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JIŘÍ BARTOŠKA
Vše hezké jsem prožil v Pardubicích
Pardubice will always be my home town
Sejít se na rozhovor s Jiřím Bartoškou nebylo jednoduché. Právě končil práci
na nové pohádce a na seriálu ČT Neviditelní, na dveře klepal 49. ročník karlovarského Mezinárodního filmového festivalu...

To jsou Pardubice
This is Pardubice
Půl roku uteklo jako voda a my jsme pro Vás připravili druhé
číslo našeho časopisu To jsou Pardubice! Máme radost, že
se první číslo líbilo – rychle mizelo pod rukama a mělo (až
nečekaně) mnoho pozitivních ohlasů! V minulém čísle jsme
psali o držitelích významných ocenění, Nobelovka za mír
a World Press Photo se nerozdávají každý den. Nastavenou
laťku však chceme udržet a věříme, že články o Jiřím Bartoškovi nebo o pardubickém hokeji očima Dominika Haška Vás
zaujmou přinejmenším stejně. Chtěli bychom Vás, které náš
časopis těší a aktivně s naším městem žijete, požádat
o „dobré tipy“. Napište nám do redakce o zajímavých lidech
– sběratelích, chovatelích, sportovcích i umělcích apod.,
o kterých bychom v Pardubicích měli vědět. Inspirujme
a obohacujme se o zajímavosti vzájemně, budeme se těšit
na Vaše dopisy! Přejeme Vám všem hezký podzimní a zimní
čas, strávený třeba s naším časopisem.
Six months have passed since our first issue, and now it’s
time to offer you a second instalment! We were really
pleased to hear plenty of positive feedback from readers of
the first issue, and we hope you enjoy this one just as much
(if not more!). Last time we wrote about some Pardubice
people who are holders of the Nobel Peace Prize and the
World Press Photo award – truly something to be proud of.
This time we turn our attention to two famous people from
our city, who have both reached the very top of their professions – the actor Jiří Bartoška and the ice hockey star
Dominik Hašek. We would also like to invite you – our readers – to help us in creating the third issue, which will appear early next year. If you have any tips and ideas about
interesting people – sports stars, artists, collectors, anybody at all – then please write to us and let us know. We’re
really looking forward to being inspired by your suggestions
– so don’t be shy! And finally, we’d like to wish all our readers a great autumn and winter, and we hope you enjoy
reading our magazine.
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Jiří Bartoška is one of Czech cinema’s brightest stars. He’s just finished working
on a new fantasy series for Czech Television, and his role as President of the
Karlovy Vary International Film Festival (held every July) is also keeping him busy...
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DOMINIK HAŠEK
Pardubický hokej mám
stále ve svém srdci
Pardubice ice hockey is still
dear to my heart
V loňském roce oslavil devadesáté narozeniny,
nikdy nesestoupil z nejvyšší hokejové soutěže
a šestkrát získal český mistrovský titul.
Pardubice is known throughout the Czech
Republic (and beyond) for its passionate love
of ice hockey.
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GOČÁROVA STOPA V PARDUBICÍCH
Gočár’s mill – a Pardubice icon

VÍTEJTE V HLAVNÍM MĚSTĚ SMÍCHU
Welcome to the capital city of laughter
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O PARDUBICKÝ „HRNEC“
SE PEROU MOTOCYKLOVÁ ESA
Z CELÉHO SVĚTA
World speedway aces compete for the legendary
Golden Helmet

POCTA JEDNOMU Z NEJVĚTŠÍCH ČECHŮ
Pardubice celebrates a great figure in Czech medieval
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AQUACENTRUM PARDUBICE
AQUACENTRE PARDUBICE – fun for all the family
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Už více než dva roky láká k návštěvě milovníky vody, sportu i relaxace Aquacentrum
Pardubice. A díky jedné z nejširších nabídek atrakcí a služeb se mu to daří náramně.
Vždyť nedávno prošel jeho turnikety už miliontý návštěvník!.

www.pardubice.eu

What‘s on in Pardubice

Opened just over two years ago, Pardubice’s Aquacentre is the perfect day out for
all the family. With top-class facilities, the Aquacentre has
quickly become popular throughout the region
– recently welcoming its millionth visitor!

BUĎTE U TOHO!
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Když jedu pod Kuňku
na golf, občas se
v Pardubicích zastavím
I sometimes drop by in
Pardubice when i‘m on
my way to play golf

Vše hezké jsem prožil
Pardubice will always
v Pardubicích be my home town
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ROZHOVOR INTERVIEW

JIŘÍ BARTOŠKA

Vše hezké jsem prožil
v Pardubicích
Pardubice will always be my home town

Sejít se na rozhovor s Jiřím Bartoškou nebylo jednoduché. Právě končil práci na nové pohádce a na seriálu
ČT Neviditelní, na dveře klepal 49. ročník karlovarského Mezinárodního filmového festivalu… Přesto našel
v diáři chvíli pro Pardubice a po pravdě řečeno, bylo to setkání nadmíru příjemné. Plné pohody, smíchu
a cigaretového dýmu, i neustálého zjišťování, jak moc se změnilo to či ono místo v Pardubicích.
Jiří Bartoška is one of Czech cinema’s brightest stars. He’s just finished working on a new fantasy series
for Czech Television, and his role as President of the Karlovy Vary International Film Festival (held every
July) is also keeping him busy. But despite his packed schedule, Bartoška still found the time to return
in his memories to the town where he grew up and chat to us. And it truly was a pleasure to meet him.
Přestože Jiří Bartoška není pardubickým rodákem
v pravém smyslu slova, neboť se sem přistěhoval
s rodiči „až“ ve svých čtyřech letech, z každé jeho
vzpomínky je cítit, že má Pardubice rád a i po letech
je stále považuje za svůj domov.
Jasně že se cítím být Pardubákem. Zažil jsem báječné roky
na JAMU v Brně, tři nejkrásnější roky u divadla v Ústí nad
Labem, úžasné roky v Praze, ale v Pardubicích jsem prožil
všechno hezké, dětství, mládí. Tam jsem doma, i když dnes
se tam už nemám za kým vracet. Ale ty roky se nedají smazat. Bydleli jsme Na Hrádku a tam, co si pak komunisti postavili palác (dnes sídlo konzervatoře), byl takový dolík, divočina a taky trochu skládka. Tam jsme si jako kluci často hráli.
Jednou jsme tam objevili zakrvácené obvazy, které se nám
tuze hodily při hře na partyzány. Byli jsme dokonalí. Ale když
jsem dorazil domů, maminku málem trefil šlak – na čele
jsem měl přivázanou dámskou vložku.
Jaké jste vůbec byl dítě?
Řekl bych, že jsem byl poměrně hodné dítě. Až na gymnáziu,
v té době to byla Střední všeobecně vzdělávací škola, jsem

With the genial sense of humour that has made him
such a popular figure, he reminisced about his childhood in Pardubice. His parents moved here when he
was four, and during our chat it became obvious
that he still has a soft spot for the city. So – even
after spending most of his life elsewhere, does he
still feel at home in Pardubice?
Absolutely – it’ll always be my home town. I’ve enjoyed
living in other places – my studies in Brno, three years at
the theatre in Ústí nad Labem, and of course Prague –
but my childhood and youth belong to Pardubice. I don’t
have any family here now, but nobody can take those
years away. We lived in Na Hrádku Street, and nearby
there was an overgrown area of waste ground where the
communists later built a big office block (now the Conservatory). So all the neighbourhood boys would play

NA GYMPLU JSEM KOUŘIL I PŘI HODINÁCH
MATEMATIKY.
I USED TO SMOKE CIGARETTES DURING
MATHS LESSONS.
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byl trošku průšvihář. Měl jsem spoustu neomluvených hodin,
při hodině pana profesora Kotyka, který nás učil matematiku
a fyziku a od katedry se nevzdaloval na víc než na tři kroky,
jsem sedal v poslední lavici a kouřil, na všechny předměty
jsem měl jeden sešit. Byl jsem zkrátka svérázný student. Ale
čas ukázal, že samé jedničky a gumy srovnané v penále nejsou zárukou toho, že život s jeho peripetiemi ustojíte.

there. One time we found some bloody bandages, which
were perfect for playing at partisans – they were very realistic. When I got home, my mum nearly had a heart attack – I had a sanitary towel attached to my forehead!
What kind of child were you?
I was quite well-behaved, really. I started getting into a bit of
trouble when I was at high school. Our physics teacher, Mr

Vaší spolužačkou byla Jana Švandová. To ona vás
přivedla k herectví?
Vlastně ano, ale až později. Po SVVŠ jsem se hlásil na výtvarku do Olomouce, ale na rozdíl od Anči Hadačové, která dnes
maluje herbáře a podobně krásné věci, mě nevzali. Rok jsem
pak učil malovat děti v domě pionýrů Za Pasáží a přemýšlel,
co dál. Pak mě armáda povolala do Brna, kde jsem se znovu
potkal s Janou Švandovou, která tam studovala JAMU.

Kotík, never moved more than a couple of steps away from his
desk – so I just used to sit at the back and smoke cigarettes.
But time showed that just getting straight ‘A’ grades won’t
necessarily help you deal with the ups and downs of real life.
You went to school with the actress Jana Švandová.
Did she encourage you to start acting?
She did – but that was later. After high school I applied to
study art in Olomouc, but I didn’t get in (unlike my class-

A cesta k herectví začala…
No původně jsem s nimi začal chodit jen na skleničku. To byl
ročník Elišky Balzerové, tehdy ještě Havránkové, Bolka Polívky a dalších. A pak mi jednoho dne přišla pozvánka na poho-

mate Anča Hadačová, who is now a wonderful book illustrator). So I spent a year teaching children to paint and thinking what to do next. Then I did my military service in Brno,
where I met Jana again – she was studying acting there.

Po čase mi řekli: „My jsme si mysleli, že jste nastydlý,
a vy máte nemocné hlasivky. To bychom vás nevzali!“
They told me: “We thought you had a sore throat
– if we’d known that was your normal voice,
we wouldn’t have let you in!”
vor na JAMU. Říkal jsem si: „Co je to za blbost?“ a pak jsem
se dozvěděl, že Jana s Elsou mi vyplnily přihlášku.
Tak jsem tam šel a oni mě vzali.

And that’s when your acting career began…
Well, at first I just used to go for a drink with them. There
were some really talented people in that group – Eliška
Balzerová and Bolek Polívka to name just two. Then one

Není divu. Když nic jiného, váš úžasný témbr je musel dostat.
To určitě. Když jsem pak ve škole potkal Vlastu Fialovou, řekla
mi: „My jsme si mysleli, že jste nastydlý, a vy máte nemocné
hlasivky. To bychom vás nevzali!“ Takže moje cesta k herectví
byla plna šťastných náhod. I v dalších letech. V Brně byla
tehdy ohromná parta – Pavel Rímský, Elsa Balzerová, Jana
Švandová, Dáša Veškrnová, Pavel Zedníček, Sváťa Skopal,
Pavel Trávníček, Karel Heřmánek, Bolek Polívka, Mirek Donutil,
Zdeněk Maryška – v té době tam asi bylo něco ve vodě. To
byla ohromná parta, která pak táhla na Prahu. My s Karlem
Heřmánkem a Pavlem Zedníčkem jsme to vzali přes Ústí nad
Labem, kde jsme narazili na Evalda Šorma a Juraje Herze. To
pro mě byly tři nejkrásnější roky u divadla. Mohli jsme dělat
čisté divadlo pod vedením úžasných osobností, divadlo nerozmělněné přítomností jiných médií. Pak už přišla Praha, divadlo
Na zábradlí, kam si nás Evald vytáhl, film, televize.
Nemohu se nezeptat, nikdy jste nezatoužil po prknech
pardubického divadla?
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day I got an invitation to come for an interview at the drama school. I had no idea why – but I found out that Jana
and Eliška had filled out an application in my name. So
I went to the interview, and they accepted me.
I’m not surprised – if nothing else, they must have
been impressed by your unique voice.
I think they were. Later I met the actress Vlasta Fialová,
who’d been a member of the admissions board that day, and
she told me: “We thought you had a sore throat – if we’d
known that was your normal voice, we wouldn’t have let you
in!” So I had some really lucky breaks in the early days of my
acting career – and later, too. We had a wonderful group in
Brno – Pavel Rímský, Elsa Balzerová, Jana Švandová, Dáša
Veškrnová, Pavel Zedníček, Sváťa Skopal, Pavel Trávníček, Ka-

V ROLI SLUHY JAKUBA VE SLAVNÉ HŘE JAKUB A JEHO
PÁN, KTEROU HRAJE V DIVADLE BEZ ZÁBRADLÍ.
ON THE STAGE IN PRAGUE, PLAYING THE TITLE ROLE
IN MILAN KUNDERA´S JAQUES AND HIS MASTER.

