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Příště vlakem! 
Bezstarostnou jízdu nenajdete na silnici, 
ale v našich pohodlných a moderních vlacích.

Pardubice – Praha od 79 Kč
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U
ve

d
en

á 
ce

n
a 

p
la

tí
 p

ři
 p

o
u

ži
tí

 In
 K

ar
ty

 s
 a

p
lik

ac
í I

N
 2

5
.

Nakupujte na 
www.cd.cz/eshop

inzerce_luxusni_casopis_VJC_2016_240x280_v01_tisk.indd   1 19/04/16   14:55



3

Pardubice jsou v letošním roce městem sportu víc než kdy 
jindy! V době konání letních her se centrum města promění 
v jeden ze čtyř olympijských parků v republice – můžete tu 
sportovat, bavit se a fandit všem našim sportovním talentům 
v Brazílii! Protože se olympiáda uskuteční v Riu de Janeiru, 
ovlivní brazilské rytmy a zářivé barvy i doprovodný program, 
který chystáme pro návštěvníky pardubického parku. Že 
jsme nadšeni do sportu, je zřejmé i z titulní stránky tohoto 
vydání časopisu To jsou Pardubice – palce všem sportovcům 
i Olympijskému parku Pardubice drží šéf letošní olympijské 
výpravy, „zlatý” rychlostní kanoista z OH v Atlantě Martin 
Doktor, který v Pardubicích strávil skoro celé mládí – na su-
chu i na vodě a občas i v Labi ve vodě. Seznamte se proto 
s naším městem zase z trochu jiné stránky a na léto si v době 
olympiády neplánujte dovolenou jinde než v Pardubicích! 
Po sportování se projděte městem a vydejte se po stopách 
architekta Karla Řepy, nechejte se nadchnout i modelařením 
– je to skoro věda, ale krásná. Užijte si Pardubice!

This summer, Pardubice’s famous passion for sport will be on full 
display. During the 2016 Olympics the city centre will be transformed 
into one of the Czech Republic’s four Olympic Parks – a great mix 
of venues for all the family, where sports-lovers can gather and 
cheer on their heroes in faraway Rio. A rich and varied programme 
of events will celebrate the vibrant culture of Brazil, as Pardubice’s 
parks dance to the rhythms of the samba. Continuing in the sporting 
theme, the current issue of This is Pardubice brings you an interview 
with one of the city’s sporting legends – Olympic gold medal-winning 
canoer Martin Doktor, who spent his childhood here and perfected 
his skills on the River Labe. Now the Sporting Director of the Czech 
Olympic Committee, Martin is in charge of the Czech Republic’s team 
at the 2016 Rio Olympics. So why not get to know a different side 
of Pardubice – the perfect place to spend a great sporting summer 
holiday! You can also admire the wonderful Functionalist architecture 
of Karel Řepa and the amazing skills of local model-maker Jaroslav 
Pomajzl. So settle back… and enjoy Pardubice!
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MOJE ŠTĚSTÍ SE JMENOVALO VÍTR
The wind was on my side
Pardubice považuje za své rodné město, kde jako malý bydlel, než se s rodiči přestě-
hoval do sousedních Sezemic. Na Labi v Pardubicích také celé mládí trénoval, pardu-
bické sportovní gymnázium vystudoval. Jako sportovní ředitel Českého olympijského 
výboru bude Martin Doktor také šéfem české výpravy na letních hrách v Riu.

Legendary canoer Martin Doktor spent most of his childhood in Pardubice.  
He trained on the River Labe and attended the city’s sports school.  
ow the Sporting Director of the Czech Olympic Committee, Martin is in charge  
of the Czech Republic’s team at the 2016 Rio Olympics.

To jsou Pardubice
This is Pardubice

FUNKCIONALISTICKÝ SVĚT KARLA ŘEPY 
The Functionalist world of Karel Řepa
Nebyl sice rodilým Pardubákem, do tváře města, v němž strávil podstatnou část života,  
se však vepsal víc než většina jiných architektů. Stačí vystoupit z vlaku a ocitnete se  
ve funkcionalistickém světě Karla Řepy. 

Although the architect Karel Řepa was not a native of Pardubice, he spent a large part of his life  
in the city and left his unmistakable imprint on its buildings. 
Arriving at Pardubice’s train station, you are immediately 
plunged into Řepa’s distinctive Functionalist world.

MULTIMEDIÁLNÍ 4D SHOW POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE 
The Czech Republic’s first ever multimedia 4D show
Pardubická filharmonie má na české hudební scéně skvělou pozici a o svých kvalitách pravidelně 
přesvědčuje při koncertech doma i v zahraničí. Letos na podzim nabídne publiku ojedinělou příležitost 
zažít první multimediální 4D show pořádanou v České republice!

The Pardubice Chamber Philharmonic has won universal respect  
in the Czech musical world and among audiences all over the world.  
This autumn the orchestra will offer music-lovers  
a unique opportunity to experience the first ever  
4D multimedia show in the Czech Republic!!

stránka / page 4

stránka / page 26

AVIATIKA POD ZVĚTŠOVACÍM SKLEM
Aviation under the microscope
Plastikové modely letadel slaví v letošním roce kulatou osmdesátku. V minulých generacích bylo jen málo kluků, kteří by si alespoň jednou 
nezkusili postavit svoje vlastní letadlo. Někteří zůstali u pokusu, pro jiné se modelářství stalo celoživotním koníčkem. 

Plastic model planes have been around for eighty years. Generations of boys have enjoyed 
creating their very own miniature versions of planes using these kits. And for one local man, 
model-making has gone on to become a lifelong hobby. stránka / page 22

stránka / page 16

OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE 
Pardubice’s Olympic Park
Bude to jeden z největších pardubických projektů novodobé historie. Od 5. do 21. srpna jím ve městě 
ožije plocha o rozloze 245 600 metrů čtverečních – Olympijský park Pardubice 2016 – jeden ze čtyř 
olympijských parků, které v době konání letních her v Česku najdete. 

Between 5 and 21 August Pardubice will play host to one of the biggest projects in the city’s 
recent history – the Olympic Park. Covering an area of 245,600 m2, Pardubice’s  
Olympic Park will be one of four such venues in the Czech 
Republic during the 2016 Olympic Games. 

stránka / page 10

THE BEST OF PARDUBICE ANEB PARDUBIČTÍ TAHOUNI
The Best of Pardubice – the city’s premier events
Letitá tradice, zvučné jméno, vysoká návštěvnost, skvělá atmosféra – takové akce se nyní prezentují 
pod společnou hlavičkou „Pardubičtí tahouni“. Patří k nejkvalitnějším kulturním a sportovním akcím 
ve městě a vy si je všechny napište do diáře! 

Pardubice has many great events with a long and proud tradition. 
Now they’re all grouped together under the heading “The Best 
of Pardubice”. These are the city’s premier cultural and sporting 
events – so make sure you plan them into your diary! stránka / page 29



4 

Důležité je vždy bojovat 
v duchu fair-play
Fair play is an essential  
part of sport
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Jak vzpomínáte na dětství v Pardubicích?
Bydleli jsme v Polabinách na dvojce v paneláku. Vzpomí-
nám si, že jsme měli takovou partu, chodili jsme ven 
na prolézačky, a pamatuju si, jak jsem se tam učil jezdit 
na kole. Jezdili jsme mezi domy na takovém tom malém 
kolečku s tlustými pneumatikami. Pamatuju si také 
na cesty na loděnici Dynama Pardubice na slepém rame-
ni Labe, kde se provozovala rychlostní kanoistika. Na lo-
děnici jsem prakticky vyrostl, trávili jsme tam vlastně už 
první léto po mém narození. Jezdil jsem tam samozřej-
mě i poté, co jsme se v mých šesti letech přestěhovali 
do Sezemic. Tak mi to prostředí přirostlo k srdci, že jsem 
ani nikdy nechtěl dělat jiný sport. 

Jaké bylo tehdy zázemí na pardubické loděnici?
Personálně bylo zázemí pardubické loděnice opravdu 
na vysoké úrovni. Podmínky oproti dnešku byly samo-
zřejmě jinde. Třeba sprcha tam byla, ale nepoužívala 

NA LODĚNICI MARTIN DOKTOR TRÁVIL VEŠKERÝ ČAS.

MARTIN DOKTOR SPENT ALL HIS TIME  

AT THE BOAT-HOUSE.

Martin Doktor se měl narodit ve Svitavách, kde byl jeho děda primářem na porodnici. 21. května 1974 tam 
ale zrovna malovali. Budoucí rychlostní kanoista, který o 22 let později vybojoval na Letních olympijských 
hrách v Atlantě dvě zlaté medaile, tak přišel na svět o pár kilometrů dál, v Poličce. Za své rodné město 
ale považuje Pardubice, kde jako malý bydlel, než se s rodiči přestěhoval do sousedních Sezemic. Na Labi 
v Pardubicích také celé mládí trénoval a vystudoval i místní sportovní gymnázium. Jako sportovní ředitel 
Českého olympijského výboru bude Martin Doktor také šéfem české výpravy na letních hrách v Riu.

Canoer Martin Doktor – the winner of two gold medals at the 1996 Olympics in Atlanta, was born on 21 May 
1974 in the town of Polička. His grandfather was actually a consultant at the maternity hospital in nearby 
Svitavy – but the hospital was being redecorated during that week, so the future canoe ace first saw the 
light of day a few kilometres away. But Doktor still considers Pardubice to be his real home town. He grew 
up in the city and graduated from its sports school – and he also used to train on the River Labe.

How do you remember your childhood here?

