteční odložená premiéra v minulé 
sezóně nastudované inscenace hry Lenky 
Lagronové Jako břitva. Text na motivy ži-
vota, díla a odkazu Boženy Němcové reží-
roval Radovan Lipus. Hlavní roli ztvárňuje 
Martina Sikorová. 

Obrazivá hra Jako břitva je podlože-
na autorčinou hlubokou znalostí života 
a  díla výjimečné české spisovatelky, ale 
není životopisná, nelíčí životní příběh 
Boženy Němcové. „Básnivými doteky se 
přibližuje k  tomu, co je v  jejích osudech 
neuchopitelné. Hledá odpovědi na otázky, 
co je vnitřní svoboda? Z jakých niterných 
vláken byla utkána mimořádná, složitá 
osobnost české ženy, jež překonala svou 

hlavním tématem je 500 let renesance 
ve  východních Čechách. „Kvůli covidu 
jsme oželeli loňský ročník. O to více kniž-
ních novinek ale můžeme prezentovat 
letos. Jen produkce Východočeského mu-
zea je mimořádná, spoustu nových pub-
likací představí i  pardubická univerzita,“ 
zve ředitel muzea Tomáš Libánek. 

Historik Michal Hambálek připravil 
knížku Dubový poklad aneb pernštejn-

dobu nejen jako spisovatelka?“ říká dra-
maturgyně Jana Pithartová.

„Jako břitva je krásná a nesnadná par-
titura pro čtrnáct rozmanitých hereckých 
hlasů. Divoká plavba proti proudu času 
někam do poloviny 19. století, ale přitom 
vlastně do  naší současnosti. Stále se 
opakující příběh obtížné a odvážné jina-
kosti, která banální všednost přesahuje,“ 
dodává Radovan Lipus, jenž v Pardubicích 
již režíroval tragikomedii Duše – krajina 
širá a hru Až na věky.

Druhou novinku uvidí diváci v pondělí 
11. října na Malé scéně ve dvoře. Poetický 
večer Klaun v úžasu z veršů, písní a úvah 
básníka, všestranného divadelníka, skla-
datele, výtvarníka Jiřího Suchého, který 

ská truhla, vůbec první publikaci o  je-
diném pernštejnském mobiliáři, který 
na zámku zůstal a který byl obestřený 
řadou tajemství. Dlouho očekáva-
né třetí doplněné vydání knihy Páni 
z  Pernštejna odprezentuje historik 
Petr Vorel. Ten se pochlubí i novou kni-
hou Šmalkaldská válka v  evropských 
dějinách 1546–1547. Archeoložka 
Tereza Jošková přiblíží neobyčejně 

Na konci srpna proběhly v sále chru-
dimského Regionálního muzea a v Zrca-
dlové síni Nového zámku v Kostelci nad 
Orlicí v  rámci festivalu Zlatá Pecka dvě 
akce „TALENTISSIMO“. 

Tento projekt je prezentací nejúspěš-
nějších mladých hudebníku celého Česka 
a vystoupil v něm s neuvěřitelnými osmi 
čísly i  špičkový dětský soubor Žesťová 
harmonie Pardubice se sólistkou Annou 
Palmeovou a trumpetovým duem Trum-
pet Flowers. 

se dožívá významného životního jubilea, 
připravil režisér Jiří Seydler. V pořadu vy-
stoupí Karolína Šafránková, Michal Prze-
binda a Jiří Šlupka Svěrák. 

Své oficiální premiéry s diváky se v so-
botu 23. října dočká také další už nazkou-
šená inscenace z repertoáru Malé scény 
Normální debil 2 s podtitulem Osmdesát-
ky aneb Kalendárium. Jedná se o pokra-
čování úspěšné retrokomedie Normální 
debil, které napsal a stejně jako v případě 
prvního dílu také režíroval Robert Bellan.

Normální debil 1 se věnuje dětství 
průšviháře Norberta Intribuse, Normální 
debil 2 už spíše dospívání hlavního hrdi-
ny. „V  jedničce jde ‚jen’ o historky z ob-
dobí Bertovy puberty v reáliích pozdního 

úspěšnou výpravnou knihu Mikulovice 
– Život na hraně. 

Desátý ročník veletrhu vyvrcholí 
večerní besedou z  jednou nejpopulár-
nější současných spisovatelek Alenou 
Mornštajnovou, která si bude s mode-
rátorem Jakubem Malým povídat o své 
letošní novince Listopád.

Podrobnosti najdete na www.vcm.cz. 

Koncerty Talentissima patřily k  TOP 
vystoupením za  celou dobu existence 
tohoto souboru ZUŠ Pardubice, Havlíč-
kova a  účinkování v  projektu byla pro 
soubor obrovská čest, čísla Harmonie si 
totiž vybrala přímo světoznámá pěvky-
ně Dagmar Pecková!

Na přání pražských radních z Prahy 4 
proběhl 9. září přímo na radnici Prahy–
Nuslí i třetí koncert Talentissima.

Gratulujeme!

socialismu. Ve  dvojce jsou už jednotlivé 
historky zasazené do dobových událostí, 
které se s životem hlavního hrdiny přímo 
prolínají. Ocitáme se tak například při na-
táčení Discopříběhu, vystoupení Depeche 
Mode v Praze nebo při legendárním proje-
vu Milouše Jakeše na Červeném Hrádku. 
A v neposlední řadě taky při studentské 
demonstraci 17. listopadu na Národní tří-
dě. Je to vlastně celé takové kalendárium, 
kde samozřejmě nemůže chybět ani Sas-
kia Burešová,“ prozrazuje režisér Robert 
Bellan, který si ke  spolupráci tentokrát 
vybral Josefa Lásku, Veroniku Malou, La-
dislava Špinera a Petra Borovce, jenž hrál 
už i v prvním díle.

Východočeské divadlo uvede v říjnu tři novinky

Roman Faltys,  ZUŠ Havlíčkova

Radek Smetana, PR manažer VČD

Kateřina Procházková, mluvčí VČM

Od poloviny do konce října 2021 bude 
v  Pardubicích probíhat prestižní Meziná-
rodní výzkum dospělých PIAAC. Jedná se 
o významný vědecký výzkum, který pořá-
dá Organizace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj (OECD) a v České republice 
ho pod záštitou Ministerstva školství, mlá-

deže a  tělovýchovy realizuje Národní pe-
dagogický institut ve spolupráci s výzkum-
nými agenturami STEM/MARK a MEDIAN. 
Výsledky výzkumu dají důležitou zpětnou 
vazbu českému školství. Výzkumu se 
účastní celkem 33 zemí světa a  v  každé 
z  nich je vzorek respondentů sestaven 

statistickou procedurou tak, aby výsledky 
odpovídaly celé populaci. K účasti v šetření 
bylo mezi tisícovkami domácností z  celé 
České republiky vybráno také několik do-
mácností z Pardubic. Tazatelé navštíví vy-
brané domácnosti, aby s některými jejich 
členy provedli osobní rozhovor. Otázky se 

týkají vzdělávání, pracovního života a do-
vedností nakládat s  informacemi a  digi-
tálními technologiemi. Vztahují se k české 
populaci jako celku. Odpovědi jsou zcela 
anonymní a je vyloučeno jakékoliv zneužití 
osobních informací. Svou účastí ve výzku-
mu se domácnosti k ničemu nezavazují.
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Rekonstrukce pardubického Pa-
mátníku Zámeček, významné národ-
ní kulturní památky připomínající 
oběti heydrichiády, se chýlí ke  konci. 
Samotná stavba byla zkolaudována 
na konci srpna, nyní se pracuje na do-
ladění expozice uvnitř památníku, tak 
aby byl na podzim tohoto roku připra-
ven otevřít se veřejnosti.