ROZHOVOR INTERVIEW
What are your memories of Pardubice after such
a long time?
I have very fond memories of the city – I spent some wonderful years here with my parents, my brother, my friends.

Nabízeli mi roli Juana, kterého jsem dělal Na zábradlí s režisérem Grossmanem. Jako vždy jsem neměl čas, slibovali hostování bez zkoušek, odehrál by je někdo jiný, ale přijít do finále,
prakticky k hotovému, to mi připadlo vůči souboru nefér.

Now everything seems smaller than I remember it. Back then,
the Labe seemed incredibly wide, the “green tower” was
hugely tall, and the main shopping street (Trída Míru, which
used to be called Stalin Street) was unimaginably long. But
that’s normal. I remember going to Mr Šilhán’s barber shop
on Stalin Street. They had comics that I used to read while
I was waiting. I had 2½ crowns in my pocket – the haircut
cost 2 crowns, with half a crown as a tip, and I remember the

NA ZAHÁJENÍ 49. MFF KARLOVY VARY
S MANŽELKOU ANDREOU.
WITH HIS WIFE ANDREA AT THE OPENING OF THE
49TH KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.

Jak vzpomínáte na Pardubice po tolika letech?
Jako na úžasné město, na něž se nedá zapomenout, opravdu
jsem tu prožil krásné roky s rodiči, bráchou, kamarády. Jen mi
tu všechno připadá menší, než se mi zdálo v dětství. Labe bylo strašně široká řeka, Zelená brána ohromně vysoká, třída Míru, tehdy Stalinka, hrozně dlouhá. Ale to je normální. Moc rád
vzpomínám třeba na to, jak jsem se nechával stříhat v komu-

PREZIDENT MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU KARLOVY VARY VE SVÉ PRACOVNĚ.
THE PRESIDENT OF THE KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN HIS OFFICE.
clipper was always very cold. A few doors down the road was
the Grand Hotel – it had a beautiful ballroom where we

rel Heřmánek, Bolek Polívka, Mirek Donutil, Zdeněk Maryška –

learned to dance. And opposite that was a deli called the

there must have been something special in the water, for so

“Shark” – is it still there? And the dance hall by the lake in

much talent to come together in one place! And then we all

the chateau park? Or the lido where the Labe and the Chru-

went to Prague. Before that I spent three years at the thea-

dimka come together? All gone now – that’s a shame.

tre in Ústí nad Labem with Karel Heřmánek and Pavel
Zedníček, and there we met Evald Šorm and Juraj Herz –

You don’t often come back to Pardubice.

which was another stroke of good fortune. Those were won-

As I said, I don’t have any family or friends here now.

derful years – we did pure theatre, undiluted by other media,

Sometimes I get invited to the ice hockey, or I some-

under some superb directors. Then came Prague – first the

times drop by if I’m on my way to play golf in Dříteč.

theatre, then film and television.

nálu na Stalince u pana Šilhána. Měl jsem v kapse dvě padesát, protože dvě koruny stálo stříhání a 50 haléřů byl tringelt,
a mašinka, kterou mě stříhal, vždycky studila. O kousek dál
stál hotel Grand s nádherným sálem, tam jsme, už jako starší,
chodili tančit. Poprvé jsem tam viděl Josefa Laufera, Ivone
Přenosilovou… Na opačné straně byl Žralok – úžasné lahůdky,
je tam ještě? A taneční restaurace na Jezírku v Tyršákách?
Taky ne? To je škoda.
Vracíte se sem ale poměrně zřídka.
Jak říkám, už nemám za kým. Občas mě pozvou, třeba na hokej. Nebo když jedu do Dřítče na golf, občas se tu zastavím.

So have you swapped your tennis racket for golf clubs?
I have to ask – did you ever want to tread the

Yes – after all, I’m a bit old for tennis now. And golf is won-

boards at the theatre here in Pardubice?

derful. I can smoke while I’m playing, and I can spend time

They offered me the role of Don Juan, which I’d played in

with people whose company I enjoy. So I put together

Prague under the director Jan Grossman. But as always,

a flight of people I want to play with, I walk 8 kilometres

I simply didn’t have time to do it. They even said I didn’t

through beautifully kept landscapes, and I enjoy every

have to rehearse, I could just come and do the performan-

minute of it. And in golf, age really is no barrier.

Vyměnil jste tenisovou raketu za golfové hole?
Definitivně. Co si budeme povídat, tenis už pro mě není. Golf
je dokonalý. Mohu při něm kouřit a mohu trávit čas s lidmi,
s nimiž je mi dobře. Postavím si flight z těch, se kterými chci
být, ujdu osm kilometrů nádhernou kultivovanou krajinou
a je mi fajn. A dá se hrát hodně dlouho.

Thank you for taking the time to chat with us.

Děkujeme za rozhovor.

ces – but I didn’t think that would be fair to the other cast
members.
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DOMINIK HAŠEK

Pardubický
hokej
mám stále
ve svém srdci
Dominik Hašek:
Pardubice ice hockey
is still dear to my heart

HOKEJ ICE HOCKEY
V loňském roce oslavil devadesáté
narozeniny, nikdy nesestoupil z nejvyšší hokejové soutěže a šestkrát
získal český mistrovský titul. On se
podepsal pod tři z nich, jeho jméno
zná celý hokejový svět a ve svém
rodném městě se stal legendou. Ano,
mnozí by i bez nápovědy v titulku
zřejmě poznali, že řeč je o klubu,
který v současnosti nese název HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice, a brankáři, který s tímto klubem spojil
významnou část své veleúspěšné
kariéry, Dominiku Haškovi. Právě držitel řady individuálních i týmových
trofejí, z nichž ční naganské olympijského zlato, se ochotně rozpovídal
o Pardubicích a klubu, ke kterému
má stále vřelý vztah.
Pardubice is known throughout the
Czech Republic (and beyond) for its
passionate love of ice hockey. The
city’s ice hockey club celebrated its
90th birthday last year. The club has
never been relegated from the top
flight, and it has won the national
league six times. One of Pardubice’s
all-time legends is the goaltender
Dominik Hašek, renowned throughout
the ice hockey world as “The
Dominator”. Hašek, who has recently
turned fifty, spent his formative
years with the club, winning three
league titles there before moving
on to a stellar career in the North
American NHL and helping the Czech
national team win the Olympic gold
at Nagano in 1998. We talked to
Dominik about his home town and the
club where he began his career.
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VŠE ZAČALO NA MAŤÁKU

IT ALL BEGAN ON A FROZEN LAKE

the home team’s bench, a bit further along towards the

Možná symbolicky jsou hokejové začátky Pardubic
i Dominika Haška spojeny s jedním místem – Matičním jezerem. Na tomto původně slepém rameni řeky
Chrudimky se v roce 1913 odehrál vůbec první hokejový zápas v Pardubicích a deset let nato se po něm začali prohánět hráči prvního zdejšího klubu, LTC Pardubice. O několik desítek let později je následovala i budoucí ikona nejen pardubického hokeje. „Na Maťák
jsme chodili s tátou. Já jsem byl v bráně a on na mě
střílel puky. Do branky mě to táhlo odjakživa, že bych
góly dával, to mě nikdy nenapadlo,“ vzpomíná s úsměvem Dominik Hašek.
Zatímco pardubický klub si na krytý stadion musel počkat celých 24 let, malý Dominik se na něj samozřejmě přesunul daleko dříve, už v šesti. A vzpomíná, jak v přípravce byli jeho prvními trenéry Luděk
Fibiger a Evžen Musil. „Dodneška mám schovanou
fotografii z té doby. Pamatuji si betony, brusle ,šlajfky’…,“ popisuje vybavení, v němž by současní rodiče
malého eléva do branky určitě nepustili. Sám podnikal
první hokejové krůčky, ale také jako fanoušek hltal
zápasy prvoligového týmu tehdejší Tesly. „Na hokej
jsem chodil s dědou. V kuchyni na mě střílel tenisákem, venku fotbalovým balonem, spolu jsme chodili
fandit. Moc dobře si pamatuji, že jsme seděli nad
střídačkou domácích trochu více v rohu,“ vypravuje
gólman, který v příštím roce oslaví kulaté padesátiny.
Byl konec 60. let a Dominik už tehdy špatně nesl
každou porážku svého milovaného klubu. „Pardubice
měly tenkrát průměrný tým. Když jsme prohrávali,
pravidelně jsem probrečel celou poslední třetinu.
Děda mi s sebou musel nosit velký bavlněný kapesník,“
usmívá se, když pátrá v paměti.

Hašek’s lifelong love of ice hockey began at Matiční Lake, which

corner.” This was back in the late 1960s, and young Dominik

used to be a meander of the Chrudimka river. Fittingly, it was

hated to see his beloved team lose. He remembers with

also at this spot that the history of Pardubice ice hockey began

a smile: “The Pardubice team was pretty average at that

– the first ever match in the city was played on the frozen

time. When we were losing, I used to cry through the whole

lake in 1913, and ten years later it became the home of the

of the final period. My granddad always had to bring a big

first local club, LTC Pardubice. Several decades later, the lake

cotton handkerchief just in case.”

„VE FOTBALE I HOKEJI JSEM SE CPAL DO BRÁNY“.
„I ALWAYS ENJOYED PLAYING IN GOAL“.
CHTĚL HRÁT ZA PARDUBICE A REPREZENTACI.
O NHL ANI NESNIL.
HE WANTED TO PLAY FOR PARDUBICE AND THE NATIONAL TEAM – HE DIDN‘T EVEN DREAM OF THE NHL.
V ZÁMOŘÍ SI UTAHOVALI Z JEHO STYLU.
TEĎ HO UVEDOU DO SÍNĚ SLÁVY.
IN THE NHL THEY USED TO MAKE FUN OF HIS STYLE,
BUT NOW HE‘S IN THE HALL OF FAME.
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witnessed the beginnings of an amazingly successful career.
Hašek remembers: “My dad used to take me there. I would be

A STAR-STUDDED TEAM

in goal, and he would shoot pucks at me. I always wanted to

In 1973 the club’s fortunes changed for the better, when

be a goalie – I was never really interested in scoring goals.”

Tesla won its first ever league title. The team was packed

„Když Pardubice prohrávaly, pravidelně jsem
jako malý probrečel celou poslední třetinu.“
„When we were losing, I used to cry through
the whole of the final period.“
The Pardubice club had to wait a further 24 years before

with talent, starring an attacking line of Martinec – Novák –

it could move into a covered ice stadium, but the young

Šťastný, supported by the outstanding Jiří Crha in goal. Hašek

Dominik started playing there at the age of six. He remembers

remembers this star-studded team fondly, recalling: “I didn’t

his first coaches, Luděk Fibiger and Evžen Musil: “I still have

need my granddad’s handkerchief any more. I always hoped

photos from those early days. I remember the equipment –

that Jiří would play well in goal and the attacking line would

we still used the old-style skates and pads.” He was always

score plenty of goals – we had the best attacking trio in the

a passionate supporter of the city’s top-flight ice hockey

league. Like lots of young boys I used to collect autographs –

team (which at that time was known as Tesla Pardubice).

I still have Martinec’s autograph today.”

“I used to go to the games with my granddad. My dad worked

At that time the young Dominik never even dreamed

in Příbram, so he was only home at weekends – that’s why it

that one day he would be the one signing autographs – his

was mainly my granddad who supported me in my sporting

real passion was supporting his club. “I hardly ever missed

efforts. We used to play with a tennis ball in the kitchen,

a game. Whenever I was grounded because of school, it

or outside with a football – and we’d go to league games

was terrible. I listened to our away games on the radio.

together. I still remember where we sat – more or less above

But back then I never thought that one day I’d be good

HOKEJ ICE HOCKEY

Mým městem
i klubem jsou Pardubice
Pardubice is my city
and my club
enough to play for the first team. I was only twelve or so,
and all that was still in the future.”
A couple of years later Dominik helped his club to win the
youth league, and it was quickly becoming clear that he had
a good chance of making a career in pro hockey. “But even then
I kept my feet firmly on the ground. I wanted to play for Pardubice, and if possible to get into the national team. I never even
dreamed of playing in the NHL.” Of course, the rest is history – as
we know, Hašek’s unorthodox style lit up the prestigious North
American league for many wonderful years. But it’s clear from
our chat that his heart is still back home in Pardubice. “Pardubice
and ice hockey simply belong together. For me, that was my main
ambition – to represent my city and my club. And although I live
mainly in Prague today, Pardubice will always be a part of me.”