We lived in an apartment on the Polabiny estate. I still remem-

ber my gang of friends – we used to play outside on the swings 

and tubes, and I soon learned to ride a bike. We used to ride all 

over the estate on those little bikes with thick tyres. I remem-

ber going to the Dynamo Pardubice boat-house – on one of the 

lakes next to the Labe – where I used to train sprint canoeing. 

I practically grew up there at the boat-house; actually we 

spent most of my first summer there! Of course I continued to 

use it as a training base even when the family moved to 

Sezemice. I loved it so much there – from the very beginning it 

was clear that canoeing was the only sport for me.

What facilities did the boat-house have?

The training staff were absolutely excellent – top-class ex-

perts. Of course, the buildings and equipment were pretty 

basic compared with what we’re used to nowadays. It was 

just a wooden shack really, its shower was constantly out of 

ROZHOVOR INTERVIEW

Moje štěstí
se jmenovalo vítr
The wind was on my side

Martin Doktor
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se, záchod byl normální kadibudka – dnes by to asi lec-
kdo neskousnul. Ale my jsme byli v té dřevěné pode-
zděné loděnici spokojení a trávili jsme tam veškerý vol-
ný čas. Rád vzpomínám na verandu s lavicí, na druhé 
straně byly takové ty klandry, na kterých se sedalo, 
prostě krása. 

Všechny velké triumfy jste získal na singlkánoi, 
ale jako děti jste jezdili na lodi ve dvou, 
je to tak?
Tehdy se jezdilo na kánoi skoro výhradně ve dvou. 
Za mého dětství jsme mohli jezdit na singlkánoi jen 
na závodech v Německu, to byla jediná výjimka. 
Myslím, že dvouposádková kánoe by se hodila 
i dnes. Už jsme o tom na výboru Českého svazu ka-
noistů diskutovali. Do dvouposádkových lodí totiž 
vždycky potřebujete praváka i leváka. Teď, když se 
už od malička jezdí na singlkánoích, se může stát, 
že posádku do kategorie C2 nebo na čtyřkánoi tře-
ba vůbec nedáte dohromady, protože máte napří-
klad jen samé leváky.

you never forget it. Of course it’s tricky when there are 

strong winds or waves – you can capsize at any time – but 

that’s just part of canoeing. Actually children tend to find it 

easier to control than adult beginners do.

How do you remember the Atlanta 1996 Olympics?

Naturally I have great memories of Atlanta. The first race 

was the hardest of my life. I’d already won two silver medals 

at the World Championship, so I was tipped to be a potential 

winner. And I was quietly confident in my ability, but I didn’t 

talk about it much, because ability isn’t everything – you al-

so need luck to succeed. And as it turned out, I was incred-

ibly lucky with the wind. All the time in the qualifying rounds 

the wind was blowing from completely the wrong direction 

for me – a headwind from the right. But in my two final rac-

es it suddenly turned around and came from the opposite di-

rection – the best possible wind for me. Strangely, about 

three hours after the race, when we were leaving the venue, 

the wind had gone back to its original “wrong” direction. So 

not only was I in the form of my life, but crucially, I was 

lucky too. And of course the whole team worked perfectly.

order and there was an outdoor toilet. But we loved it there, 

and we spent all our free time on the water. I remember 

there was a kind of veranda with a bench, and railings that 

we used to sit on – such fond memories.

You’ve made your name competing in single canoes, 

but as children you raced doubles, didn’t you?

Back then, doubles were almost the only type of canoeing we 

did. The only single canoeing I remember was at a competi-

tion in Germany. I think double canoes would be a good idea 

today – we’ve already discussed that possibility at committee 

meetings of the Czech Canoe Association. For a double canoe 

you always need a right-hander and a left-hander together. 

Nowadays we’re used to single canoes, so it could be difficult 

to put together a double  canoe pairing because you might 

only have right-handers available, or only left-handers.

What’s the most difficult aspect of single canoeing?

For beginners – everything! The toughest thing is just stay-

ing upright, because it’s very difficult to keep the craft sta-

ble. But it’s like learning to ride a bike – once you know how, 

DVACET LET PO REPREZENTAČNÍM ÚSPĚCHU V ATLANTĚ POVEDE MARTIN DOKTOR VÝPRAVU ČESKÝCH SPORTOVCŮ DO BRAZILSKÉHO RIA.

TWENTY YEARS AFTER HIS ATLANTA GOLD MEDAL, MARTIN DOKTOR IS IN CHARGE OF THE CZECH OLYMPIC TEAM IN RIO.



7

Co je na jízdě na singlkánoi nejtěžší?
Pro laika asi úplně všechno. Nejhorší je dokázat se na té 
lodi vůbec udržet, to je strašně náročné na stabilitu. Při-
rovnal bych to k jízdě na kole, jak se to jednou naučíte, už 
to nezapomenete. Není to samozřejmě tak jednoduché, 
když se zvednou vlny nebo zafouká vítr, může i zkušený 
kanoista vypadnout kdykoliv, ale člověk, který na singlu ni-
kdy neklečel, nemá nárok, aby nevypadl. Hlavně tedy do-
spělý, dítě je spíš schopné jízdu zvládnout. 

Atlanta 1996, jak na ni s odstupem času vzpomínáte?
Vzpomínám samozřejmě rád. Především první závod byl 
nejtěžším v mém životě. Jel jsem tam z pozice, kdy jsem 
měl dvě stříbrné medaile z mistrovství světa, to znamená, 
že jsem byl jedním z těch, kteří měli na to vyhrát. Vnímal 
jsem to tak, ale moc jsem o tom předem nemluvil, proto-
že k tomu všemu, co pro to děláte, potřebujete ještě 

Is it important for canoers to have clean water? People are 

saying that the water in Rio could be a lot cleaner…

If you’re competing in the Olympics, you really don’t think about 

whether the water’s clean or not. There are more important things – if 

it’s salt water or fresh water, warm or cold, what the wind direction is. 

Dirty water is more a potential health issue. It can give you a stomach 

bug, which is not exactly ideal if you’re competing in the Olympics. But 

the main problem with dirty water is that grass grows in it, and that 

can slow you down and affect your performance. If your kayak’s rud-

der catches on some underwater plants, your race is over…

What do you think about children’s sport nowadays? 

Is it different than when you were a child?

Kids today have many more opportunities outside sport than we 

used to. Just think how long we’ve been using mobile phones, 

štěstí. A já měl tenkrát obrovské štěstí na vítr. Kdykoliv 
předtím, když jsme tam přijeli v průběhu závodů, foukalo 
ze strany, z níž mi to úplně nevyhovuje – zprava zpředu. 
A konkrétně na ty dva mé finálové závody zrovna foukalo 
zleva zezadu, což je nejlepší vítr, který můžu mít. Zajíma-
vé bylo, že když jsme v neděli asi tři hodiny po závodě od-
jížděli, tak už zase foukal z té „špatné“ strany. Prostě 
tehdy jsem měl nejen životní formu, ale i štěstí na vítr. 
A taky na všechny lidi kolem, kteří bezvadně fungovali. 

Jak je pro kanoistu důležitá čistota vody, ve které 
závodí? Mluví se o tom, že v Riu není voda zrovna 
ideální…
Pokud jedete olympijskou soutěž, tak nad čistotou vody 
nepřemýšlíte. Spíš jde o to, jestli je ta voda slaná, slad-

JAKO VLAJKONOŠ ČESKÉ VÝPRAVY NA LOH V SYDNEY.

FLYING THE FLAG AT THE SYDNEY OLYMPICS.

DVĚ OLYMPIJSKÁ ZLATA BYLA ODMĚNOU ZA TVRDOU DŘINU.

TWO OLYMPIC GOLDS – A FITTING REWARD FOR HIS  

DEDICATION.

ROZHOVOR INTERVIEW



8 

ká, teplá, studená, jaký je vítr – to je mnohem důležitěj-
ší než samotná čistota vody. Ta hraje roli spíš z hlediska 
zdravotního. Může způsobit drobný zažívací problém, 
což samozřejmě taky není na olympiádě úplně dobré. 
Sportovci ale mají u špinavé vody problém hlavně s tím, 
že v ní roste tráva a ta může zmařit veškeré šance 
na dobrý výsledek. Když na kajaku chytnete na kormidlo 
trávu nebo nějakou rostlinu, je konec závodu…

Jak vnímáte sportování dětí v současné době, je 
tam rozdíl oproti tomu, když vy sám jste byl malý?
Když já byl malý, neměli jsme tolik jiných možností mimo 

sport, kolik jich je teď. Vzpomeňme si, jak je to dlouho, 
co jsme začali hojně používat mobilní telefony, tablety, 
computery s internetem. Co se týče sportování dětí, ne-
vnímám ani tak rozdíl v ambicích rodičů jako hlavně 
v tom, že teď se musí rodič o dítě víc postarat. Když 

Do your children enjoy sport?

Both of them enjoy sport, but I’ve never tried to force them 

to follow in my footsteps. My son has tried many different 

sports, and now he swims regularly. Nothing ultra-competi-

tive, but he’s enjoying sport, and that’s the key thing. My 

daughter chose figure-skating. We were a bit doubtful at 

first, because we know how difficult it is. But she got her 

own way, and now she really loves it.

Not everybody knows you have a doctorate – so you’re 

Dr. Martin Doktor!

At one point I considered studying medicine, because it’s a tra-

dition on my mother’s side of the family – my uncle and grand-

father were both doctors. When I turned up to do the entrance 

exam, they said “Why are you applying? You’re a doctor al-

ready!” And actually I didn’t get in. (laughs) So instead I went 

to study at the Physical Education and Sport Faculty of Charles 

University – the best possible choice I could have made.