„Jsem rád, že se nám podařilo 
dodržet naplánovaný harmonogram 
a  že budeme moci památník zpří-
stupnit veřejnosti tak, jak jsme slíbili, 
tedy na  podzim letošního roku. Are-
ál se po  citlivé rekonstrukci, včetně 
výsadby veškeré zeleně zahrnující 
58 nových stromů a  tři keře v  okolí 
památníku, doplnění nového mobiliá-
ře a  veřejného osvětlení a  obnovení 
písečného valu za  pomníkem, vrací 
více do  podoby roku 1942. Součás-
tí objektu expozice, kterou nyní pod 
dohledem týmu pana ředitele pa-
mátníku, architektů a  autora libreta 
expozice finalizujeme, bude nejen 
promítání úvodního dokumentárního 
snímku včetně unikátních dobových 
pardubických záběrů, ale také dobo-
vé artefakty, které Památníku Záme-
ček zapůjčilo Východočeské muzeum 
a  které zahrnují jedinečnou sbírku 
předmětů, například popravčí pušky, 
pouta a  předváděcí řetízky gestapa, 
popravčí kůl, rakev či dochované části 
oděvů obětí. Expozice bude k  lidem 
promlouvat také interaktivně, její 
součástí jsou mimo jiné i  vícejazyč-
né tablety, na  kterých si návštěvníci 
budou moci prohlédnout významné 
a  některé dosud nezveřejněné doku-

menty odrážející dění v  době heydri-
chiády,“ popisuje plně bezbariérovou 
expozici, jejíž otevření se nezadrži-
telně blíží, náměstek primátora Jakub 
Rychtecký.

Na svých místech už jsou také ke-
ramická díla, která zdobila dvě stély 
stojící nedaleko samotného pomníku, 
a  jedna figurální keramická plastika, 
jež byla součástí původního objektu. 
Díla byla zrestaurována a  navrácena 
zpět do nové expozice.

Vzpomínka na oběti i odbojáře
O  provoz Památníku Zámeček se 

bude starat nová příspěvková orga-
nizace v  čele s  ředitelem Viktorem 
Janákem. Cílem přitom bude, aby byla 
uchována vzpomínka na oběti heydri-
chiády a připomenuta významná role 
československých odbojářů, zejmé-
na těch pardubických. Na  programu 
budou nejen prohlídky pro školy, ale 
také pořádání nejrůznějších výstav 
zaměřených i nad rámec regionu Par-
dubice. 

„Expozice zahrnuje středočeský 
a  východočeský region, při dohledá-
vání historických podkladů jsme se 
tedy nezaměřovali jen na dění v Par-
dubicích či Pardubickém kraji. Podaři-
lo se nám dohledat chybějící informa-
ce o  většině obětí, což pro nás byla 
z  hlediska přípravy expozice velmi 
náročná část. Z Německa, Spojených 
států amerických či Izraele a  Velké 
Británie jsme získali významné do-
kumenty, včetně filmových záběrů, 
které jsme využili v  rámci promíta-
ných filmů. Mimořádné jsou dobové 

rozhlasové záznamy, které začasté 
nesou skrytý vtip i  v  dobách tragic-
kých. Zcela unikátní jsou dosud nikdy 
veřejně nepublikované osobní zápisky 
Heinricha Himmlera, zápisy z  jedná-
ní Adolfa Hitlera či osobního deníku 
Josepha Goebbelse z  června 1942, 
které budou mít návštěvníci k dispo-
zici právě v  instalovaných tabletech. 
Opakem je například osobní deník par-
dubické židovské dívky, která mohla 
uniknout z  protektorátu, ale přes 
válečnou korespondenci sleduje smrt 
svých rodičů. Nebo osobní poznám-
ky Alfréda Bartoše z  jeho gestapem 
odhaleného deníku. Tyto a  další do-
kumenty jsou veřejnosti představeny 
vůbec poprvé, přitom dokládají, jak 
zdejší události zasáhly nejen území 
protektorátu, ale dokázaly otřást ce-
lým nacistickým vedením,“ nastiňuje 
části expozice historik Vojtěch Kyncl 
s  tím, že část historických materiálů 
bude prezentována v  tištěné formě, 
část pomocí dataprojektorů, LCD 
displejů a  reproduktorů. „Vyprávíme 
příběh o boji hrstky lidí proti obrovské 
přesile. A  vyprávíme ho nejen sou-
časné generaci, ale pomyslně i  těm, 
kteří položili životy, neboť se nikdy 
nedozvěděli, jak důležitý úkol splnili 
a  jaká válečná zvěrstva nacisté při-
pravovali. Postavit se zlu mělo smysl. 
Hlavní myšlenkou ale zůstává dosud 
nedoceněný přínos Československa 
v  garanci nezadatelných lidských 
práv a  důsledného potírání zločinů 
proti lidskosti. Na  tento přínos svě-
tu po  přestálém utrpení mohou být 
Češi právem hrdí. Vynechán ale sa-

mozřejmě není ani hlas těch, kterým 
okupanti vzali rodiny, přátele a  víru 
v budoucnost,“ dodává Kyncl.

V  současné době se v  areálu Pa-
mátníku Zámeček dokončují úpravy 
okolní zeleně a  detaily vnitřní expo-
zice. Slavnostní otevření je naplá-
nováno na  konec října, veřejnosti 
se Památník Zámeček otevře den 
po uskutečnění slavnostního otevře-
ní. 

„Do konce tohoto roku, respektive 
do Vánoc, bude expozice otevřena ná-
vštěvníkům od úterý do neděle v od-
poledních hodinách, dopoledne budou 
probíhat edukační programy pro školy 
a  exkurze předem nahlášených sku-
pin,“ informuje o plánovaném provozu 
národní kulturní památky její ředitel 
Viktor Janák. Hlavní přístup k Památ-
níku Zámeček bude nově z ulice Prů-
myslová, kde město vybudovalo pro 
potřeby památníku také nové parko-
viště. 

S podporou dotace
Město do  výstavby celého areá-

lu včetně expozice investovalo 43,8 
milionu korun, s  pokrytím nákladů 
mu přitom pomáhají dotace Evropské 
unie a  příspěvek státního rozpoč-
tu. Částka, kterou město na  tento 
projekt vyčerpá, přesahuje výši 21 
milionů korun. Dotace je čerpána 
prostřednictvím ITI Hradecko-pardu-
bické aglomerace IROP – Prioritní osa 
3: Dobrá správa území a  zefektivně-
ní veřejných institucí, Specifický cíl: 
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

V areálu Památníku Zámeček už se ladí detaily expozice



„Nechci 
zavázat oči.“

Otevíráme na 
konci října 2021.

Navštivte moderní expozici kombinující 
autentické předměty s multimediálním 
obsahem.

fb | pamatnikzamecek ig | @pamatnikzamecek #pamatnikzamecek
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do  31.12. Věci vyprávějí – 140 let pardubického 
muzea, Zámek Pardubice – Východočeské muzeum 
– nové výstavní sály, výstava

3.10. 12:00   73. Zlatá přilba města Pardubic 2021, 
Plochodrážní stadion

6.10. 18:00   Marek Vlach: Digitální metody při řeše-
ní otázek – archeologie doby římské, Zámek Pardu-
bice – VČM – přednáškový sál, přednáška

do  10.10. Pět století na zubra neplatí, VČG – Dům 
U Jonáše, výstava

3.10. 15:00   Tůdle nůdle aneb rošťačíme s dětmi, 
Východočeské divadlo Pardubice – Malá scéna 
ve dvoře, divadlo

6.10. 19:00   Dokud nás milenky nerozdělí, Kulturní 
dům Hronovická – velký sál, divadlo

do  31.12. Expozice: Reflexe krajiny a přírody, VČG 
– zámek, výstava

3.10. 17:00   Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno, en-
teria arena – velká hala, hokej

6.10. 19:00   Losers Cirque Company – Konkurz, 
Východočeské divadlo, divadlo

do  31.12. Museum virtualis, Zámek Pardubice – 
VČM, výstava

3.10. 17:00   Tůdle nůdle aneb rošťačíme s dětmi, Vý-
chodočeské divadlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