COACHING THE TEAM TO SUCCESS
Of course, ice hockey is about much more than just the rink,
the stadium and the trophy cabinet. Above all it’s about people – those out on the ice, on the bench, in the grandstands,

MISTROVSKÝ POHÁR V PARDUBICÍCH ZVEDL TŘIKRÁT.
DOMINIK WON THREE LEAGUE TITLES IN PARDUBICE.

OD KAPESNÍKU K MARTINCOVI
V roce 1973 už ale nebylo kapesníku třeba. Radost hokejových Pardubic propukla naplno, když Tesla získala svůj
první mistrovský titul. V útoku zářila hvězdná trojice
Martinec – Novák – Šťastný, v bráně exceloval Jiří Crha.
„To už jsem samozřejmě nebrečel,“ směje se Dominik Hašek a vzpomíná na tehdejší mužstvo, jehož členové se
nesmazatelně zapsali do historie pardubického hokeje:
„Vždy jsem doufal, že Jirka bude dobře chytat a kluci se
v útoku prosadí, byla to nejlepší trojice v lize. Jako spousta dalších kluků jsem tehdy sbíral podpisy a třeba Martincův mám dodnes,“ chlubí se cennou trofejí.
Sám jich později rozdal nesčetně, v té době však takové
ambice rozhodně neměl. „Jako fanoušek jsem nemohl vyne-

NA PARDUBICKÝ „ZIMÁK“ NEDÁ DOMINIK HAŠEK DOPUSTIT.
DOMINIK HAŠEK LOVES PARDUBICE‘S ATMOSPHERIC
ICE STADIUM.
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HOKEJ ICE HOCKEY
chat jediný zápas. Když jsem měl občas kvůli škole zaracha
a nesměl jsem jít, byla to hrůza. Venkovní zápasy jsem poslouchal v rádiu. Tehdy jsem nevěřil, že bych mohl být tak
dobrý jako ostatní kluci a chytat za áčko. To přišlo postupně,
ale třeba ve dvanácti letech bych na to ani nepomyslel,“ říká.
Když o pár let později vychytal svému klubu dorostenecký titul, už byly ovšem takové plány na místě. „Ani v tu
chvíli jsem ale nelétal v nějakých hokejových oblacích.
Chtěl jsem hrát za Pardubice, vyhrát s nimi titul, případně
se dostat do národního týmu. O NHL jsem tenkrát ani nesnil,“ zmiňuje poprvé zámořskou soutěž hráč, který si ji dokázal i přes svůj neortodoxní brankářský styl podmanit.
A je naprosto patrné, že na hokejové začátky doma vzpomíná daleko emotivněji. „Pardubice a hokej k sobě neodmyslitelně patří. Taky pro mě byl hokej sportem číslo jedna
a myslel jsem jen na to, jak v něm co nejlépe reprezentovat
svoje město a svůj klub. Přestože teď žiju převážně v Praze, tyhle pocity ve mně zůstanou do konce života.“

NA TITULY SE SEKEROU
Je jasné, že hokej není jen o stadionu, brankách a vitríně
s trofejemi. Tvoří jej především lidé, ať už stojí na ledě,
na střídačce, nebo sedí v hledišti či v kanceláři. Řada z nich
má samozřejmě své nesmazatelné místo i ve vzpomínkách
Dominika Haška. „Každý trenér mi něco dal, ale prim hrál
Horymír Sekera,“ připomíná kouče, jehož jméno je také vyvěšeno pod stropem pardubické haly a který dovedl zdejší
tým k prvním dvěma historickým titulům. Při zisku toho
druhého, v roce 1986, už stál v bráně mladý a talentovaný
Hašek. „Pana Sekeru jsem znal už z dorosteneckých let jako
ryzího praktika. Když něco řekl, tak to tak bylo a tečka! Jakmile na mě houknul, okamžitě jsem poslechl,“ vypráví s respektem hráč, kterého později vedla světová trenérská esa.
A není divu. Vždyť to byl právě trenér Sekera, který měl lví
podíl na vybudování mládežnické základny, jež pak vyprodukovala spoustu skvělých hráčů pro ligový tým i pro reprezentaci. „Někteří kluci odešli na vojnu, jiní se vrátili. Tým se postupně stavěl, byli jsme na špici. Měli jsme obrovskou motivaci – titul, na který čekaly celé Pardubice. Generace, která vyhrála ten první, odešla a my jsme tu byli od toho, abychom
na ni navázali. Jsem rád, že se to povedlo. Devadesát procent
týmu byli odchovanci, určitě jsme byli a máme být na co hrdí,“
hovoří nadšeně o úspěšném období a zmiňuje třetí mistrovský titul, který svým Pardubicím pomohl získat v roce 1989.
Rád vzpomíná i na partu, která se ve vítězném týmu vytvořila: „Rozuměli jsme si i mimo led. S Frantou Musilem, Milošem Hrubešem, Jiřím Jiroutkem a Martinem Střídou jsem
byl v jednom týmu od šesti let, prošli jsme si společně úplně
vším. Každý den jsme byli spolu na stadionu, spolu jsme vyhrávali. Pak se k nám přidali Otakar Janecký, Jiří Šejba a další
borci. To jsou všechno kluci, kteří se hodně zasloužili o pardubický hokej,“ vzdává hold svým někdejším spoluhráčům.
Jemu samotnému pomohly pardubické úspěchy nastartovat veleúspěšnou zahraniční i reprezentační kariéru.
A v době, kdy už většina jeho vrstevníků odpočívala v za-
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SPECIÁLNÍ HELMA S KOŠÍKEM K NĚMU PATŘILA CELOU KARIÉRU.
THROUGHOUT HIS CAREER HE WAS KNOWN FOR HIS DISTINCTIVE HELMET.
or in the backrooms and offices. Hašek has fond memories

Hašek recalls the team spirit and camaraderie among the

of many of the coaches who guided him in his career: “Each

title-winning side. “We weren’t just teammates – we were

of my coaches taught me plenty, but the best of all was

all good friends off the ice as well, and we still are today.

Horymír Sekera.” Sekera is an honorary member of the club’s

I played in the same team as Franta Musil, Miloš Hrubeš,

hall of fame, having led the team to its first two league

Jiří Jiroutek and Martin Střída from the age of six – we’ve

titles. During the second title-winning season of 1985-6,

been through everything together. We won together, we lost

Dominik was a firm fixture in goal. He remembers Sekera

together. Then we were joined by Otakar Janecký, Jiří Šejba

with respect and admiration: “Mr Sekera coached me in the

and others – they all did such a lot for Pardubice hockey.”

youth teams too, and his word really was the law. When he
told you to do something, you did it!”
And no wonder – Sekera played a key role in building
the Pardubice club’s much-admired youth system, which
produced many talented players for the first team and
the Czech national side. Hašek looks back fondly on this
era in the club’s history: “Some of the lads went off to
do their military service, and others returned. The team
was assembled piece by piece, and we were all desperate
to win the club’s next title. The first title-winning team had
retired, and it was up to us to follow in their footsteps.
It was a wonderful achievement – ninety percent of the
players were home-grown, and we were all incredibly proud
to be playing for our city.” The team won two titles within
three seasons (1987 and 1989).

NA JIŽNÍ TRIBUNĚ JSOU PODLE DOMINÁTORA
NEJLEPŠÍ FANOUŠCI NA SVĚTĚ.
HAŠEK SAYS THE FANS ON THE SOUTH SIDE
OF THE STADIUM ARE THE BEST IN THE WORLD.

Hašek’s success with his hometown club helped him to
launch a stellar career in the NHL and the Czech national
team. At an age when most of his peers had retired to
enjoy a well-earned rest from the ice, he returned to his be-

PARDUBICE MAJÍ UŽ ŠEST MISTROVSKÝCH TITULŮ.
THE PARDUBICE CLUB HAS WON SIX LEAGUE CHAMPIONSHIPS.
slouženém hokejovém důchodu, se do svých milovaných
Pardubic vrátil, aby pro ně znovu vychytal ligový primát. Jeho jméno se tak objevuje hned na třech mistrovských pohárech ze šesti, které se dosud podařilo Pardubicím získat.

JIH JE NEJLEPŠÍ, NA ZIMÁKU I V ARENĚ
Vraťme se raději ještě na zimní stadion, kam chodil malý
Dominik fandit s dědečkem. Je, a není to ten samý, který
stojí v Pardubicích u Labe dnes. Původní hala prošla řadou
rekonstrukcí a dostaveb a aktuálně nese honosný název
ČEZ Arena. „Já na pardubický stadion nedám dopustit, už
jen ta poloha přímo v centru města je úžasná. Když jsem
šel z domu pomalu, byl jsem na něm za čtvrt hodiny, když
běžel, tak za pět minut. Stadion sice patří ke starším, ale
má své kouzlo,“ říká dnes muž, kterého si zejména zámořští fandové pamatují pod přezdívkou Dominátor.
„Desetitisícová hala je pro Pardubice ideální. Ano, jsou
zde sloupy a člověk se za nimi musí naklánět, aby viděl,
ale i ty k Pardubicím prostě patří. A ty pohledy z balkónu,
nikde ve světě jsem se nesetkal s krásnějšími,“ pokračuje
v superlativech. „Co se týče hokejové atmosféry, je bezkonkurenčně nejlepší v republice!“
Ti nejvěrnější a nejhlasitější fandové se už tenkrát scházeli na pověstné Jižní tribuně. „Vzpomínám na takovou hezkou tradici, kdy fandové na Jihu při zápasech zapalovali prskavky. Vzhledem k mnoha propáleným bundám a stížnostem
vydržela jen jednu sezonu, ale bylo to moc fajn.“ A byla to
také Jižní tribuna, která mu nejvíce aplaudovala v prosinci
minulého roku, kdy byl jeho dres slavnostně zavěšen pod
strop haly. Žádný další hráč Pardubic už dres s tímto číslem
v budoucnosti neoblékne a Dominik Hašek se definitivně
a oficiálně zařadil mezi legendy pardubického hokeje.
„Bylo to nádherné. Na ledě jsem toho zažil spoustu,
ale v tuto chvíli mi běhal mráz po zádech. Moc si vážím
toho, že můžu být součástí historie hokejového klubu
v hokejovém městě a prostřednictvím toho dresu pod stropem i součástí zdejší nádherné haly,“ svěřuje se se svými
pocity gólman, který se podobných poct dočkal (a dočká)
i v Buffalu, kde sbíral své první velké zámořské úspěchy.
Jsou to však Pardubice, kam se tak rád nejen za hokejem vrací. „Jezdím tak na tři zápasy ročně přímo do Pardubic, a pokud hrají na Slavii nebo na Spartě, také se zajdu podívat. Dá se tedy říci, že vidím takových šest sedm
utkání za sezonu. Na víc není bohužel čas. Ale jak říkám,
pokud mohu, tak si zápas pardubických hokejistů nenechám ujít. Pardubice mám stále v srdci a fandím jim,“
uzavírá příjemný rozhovor na téma pardubický hokej
slavný brankář Dominik Hašek. A my doufáme, že jsme se
na toto téma nebavili naposledy. Kdo ví, třeba nám současní hráči už v této sezoně připraví historicky sedmou
mistrovskou radost, o kterou se budeme moci podělit.

loved Pardubice and helped the city’s team to yet another

a nice tradition – the fans on the south side used to light

league title in 2010. That means he has figured in three of

sparklers during the games. For some reason it only lasted

the club’s six league titles – making him a true club legend.

one season, but it was great.” And it was the south-siders

A GREAT STADIUM WITH A MAGICAL
ATMOSPHERE

who gave Dominik the loudest ovation in December of last
year, when his jersey was ceremonially hung from the roof
above the ice. His number will never again be worn by an-

But that takes us almost up to the present day, and there’ll

other Pardubice player – he is officially one of the greatest

be plenty of opportunities to talk about that another time.

legends in the club’s hall of fame.