And your doctorate was about canoeing?

Yes – partly. And although I hardly ever use my academic ti-

tle, because I was born a Doktor anyway, it’s nice to know 

that I’m now officially a doctor of canoeing! (laughs)

Pardubice (like Ostrava, Lipno and Plzeň) is setting up 

its own Olympic Park to celebrate the Rio games this 

summer. What do you think about these projects?

I think it’s great that we’re going to have these Olympic Parks. 

Not many people can afford to fly to Rio and attend the Games,  

so this idea means that people can get together and enjoy the 

„Nevadilo mi prohrávat, prostě jsem si 
spíš hrál s vodou. A právě cit pro vodu mi 
později umožnil vítězit. “
”Not winning didn‘t bother me – I was just  
playing in the water. And it was that love of  
water that later helped me to achieve success.“

tablets, and the internet. As far as children’s sport is concerned, 

I don’t think parents are really any more ambitious now than 

they used to be. The main difference is that they feel the need 

to supervise their children more. When I was a young boy, I got 

on my bike, rode seven kilometres along roads to the boat-house, 

trained, and rode home. Nowadays it’s more risky for children to 

ride bikes alone – even on special cycle routes. Lifestyles have 

changed, and now parents are more in the role of “taxi drivers”, 

ferrying their kids to and from sporting activities.

What do you think is the most beautiful thing about sport?

That’s a tough question – I think it’s different things for differ-

ent people. If you’re competing to win, then victory is the best 

thing. But otherwise, even just forcing yourself  to go for a run 

can be a form of victory. You’re pushing your own boundaries, 

and that’s sometimes almost as hard as winning a race. I per-

sonally see sport as an essential – but wonderful – part of life.

„SPORT BERU JAKO NUTNOU SOUČÁST ŽIVOTA, ALE VELICE KRÁSNOU.“

“I SEE SPORT AS AN ESSENTIAL – BUT WONDERFUL – PART OF LIFE.“

S PARŤÁKEM „ŽEROMEM“ V PARDUBICKÉM DRESU.

COMPETING FOR THE PARDUBICE TEAM.
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jsem měl trénink já, vzal jsem kolo, ujel sedm kilometrů 
po silnici na loděnici, tam jsem si odtrénoval a jel domů. 
V současné době vidím jako mnohem nebezpečnější 
pustit dítě samotné i na tu cyklostezku. Holt se životní 
styl trochu změnil, rodiče do tréninku víc zasahují i z po-
zice „taxikaření“, když děti na ten sport musí vozit.

Dá se říct, co je na sportu nejkrásnější?
To je těžká otázka, ale řekl bych, že každý to má trošku 
jinak. Pro lidi, kteří sportují, aby vyhráli, je nejlepší právě 
to vítězství. A pro ty, kteří sportují pro sebe, tak pro ně 
je tím vítězstvím, že se donutí jít si třeba zaběhat, že 
překonají sami sebe, protože to je někdy skoro tak těž-
ké, jako vyhrát nějaký závod. Já sport jako takový beru 
jako nutnou součást života, ale zároveň moc hezkou.

Jak to mají se sportem vaše děti?
Obě sportují, ale nikdy jsem je nenutil jít v mých šlépě-
jích. Můj starší syn si prošel mnoha sporty, aby je vy-
zkoušel. Teď chodí plavat; není to žádná top úroveň, 
ale sportuje, což je důležité. Mladší dcera si vybrala 
krasobruslení, což jsme jí chvíli odpírali, protože víme, 
jak náročný sport to je. Prosadila si ho a teď kraso-
bruslí, bere to velice vážně a nesmírně ji to baví. 

Ne každý ví, že máte doktorský titul,  
to znamená, že jste doktor Martin Doktor…

events closer to home. In fact, you often get a better view on 

TV than if you’re actually there. You don’t get the unique at-

mosphere of the event, but the Olympic Parks offer a good com-

promise. And we know the idea works well. Prague had an Olym-

pic Park for the Sochi Winter Olympics in 2014, and it proved 

hugely popular. We need to promote sport for everyone, be-

cause it’s great for your health, and it develops young people’s 

good qualities and teaches them to control their bad ones. In 

sport you learn to respect the rules that are laid down, and 

that’s an important life skill.

Měl jsem období, kdy jsem si myslel, že bych mohl jít 
na medicínu, protože z máminy strany to byla tradice, 
děda i strejda byli lékaři. Když jsem přišel na přijímačky, 
tak člověk, který si tam odškrtával jména, mi říkal „Proč 
sem s tímhle jménem lezete?“ A podle toho to i dopadlo 
(smích). Šel jsem tedy na Fakultu tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy, což byla nejlepší volba, ja-
kou jsem mohl udělat. 

A rigorózní práce byla o kanoistice?
Ano, byla o kanoistice, tedy přesněji jen část. Ten titul 
před jménem, který používám výjimečně – protože já 
jsem se jako Doktor už narodil – je sice z filozofie, ale 
je to proto, že je to pedagogický obor, jinak jsem více-
méně doktor ze sportu a z pádlování. (smích) 

V letošním olympijském roce chystají Pardubice, 
stejně jako Lipno, Plzeň nebo Ostrava, v době  
konání letních her vlastní olympijský park.  
Jak vnímáte tuto aktivitu?
Podle mě je velice dobře, že olympijské parky budou. 
Málokdo si může dovolit jet fandit do Ria takzvaně na-
živo. A právě tohle je příležitost, aby si lidi užili olympiá-
du tady u nás v republice. Nakonec vím, že v televizi je 
závod leckdy lépe vidět než přímo na místě. Nenahradí-
te sice tu pravou atmosféru, nicméně olympijské parky 
jsou v podstatě kompromisem obojího. A víme, že to 
funguje. Praha to zažila, když byl na Letné olympijský 
park v rámci her konaných v Soči. Návštěvníci parku byli 
nadšení. Potřebujeme, aby se sport popularizoval, pro-
tože sportovat je zdravé, sport v mladých probouzí 
dobré vlastnosti a učí je ovládat ty špatné. V rámci 
sportu se naučíte respektovat daná pravidla a to je pro 
život skutečně důležité. 

PAMÁTNÉ GESTO DVOJNÁSOBNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE.

CELEBRATING ONE OF HIS TWO OLYMPIC GOLDS.

„SPORT V MLADÝCH PROBOUZÍ DOBRÉ VLASTNOSTI.“

„SPORT DEVELOPS YOUNG PEOPLE‘S GOOD QUALITIES.“

ROZHOVOR INTERVIEW



Bude to jeden z největších pardubických projektů novodobé historie. Od 5. do 21. srpna jím 
ve městě ožije plocha o rozloze 245 600 metrů čtverečních - Olympijský park Pardubice 2016 
– jeden ze čtyř olympijských parků, které v době konání letních her v Česku najdete. Vítány 
v něm budou samozřejmě děti a jejich rodiče, ale zváni jsou všichni, pro které je sport nebo 
fandění českým sportovcům na letních hrách srdeční záležitostí. 

OLYMPIJSKÝ PARK PAR DUBICE 2016
POŠLE ENERGII AŽ DO RIA
PARDUBICE’S OLYMPIC PARK –  
A FESTIVAL OF SUMMER SPORT

Between 5 August and 21 August Pardubice will play host to one of the 
biggest projects in the city’s recent history – the Olympic Park. 
Covering an area of 245,600 square metres, Pardubice’s Olympic 
Park – one of four such venues in the Czech Republic during 
the 2016 Olympic Games, will offer a fun, family-friendly 
space for sports fans of all ages to cheer on their 
heroes in Rio de Janeiro.
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PARDUBICKÉ PARKY PARDUBICE PARKS

OLYMPIJSKÝ PARK PAR DUBICE 2016
POŠLE ENERGII AŽ DO RIA
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The Olympic Park will be centred on Pardubice’s 
beautiful Na Špici and Tyršovy Sady parks – which 
have recently undergone extensive revitalization to 
restore them to their former glory. Other venues 

Park Na Špici a Tyršovy sady patří k nejkrásnějším 
parkům v Pardubicích, nedávno prošly rozsáhlou 
revitalizací a nyní budou spolu s centrem města, 
zámkem, prostorem Letního stadionu, nábřežím 
řek Labe a Chrudimky i koupalištěm hostit Olym-
pijský park Pardubice 2016. „Srdcem dění bude 
park Na Špici, kde návštěvníci najdou také největ-
ší z fanzón – prostor s velkou obrazovkou, která 
bude přenášet živé přenosy z olympiády v Riu de 
Janeiru. Tady i u menších projekcí se bude hlavně 
fandit a virtuální energie odtud poputuje českým 
reprezentantům, kteří budou na letních hrách bo-
jovat o dobrá umístění, a hlavně o medaile,“ před-
stavuje olympijský park a jeho poselství hlavní 
manažer Pavel Stara. 

Stejně jako brazilskou olympiádu, tak i Olym-
pijský park Pardubice 2016 zahájí velký slavnostní 
ceremoniál. Ve městě perníku nebude 5. srpna 
chybět průvod v rytmu samby, který ozdobí krás-
né tanečnice, capoeiristi a především sportovci 
všech věkových kategorií. Vítán bude také každý, 
kdo má rád sport nebo zábavu a bude chtít být 
součástí této oslavy startu letních her. 

will be the city centre, the chateau, the football 
stadium, the embankments of the Labe and Chru-
dimka rivers, and the open-air swimming pool. Pro-
ject manager Pavel Stara gives more details: “The 

VYZKOUŠÍTE SI ŠEST DESÍTEK SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN.