7.10. 17:00   Bláznivé nůžky, Východočeské divadlo, 
divadlo

do  25.4. Radek Kalhous: Nížina, Zámek Pardubice – 
VČM – zámecký parkán, výstava

3.10. 18:30   Beatles a  Abba klasicky, Evangelický 
kostel, koncert

7.10. 19:00   Barocco sempre giovane, Markéta Vo-
káčová – housle, Ivan Vokáč – violoncello, Hudební 
sál radnice, koncert

do  12.10. Pernštejnské ženy a Evropa, Zámek Par-
dubice – VČM, výstava

4.10. 18:00   Kytice (studio Laik), Východočeské di-
vadlo, divadlo

7.10. 19:00   Kecičky a písničky, Kulturní dům Hro-
novická, divadlo

do  10.10. Evžen Sobek: Blue Dreaming, VČG – Dům 
U Jonáše, výstava

4.10. 19:00   Divadelní představení Liebe Zauber 
Tod (Láska kouzlo smrt), Divadlo 29, divadlo

7.10. 20:00   Handa Gote: Čtvrtá opice, Divadlo 29, 
koncert

do  10.10. Léto u  moře. Mořská esence ze sbírek 
VČG, VČG – Dům U Jonáše, výstava

4.10. 20:00   Dveře dokořán speciál, Východočeské 
divadlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

8.10. 18:00   Blues pro Špágra – bluesový festival, 
Doli Klub, koncert

do  10.10. V útrobách velryby – Veronika Daňhelová 
a Pavel Havrda, VČG – Dům U Jonáše, výstava

5.10.  2.11. The International Festival Jazz Dance 
Open 2021 (Since 2004), Krajská knihovna v Pardu-
bicích, tanec

8.10. 19:00   Žítkovské bohyně, Východočeské di-
vadlo, divadlo

do  10.10. Čeští architekti a  počátky turistiky 
na  chorvatském Jadranu, VČG – Dům U  Jonáše, 
výstava

5.10. 9:00   Výtvarná dílna pro seniory: Slepotisk, 
Tvůrčí ateliér Východočeské galerie

8.10. 20:00   Vertigo • JWQ, Divadlo 29, koncert

do  31.12. Život ve  věčné tmě aneb Po  stopách 
slepých brouků, Zámek Pardubice – VČM – sál pod 
zámeckou věží, výstava

5.10. 10:00   Kytice (studio Laik), Východočeské 
divadlo, divadlo

9.10. 13:00   Kouzelnické představení nejen pro děti, 
Kouzelnické divadélko, Muzeum kouzel 

do  30.5. Gizela Šabóková – Jaromír Rybák, Zámek 
Pardubice – VČM, výstava

od 5.10. 15:00   Humor, Goethe-Zentrum Pardubice, 
výstava

9.10. 13:00   Workshop pro děti od 6 let: Prstové 
loutky cestovatelů, Tvůrčí ateliér Východočeské 
galerie

do  31.12. Petr Hora: Sklo, Zámek Pardubice – VČM, 
výstava

5.10. 18:00   Audience u  královny, Východočeské 
divadlo, divadlo

9.10. 15:00   Pardubicemi po stopách Silver A, Par-
dubice infocentrum, komentovaná prohlídka s prů-
vodkyní

do  7.11. Těsné formy – sonda do sbírky plastiky, Vý-
chodočeská galerie v Pardubicích – zámek, výstava

5.10. 18:00   Dynamo Pardubice – Berani Zlín, ente-
ria arena – velká hala, hokej

9.10. 19:00   Jako břitva, Východočeské divadlo, 
divadlo

do  21.11. Filip Hortenský, Knihovní centrum u Vokol-
ků na Příhrádku, výstava

5.10. 18:00   František R. Václavík: Nová zjištění 
o  stavebním vývoji pardubického zámku, Zámek 
Pardubice – VČM – přednáškový sál, přednáška

10.10.   131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou, 
Dostihové závodiště Pardubice, steeplechase

do  5.10. Osudy Romů za druhé světové války, Kraj-
ská knihovna v Pardubicích, výstava

5.10. 19:00   Fantastická žena, Kulturní dům Hrono-
vická – velký sál, divadlo

10.10. 17:00   Dynamo Pardubice – Olomouc, ente-
ria arena - velká hala, hokej

do  28.11. Oko, Ucho, Galerie města Pardubic, vý-
stava

6.10. 17:00   Kurz filozofie a psychologie východu 
a západu, Nová Akropolis Pardubice, přednáška

10.10. 19:00   Jako břitva, Východočeské divadlo, 
divadlo

do  20.10. Dodoismus, Divadlo 29, výstava 6.10. 18:00   Dechové trio Riboto, Knihovní centrum 
u Vokolků na Příhrádku – terasa čítárny, koncert

10.10. 19:00   Ladislav Špaček: Etiketa není věda, 
Kulturní dům Hronovická, přednáška

divadelní představení

festivaly, slavnosti

film, promítání 

koncerty

tanec, plesy

výstavy, přednášky

akce pro děti

sport, aktivní vyžití

ostatní
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11.10. 17:00   Cestovatelská přednáška Matěje 
Ptaszka, Krajská knihovna v Pardubicích – univer-
zální sál

15.10. 19:00   Sherlock v nesnázích, Východočeské 
divadlo, divadlo

20.10. 17:30   Až ustane déšť, Východočeské diva-
dlo, divadlo

11.10. 19:00   Grand Rondeau, Dům hudby, koncert 15.10. 20:00   Genot Centre + D29, Dino Spiluttini 
(AT), QOW (EGP), Wim Dehaen (BE), Tereza Bartůňko-
vá, Divadlo 29, koncert

20.10. 18:00   Proč lžeme, Nová Akropolis Pardubi-
ce, přednáška

11.10. 19:00   Klaun v úžasu, Východočeské divadlo 
– Malá scéna ve dvoře, divadlo

16.10. 10:00  17:00 Mezinárodní den archeologie, 
Zámek Pardubice – VČM – areál zámku a Příhrádek, 
komentovaná přednáška

20.10. 19:00   Ukjese van Kampen: A Native Ameri-
cans views the ´Other´, Divadlo 29, přednáška

11.10. 19:00   Pátá dohoda, Východočeské divadlo, 
divadlo

16.10. 13:00   Komentovaná prohlídka: Bílé Před-
městí – pardubická Ořechovka, Zámek Pardubice 
– VČM – Bílé Předměstí

21.10. 13:00   Sociocon 2021 – Cestou necestou, 
Divadlo 29 

12.10. 9:00 a 10:30   Čertův švagr (studio Laik), Vý-
chodočeské divadlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

16.10. 13:00   Kouzelnické představení nejen pro 
děti, Kouzelnické divadélko 

21.10. 18:00   Jiří Unger: 3D počítačové rekonstruk-
ce a virtuální realita v archeologii, Zámek Pardubice 
– VČM – přednáškový sál, přednáška

12.10. 16:00   Pernštejnské ženy a Evropa, Zámek 
Pardubice – VČM, komentovaná prohlídka 

16.10. 14:00   Po stopách Pernštejnů v Pardubicích, 
Zámek Pardubice – VČM, komentovaná přednáška

21.10. 19:00   Magda Malá a Bohuš Matuš, Kulturní 
dům Hronovická – Velký sál, koncert

12.10. 18:00   Martina Hřibová: Oděvy pernštejn-
ských žen, Zámek Pardubice – VČM – přednáškový 
sál, přednáška

16.10. 15:00   Pardubický Slavín, Pardubice – sraz 
na hřbitově, komentovaná přednáška

21.10. 19:00   Žítkovské bohyně, Východočeské di-
vadlo, divadlo

12.10. 19:00   Grand Rondeau, Dům hudby, koncert 16.10. 18:00   Tři veteráni, Východočeské divadlo, 
divadlo