So instead we decide to chat about the ice stadium, where

Hašek received a similar honour from his NHL club

Dominik and his grandfather used to go and watch the team

Buffalo, but the ceremony in Pardubice was one of the

all those decades ago. Situated on the banks of the Labe, the

highlights of his career: “It was a wonderful moment.

stadium – now known as the ČEZ Arena – has undergone

I’ve experienced pretty much everything on this rink, but

some major changes and improvements since those days. But

a shiver went up my spine when they hung up my jersey.

it’s still close to Hašek’s heart: “It really is a superb place to

I feel very privileged to be a part of the history of a great

watch hockey. I love the location, right in the heart of the city.

club from a great hockey city – and for my jersey to be

Walking slowly, it took me 15 minutes to get there from home.

a permanent part of a great stadium.”

Running, I was there in just 5 minutes. It’s one of the older

Throughout his career the Pardubice club has remained

Czech ice stadiums, but it still has a magical atmosphere, and

his first love, and he regularly returns to the city. “I gener-

the various reconstructions haven’t taken that away.”

ally go to two or three games a year in Pardubice, and if

“A capacity of ten thousand is ideal for Pardubice. Yes, there

the club’s playing away at one of the Prague teams, then

are pillars and they obscure the view for some spectators, but

I go there as well. Most seasons I see around six or seven

they’re simply part of the stadium’s unique character. And the

games – unfortunately I don’t have time for more. But as

view from the balcony! I’ve never seen a more beautiful view

I say, I make time to watch Pardubice whenever I can.”

anywhere in world hockey. And then there’s the atmosphere –

Hašek has a busy schedule, and he has to hurry off now –

it’s by far the best atmosphere anywhere in the Czech league.”

but we hope to chat to him again in the future. Who knows

The hard core of loyal fans used to gather in the
legendary south stand. “I remember they started up

– perhaps the current team will win the club’s seventh title
this year, and we’ll be able to celebrate it together!

| BOHATÁ HISTORIE A TRADICE | VĚRNÍ FANOUŠCI A NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ NÁVŠTĚVY |
| KVALITNÍ MLÁDEŽNICKÁ ZÁKLADNA | ČEZ ARENA PŘÍMO V SRDCI MĚSTA |
| PARDUBICE – NEJHOKEJOVĚJŠÍ MĚSTO V ČESKÉ REPUBLICE |
| RICH HISTORY AND TRADITION | LOYAL FANS AND THE
HIGHEST ATTENDANCES IN THE COUNTRY | EXCELLENT YOUTH
SYSTEM | STADIUM IN THE HEART OF THE CITY | PARDUBICE –
THE ICE HOCKEY CAPITAL OF THE CZECH REPUBLIC

www.hcpce.cz
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Gočárova stopa v Pardubicích
Gočár’s mill – a Pardubice icon

Když si mladého, sotva třicetiletého architekta Josefa Gočára
vybrali bratři Winternitzové pro realizaci svého ohromného
mlýna na břehu řeky Chrudimky, jistě netušili, že tato unikátní
stavba bude dlouhá desetiletí vzbuzovat zájem všech občanů
i návštěvníků Pardubic.
When the Winternitz brothers commissioned the young architect
Josef Gočár to design a huge mill on the banks of the Chrudimka
river, they could not have guessed that this unique structure
would eventually become one of Pardubice’s best-known buildings.
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Na její stavbě je patrný vliv Gočárova učitele, věhlasného architekta Jana Kotěry. Cihlová budova s výraznými kobercovými ornamenty na fasádě však byla
původně pouze levou částí současné stavby.
Vše se změnilo v roce 1919, kdy, jak se píše v protokolu, „dne 20. 6. 1919 kolem 9 h večer vypukl
ve mlýně v oddělení zvaném „aspirace“ náležejícím
firmě Bratří Winternitzův Pardubicích oheň, který se
s velkou rychlostí na celý střední trakt mlýna rozšířil
a celé zařízení jakož i velkou zásobu obilnin zničil. Dle
výpovědi v tomto mlýně zaměstnaného mládka Jana
Herbsta z Pardubic Na Haldě č. 196 a pomocného
dělníka Františka Jirouta z Pardubic čís. 370, kteří při
vzniku požárů se nacházeli v mlýnské apiraci, spozo-

AUTOMATICKÉ MLÝNY GOČÁR‘S MILL
rovali tito ve filtru záblesk ohně a ihned spěchali
oheň z vodovodu uhasiti, což jim bylo však znemožněno, jelikož vodovod (hydrant) byl uzavřen.“
Tedy nic nového pod sluncem. Kvůli požáru byl
však architekt investory znovu povolán a po přestavbě vznikla současná unikátní podoba stavby. Prý byla
původně inspirována krematoriem v německém
Hagenu, prý přestavba s půlkruhovým rampouchem
spojujícím obě části stavby byla inspirována Ištařinou bránou v Babylonu, prý byl Gočár vybrán pouze
díky známostem svého otce. Zkrátka samá prý. Pravdu zahalil čas. To však nic nemůže změnit na unikátnosti stavby, která dodnes tvoří jednu z dominant
Pardubic a byla v roce 2008 konečně zapsána do seznamu nemovitých památek. Na konci května tohoto
roku se Gočárovy Automatické mlýny staly Národní
kulturní památkou. Rozšířily tak řadu výjimečných
technických památek v České republice.
Josef Gočár byl také autorem Anglobanky, nyní
Komerční banky, nepřehlédnutelné budovy hotelu
Grand a okresního úřadu na protější straně náměstí
Republiky. Každá z těchto staveb by si zasloužila samostatný článek, přestože v seznamu významných
Gočárových realizací bývají jen zřídka jmenovány.
Historie a budoucnost Winternitzových mlýnů je obšírně popsaná ve skvělém stavebněhistorickém průzkumu, který nedávno vypracoval František Václavík.
.

JOSEF GOČÁR „PARDUBÁK“

O Josefu Gočárovi bylo napsáno snad opravdu všechno.
Žák Jana Kotěry a zakladatel české moderní architektury

The style of the mill is clearly influenced by Gočár’s
teacher, the world-renowned Czech architect Jan
Kotěra. Built in brick, with prominent ornamental patterning on its façade, the mill was partly rebuilt after
a devastating fire in 1919.
A report from that year tells the story: “On 20
June, around 9 p.m., a fire broke out in the filtration
department of the Winternitz Brothers mill in Pardubice. The blaze spread quickly to the entire central
tract of the mill, destroying the facility and a large
quantity of grain. According to statements by two
mill employees, Jan Herbst (address Pardubice,
Na Haldě, no. 196) and František Jirout (address Pardubice, no. 370), who were in the filtration plant when

the fire broke out, they saw a flash of flame in the
filter and immediately rushed to extinguish the fire;
however, this proved impossible, as the hydrant valve
was closed.”
After the fire, the Winternitz brothers hired Gočár to
re-build the mill – and it was this new design that gave
the current building its unique character. Some say it
was inspired by a crematorium in Hagen, Germany.
Others claim that the prominent arch linking the two
parts of the building was modelled on the Ishtar Gate
in Babylon. Or that Gočár was only hired because of his
father’s influence. We will never know for sure – the
truth has been covered up by the sands of time. But
none of that can take away the unique and distinctive
character of the mill as it stands today – one of Pardubice’s most iconic landmarks, finally listed as a protected
heritage site in 2008. At the end of May 2014 Gočár’s
mill was declared a National Cultural Monument, joining
the ranks of the Czech Republic’s most remarkable
technical and industrial heritage sites.
Besides the mill, Josef Gočár also left his mark on
Pardubice with three other important buildings – the
Anglobanka (today home to a branch of Komerční
Banka) and two buildings facing each other across
Náměstí Republiky square – the Grand Hotel and the
district authority offices. Each of these would deserve
an article all of its own, yet they remain somewhat
neglected by architectural historians. If you would
like to learn more about the history and future of the
Winternitz mill, you can read František Václavík’s recent book on the subject.

OD KVĚTNA 2014 JSOU AUTOMATICKÉ MLÝNY NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU.
THE MILL WAS DECLARED A NATIONAL CULTURAL MONUMENT IN MAY 2014.
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PODOBA MLÝNŮ PRÝ NAŠLA INSPIRACI
V HAGENSKÉM KREMATORIU.
THE MILL WAS APPARENTLY INSPIRED BY
A CREMATORIUM IN HAGEN.
byl prohlášen nejlepším českým architektem 20. století
a stál u zrodu několika architektonických směrů. Jeho
realizované stavby nemohou chybět v žádné knize
o moderní architektuře! Jen namátkou je třeba připomenout Dům U Černé Matky Boží v Celetné ulici v Praze
a lázeňský pavilon v Bohdanči, který dnes nese jeho
jméno. Tyto stavby jsou nejčastěji citovány, píše-li se
o kubismu, architektonickém slohu, u jehož zrodu stál
s architektem Pavlem Janákem v období před první světovou válkou.
Hned po válce oba architekti opustili tento typicky
český sloh, který se nesetkal s dalším zájmem investorů, a s velkým nadšením propagovali další českou specialitu – rondokubismus. Gočár realizoval honosnou
budovu Legiobanky, a je symbolické, že se pro tuto naši variantu stylu art deco dnes ustálil přesnější název
„styl Legiobanky“, přestože Janákovo pardubické krematorium má s Gočárovou Legiobankou na první pohled jen málo společného.
Česká architektura ani Josef Gočár však nemohli
zůstat na místě a například kostel svatého Václava
v pražských Vršovicích je skvělou ukázkou toho, jak
snadno a elegantně se architekt vyrovnal s nastupujícím funkcionalismem. Je velká škoda, že Josef Gočár
přežil druhou světovou válku jen krátce a zemřel
ve věku pouhých 65 let. Jeho hrob na vyšehradském
Slavíně nemůže nahradit jeho možný příspěvek k poválečné architektuře, která se v naší zemi začala vyvíjet mnohdy nepříliš žádoucím směrem. Nemělo by se
totiž zapomínat, že byl i významným teoretikem a pedagogem a úspěšně působil též jako rektor Akademie
výtvarných umění.
Proč však tohoto architekta, od jehož úmrtí brzy
uplyne 70 let, připomínáme v časopise, který je věnován Pardubicím? Nejen proto, že Karel Čapek se prý
o něm a Ladislavu Machoňovi vyjadřoval jako o „architektech z Pardubic“ a že on sám se prý kolegům jako
Pardubák představoval. Josef Gočár se narodil v Semíně
u Přelouče a rodina se brzy přestěhovala do nedaleké
Bohdanče, kde si pronajali pivovar. Gočár v Pardubicích
nikdy nebydlel, ale navštěvoval místní reálku, kde ostatně studovali i další architekti, kteří později zanechali
významnou stopu v pardubickém stavitelství. Mluvíme
především o Karlu Machoňovi a Františku Roithovi. Málo se ovšem ví, že se Gočár po ukončení školy v Pardubicích vyučil zlatníkem. Přišli jsme tak možná o mnoho
krásných secesních šperků, ale díky iniciativě tehdejšího ředitele mu později otec umožnil studium na výtvarné škole, kterou začal studovat až ve 22 letech.
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JOSEF GOČÁR
– A PARDUBICE GREAT
It’s hard to know what more can be said about Josef
Gočár. A student of the great Jan Kotěra, Gočár is
considered the founder of Czech modern architecture, and is commonly rated as the finest Czech architect of the 20th century. No book on modern architecture is complete without a mention of Gočár’s
work. His distinctive style can be admired in the renowned “Black Madonna” building in Prague’s Celetná
Street, or at the spa building in Bohdaneč (which
bears his name). These are perhaps the purest examples of Cubist architecture – a revolutionary new
Czech style developed by Gočár (along with his colleague Pavel Janák) in the years before the First
World War. After the war the Cubist style fell out of
favour with investors, so both architects developed
a new style known as Rondocubism – a distinctively

Czech interpretation of Art Deco. Gočár’s Legiobanka
building in Prague became such a well-known example of the style that Rondocubism is sometimes
known as “Legiobanka style” – though at first sight
Gočár’s imposing bank appears to have little in common with another iconic Rondocubist structure,
Janák’s crematorium in Pardubice.
Gočár never stopped innovating, bringing fresh
impulses to Czech architecture in designs such as
the Church of St Wenceslas in Prague’s Vršovice district – a superb example of how Gočár elegantly incorporated the burgeoning Functionalist style into
his own architectural idiom. This immensely talented
architect died at the age of just 65, shortly after the
end of the Second World War, and he is buried at
Prague’s Vyšehrad cemetery, among many other
great names from Czech history. It is a shame that
he was unable to continue his work in the post-war