TRY OUT OVER 60 SPORTING DISCIPLINES.

SPORTY SI UŽIJETE NA SOUŠI...

ON DRY LAND...

SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI OŽIJÍ PARKY, STADION I NÁBŘEŽÍ.

THE OLYMPIC PARK COMPLEX AT THE CITY‘S PARKS, RIVERBANKS AND STADIUM.
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OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE 2016 
PŘEDSTAVÍ SPORT V CELÉ JEHO KRÁSE
Olympijský park Pardubice 2016 nebude jen o fandění 
a oslavách, jeho hlavním účelem bude prezentace sportu 
a aktivit s ním spojených. Do programu se zapojila většina 
pardubických a také řada regionálních sportovních klubů. 
S hrací kartou tak budete mít jedinečnou možnost aktivně 
si vyzkoušet zhruba šest desítek různých sportovních dis-
ciplín, a to jak těch olympijských, tak neolympijských. 
„Když si je v parku takzvaně osaháte, zjistíte, že například 
gymnastika, plavání, vodní sporty, beach volejbal, box, ju-
do, fotbal, golf nebo třeba královna sportu atletika jsou 
zajímavější, než jste si mysleli. A možná se díky tomu hned 
rozhodnete, že jeden z těchto anebo jiných sportů bude 
vhodný pro vaši ratolest a od teď se stane nedílnou sou-
částí třeba i vašeho dalšího života. Navíc, jako motivaci si 
děti budou moci odnést diplom, medaili a stoupnout si 
na stupně vítězů,“ láká Pavel Stara s tím, že krásu někte-
rých sportů podtrhnou i plánované exhibice. 

Jestliže při pohybu potřebujete zažít také dávku 
dobrodružství, či dokonce nebezpečí, nevynechejte 
návštěvu Adrenalin parku. Svá centra tu budou mít 
bikrosaři i plochodrážníci, vyzkoušíte adrenalinové 
workoutové závody a děti se vyřádí například při spe-
ciálním cyklozávodě. Badatelé amatéři či milovníci zá-
had by si neměli nechat ujít Science point – prostor 
věnovaný technologiím a vědám, který připravuje 
Univerzita Pardubice. Sběratelé podpisů si přijdou 
na své při řadě autogramiád, takzvaní selfíčkáři jistě 
v parku ocení i návštěvy pozvaných celebrit.

UŽ OD BŘEZNA ZDOBÍ MĚSTO VLAJKY 
S LOGEM OLYMPIJSKÉHO PARKU  
PARDUBICE 2016
Aby se sportovní duch spolu s olympijskou myšlenkou 
dostaly do povědomí mezi školáky – tedy mezi ty, pro 
které by měl být sport nedílnou součástí života a kteří 
by se díky němu mohli stát i budoucími úspěšnými 

centre of the action will be in Na Špici park, which 
will host the biggest fan zone, with a huge open-air 
screen showing live broadcasts from Rio. We know 
how passionate Pardubice’s  sports fans are, so I’m 
sure the Czech athletes will be able to feel their 
support even from thousands of kilometres away 
– hopefully spurring them on to great medal-win-
ning performances.” Like the Games themselves, 

Pardubice’s Olympic Park will also have its own 
opening ceremony, celebrating the exotic and vi-
brant culture of Brazil – with a samba procession 
(including dancers), displays of the martial art ca-
poeira, and sportsmen and women of all age 
groups. Everybody will be welcome to participate in 
this great summer event.

PARDUBICE’S OLYMPIC PARK 2016 
WILL SHOWCASE THE MAGIC OF SPORT
The Olympic Park is not just about enjoying top-
level athletics – a key part of the project is the 
promotion of recreational sport for all. The vast 
majority of Pardubice’s sports clubs and associa-
tions – and many from the wider region – are 
contributing to a rich and varied programme of 

events. Members of the public will be able to get 
a “playing card” entitling them to try out over six-
ty different sports – ranging from Olympic disci-
plines to less well-known activities. Pavel Stara 
explains: “Trying out sports in this kind of environ-
ment is a perfect way to discover a great new ac-
tivity that you really enjoy – whether it’s gymnas-

... I NA VODĚ, A TO NA ŘEKÁCH LABI I CHRUDIMCE.

... AND ON THE WATER – THE LABE AND CHRUDIMKA RIVERS.

SPORTOVAT BUDE V SRPNU CELÉ MĚSTO.

PARDUBICE WILL ENJOY A GREAT SPORTING AUGUST.

Dovolená v srpnu?  
V Olympijském parku Pardubice 2016!
Why not spend your summer vacation  
at Pardubice‘s Olympic Park!

PARDUBICKÉ PARKY PARDUBICE PARKS
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tics, swimming, water sports, beach volleyball, 
boxing, judo, golf, or athletics. The same goes for 
your children – it’s an ideal opportunity to find 
a sport that really suits them. We’re also offering 
kids the chance to win a certificate and a medal, 
and to step up onto the winners’ podium – 
a great way to motivate them.” There will also be 
exhibitions of some sports.

The Olympic Park will also offer plenty of op-
portunities for adventurous visitors who are keen 
to boost their adrenaline levels. There will be BMX 
and speedway facilities, workout tournaments, 
and a cycle race specially for children. But sport 
will not be the only activity at the park: the Uni-
versity of Pardubice will be hosting a special ven-
ue called the Science Point, enabling visitors to go 
on a fascinating journey through the mysteries of 
science and technology. Special guests will in-
clude some top sporting celebrities – a perfect 
opportunity for autograph-hunting and selfies 
with the stars!

sportovci, ba dokonce olympioniky, věnovala pardubic-
ká radnice každému školskému zařízení olympijskou 
vlajku. Úplně první vlajku s logem Olympijského parku 
Pardubice 2016 vyvěsil sám předseda Českého olympij-
ského výboru Jiří Kejval u Základní školy Spořilov, pra-
pory však záhy zavlály na více než padesáti základních 
a mateřských školách, domech mládeže a základních 
uměleckých školách.

Součástí Olympijského parku Pardubice 2016 budou 
i příměstské tábory. Zázemí najdou přímo u sportovišť 
tak, aby si jejich účastníci připadali jako na „opravdové“ 
olympiádě.

NOCOVÁNÍ V PARDUBICÍCH?  
ŽÁDNÝ PROBLÉM!
Přijedete-li v době konání parku do Pardubic na více 
než jeden den, můžete využít nabídky ubytovacích 
kapacit za dostupné ceny. Komu stačí k noclehu širé 
nebe, celta a táborák, jistě rád zavítá do speciálně 
postaveného stanového městečka. Vlastní obytný 
vůz máte možnost zaparkovat v městském autocam-
pu, kde je k dispozici také několik chatek a mobilhei-
mů, ale i prostory pro stanování. Univerzita Pardubice 
nabízí k noclehu pokoje vysokoškolských kolejí. 

Náročnější si pak jistě vyberou z bohaté nabídky 
místních hoteliérů a majitelů penzionů.

OLYMPIC PARK FLAGS HAVE BEEN  
FLYING IN THE CITY SINCE MARCH
Pardubice’s City Authority has had special Olympic Park 
flags made for all local schools, as part of its campaign 
to promote sports among the younger generation. The 
idea is to make sport an integral part of young people’s 
lives – after all, some of them may go on to become 
successful sportsmen and women, and maybe even 
Olympic champions… The very first flag with the Par-
dubice Olympic Park logo was raised at the Spořilov pri-
mary school by former international rower Jiří Kejval, 
now the President of the Czech Olympic Committee. It 
was followed by over fifty flags at the city’s pre-
schools, primary schools, and children’s homes.

The Olympic Park project also includes a series 
of mini-summer camps, held right next to the city’s 
sports venues for a genuine Olympic atmosphere.

PLENTY OF ACCOMMODATION FOR ALL
If you’re planning to stay overnight in Pardubice 
while visiting the Olympic Park, you can choose 
from a wide range of accommodation at very rea-
sonable prices. You can pitch your tent at the spe-
cially designated Olympic Park campsite. You can 
park your caravan or RV at the city’s caravan site 
– which also offers several chalets, mobile homes 
and space for camping. You can stay at the Univer-
sity of Pardubice’s halls of residence during the 
Olympic Park – or of course you can choose from 
the city’s range of hotels and guest-houses.

A GREAT MIX OF SPORTS,  
RECREATION AND CULTURE
Of course, sport goes hand in hand with relaxation 
and cultural life – the perfect way to recharge 

ADRENALIN PARK NABÍDNE POŘÁDNÉ DOBRODRUŽSTVÍ.

EXPERIENCE THRILLS AT THE ADRENALINE PARK.

ZÁMEK BUDE HOSTIT DIVADELNÍ FESTIVAL  

I VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU.

THE CHATEAU WILL HOST A THEATRE FESTIVAL 

AND A TOURISM FAIR.
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O ODPOČINEK PO NÁROČNÉM DNI  
SE POSTARÁ KULTURA
Po sportovních výkonech – anebo klidně i před nimi či mi-
mo ně – je třeba řádně se vydýchat a načerpat nové síly! 
I proto se bude v rámci Olympijského parku Pardubice 
2016 konat řada zajímavých kulturních akcí. Například 
pardubický zámek se od 4. do 8. srpna připojí svým diva-
delním festivalem Pernštejn(l)ove. O dalším víkendu, 12. až 
14. srpna, budou patřit zámecké prostory mimo jiné Vele-
trhu cestovního ruchu, který má prezentovat okolní regio-
ny, produkty nejen místních výrobců, řemesla či folklorní 
tradice. Unikátní výstavu O sportu nabídne už od 23. června 
až do konce letních prázdnin Galerie města Pardubic 
na Příhrádku. V Tyršových sadech zase najdete během ko-
nání Olympijského parku Pardubice 2016 venkovní výstavu 
k výročí 85 let od celorepublikové Výstavy tělesné výcho-
vy a sportu. Na hlavním pardubickém bulváru – třídě Míru, 
v jejím okolí a také v blízkosti Tyršových sadů se těšte 
na koncerty různých žánrů či na soutěž kapel.