22.10. 10:00   Normální debil 2, Východočeské diva-
dlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

12.10. 19:00   Spříznění volbou, Východočeské di-
vadlo, divadlo

17.10. 11:00   Tajný kryt, Zámek Pardubice – VČM, 
dětská prohlídka krytu civilní obrany

22.10. 18:00   Blues pro Špágra – bluesový festival, 
Doli Klub, koncert

13.10. 17:00   Kurz filozofie a psychologie východu 
a západu, Nová Akropolis Pardubice, přednáška

17.10. 13:00   Kryt civilní obrany, Zámek Pardubice – 
VČM – kryt civilní obrany, prohlídka krytu

22.10. 18:00   Divadelní hra ...tak příště, Knihovní 
centrum u Vokolků na Příhrádku, divadlo

13.10. 17:30   BK JIP Pardubice - Basket Brno, Spor-
tovní hala Dašická, basketbal

17.10. 15:00   Kolíbá se velryba, Východočeské di-
vadlo, divadlo

22.10. 19:00   Ondřej Gregor Brzobohatý, Výstavní, 
kongresové a kulturní centrum Ideon, koncert

13.10. 18:00   Dynamo Pardubice – Vítkovice, ente-
ria arena – velká hala, hokej

18.10. 15:00   Jsem pečující, ale mám ještě dost sil?, 
Hudební sál radnice, přednáška

22.10. 19:00   Společenstvo vlastníků, Východočes-
ké divadlo, divadlo

13.10. 18:00   Peter Milo: Geofyzika v archeologii, Zá-
mek Pardubice – VČM – přednáškový sál, přednáška

18.10. 17:00   Kolíbá se velryba, Východočeské di-
vadlo, divadlo

22.10. 20:00   Tygroo, Divadlo 29, koncert

13.10. 19:00   FuckUp Night Pardubice Vol. I, Auto-
matické mlýny

18.10. 18:00   Pavel Pospíšil: Země s nebem, Divadlo 
29, autorské čtení

23.10. 13:00   Kouzelnické představení nejen pro 
děti, Kouzelnické divadélko 

13.10. 19:00   Grand Rondeau, Dům hudby, koncert 18.10. 19:00   Někdo přijde, Východočeské divadlo 
– Malá scéna ve dvoře, divadlo

23.10. 15:00   Stezka Viléma z Pernštejna, sraz před 
infocentrem, komentovaná prohlídka s průvodcem

13.10. 19:00   Láska pod kapotou, Divadlo 29, film 19.10. 18:00   Petr Vorel: Zrádce nebo zkušený diplomat?, 
Zámek Pardubice – VČM – přednáškový sál, přednáška

23.10. 17:00   Podzimní koncert pěveckého sboru 
Cantus amici, Kostel sv. Bartoloměje, koncert

13.10. 19:00   Revizor, Východočeské divadlo, diva-
dlo

19.10. 19:00   Dvořákovo klavírní kvarteto a  Cyril 
Höschl, Hudební sál radnice, koncert

23.10. 17:30   BK JIP Pardubice – USK Praha, Spor-
tovní hala Dašická, basketbal

13.10. 19:00   Travel Stand-up: Stopem se psem 
v Asii, Východočeské divadlo – Malá scéna ve dvo-
ře, přednáška

19.10. 19:00   Někdo přijde, Východočeské divadlo 
– Malá scéna ve dvoře, divadlo

23.10. 19:00   Normální debil 2, Východočeské diva-
dlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

14.10. 16:00   Představení pro seniory – Josef Zíma 
s Pavlem Skalickým, Kulturní dům Hronovická, kon-
cert

19.10. 20:00   Sara Bocchini & Divadlo Continuo: 
Monstrum And Here I Am Blind, Divadlo 29, divadlo

24.10. 14:00   Taneční odpolední čaje, Kulturní dům 
Hronovická – Velký sál, tanec

14.10. 16:00   Význam písní a říkadel pro raný rozvoj 
dítěte, Krajská knihovna, přednáška

20.10. 13:00   Sociocon 2021  –  Cestou necestou, 
Divadlo 29 

24.10. 17:00   Dynamo Pardubice – Mladá Boleslav, 
enteria arena – velká hala, hokej

14.10. 19:00   Noc na Karlštejně, Východočeské di-
vadlo, divadlo

20.10. 16:00   Výtvarný workshop – suchá jehla 
s Ivanem Baborákem, Ateliér na Příhrádku 

24.10. 19:00   Divotvorný hrnec, Východočeské di-
vadlo, divadlo

15.10. 17:00   Mezinárodní mistrovství České re-
publiky Flat Track, Plochodrážní stadion

20.10. 17:00   Kurz filozofie a psychologie východu 
a západu, Nová Akropolis Pardubice, přednáška

24.10. 19:00   Normální debil 2, Východočeské diva-
dlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo
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25.10. 19:00   Jan Novák: Kundera, Divadlo 29

25.10. 19:00   Osm euro na hodinu, Východočeské 
divadlo, divadlo

26.10. 10:00   Až ustane déšť, Východočeské diva-
dlo, divadlo

26.10. 18:00   Adolf Vondrka: 900 let rybníkářství 
na Pardubicku, Zámek Pardubice – VČM – přednáš-
kový sál, přednáška

27.10. 10:00   Projekce pro seniory – Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel, CineStar, filmové představení

27.10. 11:00 a 14:00   Superhrdinové aneb legendy 
a  pověsti v  Pardubicích, Zámek Pardubice – VČM, 
přednáška

27.10. 14:00  17:00 Halloween, Krajská knihovna

27.10. 17:00   Kurz filozofie a psychologie východu 
a západu, Nová Akropolis Pardubice, přednáška

27.10. 18:00   Zuzana Hofmanová: Genetika v ar-
cheologii, Zámek Pardubice – VČM – přednáškový 
sál, přednáška

27.10. 19:00   Audience u královny, Východočeské 
divadlo, divadlo

27.10. 19:00   Záměna, Divadlo Exil, divadlo

27.10. 20:00   Pokáč, Congress Centre Pardubice, 
koncert

27.10. 20:00   Tara Fuki, Divadlo 29, koncert

28.10. 19:00   Normální debil 2, Východočeské diva-
dlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

29.10. 19:00   Zahradní slavnost, Východočeské 
divadlo, divadlo

30.10. 13:00   Kouzelnické představení nejen pro 
děti, Kouzelnické divadélko

30.10. 15:00   Báje a pověsti, sraz před infocent-
rem, komentovaná prohlídka nejen pro dospělé

30.10. 19:00   Audience u královny, Východočeské 
divadlo, divadlo

30.10. 19:00   Suchý autorský čtení vol. 25, Divadlo 
29 

30.10. 20:00   Men4Queen – Cesta kolem světa, 
Congress Centre Pardubice, divadlo

31.10. 14:00   Jazz Dance Open 2021 – Soutěžní 
den, Východočeské divadlo, tanec

31.10. 15:00   Lolipopz, Kulturní dům Hronovická, 
koncert

31.10. 18:00   Jazz Dance Open 2021 – Galavečer, 
Východočeské divadlo, tanec

1.11. 10:00   The International Festival Jazz Dan-
ce Open 2021 (Since 2004), Východočeské divadlo, 
tanec

1.11. 15:00   Dílny (pro tanečníky i  diváky), Dům 
hudby, tanec

2.11. 18:00   Dynamo Pardubice – Litvínov, enteria 
arena – velká hala, hokej

2.11. 18:00   Pavel Marek: Vévodkyně, abatyše a vy-
slankyně, Zámek Pardubice – VČM – přednáškový 
sál, přednáška

2.11. 19:00   Česko-německý kabaret To téma/Das 
Thema: Erika Mann und die Pfeffermühle, Divadlo 
29, divadlo

3.11. 19:00   Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče není Čech, 
Kulturní dům Hronovická, divadlo

6.11. 17:00   Czech Metal Legends vol. 3, Kulturní 
dům Hronovická, koncert

6.11. 20:00   Načeva: Zdivočelí koně • Amelie Siba, 
Divadlo 29, koncert

Bližší informace o uvedených akcích najdete 
na  stránkách www.ipardubice.cz, případně 
na  telefonním čísle infocentra 775  068  390 

nebo u samotných pořadatelů.