NA STAVBĚ JE PATRNÝ VLIV GOČÁROVA UČITELE JANA KOTĚRY.
THE INFLUENCE OF GOČÁR‘S TEACHER JAN KOTĚRA IS CLEARLY VISIBLE.
years, when Czech architecture took a problematic
turn; his influence as a teacher (he was a Rector of
the Prague Academy of Fine Arts) might have helped
steer it in a more positive direction. So why are we
featuring this architect, almost 70 years after his
death, in a magazine about Pardubice? Well, it’s because Gočár always saw Pardubice as his home town
– indeed, the great Czech writer Karel Čapek used to
refer to him (and his colleague Ladislav Machoň) as
“the architects from Pardubice”. Josef Gočár was

born in Semín near the town of Přelouč; his family
then moved to nearby Bohdaneč, where his father
rented a local brewery. He never actually lived in Pardubice, but he attended school here – alongside two
other architects who left an indelible trace on the
city, Ladislav Machoň and František Roith. It is not
widely known that Gočár did his apprenticeship as
a goldsmith in Pardubice, before switching direction
at the age of 22 to study at Prague’s Academy of
Arts, Architecture and Design.
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Vítejte v hlavním

městě smíchu

Welcome to the capital city of laughter

O Pardubicích se říká, že jsou městem perníku, koní, sportu. Jednou
do roka se však stávají hlavním městem smíchu. A proč právě Pardubice?
Mají krásné divadlo s nápaditými a pracovitými lidmi i úžasným publikem
a hlavně, mají divadelní přehlídku, při níž se diváci smějí a chechtají tak
silně, až se krásná secesní budova otřásá v základech.
Pardubice is well-known for its gingerbread, its horses, and its passion
for sport. But once a year the city also becomes the capital of
laughter. Why Pardubice? Well, it can boast a beautiful theatre with
a creative and energetic ensemble, wonderful audiences, and an annual
theatre festival where the historic building shakes with merriment.
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Počátkem roku totiž „svezou“ do pardubického divadla
soubory z celé republiky to nejlepší, co se v uplynulém
roce na české divadelní scéně v kategorii komedií urodilo, aby svou tvorbu představily na Grand festivalu smíchu. A pokud platí, že smích léčí, jsou pardubičtí příznivci divadla těmi nejzdravějšími diváky v celé republice.
Mohou totiž celý týden vybírat mezi inscenacemi oblastních i pražských divadel tu divácky nejzdařilejší
a báječně se přitom bavit.
„Festival smíchu připravujeme již po patnácté.
A i když se při prvních ročnících mnozí tvářili nedůvěřivě, vydobyl si své místo jak mezi odborníky, tak mezi diváky. Každoročně jsou všechna představení, nejen ta

DIVADLO THEATRE
DIVADELNÍ PRKNA HOSTÍ ŠPIČKOVÉ ČESKÉ HERCE.
TOP CZECH ACTORS ON PARDUBICE‘S GREAT STAGE.

soutěžní, dlouho dopředu vyprodána a hlavně, na divá-

The Grand Festival of Laughter is held in the early part

cích je vidět, že se náramně baví. To je pro nás to nej-

of the year and showcases a selection of the best comedy

větší zadostiučinění,“ řekl Petr Dohnal, který stojí v čele

productions from the Czech theatrical scene over the pre-

Východočeského divadla Pardubice již 15 let.

vious 12 months. If laughter really is the best medicine,

A nutno říci, že v Pardubicích to mezi městským di-

then Pardubice’s theatre-goers must be the healthiest

vadlem a jeho diváky již léta souzní. Roční předplatné

audiences in the country! The week-long festival offers

se v mnoha rodinách dědí z generace na generaci, abo-

a unique opportunity for comedy fans to see wonderful

nentky, byť „pohádkové“, tu mají už malé děti, předpro-

performances by theatres from all over the country.

dána jsou i místa na veřejné generálky. Není tedy divu,

Petr Dohnal has been the Director of the city’s East

že v divácké návštěvnosti zaujímá pardubické divadlo

Bohemian Theatre for the past 15 years, and the festival

v rámci ČR první příčku mezi jednosouborovými regio-

would not exist without him: “The next Festival of Laughter

nálními divadly! Může se chlubit více než 100 tisíci ná-

will be the fifteenth in a row. In the early years we had

vštěvníky ročně i tím, že jako organizace zřizovaná

our doubters, but the festival has won a firm place in the

a dotovaná městem ročně pokrývá zhruba 34 procent

hearts of critics and theatre-goers alike. All the perform-

nákladů z vlastních výnosů.

ances are sold out well in advance, and the audiences have

Divadlo s více než staletou tradicí má na čem sta-

a wonderful time. That’s the most satisfying thing for us.”

vět. Na jeho prknech začínaly takové herecké osobnosti

Pardubice’s theatre has been a much-loved city

jako Slávka Budínová, Josef Vinklář, Miroslav Macháček,

institution for many years. Season tickets are often

Blanka Bohdanová, Petr Haničinec, Jana Štěpánková, Ji-

passed down from generation to generation, there are

ří Hrzán, Pavel Landovský, Josef Somr, Věra Galatíková,

special children’s season tickets for performances of

Jiří Císler, Jiří Kodet, Gabriela Wilhelmová, Milan Sand-

fairy-tales, and many theatre-goers even pay to attend

haus a další. Ani dnes nemá pardubická scéna nouzi

dress rehearsals. It’s no wonder that audience numbers

o kvalitní herce, řada z nich se každoročně dostává

in Pardubice are the highest of any regional theatre of

do širší i užší nominace na Ceny Thálie. Ladislav Špiner

its type! With annual attendances topping 100,000, the

je i držitelem Ceny Thálie 2010 pro činoherce do 33 let.

theatre manages to cover 34 percent of its costs from

V loňském roce se navíc divadlo rozhodlo jít cestou výchovy vlastních talentů a založilo Mladé divadelní stu-

ticket sales; the rest of the budget consists of subsidies
from the city.

dio LAIK pro děti a mládež.
Pardubické divadlo uvádí kolem osmi premiér ročně,
v současné době má v repertoáru 17 inscenací. Mísí se
v něm klasika se současnou dramatickou tvorbou, sa-

Founded over a century ago, the East Bohemian

VČD UVÁDÍ KOLEM OSMI PREMIÉR ROČNĚ.
THE THEATRE PERFORMS AROUND EIGHT PREMIERES
EVERY YEAR.

Theatre has a rich tradition. Many actors who began their
careers treading the boards in Pardubice later went on
to build stellar careers on the national stage – Slávka
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DIVADLO THEATRE
mozřejmě nechybí muzikály. Jako první v České republice například pardubické divadlo nastudovalo muzikál
Pokrevní bratři, v české premiéře uvedlo i řadu inscenací, naposledy detektivku Agathy Christie Poslední ví-

EXTERIÉR I INTERIÉR DIVADLA PATŘÍ
KE KLENOTŮM MĚSTA.
THE THEATRE IS ONE OF PARDUBICE‘S
ARCHITECTURAL GEMS – BOTH INSIDE AND OUT.

kend. V současné době má pardubické divadlo na repertoáru tři muzikály, v červnu příštího roku pozve své di-

Budínová, Josef Vinklář, Miroslav Macháček, Blanka

váky na další – Limonádový Joe, který bude mít premié-

Bohdanová, Petr Haničinec, Jana Štěpánková, Jiří Hrzán,

ru na venkovní scéně v amfiteátru na vyhlídce hradu

Pavel Landovský, Josef Somr, Věra Galatíková, Jiří Císler,

Kunětická hora, kde herci v letních měsících pravidelně

Jiří Kodet, Gabriela Wilhelmová, Milan Sandhaus… the list

hrají. V této sezoně divadlo divákům nabídne lehce mor-

goes on. Today the theatre’s ensemble is packed with

bidní současnou komedii Lháři, Brechtovu legendu o od-

excellent performers, who are regularly nominated for

vaze a lásce Kavkazský křídový kruh, divadelní ztvárnění

the prestigious national Thálie Awards; in 2010 Ladislav

světoznámého Singerova románu Kejklíř z Lublinu, ro-

Špiner won the overall award for actors under 33 years

mantickou „duchařskou“ komedii Mezi nebem a zemí

of age. Last year the theatre decided to open its own

a psychologické drama o partnerských vztazích Duše –

theatre studio for children and young people – a long-

krajina širá. Na komorní Malé scéně ve dvoře divadlo

term project which will nurture home-grown talent. The

uvede básnické intimní drama Lenky Lagronové Po pláči

theatre performs around 8 premieres every year, and

smích a Albeeho sondu do manželských vztahů Kdo se

currently has 17 productions in its repertoire – a bal-

bojí Virginie Woolfové. Na své si přijdou také nejmladší

anced mixture of classics, modern drama, and of course

návštěvníci divadla, pro které herci nazkouší úsměvný

musicals. Czech premieres given by the theatre have

biblický příběh Tučňáci na arše.
Pardubice mají báječné diváky, kteří své divadlo milují.

included the musical Blood Brothers and a play based on

Když na Štědrý večer 2001 ředitel divadla vyhlásil veřej-

the theatre’s repertoire includes three musicals, with

of Kunětická Hora castle – a favourite venue for summer

nou sbírku na pořízení slavnostní opony pro čerstvě zre-

a fourth planned for June of next year – an adaptation of

evening performances. This season Pardubice’s theatre-

konstruované divadlo, ani se mu nesnilo, že replika Urba-

the much-loved Czech Western-style parody Lemonade

goers can look forward to Anthony Neilson’s contempo-

novy opony, která shořela v roce 1931, bude do roka viset.

Joe, which will be premiered at the outdoor amphitheatre

rary dark comedy The Lying Kind, Bertolt Brecht’s legend

Agatha Christie’s detective novel The Hollow. Currently

Pardubické divadlo uvádí kolem osmi premiér ročně, v současné době má v repertoáru 17 inscenací.
The theatre performs around 8 premieres every year,
and currently has 17 productions in its repertoire.

of love and courage The Caucasian Chalk Circle, a stage
version of Isaac Bashevis Singer´s The Magician of Lublin,
Pam Valentine’s romantic “ghost comedy” Spirit Level,
and Arthur Schnitzler’s psychological drama Far and
Wide. The chamber theatre ensemble will perform Lenka
Lagronová’s intimate poetic drama After Tears, Laughter
and Edward Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf? Children will be able to look forward to Penguins on the Ark,
a comic adaptation of a Bible story.
Pardubice’s audiences are renowned for their passionate support of their “home” theatre. At Christmas
in 2011, when director Petr Dohnal announced a public
collection for an ornate new curtain to be installed in the
newly reconstructed auditorium (a replica of an original
curtain destroyed by fire in 1931), he could never have
dreamed that Pardubice’s citizens would donate over
a million crowns in less than a year. In 2006, another
public collection allowed the theatre to buy a beautiful
Art Nouveau-style chandelier; the chandelier had featured
in the original century-old design by the architect Antonín
Balšánek, but it was never made due to financial problems
during the construction phase. Other collections in recent
years have helped to finance steps up to the belfry at the
Church of St Bartholomew and a bell dedicated to the
ancient Greek muse Thalia – now occupying pride of place
in the theatre’s foyer.