Olympijská atmosféra se odrazí také v programu 
tradičního letního kina, které uvede několik filmů zasa-
zených do sportovního prostředí. Novinkou biografu pod 
širým nebem bude také v termínu od 12. do 14. srpna 
Festival latinskoamerické kinematografie.

TŘEŠNIČKA NA DORTU?  
ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL!
Závěrečný ceremoniál bude v režii Komorní filharmo-
nie Pardubice. V neděli 21. srpna se prostory Olympij-
ského parku Pardubice 2016 rozezní jejím slavnost-
ním open-air koncertem.

Srdečně vás do Olympijského parku Pardubice zve-
me! Věřte, že každý z 16 olympijských dní bude stát 
za to! Buďte součástí akce, která možná nemá ve stole-
té historii Pardubic obdoby! Těšíme se na vás!

your batteries! So naturally Pardubice’s Olympic 
Park will be offering a wide range of cultural 
events for visitors of all ages. From 4–8 August 
the city’s chateau will host a summer theatre fes-
tival. During the following weekend (12–14 Au-
gust) the chateau will be the venue for a tourism 
fair presenting Pardubice and the surrounding re-

gion – showcasing local crafts and folklore tradi-
tions. From 23 July to the end of the summer holi-
day period, the Pardubice City Gallery (next to the 
chateau) will host a unique sport-themed exhibi-
tion. There will also be an open-air exhibition in 
the Tyršovy Sady park to celebrate the 85th an-
niversary of Pardubice’s 1931 National Exhibition 
of Sports and Physical Education. And the city’s 
streets (especially the main boulevard Třída Míru, 
but also near Tyršovy Sady) will be the venue for 

concerts by a wide range of performers – includ-
ing a band competition.

Pardubice’s traditional open-air summer cinema 
will also be tailoring its programme to the Olympic 
theme, screening several films on sports-related top-
ics as well as getting into the Brazilian spirit with 
a festival of Latin American cinema (12–14 August).

THE ICING ON THE CAKE?  
THE CLOSING CEREMONY!
The closing ceremony of the Olympic Park will 
take place on Sunday 21 August, featuring an 
open-air gala concert by the Pardubice Cham-
ber Philharmonic Orchestra at the Olympic 
Park itself. So why not get into the Olympic 
spirit… come along, enjoy a warm Pardubice 
welcome, and help make this great summer 
event one to remember! 

TAKÉ NETRADIČNÍCH AKTIVIT SI V OLYMPIJSKÉM PARKU UŽIJETE DOSYTA.

TAKÉ NETRADIČNÍCH AKTIVIT SI V OLYMPIJSKÉM PARKU UŽIJETE DOSYTA.

PARDUBICKÉ PARKY PARDUBICE PARKS

Díky lávce přes Chrudimku budete mít 
sporty i kulturu na dosah.
Díky lávce přes Chrudimku budete mít 
sporty i kulturu na dosah.
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Nebyl sice rodilým Pardubákem, do tváře města, v němž strávil podstatnou část života, se však vepsal víc 
než většina jiných architektů. Stačí vystoupit z vlaku a ocitnete se ve funkcionalistickém světě Karla Řepy. 
S výjimkou nových sídlišť snad ve městě není jediná čtvrť, v níž by nestál alespoň jeden dům 
navržený tímto výjimečným architektem. A není lepší průvodce po stopách tohoto žáka  
Josipa Plečnika a souputníka Josefa Gočára než jeho syn, architekt Miroslav Řepa. 

Although the architect Karel Řepa was not a native of Pardubice, he spent a large 
part of his life in the city and left his unmistakable imprint on its buildings. Arriving 
at Pardubice’s train station, you are immediately plunged into Řepa’s distinctive 

Functionalist world, bearing the clear hallmarks of his teacher Josip Plečnik 
and his illustrious colleague Josef Gočár. Řepa’s designs can be 

found almost everywhere in the city. And surely 
there is no better guide to Řepa’s work than his 

son Miroslav – also an architect.

FUNKCIONALISTICKÝ
Karla Řepy
The Functionalist world of Karel ŘepaSVĚT
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Poslední prací Karla Řepy pro Pardubice je budova hlavní-

ho nádraží, dokončená v roce 1959. „Toto nádraží je dnes 

památkově chráněným objektem. Byla to vlastně tatínko-

va labutí píseň, krásná tečka za celým jeho životem,“ říká 

Miroslav Řepa. I po více než polovině století budí pardu-

bické nádraží pozornost těch, kteří do Pardubic přijedou 

poprvé. Vzdušná nádražní hala s hotelem je jednou z nej-

významnějších staveb poválečného funkcionalismu a do-

dnes je považována za jednu z nejpovedenějších nádraž-

ních budov v České republice. Je až s podivem, že se tvůr-

cům v době tuhého stalinismu, kdy v umění i architektuře 

vládl reálný socialismus, podařilo prosadit čistě funkciona-

listickou stavbu, jejíž základní hmotu tvoří nízká horizon-

tála odjezdové haly a vertikální hmota hotelu. Budovu 

oživují červené a černé keramické obklady, navozující do-

jem režného zdiva. Čelní stěny nádražní haly zdobí barev-

né mozaiky – hodiny s náměty kosmu a zvěrokruhu na zá-

padní straně a mapa Československé republiky na straně 

východní. Hala sama je pak lemována černobílými foto-

grafiemi možných turistických cílů v Pardubickém kraji, 

které při revitalizaci nahradily původní fotografie krás 

Československa.

Podstatná část tvorby Karla Řepy ale spadá do éry první 

republiky. Tehdy se stavělo hodně, moderně a krásně. Mladá 

republika se nadýchla a vůbec neměla v úmyslu zaostat 

za ostatními. Do módy přišel swing, zkracovaly se sukně 

i vlasy, trendem bylo pohodlí a jednoduchost. Projevilo se to 

i v architektuře a stavebnictví, kde kubismus vystřídal funk-

high-quality modern architecture. The newly independent 

Czechoslovakia was brimming with self-confidence, em-

bracing the latest trends. Jazz and swing, bold fashions, 

and all the convenience and comfort that modern tech-

nology could offer. In architecture, the complexities of 

Cubism gave way to Functionalism, with its rigorous use 

of simple geometric forms and clean lines.

We can find Karel Řepa’s Functionalist footprints all 

over Pardubice – from the city centre to the Bílé 

Předměstí area. On the corner of Třída Míru and Pernerova 

Street there is an apartment block designed by Řepa for 

an agricultural cooperative, where for many years there 

was a popular shop selling dairy products. Miroslav Řepa 

considers this building to be one of his father’s finest 

works: “He chose a bold colour scheme, and he used glass 

bricks for the first time. It’s a superb example of Func-

tionalism – not only on the outside, but also the interiors, 

with spacious apartments and a beautiful staircase. It’s 

a shame that there wasn’t enough money for a lift – that 

would have made it a perfect place to live today.”

Another of Řepa’s designs can be found at no. 97 on 

the city’s main boulevard Třída Míru. This building – origi-

nally built for the Kolařík company – features Řepa’s dis-

tinctive red-and-white window sections, as well as 

a slightly concave façade. Miroslav Řepa explains: “The 

V ROCE 1931 PRŮMYSLOVÉ MUZEUM, DNES STŘEDNÍ ŠKOLA A KULTURNÍ PAMÁTKA.

IN 1931 AN INDUSTRIAL MUSEUM, TODAY A SCHOOL AND A PROTECTED HISTORIC MONUMENT.

Karel Řepa’s last design in Pardubice was the city’s train 

station, completed in 1959. His son sums up the impor-

tance of this landmark building: “Today it’s a protected 

heritage site. It was my father’s swansong, a fitting way 

to end his career.” Over half a century later, the station 

still presents an impressive gateway to the city. The spa-

cious structure – which includes a hotel – is one of the 

most acclaimed examples of post-war Functionalism in 

the Czech Republic, and it is considered one of the coun-

try’s finest railway stations. In the 1950s the dictates of 

Stalin-era ‘socialist realism’ still had a stranglehold over 

Czech architecture, so it is quite remarkable that such 

a pure example of Functionalism was even built. Com-

posed of the horizontal mass of the passenger hall and 

the vertical mass of the hotel, the station is enlivened by 

its red and black wall tiles echoing brickwork façades. The 

walls of the passenger building are ornamented with col-

ourful mosaics – a clock featuring motifs of the cosmos 

and the zodiac (on the western side) and a map of Czech-

oslovakia (on the eastern side). Displayed inside the hall 

are black-and-white photographs of tourist destinations 

in the Pardubice Region (which replaced the original pho-

tographs of sites throughout Czechoslovakia).

Most of Řepa’s work in Pardubice dates from the era 

between the two world wars. This was a boom period for 

ARCHITEKTURA ARCHITECTURE
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windows were one of the hallmarks of my father’s work 

– he used that colour combination in many of his designs. 

He was also fond of glass bricks and red exterior tiles.” 