Volant se poslední říjnovou sobotu dožívá 25 let

Mezinárodní hudební festival v Domě hudby

Ošklivou lest potřebovala pardubická 
kapela Volant k  tomu, aby se před 25 
lety, několik chvil po  svém regulérním 
založení, definitivně stala punk rocko-

Svaz hudebníků České republiky vás 
srdečně zve na Mezinárodní hudební fes-
tival s více jak dvacetiletou tradicí, který 
se letos uskuteční poprvé i v Pardubicích 
v Domě hudby. Nabízí se tak mimořádná 
příležitost slyšet celou řadu vynikajících 

vým tělesem. Bylo to na festivalu plném 
anarchisticky laděných návštěvníků 
a z nevole publika se vylhala tím, že svůj 
první hit „Sněženky a  bledule“ uvedla 

mládežnických a  amatérských big ban-
dů s  rozmanitým repertoárem. Festival 
zahájí 14. 10. od  18 hodin slavnostním 
koncertem Ústřední hudba Armády ČR. 
V  pátek a  v  sobotu vždy od  10 hodin 
proběhne soutěžní přehlídka big bandů 

jako nikdy nevydanou skladbu od  Sex 
Pistols. Od  té doby se to s  Volantem 
táhne, přestože se svým pojetím spíše 
otírá o tvorbu písničkových kapel.

Charakteristickým rysem zvuku Volantu je 
saxofon v rukou Zdeňka Maška, který doplňu-
je a oživuje jinak klasické kytarové obsazení. 
Od roku 1996 nahráli 5 alb. Za oficiální desky 
lze považovat „Paramo, semtín, pervitin“, 
„Točte se pankáčové!“, „(s)HITS“ a  „Hogo 
Pogo“, na  kterém se producentsky podílí 
zkušený Vladimír Motýlek Savec z  Visacího 
zámku. Poslední album s názvem „Make Punk 
Greta Again“ vychází letos u příležitosti 25 let 
souboru a poprvé na vinylu.

Hlavní devizou a  hnací silou skupiny 
je jednoduchost a nejdůležitější je pro ni 

obyčejná, dobře fungující písnička. To se 
velmi dobře osvědčuje na  energických 
vystoupeních a  kapela věří, že přímočaré 
skladby na klasické tři akordy jsou ve spo-
jení s  rozmanitými texty ideální formou 
pro pobavení publika i  jich samotných. 
O fungování tohoto přístupu navíc svědčí 
velmi slušná pozice mezi předními českými 
klubovými kapelami a početné zástupy od-
daných fandů.

V sobotu 30. října v ABC klubu skupina 
oslaví 25 let za účasti špičky tohoto žán-
ru jako E!E, Totální nasazení, Houba, Visi-
on days, Žádnej stres a další. Začátek již 
od 16:00 hodin. Akce je podpořena z fondu 
Programu kultury města Pardubic pro rok 
2021. Pavel Milichovský, Volant

Pavel Kopecký, pořadatel

s mezinárodní účastí v kategoriích do 25 
a nad 25 let. Pátek 15. 10. bude zakon-
čen koncertem dvou místních orchestrů, 
kdy od 18 hodin vystoupí JK Band Pardu-
bice a Big band Konzervatoře Pardubice 
Banda di feste. Festival bude zakončen 

v sobotu 16. 10. od 16 hodin koncertem 
Národního dechového orchestru ČR, jako 
host vystoupí Felix Slováček. Více infor-
mací k festivalu je na www.shcr.cz. Vstup 
na všechna vystoupení je zdarma.
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Východočeské muzeum v  Pardubicích 
ve  spolupráci s  Univerzitou Pardubice při-
pravilo putovní výstavu autorů Pavla Mar-
ka a  Tomáše Libánka Pernštejnské ženy 
a Evropa. Z ní vybíráme zajímavé momenty 
do naší křížovky. Aktuální informace o celém 
projektu 500 let renesance ve východních 
Čechách najdete na  webové stránce vi-
lem500.cz.

Manželka Vratislava z Pernštejna Maria 
Manrique de Lara si přivezla z rodného Špa-
nělka voskovou TAJENKA. Její dcera Polyxe-
na ji později darovala karmelitánům v Praze, 
kde se z ní stalo slavné Pražské Jezulátko, 
kterému jsou přisuzovány zázračné schop-
nosti.

Znění tajenky nám posílejte do data příš-
tí uzávěrky poštou nebo elektronicky na ad-
resy uvedené v tiráži na straně 19. 

Tajenka z  minulého čísla: BYLY VZDĚ-
LANÉ. Výhercem se tentokrát stal pan Pa-
vel Sýkora. Cena je připravena k vyzvednutí 
po e-mailové / telefonické domluvě na Pern-
štýnském náměstí. 

Křížovka o ceny AUTOR:
JIRKA 

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

ZMIJE STARÁ STŘEL-
NÁ ZBRAŇ

ZNAČKA 
ASTATU DOKOSIT LEM ŠEŘÍK ZNAČKA 

HLINÍKU
JMÉNO HEREČ-

KY KINSKI
HYPOTETICKÁ 

ČÁSTICE PĚNA NA PIVU

POCIT NENASY-
CENOSTI TEN I ONEN

NÁRODNÍ 
KULTURNÍ 
PAMÁTKA

VOZIDLO
SLONÍ ZUB MINCE 

NA MACAU
VLNĚNÁ 
TKANINA

POPRAVOVATI 
MEČEM

MPZ VOZIDEL 
DÁNSKA

DOVNITŘ FILMOVÁ 
HVĚZDA

AUSTRALSKÝ 
PTÁK

SEŽNOUT 
SRPEM

ZNAČKA 
SAPONÁTU

BRKA ZAČÁTEK 
ZÁVODU

ONÍM SMĚREM MUZIKÁL 
S MADONNOU

TAJENKA

JMÉNO STAŠKA

CABERNET 
A MERLOT

ZKRATKA ČÍNY ČIDLA ZRAKU
SEMITA

NOTOVÝ ZÁPIS
OBILNINY SLOV. PÁDOVÁ 

OTÁZKA
PÁDOVÁ 
OTÁZKA

NÁZEV ZN. 
DUSÍKU

PRACÍ 
PŘÍPRAVEK LÁSKA

MĚSTO SE 
ZÁMKEM 
UNESCO

ČIDLO ČICHU NAŠE POLITIC-
KÁ STRANA

NÁPIS POD 
UKŘIŽOVANÝM 

JEŽÍŠEM
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Divadlo Exil vstupuje do nové éry

Audiovizuální dožínky i křehké violoncellové písně v Divadle 29

Navštivte studovny Krajské knihovny v Pardubicích

Knihovna připomíná na Příhrádku nově i básníka Petra Kabeše

Covid zmařil Divadlu Exil oslavy dva-
cetileté existence souboru. Ale všech-
no špatné pro něco dobré, lockdown 
pomohl Exilákům soustředit se naplno 
na vybudování nové scény pod Macho-
ňovou pasáží. Poprvé se diváci podívali 
na nové prostory 1. října v sedm hodin 

Technologické mystérium podle 
Marshalla McLuhana, Cesty do pravěku, 
Kosmovy kroniky a  Davida Lynche. Tak 
popisuje svoje představení Čtvrtá opice 
výjimečné divadlo Handa Gote. Nejen 
o  touze nahlédnout do budoucnosti se 
bude v Divadle 29 hrát ve čtvrtek 7. října.