ŘADA PŘEDSTAVENÍ SE HRAJE V DIVADLE I NA HRADĚ KUNĚTICKÁ HORA.
THE CASTLE AT KUNĚTICKÁ HORA IS A POPULAR VENUE FOR PERFORMANCES.
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Once a year the beautiful theatre building is
transformed into a ballroom hosting the grand City Ball

Roční sbírka vynesla tehdy více než milion korun. Díky přízni donátorů a vizionářství Petra Dohnala se krásné pardu-

LETOS BYLA KOMEDIÍ ROKU VYHLÁŠENA HRA DABING STREET V PODÁNÍ DEJVICKÉHO DIVADLA.
THE COMEDY OF THE YEAR 2013 WAS THE PLAY „DUBBING STREET“ PERFORMED BY PRAGUE‘S DEJVICE THEATRE.

bické divadlo dočkalo v roce 2006 i secesního lustru, který

kterých je přes 8 000 (více než má pardubický hokejový

– a key event in Pardubice’s social calendar, featuring the

sice byl v původních návrzích architekta Antonína Balšán-

klub!), pořádá Divadelní bál a spolu se statutárním měs-

city’s Chamber Philharmonic Orchestra and open to the

ka, při stavbě divadla na počátku minulého století na něj

tem Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice i repre-

theatre’s 8000 season ticket holders – that’s even more

ale nezbyly peníze. Díky sbírkám, které divadlo pořádalo

zentativní Městský ples. Své brány divadlo otevírá

than the Pardubice ice hockey club has! The theatre also

v posledních letech, byly postaveny schody ke zvonici kos-

i o půlnoci na Štědrý den, kdy se herci scházejí se svými

opens its doors at midnight on Christmas Eve, when ac-

tela sv. Bartoloměje a odlit Duchovní zvon bohyně Thálie,

diváky při tradičním neformálním Štědronočním zpívání

tors and members of the public enjoy singing traditional

který má dnes čestné místo ve foyer divadla.

plném koled a dárků, se starým rokem se pardubičtí milovníci divadla loučí také ve společnosti svých oblíbených

carols – and on New Year’s Eve, when the city’s theatre-

herců, neboť divadlo pravidelně hraje i na Silvestra.

favourite actors.

Krásné prostory divadla se jednou ročně mění na plesový sál, divadlo zde nejen pro své stálé předplatitele,

GRAND Festival smíchu
GRAND Festival of Laughter
26. 1.– 2. 2. 2015

goers can welcome the new year in the company of their

Divadelní bál a Městský ples
Theatre Ball and City Ball
13. a 14. 3. 2015
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O pardubický „hrnec“
se perou motocyklová esa
z celého světa

Není hrnec jako hrnec.
V Pardubicích se vždy na podzim
strhne bitva o ten nejvzácnější –
zlacený, z ryzího stříbra, vyložený
jemnou kůží v barvách města
a zdobený jemnou rukou zlatníků
– o Zlatou přilbu. Vzácnou
trofej si letos z pardubického
plochodrážního stadionu
odvezl již 66. vítěz nejstaršího
plochodrážního závodu na světě.
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World speedway aces
compete for the legendary
Golden Helmet

If you think that all sports trophies look the same, think again. Every
autumn Pardubice hosts the oldest speedway race in the world,
when riders from all over the planet come together to compete for…
a helmet! Actually it’s a very special helmet – made of pure silver,
with hand-ornamented gold plating and lined with fine leather in the
city’s distinctive red-and-white colours.

ZLATÁ PŘILBA GOLDEN HELMET
Podobně složitý osud jako výroba trofeje měl i samotný závod, u jehož zrodu stál pardubický motocyklista
František Hladěna. Po osmi ročnících přišla v roce 1937
roční přestávka a druhá světová válka prestižní soutěž
přerušila zcela. Ani poválečná léta ale Zlaté přilbě příliš
nepřála. Až v roce 1961 se začala psát šťastnější kapitola
její historie a tradice každoročních závodů byla obnovena.
Trofej pro vítěze připravuje Pavel Lejhanec vždy s velkým předstihem. Již dnes má připraveny některé komponenty pro rok 2015. Na počátku je nápad, samotná výroba

Práce na zlaté
přilbě jsou pro mě
každoročně svátkem
Working on the Golden
Helmet is always a highlight of the year for me

začíná vytlačením základního stříbrného hrnce, které
zajišťuje firma v Kamenickém Šenově. Následuje náročné
obrábění trvající i několik měsíců; až dokonalý kus dostane
v Jablonci zlatý povlak. Trvá ale ještě několik týdnů, než
přilba, zkompletovaná a vyleštěná, spočine na sametové

Když se v roce 1929 zhruba dvoukilogramový skvost objevil
pár dní před prvním závodem ve výkladní skříni klenotnictví
Lejhanec na tehdejší Královské třídě poprvé, zcela určitě vzbudil rozruch. A po pravdě řečeno, po více než osmi desetiletích
těžko najdete někoho, kdo by výlohu téhož klenotnictví minul,
aniž by se u blyštivé trofeje alespoň na chvíli zastavil.
„Tyto dny jsou pro mě každoročně svátkem. Tradici před
85 lety založil můj dědeček Čeněk, po něm v ní do roku 1949
pokračoval můj otec. Když nám firmu vrátili, nezaváhal jsem
ani na chvíli,“ řekl Pavel Lejhanec, který v rodinné tradici
výroby vzácné trofeje pro vítěze plochodrážního závodu
pokračuje. Vrátil se i k tradičnímu materiálu, zlacenému
stříbru. „Takové se dělaly do roku 1951 a pak zase od roku
1992, tedy v letech, kdy zlatnictví patřilo naší rodině. Mezitím
byly vyráběny z obecného kovu,“ říká klenotník.

When this remarkable piece – weighing over 2 kilograms – first appeared in the window of a Pardubice jeweller’s shop in 1929, just a few days before
the first ever speedway race, it certainly captured
the public imagination. Even now, more than 80
years later, it’s hard to pass by the shop without
stopping to admire the helmet that will be awarded to the next winner.
The owner of the shop, Pavel Lejhanec, is continuing in a proud family tradition. “My grandfather
Čeněk started making the helmets 85 years ago,”
he explains, “and my father took over from him in
1949. When the company came back into our family’s ownership, I knew I had to carry on the tradition.” Lejhanec decided to return to the original
materials – gold-plated silver. “Those materials
were used up to 1951 when we lost the company;
then they just used ordinary metal until 1992,
when we regained the business.”
Like the helmets, the race itself has had a turbulent history. Started in 1929 by the Pardubice
motorcyclist František Hladěna, it was held annually up to 1937. Plans to resume the series in 1939
were thwarted by the Second World War. After the
war it was held three times, followed by a hiatus
until 1961, when the tradition of annual races was
renewed.
Pavel Lejhanec always makes the winner’s helmet well in advance; he has already prepared some
parts of the 2015 trophy. The first step is always
the design. Then the basic silver piece is made; this
is supplied by a company in Kamenický Šenov. The

KAŽDOROČNĚ SE SNAŽÍ PLEJÁDA NAŠICH NEJLEPŠÍCH PLOŠINÁŘŮ POKOŘIT SVĚTOVOU ELITU.
EVERY YEAR THE BEST CZECH SPEEDWAY RIDERS COMPETE AGAINST THE WORLD‘S ELITE.

23

ZLATÁ PŘILBA GOLDEN HELMET
PŘILBA JE VYROBENA Z RYZÍHO STŘÍBRA, JE SILNĚ
POZLACENÁ, KOŽENÍ MÁ UŠITÉ Z JEMNÉ KŮŽE
V PARDUBICKÝCH BARVÁCH – ČERVENÉ A BÍLÉ.
THE HELMET IS MADE OF PURE SILVER, RICHLY
GOLD-PLATED, WITH A LINING OF FINE LEATHER
IN PARDUBICE‘S COLOURS – RED AND WHITE.
podušce, připravená k předání. Už v tu chvíli ale nositel
rodinné tradice rozmýšlí, jaká bude ta příští. A sní o tom, že
ji vyrobí pro českého závodníka. Jen 14 z 65 Zlatých přileb
totiž zůstalo doma (66. ročník se konal až po uzávěrce
tohoto čísla). Historicky první trofej získal Zdeněk Pohl
v prvním ročníku závodu. Nejúspěšnějším Čechem byl Jiří
Štancl s pěti vítězstvími, rekordmanem Zlaté přilby je ale
Dán Ole Olsen, který si odvezl sedm trofejí. Naposled přilbu
získal pro české barvy v roce 1996 Tomáš Topinka.
I když jsou všechny přilby z dílny Pavla Lejhance velmi
podobné té z roku 1929, každá je originálem a v detailech
se liší od všech předešlých. Letošní zdobí šest vltavínů,
připomínajících šest mužů, kteří během minulých ročníků
při závodě zahynuli. Pavel Lejhanec si prý každoročně
oddechne až ve chvíli, kdy trofej nasadí na hlavu vítěze.
Ještě dříve ji však, jako kdysi jeho dědeček, vystaví
za výlohu svého klenotnictví a pak ji historickým vozem
převeze na plochodrážní stadion do Svítkova. Aby byla
pěkně na očích všem, kteří se o ni přijeli ucházet.

„Každá přilba je originálem, liší se v detailech.
Vždy si oddechnu, když je trofej na hlavě vítěze.“
„Each helmet is an original piece, with unique details.
It‘s always so satisfying to see the winner wearing it.“

PAVEL LEJHANEC NAVÁZAL NA TRADICI SVÉHO OTCE A DĚDEČKA, TROFEJ PRO VÍTĚZE ZP VYRÁBÍ OD ROKU 1992.
PAVEL LEJHANEC CONTINUES IN THE TRADITION STARTED BY HIS GRANDFATHER – HE HAS MADE THE
GOLDEN HELMET EVERY YEAR SINCE 1992.
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next phase involves a complex process of handworking lasting several months; the finished piece is
then gold-plated in Jablonec. The final touches take
several weeks, after which the completed helmet,
beautifully polished and resting on a velvet cushion,
is ready to be awarded. But by that time Lejhanec is
already planning the next year’s piece, hopefully
destined for a Czech rider – only 14 of the 65 Golden Helmets have been won by Czech competitors
(the copy deadline for this magazine came before
the 66th race). The first winner was Zdeněk Pohl,
way back in 1929. The most successful Czech rider
in the event’s history was Jiří Štancl (5 wins), with
overall record held by the Dane Ole Olsen (7 wins).
The most recent Czech victory was in 1996, when
the helmet was taken home by Tomáš Topinka.
Although all Lejhanec’s helmets are similar to
the original 1929 trophy, each is an original piece,
with unique details. This year’s helmet features six
semi-precious stones in memory of the six riders
who have died in the event’s history. The helmet is
always presented to the winner by Lejhanec himself – but like his grandfather before him, he displays it in his show window in the run-up to the
race and transports it to the speedway stadium in
Svítkov in a vintage car – the perfect homage to
this great historic event.

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PARDUBICE
Vstupní brána do východních Čech
PARDUBICE INTERNATIONAL AIRPORT – The gateway to East Bohemia

Letiště pro zahraniční i české dopravce

Serving Czech and international airlines

Létáme do turisticky atraktivních destinací
i na pravidelných linkách do Ruska

Flights to major tourist destinations and regular
connections to Russia

Rychle a levně za obchodem i odpočinkem
z letiště Pardubice!

The ideal starting point for business
and leisure travel!

www.airport-pardubice.cz

ZAŽIJTE PARDUBICE
EXPERIENCE PARDUBICE

Projděte se po unikátní městské
památkové rezervaci se zámkem
Navštivte největší aquacentrum
v regionu
Projeďte se po rovince Labskou
stezkou
Ochutnejte pardubický perník
Zažijte jedinečnou atmosféru
koňských dostihů
…máme co nabídnout!

