
TřÍDA MÍRU 
09:00–12:00 Tvoříme na bulváru s Nikolou Březinovou
16:00–18:00 Workshop DDM ALFA, OC Grand

PERNšTÝNsKé NÁMěsTÍ 
10:00–17:00 Vědecko-technický jarmark UPCE - vědecký festival
10:00–17:00 Hvězdárna - technika ve službách astronomie, 

DDM ALFA op DELTA (odl. pracoviště)
10:00–17:00 MAPáci - projekt plný zábavy
10:00–12:00 Dramatický soubor SPŠE Pardubice, Evropský dům
16:00–18:30 Doteky tance - přehlídka tanečních souborů 
19:00–20:00 Safe Exit - rocková kapela
20:30–21:30 Plující - pop-rock ovládaný tóny saxofonu

KD HRONOVICKÁ 
18:00–20:00 Večer krásných smyčců - vážná hudba v KD Hronovická, 

ZUš Pardubice-Polabiny, ZUš Karla Malicha Holice, Cafe Orfeus

PřÍHRÁDEK
17:00–18:20 HRRR divadelní spolek - Ani za milion, komedie
18:45–19:45 Paleťáci - Improshow, show plná smíchu, o jejímž 

průběhu rozhodují diváci!
20:00–21:00 Víťa Troníček Trio - písničkář a kapelník skupiny Marien
21:30–22:30 Exil - Kauza Medeia, tragikomedie

MACHOňOVA PAsÁž
10:00–10:30 Mlima Jua - muzikoterapeutický soubor, Základní škola

a praktická škola svítání
16:00–17:00 Crazy Saxophones - pod vedením Pavla Merty

PERNšTÝNsKé NÁMěsTÍ 
15:00–16:00 Přehlídka dětských pěveckých sborů
16:00–18:30 Přehlídka dechových souborů a orchestrů 
19:00–19:50 Taneční galavečer
20:00–21:00 Julian Záhorovský - finalista první řady superstar
21:30–22:30 eNDee „FROP“ - špetka FOLKU, více ROCKU 

a něco POPU

TřÍDA MÍRU 
15:00–16:00 Whatever - rocková kapela
16:30–17:30 Vem Camara capoeira Pardubice - exhibice brazilského

bojového umění a pohybový workshop pro děti a dospělé
18:00–19:00 KEVIN - pop-rocková pardubická kapela

9. 6. Den dětí - DDM ALFA Pardubice
15. 6. Hudební vystoupení před školou, Zš Pardubice-Polabiny, 

npor. Eliáše 344. Vystoupení školního sboru Polabinské 
Píšťalky a pěveckého sboru

18. 6. Alliance Française de Pardubice (Francouzská aliance),
svátek hudby, po celý den rozezní hudba pardubické ulice 
a náměstí, kde amatérští i profesionální hudebníci 
nabídnou různé žánry všem a zdarma

18. 6. SOKOLGYM 2022 - sOKOLsKé PARDUBICE, připraven 
bohatý program pro veřejnost 

18. 6. ŽIVOT V DOBĚ PROTEKTORÁTU - dobový život 
v improvizovaných scénách v centru města

PÁTEK 17. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

15.–17. 6. 2022
Městské slavnosti Pardubice

Město zPívá, Maluje a taNčí, Muzicíruje 
a hraje DivaDlo

eNDee

Plujíc
í

ČTVRTEK 16. 6.

DIVADELNÍ REJ
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Generální partneři:

Partneři:

Vážení a milí obyvatelé i návštěvníci Pardubic, 
těší mě, že vás mohu pozdravit při příležitosti jarní
části Městských slavností – Zrcadla umění, které si bu-
deme moci konečně užít bez jakýchkoliv protiepidemic-
kých opatření. Věřím také, že nás všechny Zrcadlo
umění naučí opět vnímat kulturu a umění, protože to
mnozí z nás v koronavirové době začali zapomínat. 

Ale bez kultury a umění by byl život každého z nás chudší a šedivější. Zrcadlo
umění je tradičně přehlídkou mnoha odvětví kultury v podání amatérských
souborů především z pardubického regionu. Ono slovo amatérské vnímám 
a používám jen v těch nejpozitivnějších vazbách. Vždyť právě u těchto 
souborů můžeme vnímat maximální dávku nadšení a odhodlání. snahu 
dostat se k pomyslné múze co nejblíže a dát jí, a tím i sám sobě, to nejlepší
ze sebe. Dámy a pánové, přeji nám všem, aby letošní pohled do Zrcadla umění
nabídl ojedinělé okamžiky a nevšední výkony. Přeji jarní části Městských 
slavností mnoho úspěchů a především spokojených diváků.

Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubic

ÚVODNÍ sLOVO sTřEDA 15. 6.

Mediální partneři:

Pořadatelé:

Milí spoluobčané a návštěvníci Pardubic, 
Zrcadlo umění - největší festival amatérské kultury 
v regionu se po roce vrací do centra Pardubic. Tentokrát 
v plné programové parádě, jak jsme byli zvyklí před 
vynuceným kulturním půstem. V červnu se můžeme
opět těšit na třídenní maratón plný skvělých koncertů, 
tanečních a divadelních vystoupení a další pestré

tvorby našich amatérských umělců - od těch nejmenších až po ty zkušenější.
Na programu festivalu se podílí celá řada místních uměleckých spolků, členů
ZUš a DDM, ale i Univerzita Pardubice se svým Vědecko-technickým jarmar-
kem. Kulturní podhoubí Pardubic je bohaté a jako náměstek pro oblast kultury
jsem na to opravdu pyšný. společně s pořadateli věřím, že si každý v rámci
letošního ročníku Zrcadla umění najde to své. Přijďte se i vy potěšit a pobavit
do ulic našeho krásného města!

Jan Mazuch
náměstek primátora zodpovědný za kulturu a cestovní ruch

ZMěNA PROGRAMU VYHRAZENA

Spolupořadatelé:

Hlavní partneři:

julián záhorovský

PERNšTÝNsKé NÁMěsTÍ
10:00 Fanfára na Zelené bráně - Konzervatoř Pardubice
10:05–10:15 Slavnostní zahájení - proslovy, vypouštění bublin 
10:15–10:45 Mlima Jua - muzikoterapeutický soubor, 

Základní škola a praktická škola svítání
10:45–12:00 Bublinová show - představení + workshop pro děti
10:30–12:00 Výtvarné dílny - workshopy, soutěže pro Zš a Mš 
16:00–18:00 Tančíme pro radost - přehlídka tanečních souborů
18:30–20:00 JK Band - swingový, taneční a jazzový orchestr
20:30–21:30 MONANTES - popová pardubická kapela

PřÍHRÁDEK
17:00–17:30 Hali Beli - kapela ZUš Pardubice
17:50–18:30 105 - kapela ZUš Pardubice
19:00–20:00 Sinusoida - multižánrová kapela

TřÍDA MÍRU 
16:00–18:00 Natálie Paurová - české a francouzské šansony, OC Grand

MoNaNtes
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