Vertigo je jedna z  nejvýraznějších 
tuzemských kapel pohybující se na  po-
mezí jazzu, world music, soudobé vážné 

Oázu klidu, tajemná zákoutí k  sou-
středěnému studiu a  zároveň neko-
nečnou studnici poznání. To všechno 
najdete ve dvou studovnách pardubické 
knihovny, které jsou rájem pro všechny 
zvídavé badatele. Podle české termino-
logické databáze je studovna „místnost 
určená k  prezenčnímu zpřístupňování 
dokumentů vybavená příruční knihov-
nou (…)“. Ovšem v dnešní době by tato 
nabídka většině čtenářů nestačila. 

Všeobecná studovna nabízí širokou 
škálu služeb od  připojení k  wi-fi přes 
možnost využívat počítačová pracovní 
místa s tiskárnou či velkoformátový ske-
ner až po elektronické informační zdroje 
Ebsco, Kramerius, Naxos nebo Anopress. 

Pohled na  generaci literátů, která se 
formovala v Pardubicích v 60. letech mi-
nulého století, nyní v  Knihovním centru 
U Vokolků doplňuje vedle Jiřího Gruši také 
nahlédnutí do života a tvorby jeho souput-
níka a přítele, básníka Petra Kabeše. Par-
dubický kraj a Krajská knihovna na expozici 
spolupracovaly s manželkou básníka, pře-
kladatelkou Annou Kareninovou.

„Splácíme tím určitý dluh odkazu Petra 
Kabeše, ale také sami sobě. Básně Petra 
Kabeše totiž stojí za to, abychom je zno-
vu objevovali. Jeho generace doplatila 
na svou otevřenost a názorovou pevnost 

večer. Jednadvacátou sezonu souboru 
otevřela zavedená komedie Kuřačky 
a spasitelky. „Večer je určený hlavně pro 
ty, kteří nás podpořili v kampani Donio, 
přímo sponzorsky nebo nám jinak po-
mohli,“ vysvětluje principál Tomáš Kle-
ment. Tím to ale zdaleka nekončí, na ří-

hudby i popu. Před držiteli jazzového An-
děla navíc ještě 8. října zahraje originální 
akustický kvartet JWQ.

V  pátek 15. 10. se můžete těšit 
na  audiovizuální dožínky progresivního 
labelu Genot Centre, v  rámci kterých 
se mj. představí vídeňský král contem-
porary church music Dino Spiluttini 
a  zástupce silné egyptské elektronické 
scény QOW. Genot Centre si za své ak-

A samozřejmě také úctyhodné množství 
knih. Pokud se žádaný titul či článek 
ve  fondu knihovny nenachází, lze ho 
objednat meziknihovní výpůjční službou 
z  jiné knihovny buď u pultu ve studov-
ně, online přes čtenářské konto, nebo 
přes portál www.knihovny.cz Podrobné 
návody jsou k  dohledání na  webových 
stránkách knihovny. Další službou, kte-
rou studovna nabízí, je půjčování čteček 
a  tabletů s  předinstalovanou aplikací 
Ereading a některými databázemi. Ideál-
ní volba pro ty, kteří by rádi vyzkoušeli e-
-knihy nebo práci s tabletem a zatím ne-
chtějí investovat do vlastního zařízení.

Samostatným oddělením je regionál-
ní studovna. Její fond je určen především 

a do učebnic se dostala až po  sametové 
revoluci, proto její stopu musíme nově pro-
šlapávat,“ říká náměstek hejtmana Pardu-
bického kraje Roman Línek. „Je pravda, že 
někdy je potřeba k porozumění Petrovým 
básním trochu dozrát. Nedávno mi říkala 
Věra Kunderová, že se k jeho textům vrá-
tila po letech a najednou mu úplně rozumí 
a jsou si spřízněni. A to je na tom jeho díle 
trvalé,“ podotýká Anna Kareninová. Ta da-
rovala knihovně například starý kufříkový 
psací stroj, na kterém Petr Kabeš své básně 
psal, ale také řadu zajímavých dokumentů,  
jako záznamy postupného vzniku básníko-

jen je připraveno dvanáct divadelních 
představení. 

Konečně se dočká své premiéry ro-
dinná komedie Lajka. Dojemný příběh 
fenky, která letí do vesmíru, během loc-
kdownu společně nazkoušely režisérky 
Lucie Hašková a Naďa Kubínková. Pod 

tivity v  minulosti vysloužili cenu Vinyla 
a prestižní britský magazín The Quietus 
je vyhlásil kazetovým vydavatelstvím 
roku 2017.

Tygroo jsou skvěle šlapající dechové 
trio s  bubeníkem. Jejich divoká taneční 
smršť funku, balkánské hudby, dubstepu, 
hiphopu a  klezmeru bezpochyby nene-
chá nikoho v klidu. Přesvědčit se můžete 
v pátek 22. října. Ze zcela opačné strany 

badatelům, kteří se zajímají o  minulost 
i  současnost Pardubického kraje. Vel-
kou část tvoří regionální povinné výtis-
ky, a  to kompletní produkce vydávaná 
na  území kraje. Jedná se o  monografie 
i periodika, např. z nakladatelství Univer-
zity Pardubice, obecní zpravodaje a další 
dokumenty. Digitalizované tituly jsou 
dostupné v  digitální knihovně Krameri-
us. Autorsky volná díla jsou přístupná 
odkudkoliv, ty ostatní pouze z knihovny. 
Regionální studovna také průběžně do-
plňuje starší tituly cíleným vyhledává-
ním v antikvariátech či získáváním darů 
od čtenářů.

Obě studovny zpracovávají rešerše 
na  nejrůznější témata, například: SOS 

vých textů, ale i jeho vysokoškolské diplo-
my z ekonomie nebo výkaz o studiu.

Petr Kabeš byl od poloviny 60. let šéf-
redaktorem časopisu Sešity (vydávání za-
staveno a  redakce rozmetána 1969). Byl 
také spolutvůrcem legendárního Slovníku 
českých spisovatelů (poprvé vyšel v Sixty-
-Eight Publishers u Škvoreckých v Kanadě 
1982). Po absolvování gymnázia v Pardubi-
cích vystudoval Vysokou školu ekonomic-
kou a pracoval v oboru vědeckých informa-
cí. Po roce 1971 byl zaměstnán jako plavčík, 
výčepní, noční hlídač a pozorovatel počasí 
na  hoře Milešovka v  Českém Středohoří. 

Machoňovou pasáží Lajka poprvé za-
štěká 9. října. „V  programu se objeví 
také hostující spřátelené soubory Pale-
ťáci, Divadlo Tří, NerušKruh a DS HRRR,“ 
uvádí Tomáš Klement. Kompletní pro-
gram najdete na www.divadloexil.cz.

hudebního spektra přichází violoncellové 
duo Tara Fuki. Skladby Andrey Konstan-
kiewicz a  Doroty Barové jsou poetické, 
znějí křehce a přesto s nebývalou vnitřní 
silou. V  Divadle 29 Tara Fuki představí 
ve středu 27. 10. zejména písně z nového 
česko-polského alba Motyle.

Podrobný program najdete na www.
divadlo29.cz. 

vesničky, problematika křehkého paci-
enta v domácí péči, parlamentní demo-
kracie v  ČR, zakázaní regionální autoři 
a  jejich návrat do  fondu pardubické 
knihovny atd. Profesionální rešerše 
vám ušetří mnoho času, který můžete 
věnovat přímo studiu. Zkušené knihov-
nice jsou obvykle schopné rešerši dodat 
do týdne od zadání. Knihy a články z ji-
ných knihoven si lze rovnou objednat 
formou MVS, články z  našich databází 
jsou k  dispozici online. Po  úspěšné ba-
datelské misi si můžete prohlédnout 
drobné tematické výstavy, které jsou 
umístěné v  prostoru před studovnami. 
Přijďte, rádi vás uvidíme!