Stroll through the beautiful
historic centre and admire
the elegant chateau
Visit the Aquacentre – the largest
water park in the region
Enjoy cycling along The Elbe Cycle
Route
Taste Pardubice‘s traditional
gingerbread

www.zazitkyzpardubic.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PARDUBICE | nám. Republiky 1 | denně 9.00–18.00 hod.
region@ipardubice.cz | tel.: 466 768 390, 775 068 390

Experience the unique atmosphere
of horse-racing
www.ipardubice.cz

...Pardubice has so much to offer!
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Pocta jednomu
z největších Čechů
Pardubice celebrates a great figure in Czech medieval history

Pardubice si poslední červnový den připomněly 650. výročí úmrtí Arnošta z Pardubic,
výjimečné osobnosti evropského formátu úzce spjaté s historií města. Psát o něm
lze dlouze – byl prvním pražským arcibiskupem, blízkým přítelem i rádcem císaře
Karla IV. Město Pardubice zkrátka nemůže mít lepšího patrona!
The last day in June marked the 650th anniversary of the death of a major
figure in Czech medieval history – Arnošt of Pardubice, the first Archbishop
of Prague.Arnošt (Ernest in English) was renowned throughout Europe – he
was a close friend and advisor of Emperor Charles IV, and he left an indelible
mark on Pardubice‘s history.
Historickou osobnost si pardubičtí občané připomínali
společně s hostem z nejvzácnějších – kardinálem Dominikem Dukou, současným pražským arcibiskupem.
Kardinál Duka sloužil u příležitosti oslav v kostele sv.
Bartoloměje mši pro stovky lidí, kteří hlavní pardubický svatostánek zcela zaplnili. Vzpomínková akce
pokračovala po mši u zvonice na náměstí Republiky
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komponovaným pořadem souboru Východočeského
divadla, jež farnosti zároveň slavnostně předalo
schody ke zvonici a zvon Thálie.
Přesné datum narození Arnošta z Pardubic není
známo, bylo to někdy na přelomu 13. a 14. století.
Víme ale, že své dětství prožil v městě Kladsku. Jeho
otcem byl rytíř Arnošt z Hostýně, který kolem roku

The 650th anniversary of Arnošt’s death was celebrated
by Pardubice’s citizens in the presence of a distinguished
guest – the current Archbishop of Prague Dominik Duka.
Cardinal Duka served a special mass at the city’s Church
of St Bartholomew, which was packed with hundreds of
worshippers. The commemorations continued after the
mass at the belfry on Náměstí Republiky square, with
a performance by the East Bohemian Theatre and
a presentation of a special commemorative bell.
Arnošt was born at the turn of the 14th century,
though the exact date remains unknown. We do know
that he grew up in the town of Glatz (now Kłodzko in
Poland). In around 1325, his father, the knight Arnošt of
Hostýně, did a deal with the lords of Dubá, gaining the
Pardubice estate in exchange for his castle at Wiesenburg; this made him the first Lord of Pardubice. The
lords’ coat-of-arms – half a white horse in a red field
– was later adopted by the town of Pardubice in recognition of Arnošt the Elder’s role in helping the former

ARNOŠT Z PARDUBIC ARNOŠT OF PARDUBICE
VZPOMÍNKOVOU MŠI SLOUŽIL SOUČASNÝ ARCIBISKUP, KARDINÁL DOMINIK DUKA.
THE CURRENT ARCHBISHOP OF PRAGUE, CARDINAL
DOMINIK DUKA, SERVED A SPECIAL MASS..

1325 vyměnil svůj hrad Vízmburk s pány z Dubé
za panství Pardubice. Tak se tedy objevili páni z Pardubic. Jejich erb, polovinu bílého koně na červeném
poli, později převzalo město Pardubice do svého znaku.
Byl to totiž právě Arnošt z Hostýně, jehož zásluhou se
na místě vesnice zrodilo poddanské městečko.
Ale zpět k Arnoštovi z Pardubic. Z Kladska mladý Arnošt odešel za dalším vzděláním do školy při benediktinském klášteře v Broumově a poté do Prahy. Odtud
odešel za studii do Itálie, na věhlasné univerzity v Bologni a Padově. Z českých očí však talentovaný právník
a kanovník u pražské kapituly rozhodně nesešel. Na doporučení Jana Lucemburského a jeho syna Karla se stal
Arnošt z Pardubic roku 1343 pražským biskupem a rok
nato také prvním pražským arcibiskupem.
Zmiňovaný Karel, tehdy už Karel IV., nastoupil
na český královský trůn po smrti svého otce v roce
1346. A právě Arnošt z Pardubic se stal jeho pravou
rukou. Byl mu rádcem, spolupracovníkem i přítelem.
Jako velice schopného právníka a respektovaného
diplomata ho Karel neváhal vysílat na nejnáročnější mise k papežskému dvoru v Avignonu i jinam.
Po smrti papeže Inocence VI. v roce 1362 byl Arnošt
dokonce mezi jeho uvažovanými nástupci!
Arnošt stál také u zrodu řady Karlových zakladatelských počinů. Ať už šlo o založení pražského
Nového Města nebo stavbu Karlova mostu, v zastoupení krále pokládal základní kámen hradu Karlštejna.
Vynechat nemůžeme založení Karlovy univerzity
v roce 1348. Arcibiskup se z titulu své funkce stal
jejím kancléřem a je Arnoštovou zásluhou, že univerzita přežila složité a velice těžké začátky.
Velkou pozornost věnoval organizaci a správě diecéze. Založil mimo jiné několik klášterů, např. v Jaroměři,

v Rokycanech či v Sadské. V Pardubicích měl Arnošt vliv
na založení zdejšího kostela Zvěstování Panny Marie
(kolem 1349).
Smrt zastihla Arnošta z Pardubic uprostřed činorodé
práce 30. června 1364. Někde v kladském chrámu leží ostatky muže, který patřil k osobnostem evropského věhlasu.
Muže, kterého Pardubice považují za patrona
města. Jeho socha zdobila průčelí radnice, obraz se
objevoval na cechovních praporech. Dnes se k odkazu
tohoto středověkého vzdělance a výjimečné osobnosti
hlásí Univerzita Pardubice (je po něm pojmenována
univerzitní aula), připomíná jej také název ulice, hotelu
nebo výletní lodě na Labi. Měli bychom jej ale mít
především v paměti. Je součástí tradice národních
dějin a také našich Pardubic.

village to gain town status. But now back to his son.
While still a boy, Arnošt the Younger left home to receive
an education at the Benedictine monastery in Broumov,
and later in Prague. He then travelled to Italy, studying
at the renowned universities of Bologna and Padua.
Having carved out a reputation as a talented lawyer and
a canon at the Prague Chapter, he was recommended as
the next Bishop of Prague by John of Luxembourg and
his son Charles. He took up the post in 1343, and in the
following year he became the Archbishop.
Charles of Luxembourg ascended to the throne (as
Charles IV) after his father’s death in 1346, and Arnošt
soon became his closest advisor, collaborator and
friend. A highly capable lawyer and a widely respected
diplomat, Arnošt was sent by Charles on the most demanding missions – including journeys to the Papal
court in Avignon. After the death of Pope Innocent VI
in 1362, Arnošt was actually one of the candidates to
become his successor!
Arnošt played a key role in Charles’ enlightened reign,
which is considered the golden age of the Czech nation.
He was instrumental in founding Prague’s New Town
and many new buildings – including the Charles Bridge
and the nearby Karlstein (Karlštejn) castle – where he
laid the foundation stone on the Emperor’s behalf. He
also helped to establish Charles University in 1348; as
the Archbishop he became the university’s Chancellor,
guiding it through some difficult early years and helping
it to flourish. He was an excellent administrator of the
diocese, founding several monasteries (including those in
Jaroměř, Rokycany and Sadská). He also helped to build
Pardubice’s Church of the Annunciation of Our Lady
(around 1349).
Arnošt died on 30 June 1364, still working tirelessly to serve his Church and country, and he was
buried in his home town of Glatz. This internationally
renowned churchman and diplomat quickly became
one of Pardubice’s most respected historical figures.
His statue adorned the city hall, and his image was
featured on many guild banners. He has given his
name to a street, a hotel, and a Labe river cruiser – as
well as the great hall at Pardubice’s university, a fitting tribute to this man of learning. His place in our
city’s history is assured.

MOUDRÝ, POKORNÝ, PRACOVITÝ. TAKOVÝ BYL
ARNOŠT Z PARDUBIC.
ARNOŠT WAS KNOWN AS A WISE, HUMBLE
AND HARD-WORKING MAN.
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AQUACENTRUM PARDUBICE
– zábava pro celou rodinu
AQUACENTRE PARDUBICE – fun for all the family

Už více než dva roky láká k návštěvě milovníky vody, sportu i relaxace
Aquacentrum Pardubice. A díky jedné z nejširších nabídek atrakcí a služeb se mu
to daří náramně. Vždyť nedávno prošel jeho turnikety už miliontý návštěvník!
Opened just over two years ago, Pardubice’s Aquacentre is the perfect day out
for all the family. With top-class facilities, the Aquacentre has quickly become
popular throughout the region – recently welcoming its millionth visitor!

A důvod? Jak už bylo naznačeno, je jím především
unikátní kombinace toho, co je možné pod jednou
střechou navštívit a podniknout. Na vodomilce čeká
moderní padesátimetrový bazén, aquapark s vodními
atrakcemi a v letním období sluneční pláž. Samozřejmostí je wellness a fitness centrum. Fyzičku je
možné udržovat i v aerobic centru a ztuhlé tělo si
nechat rozhýbat v rehabilitačním centru Titan.
Návštěvníci oceňují také to, že si už při vstupu mohou vybrat takový mix aktivit a služeb, který vyhovuje
právě jim. Začít lze například ve zmiňovaném fitness
centru, které nabízí funkční zónu, kardio zónu, moderně vybavenou posilovnu a nezbytné občerstvení. Únavu pak můžete rozpustit v padesátimetrovém bazénu,
kde si své místo najdou nejen rekreační nebo kondiční
plavci, ale i handicapovaní občané. Především děti, ale
rozhodně nejen je, lákají vodní atrakce a radovánky.
Vydovádět se mohou v divoké řece, bazénu s vlnobitím, na horolezecké stěně nad skokanským bazénem,
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The secret of the Aquacentre’s success is simple – it offers
a huge range of fun activities, all under one roof. There’s
a 50-metre swimming pool, a water park with a range of
great attractions, and a summer beach for sunbathers –
plus fully equipped wellness and fitness centres, an aerobics club, and the “Titan” rehabilitation centre.
The Aquacentre operates a flexible pick-and-mix
system allowing visitors to choose whatever combination of activities and services suits them best. You can
start at the fitness centre, which offers an individual
exercise area, a cardio zone, a gym with state-of-theart equipment, and of course a range of refreshments.
Then you can move on to our 50-metre swimming pool
– perfect for both recreational and fitness swimmers,
and also offering facilities for disabled visitors. The water park has a wide range of fun attractions making it
perfect for a great family day out. Children will love the
wild river, the wave pool, the climbing wall above a deep
diving pool, the water-slide with inflatable rings, and

AQUACENTRUM AQUACENTRE
na člunovém toboganu nebo super rychlé trojskluzavce. A na ty, které vodní hrátky příliš unaví, čekají
relaxační bazén s masážními tryskami a vodopádem
nebo dvě propojené vířivky s vodou o velmi příjemné
teplotě 32 ºC. Také v této zóně je samozřejmě myšleno
i na žaludky malých i velkých návštěvníků. Lahůdky pro
všechny věkové kategorie nabízí zdejší „mokré“ bistro.
Že dáváte přednost většímu klidu a relaxu? Pak
rozhodně zamiřte do wellness! Najdete tady saunu,
sněhovou komoru, páru, solnou jeskyni, infra komoru,
Kneippovu bylinnou lázeň nebo vířivku s masážními
tryskami. Wellness zážitek můžete umocnit thajskou
masáží poskytovanou rodilými Thajkami.
V létě se pak otevírá venkovní pláž s víceúčelovým bazénem, šplhací sítí, vlnobitím a vodními
masážními lůžky. K venkovní pláži patří dětský bazén
s vodní číší, brouzdaliště se skluzavkou, dětské hřiště
a chybět nemohou ani tobogany.
Na děti ale myslí v pardubickém aquacentru
i v průběhu školního roku. Zdejší plavecká škola pro
ně pořádá plavecké kurzy, aby mohly s mokrým vysvědčením v kapse plavek třeba už příští léto vyrazit
na všechny vodní atrakce. Ale pozor! Plavečtí lektoři
neodmítnou ani dospělé všeho věku, kteří se chtějí
plavat naučit nebo se v této činnosti zdokonalit.
A třeba to dotáhnout až mezi profíky. I pro profesionální sportovce a plavecké reprezentace nejen
České republiky je totiž aquacentrum díky spojení
funkčního fitness centra, bazénu olympijských parametrů a wellness centra atraktivní destinací.
Lákadlem jsou doprovodné akce jako například
příměstské tábory pro děti, saunové ceremonie
s mistry svého oboru nebo Světové dny vody. To
všechno v docházkové vzdálenosti od historického

the super-fast triple-slide. If adrenaline is not really

a children’s pool with a water cup, a paddling pool and

your thing, why not treat yourself to our relaxation pool

slide, a kids’ play area, and of course water slides.

with massage jets and a waterfall, or enjoy the pair of

The Pardubice Aquacentre offers a wide range of

connected whirlpool baths, where the water is kept at

activities for children throughout the school year. Our

a constant 32 °C. The “wet bistro” at the water park

swimming school runs courses for all age groups, from

offers a wide range of hot and cold refreshments for all

infants and toddlers to senior citizens – ideal for kids

the family.

who are keen to try out the full range of water attractions, or for adults learning to swim or just wanting to

To soothe both body and soul, you can treat yourself to some special time at our luxury wellness centre
– offering a sauna, a snow chamber, a steam bath,

improve their technique.
Thanks to its state-of-the-art facilities, including

a salt spa, an infra-red cabin, a Kneipp herbal bath, and

an Olympic-sized swimming pool and a top-class fitness cen-

a whirlpool bath with massage jets. For unforgettable

tre, the Aquacentre has built up an excellent reputation

relaxation, put yourself in the capable hands of our Thai

among pro swimmers – including many athletes who repre-

masseuses.

sent the Czech Republic in international competitive events.