Indeed, these features can be found in numerous apart-

ment blocks designed by Řepa (such as those in Smilova 

St. and U Husova Sboru St.), as well as at the train sta-

tion he designed two decades later.

Just a short distance away, in the park on Bratranců 

Veverkových St., is the Jas cinema – one of Pardubice’s 

favourite buildings, with an unmistakable façade. Like 

most of the structures designed by Karel Řepa, it is now 

privately owned. The cinema has been closed, and the 

building is in urgent need of repair. Miroslav Řepa com-

ments: “The building is truly wonderful, and it fits in 

beautifully with its environment. It’s a shame that it’s 

fallen into such a state of disrepair, and that the cinema 

is no longer open. I have fond memories of the place – 

I used to go to school nearby.”

Unfortunately, several of Řepa’s designs that won 

international acclaim no longer exist. His renowned ex-

cionalismus, sloh, pro který byly typické funkční budovy 

jednoduchých tvarů, sloh, v němž komplikovanost a zdob-

nost nahradila geometrická čistota tvarů.

Hodnotné funkcionalistické stavby architekta Karla Ře-

py najdeme v celém městě, v centru, na Skřivánku, stejně 

jako v ulici U Husova sboru nebo třeba na Bílém Předměstí. 

Na nároží třídy Míru a Pernerovy ulice stojí činžovní dům, 

který architekt Řepa navrhl pro Rolnické družstvo. V přízemí 

byla řadu let prodejna mléčných lahůdek, a tak domu zůsta-

la přezdívka Mlíčák. „Tady otec sáhl po výrazné barevnosti. 

Ta, spolu s luxferami a sklobetonem, který zde použil vůbec 

poprvé, z něj vytvořila významný funkcionalistický objekt. 

A nejen z vnějšího pohledu, ale i uvnitř, od schodiště až 

po nádherné byty. Škoda že tehdy už nezbyly peníze na vý-

tah, s ním by byl dům i dnes dokonalý,“ netají se Miroslav 

Řepa obdivem k práci svého otce. 

Další zastavení patří domu firmy Kolařík uprostřed hlav-

ní pardubické třídy, tedy na třídě Míru 97. Nechybí zde pro 

Řepu charakteristická červenobílá okna, nepřehlédnutelným 

jej ale činí zejména mírně prohnutá fasáda. „Ta okna byla 

pro stavby mého otce typická, tahle barevná kombinace se 

objevuje na celé řadě jeho realizací, stejně jako použití sklo-

betonu nebo keramických červených obkladů na vnějším 

plášti budov,“ vysvětluje syn Miroslav. Tyto obklady oprav-

du můžeme vidět na řadě pardubických činžovních domů, 

které architekt Řepa projektoval, například ve Smilově ulici 

či v ulici U Husova sboru. Použil je ale také o dvě desetiletí 

později na budově nádraží. 

TŘÍDA MÍRU 97 – OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM 

S TYPICKY PROHNUTOU FASÁDOU.

TŘÍDA MÍRU 97 – SHOWING ŘEPA‘S  

DISTINCTIVE CURVED FACADE.

BRÁNA BORCŮ PŘIPOMÍNÁ SLÁVU STADIONU BUDOVANÉHO PRO VÝSTAVU TĚLOVÝCHOVY A SPORTU (1931).

THE CEREMONIAL GATEWAY RECALLS THE GLORY DAYS OF THE STADIUM, BUILT FOR THE EXHIBITION OF SPORTS IN 1931.
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Jen o kousek dál, v parku Bratranců Veverkových, stojí 

pro řadu Pardubáků kultovní kino Jas. Dům s nepřehlédnu-

telným průčelím je, jako většina objektů navržených Karlem 

Řepou, v soukromých rukou. Kino zde bylo dávno zrušeno 

a dům, na kterém nezadržitelně hlodá zub času, čeká 

na opravu. „Tento objekt je úžasný, navíc prolíná až 

do Ottova domu na nároží Smilovy ulice a určitě si zaslouží 

pozornost a péči. Je mi líto, že takhle vypadá, i to, že tu ne-

zůstalo kino. Tohle místo mám moc rád, vedle jsem chodil 

do obecné školy,“ vzpomíná Miroslav Řepa.

Řepovy projekty, které získaly mezinárodní věhlas, už 

bohužel v Pardubicích neuvidíme. Za soubor výstavních pa-

vilonů pro areál Výstavy tělesné výchovy a sportu v Tyršo-

vých sadech, která se uskutečnila v roce 1931, se Řepovi 

dostalo odborného uznání, nicméně nezbylo z nich, kromě 

starých fotek a nákresů, vůbec nic. O mnoho lépe se neved-

lo ani sousednímu sportovnímu stadionu s klopenou cyklis-

tickou dráhou, který byl součástí výstaviště a v roce 1935 

byl oceněn na Světové výstavě v Bruselu. Dnes z něj už 

zbývá pouze chátrající tribuna a Brána borců, která o vlásek 

unikla demolici. „Stále doufám, že vyjde plán radnice a ales-

poň tato část stadionu bude zachráněna a zrekonstruová-

na,“ doufá architektův syn. Důstojnou připomínkou výstavy, 

kterou zahajoval T. G. Masaryk, zůstává alespoň její hlavní 

pavilon na náměstí Republiky. Dnes je budova Průmyslové-

ho muzea kulturní památkou a sídlí v ní Střední průmyslová 

škola potravinářská. „To je objekt, který nádherně stárne, 

a to je i u domů velké umění. Přesto, že budova během let 

prošla přeměnami i rekonstrukcí interiéru, její tvář zůstala 

uchována,“ neskrývá radost syn Miroslav. 

hibition pavilions in the Tyršovy Sady park – built for 

the 1931 Exhibition of Sports and Physical Education 

– were demolished long ago; old photographs and plans 

are the only remaining witnesses. A similar fate befell 

Řepa’s nearby sports stadium with its banked cycling 

track – also part of the exhibition site – which won an 

award at the 1935 World Fair in Brussels. All that re-

mains of it today is a derelict grandstand and a cer-

emonial gateway, which enthusiasts have managed to 

save from demolition. But Řepa’s son Miroslav is opti-

mistic: “I am still hopeful that the City Hall will be able 

to implement its plans to restore this part of the sta-

dium to its former glory.” One building from the 1931 

exhibition is still standing – the main pavilion on 

Náměstí Republiky square. Today it is a protected herit-

age site, the home of the Industrial Museum and a sec-

ondary school. Miroslav Řepa is very fond of it: “The 

building has actually improved with age – and that 

doesn’t often happen. Although the interiors have been 

reconstructed many times, the basic form of the build-

ing has remained unchanged.”

Indeed, Náměstí Republiky is a textbook example of 

Pardubice’s architecture from the period between the 

two world wars. It features a number of outstanding 

structures, including the Classicist Anglobanka building 

(designed by Josef Gočár) as well as Gočár’s largest pro-

ject in the city – the Functionalist Grand Hotel and Dis-

NA ÚPRAVY NÁDRAŽNÍ HALY DOHLÍŽÍ SYN KARLA ŘEPY, ARCHITEKT MIROSLAV ŘEPA.

AT THE STATION – THE ARCHITECT MIROSLAV ŘEPA ADMIRES HIS FATHER‘S WORK.

trict Authority building. Close by is Řepa’s Industrial Mu-

seum, which manages to combine beauty with strict 

functionality. Miroslav Řepa comments: “Gočár and my 

father essentially created the entire square – and it still 

looks good, 85 years later.”

Karel Řepa was also responsible for many smaller 

buildings in the city. In the 1920s and 1930s he de-

signed numerous family houses and villas, plus an entire 

housing estate at Spořilov. His son remembers: “I don’t 

know exactly how many houses he designed, but there 

were many. The most noteworthy of them is Viktor 

Kříž’s villa in Bulharská St. near the Matiční Lake – like 

the train station, it’s a protected heritage site. The inte-

riors have been beautifully preserved by the owners. 

I think that my father would have agreed that this was 

his finest design for a villa – and it was one of the first 

houses he built in Pardubice. He also designed the 

house next door.”

Miroslav Řepa has followed in his father’s footsteps 

and built a successful career as an architect. He was 

responsible for the renovation of the Municipal Theatre, 

restoring it to its original Secession-era glory – and it is 

fitting that he was recently awarded honorary citizen-

ship of Pardubice in this very building. However, his ca-

reer has taken a slightly different path to that of his fa-

ther; his designs have won widespread acclaim at inter-

national exhibitions, and he has spent much of his career 
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VÝCHODNÍ PRŮČELÍ ŘEPOVY NÁDRAŽNÍ HALY ZDOBÍ MOZAIKOVÁ MAPA ČESKOSLOVENSKA.

THE EASTERN FACADE OF ŘEPA‘S STATION INCLUDES THIS MOSAIC MAP OF CZECHOSLOVAKIA.

MEZI KULTURNÍ PAMÁTKY SE ZAŘADILA TAKÉ VILA VIKTORA KŘÍŽE.

THIS 1925 VILLA IS NOW A PROTECTED CULTURAL MONUMENT.

Právě náměstí Republiky je učebnicovou ukázkou me-

ziválečné výstavby v Pardubicích. Na základě architekto-

nických soutěží zde vyrostla řada významných staveb, 

například klasicistní Anglobanka navržená Josefem Gočá-

rem či nejrozsáhlejší Gočárovo dílo v Pardubicích – funk-

cionalistický palác Grandhotelu a Okresního domu. A v je-

ho těsném sousedství také právě Řepova krásná a účelná 

budova Průmyslového muzea, rovněž ve funkcionalistic-

kém slohu. „Realizací návrhů architekta Gočára a mého 

otce vzniklo čelo náměstí. A sluší mu už 85 let,“ dodává 

Miroslav Řepa.