Po podpisu Charty 77 byl i odsud propuš-
těn a živil se jako stavební dělník, noční hlí-
dač a čerpař a studnař podniku Agrostav. 
V 70. a 80. letech se podílel na redigování 
sborníků a periodik pro samizdat. Na kon-
ci života v  letech 1998-2002 Petr Kabeš 
uspořádal a přepracoval celé své básnické 
dílo do čtyřsvazkového konvolutu Pěší věc 
a jiné předpokoje; Krátké letní procesy; Ká-
men ze srdce; Těžítka, ta těžítka (vše v na-
kladatelství Atlantis). Poslední jeho sbírkou 
je Cash z  roku 2001, datovaný úplným 
zatměním Slunce 11. 8. 1999 a úplným za-
tměním Měsíce 9. 1. 2001.

Kateřina Fikejzová Prouzová, Divadlo Exil

Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29

Lucie Jirglová, Krajská knihovna



UMĚNÍ  PRO VEŘEJNÝ PROSTOR PARDUBIC
Výtvarná výchova je důležitá i pro ty, kteří se v budoucnu chystají věnovat jiným oborům. Občasník 
Galerie města Pardubic o umění okolo nás proto pokračuje vztahem umění a vzdělávání.

EVA JEBAVÁ: SNÍM O ZÁKLADNÍ ŠKOLE,  
VE KTERÉ SE UČÍ HLAVNĚ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
ROZHOVOR | VEDLA ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ

Eva Jebavá je dlouholetou peda-
gožkou výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Pardubice – Polabi-
ny. Mezi jejími absolventy najdeme 
dnes již dospělé praktikující umělce 
a umělkyně, ale také lékaře, úřední-
ky, ekonomy – zkrátka osoby mno-
ha lidských profesí. Jak sama ze své 
zkušenosti říká, výtvarná výchova 
pro ně byla cestou k tomu, jak pra-
covat s  fantazií a  tvůrčími nápady, 
které jsou důležité pro jakékoliv 
povolání.

Nedávno jste mi vyprávěla, jak 
jste si během pandemické situa-
ce s dětmi místo online výuky po-
sílali psaníčka... 

Zpočátku jsem si nevěděla rady 
s online výukou, a tak jsem hle-
dala cestičky, jak s dětmi udržet 
kontakt. Když jsem později vidě-
la, jak mají děti zablokovaná zá-
da ze sezení u počítačů, tak jsem 
si řekla, že online výuku „dotáh-
nu“ svým stylem. Starším žá-
kům jsem zadávala úkoly emai-
lem. Malým dětem jsem dodávala 
úkoly v obálkách. V každé z obá-
lek vždy měly zhruba čtyři úko-
ly na měsíc – zalepené a očíslo-
vané. Rodičům jsem pak napsala 
instrukce, že si děti ve středu tu 
a tu rozdělají obálku číslo to a to, 
úkol vypracují. Aktuálně se věnu-
jeme v rámci kosmických zadání 
např. želvuškám (ne želvičkám!). 
Nejdřív si děti otevřely zprávu 

s popisem tohoto úžasného živoči-
cha a podle popisu ho měly vymy-
slet a nakreslit. Až poté si mohly 
rozdělat fotografii želvušky. Když 
mi pak na mobil přišla fotka z mi-
kroskopu od holčičky ze třetí tří-
dy se vzkazem: „Paní učitelko, už 
máme vlastní želvušku!“, tak jsem 
měla velikou radost.

To je hezký oslí můstek k tomu, 
že výtvarné vzdělávání není jen 
o umělecké činnosti, ale propoju-
je se krásně s vědou.
 
Mým snem (dovedla jsem o něm 
ovšem jen povídat) byla základ-
ní škola, ve které by byla hlav-
ním předmětem výtvarná výcho-
va. Prostřednictvím ní by se učily 
další předměty – jak přírodověd-
né, tak společenskovědní. Všech-
ny mají průsečík ve výtvarné 
výchově.

To je nádherná myšlenka.

Je tam zeměpis, chemie, dějepis, 
literatura, fyzika, přírodopis… Ne-
přišla jsem na žádnou oblast, která 
by ve výtvarné výchově nemohla 
být. Tělocvik, tanec, hudba, diva-
dlo – všechno. Takovou bych já 
chtěla mít školu.

A ještě bych s dovolením uvedla 
jeden citát. Jako motto ho měl je-
den časopis. Jeho autorem má být 

Albert Einstein. Ten prý řekl, že 
fantazie je důležitější než vědo-
mosti. Ráda sleduji v televizi svého 
oblíbence Daniela Stacha a jeho 
pořad Hyde Park Civilizace a nad-
šeně poslouchám všechny ty úžas-
né teoretické fyziky a astronomy 
a doktory. Nerozumím jim sice, ale 
je mi jasné, že na počátku jejich ob-
jevů, které je dovedly často k Nobe-
lovým cenám, musela být fantazie 
nesmírná.

Proč je umění důležité pro všech-
ny profese? Pokračování rozho-
voru na → www.gmpardubice.cz
[Umění pro veřejný prostor]

VYJDI VEN
A OTEVŘI OČI
ROZCVIČKA

Vyjděte ven! Prostě tam, kde právě 
jste, kde žijete. Rozhlédněte se! – 
dopředu – dozadu – doprava – do-
leva – nahoru – dolů. Váš pohled 
směřuje k zemi. Zkuste si vzpome-
nout, co všechno vás při tom kou-
kání kolem nejvíce zaujalo. Po-
malu si svoji vzpomínku začněte 
kreslit na zem. Můžete k tomu po-
užít křídu, kamínek, kousek cihly 
nebo kreslit jen tak očima.

Kolektiv autorů: Nikola Březinová • Josef Čevora • Tereza Nováková • Valentýna Šatrová • Šárka Zahálková
• Jan Bőhm. Jakékoli podněty a zpětnou vazbu s radostí sbíráme na e-mailu: info@gmpardubice.cz

číslo 02 / říjen 2021 info@gmpardubice.cz • www.gmpardubice.cz
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Informace v říjnovém zpravodaji jsou aktuální k 27. 9. 2021.

Toulky historií Pardubic 

V minulých Toulkách jsme se dostali do historie Pardubic v 18. stol. Myslím, 
že tu můžeme zůstat ještě i  dnes s  vyprávěním o  vzniku „starých“ jezdec-
kých kasáren. Ta potom po více jak 100 letech představovala závažný moment 
ve vývoji města, k čemuž se dostaneme příště.

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Pardubice měly v  minulosti velký vý-
znam také z  vojenského hlediska pro svou 
strategickou polohu na  toku Labe, které 
u Pardubic mění severojižní směr na západ. 
V těchto místech byl u Pardubic přes Labe 
brod, respektive přívoz. V okolí se jich sice na-
cházelo několik, ale ten pardubický (nacházel 
se poblíž dnešního zdymadla za  zámkem) 
byl nejvýznamnější. Chránil ho hrad (dnes 
areál zámku) a  ležel na důležité cestě mezi 
královskými městy Chrudimí a  Hradcem 
(Králové). Význam zdejšího přechodu přes 
Labe vzrostl, když Vilém z Pernštejna nechal 
místo přívozu postavit most a město i hrad 
(přestavovaný na  zámek) nechal velice dů-
kladně opevnit. Most byl sice dřevěný, ale 
o samotném jeho významu snad dostatečně 
svědčí, když si připomeneme, že na Labi stálo 
na území Čech jenom 6 mostů (!).