The perfect place to enjoy a summer’s day is our

The Aquacentre also organizes a wide range of

outdoor pool and beach area – with a climbing net,

events – including summer camps for children, sauna

a wave machine and water massage beds. There’s also

ceremonies run by renowned experts, and events to

Letos v srpnu prošel přes turnikety návštěvník
s pořadovým číslem 1 000 000.
This August the Aquacentre welcomed
its millionth visitor.
městského centra, přitom ale v klidné části města
u řeky Chrudimky a rozlehlého parku s několika
dětskými hřišti. Pokud jste zdaleka, můžete své auto
zaparkovat přímo před aquacentrem, nebo se dokonce ubytovat v nedalekých hotelích či penzionech
a užívat si vodních radovánek třeba celý víkend.
Že jste v Aquacentru Pardubice ještě nebyli,
nebo ještě nevyzkoušeli všechno, co nabízí? Tak neváhejte a zavítejte do areálu Na Olšinkách. Vy i vaše
děti si ho jisto jistě zamilujete a kdo ví, možná právě
na vás čeká odměna pro návštěvníka s pořadovým
číslem 2 000 000.

mark World Water Day. We are located just a few minutes’ walk from Pardubice’s historic city centre, in a quiet part of town near the Chrudimka river and next to
a large park with children’s play areas. There is ample
parking, and visitors from outside the region will find
a wide range of accommodation in nearby hotels – so
why not come to Pardubice and enjoy a water weekend!
So if you’ve not yet been to Pardubice’s Aquacentre,
or if you’ve not yet sampled our full range of attractions, why not come and enjoy a fantastic day out for
all the family! We’re offering a special prize for our twomillionth visitor – who knows, it might even be you!
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Štědrovečerní procházka

Pardubické hudební jaro

Pardubický vinařský půlmaraton

A Christmas Eve walk

Pardubice Musical Spring

Pardubice Wine Half Marathon

Po vánoční nadílce do centra Pardubic! Pernštýnské náměstí a jeho okolí ožije 24. prosince nebývalým ruchem a stovky
rodin vyrazí do slavnostně vyzdobených ulic provoněných
svařeným vínem a punčem, aby si rozbalily „dárky“, které
pro ně připravilo město a subjekty v něm sídlící.
Již s první adventní nedělí se na Pernštýnském náměstí
rozzáří velký vánoční strom a s ním vánoční výzdoba
s tisíci žároviček po celém městě, v polovině prosince
(8.–14. 12. 2014) se budou na Pernštýnském náměstí konat oblíbené vánoční trhy. Na Štědrý den nebude ani letos
chybět pod vánočním stromem symbolická štědrovečerní
nadílka pro všechny, kteří se rozhodnou sdílet vánoční
náladu s dalšími obyvateli města. Kolem desáté hodiny
večerní se otevřou místní kavárničky a vinárny, ale také
brány pardubického zámku a všech expozic východočeského muzea, které zde sídlí. Hodinu před štědrovečerní
půlnocí se Pernštýnské náměstí rozezní tradičním nočním
zpíváním a ze schodů radnice zazní živě Rybova Česká
mše vánoční. Přesně o půlnoci začne ve městském divadle
Štědrovečerní zpívání, na něž si již několik let přicházejí
stovky lidí společně zazpívat koledy.

Na jaře Pardubice znovu ožijí hudbou – začne už 37. ročník
Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro, který každoročně propaguje trvalé kulturní hodnoty širokému spektru
posluchačů. Festival se koná v koncertních sálech a památkových objektech v Pardubicích a okolí a nabízí posluchačům
především vážnou hudbu různých slohových období v podání
domácích i zahraničních umělců zvučných jmen!
Pardubické hudební jaro se v roce 2015 uskuteční
od 12. února do 29. dubna, dramaturgie festivalu výrazně
obohatí kulturní život města a regionu, představí špičkové
domácí i zahraniční umělce a soubory z České republiky,
Slovenska, Japonska, Německa, Francie, Norska a Švédska.
Připomene též významná výročí a události: 330 let od
narození géniů barokní hudby J. S. Bacha a G. F. Händela
a 250 let od narození českého kantora a skladatele
J. J. Ryby. Zahajovacím koncertem připomene významnou
událost pro rozvoj Pardubic i širšího regionu: zahájení
železniční dopravy v roce 1845 a rok narození i úmrtí
železničního stavitele Jana Pernera (1815 – 1845).
Festival Pardubické hudební jaro byl založen v roce 1978
a od té doby je nedílnou součástí kulturního života města
Pardubice.

Stovky závodníků a tisíce diváků podél trati v centru Pardubic, tak každoročně vypadá Pardubický vinařský půlmaraton, který je mistrovstvím republiky na této distanci.
Jeho devátý ročník se poběží v sobotu 18. dubna 2015
a jsou na něj zváni běžci, bruslaři či sportovci na koloběžkách. Součástí celého sportovního dne je i závod Českého poháru tělesně postižených sportovců na handbicích
nebo takzvaný lidový běh – doprovodný závod školských
kolektivů a dětí s rodiči, kteří tak svou účastí motivují
své potomky k pohybu. O triumf v půlmaratonu tradičně
soupeří především zahraniční běžci – kromě Keňanů
(v roce 2014 vyhrál v čase 1:04:24 Mwangi Joel Maina) se
účastní také Maďaři, Ukrajinci, závodníci z Polska, Belgie
či Skotska.
Současný Pardubický vinařský půlmaraton navazuje
na více než čtyřicetiletou tradici „Běhu osvobození“, který
se konal na 25 km dlouhé trati Pardubice – Chrudim – Pardubice. Od této doby do roku 2005 se trať mezi Pardubicemi a Chrudimí upravila na délku tradičního půlmaratonu.
V roce 2006 se tento závod rozloučil s tradiční obrátkou
v Chrudimi a pořádal se již na půlmaratonské trati pouze
v ulicích a okolí města Pardubic.

Pardubice’s music scene will come to life in the early part of
next year with the 37th annual international festival known
as the Pardubice Musical Spring. Taking place in concert halls
and historic buildings throughout the city and the surrounding region, the festival offers a wonderful experience for
all music-lovers – with a special accent on classical music
from various periods, performed by a range of outstanding names from the Czech Republic and abroad. In 2015
the Pardubice Musical Spring will be held from 12 February
to 29 April, featuring top soloists and ensembles from the
Czech Republic, Slovakia, Japan, Germany, France, Norway
and Sweden. This time the festival will commemorate two
important milestones: 330 years since the birth of two
towering figures in Baroque music – Johann Sebastian Bach
and Georg Friedrich Händel – and 250 years since the birth
of the Czech composer Jan Jakub Ryba. The opening concert
also marks major events in the history of Pardubice and its
region: the opening of a railway line in 1845 and the birth of
the railway engineer Jan Perner (1815–1845).
The festival was first held in 1978, and in almost four
decades of its existence it has become a vital and integral
part of the city’s cultural life.

Hundreds of runners and thousands of spectators come
to Pardubice’s city centre every year for this event, which
is also the Czech national championship at this distance.
The ninth Pardubice Wine Half Marathon – so named
because the race’s main organizer is a noted wine connoisseur and all participants receive a bottle for taking
part – will be held on Saturday 18 April 2015, and it is
open to runners, skaters and competitors on kick-scooters. The day also includes the national trophy tournament
for disabled hand-bikers and the “People’s Race” featuring
school groups and families – an ideal way to promote
sport among young people. The main half marathon is
popular with runners from around the world – not only
Kenyan athletes (in 2014 the winner was Mwangi Joel
Maina with a time of 1:04:24), but also competitors from
Hungary, Ukraine, Poland, Belgium and Scotland. The Wine
Half Marathon evolved out of a long-established previous
event which covered a 25-kilometre route from Pardubice
to Chrudim and back; the route was then modified to
create a standard half marathon. In 2006 the route was
changed again; instead of going to Chrudim, it now runs
only through Pardubice and the surrounding countryside.

To really get in the Christmas mood, why not take a walk
round Pardubice’s picturesque historic centre? On the
evening of 24 December the main square and the surrounding streets come to life as hundreds of families stroll
through the beautifully decorated city – some sampling
aromatic punch or mulled wine, all enjoying the special
atmosphere of the season.
On the first Sunday in Advent the city’s Christmas lights
are switched on, with thousands of bulbs enlivening the
streets and a huge Christmas tree adorning the main
square. From 8 to 12 December the square will host
Pardubice’s traditional Christmas market. On Christmas
Eve hundreds of people will gather under the big tree to
exchange the season’s greetings. At around 10 p.m. the
city’s cafes and wine bars will open their doors to the
public, as will the Pardubice chateau – including several
exhibitions of the East Bohemian Museum. At 11 p.m.
there will be traditional carol-singing in the square, with
J. J. Ryba’s much-loved Czech Christmas Mass performed
on the city hall steps. At midnight the carol-singing will
continue in the city’s theatre – this has been a favourite
event for many years, with hundreds of people gathering
to sing these beautiful traditional songs.
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VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
2014–2015 / 105. divadelní sezona

East Bohemian Theatre Pardubice / 2014-2015 / 105th repertory season
A. Neilson / Lháři
Lehce morbidní současná komedie. Režie Z. Dušek j. h.

A. Neilson / The Lying Kind

L. Lagronová / Po pláči smích

Contemporary dark comedy. Director (guest): Z. Dušek

Intimní drama o lásce, zášti a naději. Režie R. Žák j. h.

L. Lagronová / After Tears, Laughter

P. Valentine / Mezi nebem a zemí

Intimate drama about love, hate and hope. Director (guest): R. Žák

Romantická „duchařská“ komedie. Režie K. Dušková j. h.

P. Valentine / Spirit Level

B. Brecht / Kavkazský křídový kruh

A romantic “ghost comedy“. Director (guest): K. Dušková

Legenda o odvaze, lásce a spravedlnosti. Režie P. Novotný

B. Brecht / The Caucasian Chalk Circle

I. B. Singer / Kejklíř z Lublinu

A legend of courage, love and justice. Director: P. Novotný

Divadelní ztvárnění světoznámého románu.
Režie M. Pecko j. h.

I. B. Singer / The Magician of Lublin

U. Hub / Tučnáci na arše

Stage version of the world-famous novel.
Director (guest): M. Pecko

Úsměvný biblický příběh pro celou rodinu. Režie M. Pecko j. h.

U. Hub / Penguins on the Ark

E. Albee / Kdo se bojí Virginie Woolfové

A Biblical comedy for all the family. Director (guest): M. Pecko

Dráždivá sonda do manželských vztahů. Režie P. Novotný

E. Albee / Who‘s Afraid of Virginia Woolf?

A. Schnitzler / Duše – krajina širá

A searing tale of marital breakdown. Director: P. Novotný

Psychologické drama o partnerských vztazích.
Režie R. Lipus j. h.

A. Schnitzler / Far and Wide

J. Brdečka – V. Blažek – P. Kopta –
V. Hála – J. Rychlík / Limonádový Joe
Hudební parodie westernů na Kunětické hoře.
Režie M. Schejbal j. h.

Psychological drama about relationships.
Director (guest): R. Lipus

J. Brdečka – V. Blažek – P. Kopta – V. Hála –
J. Rychlík / Lemonade Joe
A Czech Western-style parody at the Kunětická Hora castle.
Director (guest): M. Schejbal

www.vcd.cz

Přijeďte do Pardubic
za špičkovou kvalitou!
Come to Pardubice for
a wonderful musical experience!
Z naší nabídky si vyberte ty „své“ zážitky
There‘s something for everyone
• klasická hudba / classical music
• multižánrové projekty / multi-genre projects
• koncerty pro děti / concerts for children

Ve 46. sezoně s novým
šéfdirigentem Peterem Ferancem!
Enjoy our 46th season with our new
principal conductor Peter Feranc!

www.kfpar.cz | www.facebook.com/kfpar