Karel Řepa se ale zapsal do tváře Pardubic i řadou men-

ších staveb. V meziválečném období vyprojektoval celou 

řadu rodinných domů a vil, které jsou rozesety po celém 

městě, ale například i celou kolonii domků na Spořilově. „Ne-

vím, kolik jich bylo. Otec říkal – nespočet. Nejvýznamnější 

z nich je vila Viktora Kříže v Bulharské ulici u Matičního jeze-

ra, která je, stejně jako nádraží, kulturní památkou. I uvnitř 

jsou zachovány významné interiérové prvky, a tak je díky 

citlivé péči majitelů stále krásná. Myslím, že i táta by na tuto 

vilu ukázal jako na své nejlepší dílo tohoto druhu, navíc je 

jednou z prvních, které v Pardubicích postavil. I tahle vedle 

je jeho práce,“ ukazuje náš průvodce na sousední vilu.

Stejně jako Karel Řepa je i jeho syn Miroslav uznávaným 

architektem. V Pardubicích je například podepsán pod gene-

rální rekonstrukcí městského divadla, z něhož udělal pravý 

secesní skvost, a není tak úplně náhodou, že právě v tomto 

divadle se stal před nedávnem čestným občanem svého 

rodného města. Jeho profesní život se ale ubíral trochu ji-

nou cestou než život jeho otce. Úspěchy slavily jeho projek-

ty pro celosvětové výstavy, a proto trávil hodně času v za-

hraničí. Do Pardubic se ale pravidelně vracel a vrací. Mimo 

jiné při tom pečlivě dohlíží na to, aby um jeho otce nezne-

hodnotily necitlivé zásahy a rekonstrukce. Ale nelze se ne-

zeptat, setkali se někdy otec a syn na společném projektu? 

„V Pardubicích ne. Chtěli jsme se pustit do stavby městské-

ho divadla ve Zlíně. Spolupracovali jsme spolu na vítězném 

soutěžním návrhu. Projekt už zůstal jenom na mně, otec 

krátce poté zemřel. A příští rok bude divadlu 50 let. Letí to.“

working abroad. But he still enjoys returning regularly to 

his home town – and making sure that his father’s build-

ings are still respected and preserved for future genera-

tions. Asked whether he and his father ever worked to-

gether, he replies: “Not in Pardubice, but we did design 

the municipal theatre in Zlín together, and we won the 

competition. My father died soon afterwards, so I took 

over the project in its entirety. Next year the Zlín theatre 

will be 50 years old. How time flies…”

ARCHITEKTURA ARCHITECTURE
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Aviatika pod zvětšovacím sklem
Aviation under the microscope
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Plastikové modely letadel. V minulých generacích bylo jen málo 
kluků, kteří by si alespoň jednou nezkusili postavit svoje vlastní 
letadlo. Někteří zůstali u pokusu, pro jiné se modelářství stalo 
celoživotním koníčkem. K nim patří Jaroslav Pomajzl z Pardubic, 
který je dnes dokonce modelářským profesionálem.

Generations of boys have enjoyed creating their very own 
miniature versions of planes using plastic kits. And for some of 
them, model-making has gone on to become a lifelong hobby. One 
such enthusiast is Pardubice’s Jaroslav Pomajzl, who has turned 
his childhood passion into a profession.
Plastikové modely letadel slaví v letošním roce kulatou 

osmdesátku. Ty úplně první se začaly vyrábět ve Velké 

Británii v roce 1936. Velký rozmach však zaznamenal ten-

to zdroj zábavy pro generace kluků i jejich tátů až v 50. 

a 60. letech minulého století, kdy s výrobou modelů zača-

ly i firmy v tehdejším Československu. V následujících de-

setiletích už stavebnice letadel nabízela téměř každá pro-

dejna s hračkami. V jedné takové počátkem 80. let začal 

i modelářský příběh Jaroslava Pomajzla. „Bylo mi asi šest 

let, když mi maminka za statečnost u doktora slíbila něja-

kou hračku. K jejímu překvapení jsem si vybral stavebnici 

letadla. Dnes už si pamatuji jen to, že šlo o nějaký zelený 

hydroplán, a zpětně si uvědomuji, že ve srovnání s jinými 

letadly nešlo o žádného krasavce. Mně se ale hrozně líbilo 

a jeho sestavování mě tak bavilo, že jsem brzo musel mít 

další,“ vzpomíná modelář. 

Modelařinu si dnes může vyzkoušet úplně každý. Mo-

dely (nejen) letadel jsou dostupné v řadě specializovaných 

prodejen a nejjednodušší stavebnice lze pořídit už pod 

dvě stě korun. Prodají vám tady i základní vybavení pro 

začínající modeláře, v němž nesmí chybět kleště štípačky, 

lepidlo, pilníky a smirkový papír, štětce či modelářské bar-

vy. S jídlem samozřejmě roste chuť a výbava modelář-

ských harcovníků už je podstatně širší, zahrnuje například 

frézku na opracování dílů nebo pistoli na stříkání barev. 

„Já jsem začínal jen s nůžkami a pilníčkem z máminy ma-

nikúry a barvičkami Unicol, které byly náhražkou těžko do-

stupných barev západní provenience,“ vzpomíná Jaroslav 

Pomajzl. Dnes už se ovšem neobejde bez podstatně draž-

ší stavebnice a ostatních doplňků, chce-li vytvořit model, 

který se bude líbit nejen jemu, ale i porotcům soutěží, kte-

rých se, s nemalými úspěchy, účastní. „Dlouho mě mode-

Plastic model planes have been around for eighty years. The 

very first models of this type were made in Britain, in 1936. 

Model-making became a popular pastime during the 1950s 

and 1960s – and the former Czechoslovakia was no exception, 

with model plane kits sold in almost every toy shop. Genera-

tions of boys (and their dads!) were captivated by these intri-

cate and beautifully detailed models. One such boy was Jaro-

slav Pomajzl, who began model-making in the early 1980s.

He remembers the beginning of his lifelong passion: “I was 

about six years old. I’d been to the doctor, and my mum took 

me to the toy shop as a reward for being brave. To her sur-

prise, I chose a model plane kit. All I remember today is that it 

was a green seaplane – and thinking back, it wasn’t actually 

a particularly nice-looking one. But I really liked it, and I en-

joyed building it, so soon I wanted more.”

Model-making is a pastime that everybody can enjoy. Models 

of all types can be found in numerous specialist shops, and the 

simpler kits cost under 200 crowns. Model shops also sell basic 

equipment – scissors, glue, files, sandpaper, paints and brushes. Of 

course, hard-core modellers usually own a much wider range of 

specialist equipment, including cutting tools and spray-guns for 

painting. Jaroslav Pomajzl remembers his first steps as a modeller: 

“At the beginning, all I had was a pair of scissors and my mum’s 

MODELÁŘSTVÍ MODEL-MAKING

„PRVNÍ STAVEBNICI LETADLA JSEM DOSTAL V ŠESTI 

LETECH. OD TÉ DOBY JSEM LETADEL SESTAVIL 

STOVKY.“

„I MADE MY FIRST MODEL PLANE WHEN  

I WAS SIX. SINCE THEN I‘VE MADE HUNDREDS  

OF THEM.“

LEGENDÁRNÍ STÍHACÍ LETOUN  

Z PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY FOKKER DR.I 

V MĚŘÍTKU 1/28.

A 1/28 SCALE MODEL  

OF A LEGENDARY WWI FIGHTER PLANE,  

THE FOKKER DR.I.

Aviatika pod zvětšovacím sklem
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lářské soutěže nijak nelákaly, až po přestěhování do Par-

dubic mě v roce 2008 kamarádi přemluvili, abych se při-

hlásil na tehdy prestižní Pardubický kit salon. Zvítězil jsem 

ve třech kategoriích a na modelářské soutěže jsem od té 

doby jezdil pravidelně,“ říká modelář, který začal soutěžit 

symbolicky po příchodu do našeho města neodmyslitelně 

spjatého s počátky aviatiky v Čechách. Poctu Janu Kašpa-

rovi vzdal jako modelář také – jeho třímetrová studie Blé-

riotu zdobí přednáškový sál pardubického krajského úřadu 

nesoucí letcovo jméno.

Jaroslav Pomajzl dnes patří ke špičce ve svém oboru. 

Úspěšný je především díky přesným detailům, jejichž pro-

střednictvím přibližuje modely v maximální možné míře je-

jich skutečným vzorům. S obsahem běžně dostupné sta-

vebnice si už nevystačí. Motory, sedačky či další součásti 

interiéru letadla se dají koupit ve specializovaných mode-

lářských e-shopech, řadu součástí si však musí modelář 

vyrobit sám. Přepážky do trupu, rozvody elektřiny, paliva 

a hydrauliky, onýtování povrchu letadla, to vše dodává 

modelu na jeho autentičnosti. A nikdo by nepoznal, že ve-

TŘÍMETROVÝ BLÉRIOT Z DÍLNY JAROSLAVA 

POMAJZLA ZDOBÍ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KRAJSKÉHO 

ÚŘADU V PARDUBICÍCH.

JAROSLAV POMAJZL‘S 3-METRE BLÉRIOT ADORNS 

THE MAIN HALL AT PARDUBICE‘S REGIONAL 

AUTHORITY.