Vojenský význam Pardubic se projevil 
výrazně za  třicetileté války. Hrálo tu roli 
opevnění ještě z  éry Pernštejnů, které se 
podle možností narychlo doplňovalo moder-
ními předsunutými raveliny. V zájmu zesílení 
obrany byla bohužel postupně zlikvidována 
obě poměrně lidnatá předměstí: Zelenobran-
ské a Bělobranské. Jejich obnova trvala více 
jak sto let. Opevněné Pardubice měly jednak 
chránit přechod přes Labe, jednak se stávaly 
místem, kde se například formovaly nové jed-

notky (byl-li zde vyhlášen mustrplac a prove-
deno zmustrování jednotky) nebo tu některé 
vojenské oddíly trávily nezbytný čas odpo-
činku (často tzv. zimní kvartýry), případně 
tudy „jenom“ procházely (durchcuky) nebo 
se tu na nějaký čas zastavily (ložírovaly tu). 
V době bezprostředního nebezpečí, když by 
se nepřítel mohl pokusit zmocnit se města, 
tu zůstávala delší čas více či méně silná po-
sádka (roku 1639, 1642 a 1643, 1645 a dále 
do  roku 1649). Pardubice měly totiž také 
úlohu velkého proviantního skladiště, kam 
se svážely zásoby z celého tehdejšího Chru-
dimského kraje. Vzhledem k opevnění města 
a  jeho polohy na komunikacích patřilo toto 
skladiště k těm důležitým i z celozemského 
hlediska.

Na úpravě, respektive modernizaci opev-
nění Pardubic se pracovalo až do konce třice-
tileté války a nějaký čas i po uzavření Vest-
fálského míru (1648). Pracovali tu dělníci, tzv. 
šancknechti, formou nařízené roboty pro 
Chrudimský kraj. Z dochovaných dokumentů 
se dovídáme, že šancknechty sem posílala 
i vzdálená Polička. Z toho je vidět, jak velký 
význam přisuzovala Pardubicím i  po  válce 
nejvyšší vojenská místa monarchie, a  to 
i ve chvílích, kdy se začalo uvažovat o nut-
nosti stálé profesionální armády a  stálých 
vojenských posádkách.

Uskutečnění takových záměrů ale brá-
nila na  dlouhou dobu nastalá změna za-
hraničně politické situace. Císař Leopold I. 
(1657-1705) a potom postupně jeho synové 
a  nástupci Josef I. (1705-1711) a  Karel VI. 
(1711-1740) se zapletli do  četných váleč-
ných konfliktů v Evropě: např. tzv. severské 
války, vyčerpávající války o dědictví španěl-
ské, opakovaných válek s  Turky a  povstání 
v Uhrách, války o nástupnictví v Polsku atd. 
Na uvažované projekty z padesátých let 17. 
stol. prostě nebyly (i z dalších důvodů) pení-
ze. Pardubicemi procházela nebo se v  nich 
krátce zastavovala různá vojenská uskupení, 
směřující na místa bojů v Evropě. Na rozdíl 
od dob třicetileté války se již chovala ukázně-
něji a nepáchala tolik škod a bezpočet násilí 
na obyvatelích města.

Když zemřel bez mužského potomka 
Karel VI. (1740) a měla nastoupit jeho dcera 
Marie Terezie, zhroutil se Karlem budovaný 
systém tzv. pragmatické sankce, která měla 
garantovat územní stabilitu monarchie a ná-
stupnický řád, který pamatoval i na případné 
nástupnictví Karlovy dcery. Nárok na dědictví 
mladičké Marie Terezie začal být ihned zpo-
chybňován a do země vpochodovala bavor-
ská a  francouzská vojska; do Slezska, poté 
i  na  Moravu a  do  východních Čech vojsko 
pruského krále Fridricha II., který požadoval 
odstoupení Slezska. Začala válka o dědictví 
rakouské (1. slezská válka). Pruské vojsko při 
svém vpádu do  východních Čech obsadilo 
v prosinci 1741 také Pardubice a okupovalo je 
až do začátku července 1742. Marie Terezie 
za velikých obětí nakonec uhájila ohroženou 
Korunu českou, ale musela obětovat větší 
část Slezska a Kladsko. Při tuhých jednáních 
o podmínkách míru (1742) pruský král Frid-
rich II. stupňoval své nároky a  požadoval 
též vydání východních Čech až k  pravému 
břehu Labe a k tomu Pardubice s celým pan-
stvím. Marie Terezie tenkrát celistvost Čech 
uhájila. Dodejme však, že i  v  následujících 
válečných konfliktech (2. slezská válka 1743-
1745 a  poté i  sedmiletá válka 1756-1763) 
opakoval pruský král při mírových jednáních 
svůj požadavek odstoupení východních Čech 
až po pravý břeh Labe a také Pardubic. Frid-
rich II. si evidentně cenil strategické polohy 
města: hájeného přechodu na levý břeh Labe 
s  jeho hospodářským zázemím. V pruském 
archívu se dochoval z  té doby jeden plán 
Pardubic zaznamenávající jejich stávající 
opevnění s náčrtem doporučovaných úprav. František Šebek

K tomu ale také následně přistoupilo i velení 
císařské armády v dochovaných výkresech, 
naposledy ještě roku 1760.

Ztráta větší části Slezska a Kladska i tr-
vající hrozba Pruska vedla Marii Terezii k úsilí 
zlepšit stav zubožené a v mnohém zaostalé 
monarchie, zvláště modernizovat armádu. 
Začala období reforem absolutistického stá-
tu v  mnoha oblastech života společnosti. 
Pokud jde o armádu, bylo třeba ji zabezpe-
čit finančně, modernizovat výzbroj a výcvik 
jednotek, zkvalitnit velitelský sbor a celkovou 
zdatnost vojska. To předpokládalo i vybudo-
vání řádné infrastruktury. Nemůžeme tu líčit 
řadu dílčích i zásadních dlouhodobých opat-
ření (ne všechny se podařilo s úspěchem rea-
lizovat), ale nás tu bude zajímat, že v těchto 
proměnách Pardubice ztratily od šedesátých 
let perspektivu a  punc vojenské pevnosti 
(naštěstí). Zájem armádních kruhů se totiž 
v sedmdesátých letech soustředil na vybu-
dování větších vojenských komplexů blíže 
k  hranicím s  Pruskem. Ve  východních Če-
chách se jednalo o pevnost Josefov a poslé-
ze též Hradec Králové.

Pardubice se ale přesto neztratily ze zor-
ného pole zájmů armády. Bylo zde zřízeno 
jedno z center vojenského jezdectva, což lze 
v širším kontextu vnímat i  jako jakési sate-
litní zařízení ke  královéhradecké pevnosti. 
V roce 1776 v Pardubicích vznikla tzv. jezdec-
ká kasárna. Spočívalo to v tom, že se kolem 
města zbouraly staré hradby a rozvezl se val, 
na kterém hradby stály. Místo nich se posta-
vily kolem dokola (s využitím demolovaného 
stavebního materiálu) stáje pro koně. Vodní 
příkop všude kolem nich nebyl na  závadu, 
spíše naopak. Vojenský útvar, který stáje za-
bezpečoval, měl za úkol kupovat pro armádu 
v okolí vhodná hříbata a zabezpečit zde jejich 
výcvik pro potřeby armády. Vojáci měli záze-
mí ve městě, posléze na předměstí upravené 
„militární světnice“ a v dalších zařízeních. Pro 
mnoho sedláků z  vesnic na  Pardubicku byl 
prodej hříbat výhodným přivýdělkem (erár 
prý platil slušně). V  té době, kdy se začaly 
na Pardubicku ve větším rozsahu vypouštět 
rybníky, přibývalo luk.

Zmíněná vojenská kasárna, tj. stáje 
pro koně, zůstala novou „hradbou“ města 
na  dalších zhruba 120 let. Stálá vojenská 
posádka byla sice pro město pozitivum, ale 
stáje na hranicích starého a rodícího se no-
vého města, začaly být po polovině 19. stol. 
velkou zátěží.

Pohled na tzv. jezdecká kasárna kolem Pardubic, snímek asi 1895 (fotoarchiv VČM).
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