TEMPEST, FOCKE WULF A ALBATROS V MĚŘÍTKU 1/48.

A TEMPEST, FOCKE WULF AND ALBATROS AT 1/48 SCALE.
ZÁKLADEM ÚSPĚCHU JE PRECIZNÍ A ČISTÁ PRÁCE.

THE KEY TO SUCCESS IS WORKING WITH PRECISION AND ACCURACY.
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nail file. And I used Czech-made Unicol paints, because Western 

brands were very hard to find.” Today, Pomajzl has a huge range of 

tools and specializes in highly intricate, expensive model kits – and 

he has achieved many successes in model-making competitions. 

He explains how he became a regular competitor: “For a long time 

I wasn’t particularly interested in competitions. It was only in 

2008 – when I was already living in Pardubice – that my friends 

persuaded me to enter the Pardubice Kit Salon, which was a very 

prestigious event. I ended up the winner in three categories – and 

since then I’ve been a regular participant in various model-making 

competitions.” Fittingly, he began his competitive career after 

moving to Pardubice – the hometown of Czech aviation pioneer 

Jan Kašpar. Pomajzl’s magnificent three metre-long model of Louis 

Blériot’s plane now adorns the main auditorium in the Pardubice 

Regional Authority building – named in honour of Kašpar himself.

Jaroslav Pomajzl is among the most accomplished model-mak-

ers anywhere. He is renowned for the fine detailing of his models, 

as he strives to achieve the most accurate possible representation 

of the real-life machine. He has taken his art to such a level that he 

now makes many of his own components. Engines, seats and other 

interior parts can be bought from specialist model-making shops, 

but Pomajzl has his own workshop where he makes structural ele-

ments, electrical circuits, fuel and hydraulic systems, fuselage riv-

ets, and more – all contributing to the amazing realism of his mod-

dle speciálních modelářských materiálů přišly ke slovu 

i párátka, papírové kapesníky, rybářské vlasce, olůvka 

a další předměty, které jsou běžně k nalezení v mnoha do-

mácnostech. V soutěžích však nejde o použité materiály. 

Alfou a omegou úspěchu je precizní zpracování kamufláže 

a čistota provedené práce.

Aby vynikly detaily, které jinak zůstávají lidskému oku 

skryty za kapotou letadla, nechávají někteří modeláři části 

trupů otevřené. Je tak možné obdivovat propracovanost 

a reálnost jednotlivých součástí interiéru. Velmi působivé 

také je, pokud jsou letadla zasazena do modelu krajiny či 

jejich přirozeného zázemí – diorámat. Jaroslav Pomajzl 

například slavil úspěch s modelem legendárního trojplošní-

ku Fokker Dr.I doplněným o model hangáru, postavičky pi-

lota a obslužného personálu. Volba tohoto stroje nebyla 

náhodná. „Letadla z počátků letectví a období 1. světové 

války mám rád díky komiksovým příběhům o neohroženém 

pilotovi Bigglesovi. Nebeští jezdci pak jasně nasměřovali 

můj zájem o osudy našich pilotů během 2. světové války 

a po ní. Zatímco současné stroje jsou si konstrukčně velmi 

podobné, ty z první poloviny minulého století byly naopak 

velice rozmanité. I z tohoto důvodu jsou letadla z obou 

světových válek má nejoblíbenější,“ vysvětluje Pomajzl. 

Člověk ale nemusí být zapáleným milovníkem letadel, aby 

při pohledu na precizně vyrobené modely ocenil krásu lé-

tajících strojů a zavzpomínal na ty, kteří v jejich kokpitech 

nasazovali životy nejen jako průkopníci létání.

KOMPLETNÍ INTERIÉR LÉTAJÍCÍHO ČLUNU PBY-5A CATALINA, MĚŘÍTKO 1/32.

THE INTERIOR OF A PBY-5A CATALINA FLYING BOAT, SCALE 1/32.

els. He is also hugely inventive, often using ordinary household 

items such as toothpicks, paper tissues, fishing lines, and more. In 

his models, these mundane items are transformed beyond recog-

nition to create breathtakingly beautiful details.

Some model-makers like to create cutaways in the aircraft 

body, showing off the realism and precision of the mechanical de-

tails underneath. Another highly effective technique is to incorpo-

rate landscapes and human figures into the model, creating 

a scene known as a diorama. One of Pomajzl’s creations was 

a model of the legendary Fokker Dr.I triplane complete with 

a model of a hangar and figures of the pilot and ground crew. He 

explains why he chose this particular plane: “I loved reading the 

Biggles books, about a brave British pilot, so I have always been 

fascinated by the early years of aviation and the First World War 

era. Then in the 1960s there was a popular film based on a novel 

about Czech pilots who fought for the RAF during World War II, so 

I became interested in that period too. Some modern planes are 

also beautiful, but their designs are all very similar. During the first 

half of the 20th century there was a huge variety of different de-

signs, so that’s really where my main interest lies.” But whether 

you’re an aviation enthusiast or not, one thing is certain: you’ll be 

completely captivated by the precision and detail of Pomajzl’s 

work – a fitting tribute to the pioneers of flying and the many 

brave pilots who risked (and often lost) their lives in the cockpit.

MODELÁŘSTVÍ MODEL-MAKING
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Překvapovat, nebát se, 
experimentovat a hlavně bavit 
– tak by mohlo znít krédo, 
které si Komorní filharmonie 
Pardubice vzala k srdci 
a podle kterého se řídí. Letos 
na podzim nabídne publiku 
ojedinělou příležitost zažít 
první multimediální 4D show 
pořádanou v České republice!

Experimental, fresh, 
surprising – those words 
perfectly sum up the 
guiding ethos of the 
Pardubice Chamber 
Philharmonic. This autumn 
the orchestra will offer 
music-lovers a unique 
opportunity to experience 
the first ever 4D multimedia 
show in the Czech Republic!

Pardubická filharmonie má na české hudební scéně 
skvělou pozici a o svých kvalitách pravidelně přesvěd-
čuje při koncertech doma i v zahraničí. Jde s dobou, 
boří předsudky o komorních orchestrech a už mnoho-
krát dokázala, že netradiční projekty vítá s otevřenou 
náručí. Naposledy se dala „do kupy“ s pardubickými 
basketbalisty a v rámci projektu Hrajeme spolu za Par-
dubice hned několikrát a s velkým úspěchem předved-
la, že klasická hudba a profesionální sport jdou skvěle 
dohromady. Bylo tedy jen otázkou času, kdy přijde vý-
zva nová a jakou bude mít tentokrát podobu. Ta na se-
be nenechala dlouho čekat a má rozměr dosud nevída-
ný – koncert v audiovizuálním formátu!

„Dnešní doba si žádá zábavné, interaktivní formy 
koncertů, nároky diváků se stupňují a je čím dál nároč-
nější je něčím ohromit a nadchnout. Toho jsme si vě-
domi, a proto jsem s nadšením uvítala ideu hudebního 
skladatele Roberta Jíši, který se na mě obrátil s návr-

KONCERT V AUDIOVIZUÁLNÍM

FORMÁTU DOSUD ČESKÁ REPUBLIKA NEZAŽILA!

THIS 4D SHOW WILL BE A FIRST  

FOR CZECH AUDIENCES.

MULTIMEDIÁLNÍ 
4D SHOW  
poprvé v České republice
The Czech Republic’s first ever 
MULTIMEDIA 4D SHOW  
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hem na realizaci multimediálního koncertu,“ uvedla ře-
ditelka filharmonie Jarmila Zbořilová. Rok 2016 bude 
pro Pardubice skutečně mimořádný. Město budou če-
kat hned dvě výjimečné akce, u kterých nelze nebýt! 
„Jakmile se město vzpamatuje z letní olympijské horeč-
ky, přijde na řadu naše multimediální show. Hlasy svět-
la 4D jsme navíc pojali jako kulturní předehru s těmi 
nejmodernějšími parametry, předcházející hlavnímu do-
stihovému svátku – Velké pardubické. Spojení těchto 
dvou událostí během dostihového víkendu má svoji lo-
giku a koňská tematika se promítne do samotné show, 
víc ale nemůžeme prozradit,“ říká Jarmila Zbořilová.

Hudební skladba Hlasy světla představuje kombina-
ci současné vážné i filmové hudby a dalších žánrů a ja-
ko taková byla poprvé představena publiku v srpnu ro-
ku 2013 v Praze, ovšem „pouze“ ve 3D projekci a v ne-
srovnatelně menším měřítku, než v jakém bude prove-
dena v Pardubicích. „Klasická hudba dokáže působit 
na duši člověka nesmírně silně. Je ovšem známo, že 
většinu jevů kolem nás – až 80 procent! – vnímáme 
především vizuálně, tedy prostřednictvím obrazů,“ zdů-
razňuje Jarmila Zbořilová. „Jaká tedy asi může vznik-
nout síla, spojí-li se klasická hudba s nejmodernějšími 
technologiemi, které dokáží zprostředkovat obraz tak 
věrně, že se ztrácí hranice mezi virtuálnem a realitou? 
Trošku z toho až naskakuje husí kůže!“ líčí s nadšením 
rozpracovaný projekt ředitelka filharmonie.

„Dostat na jedno pódium špičkový evropský orche-
str, dva vynikající sbory, bubeníky, mimořádného diri-
genta a skvělou sólistku, to vše „zabalit“ do efektních 
prostorových projekcí s příběhem, to je pro skladatele 
jako sen,“ pokračuje v představování díla Robert Jíša, 
autor hudby a hlavní myšlenky projektu. Příprava vel-
kolepé show obřích rozměrů však s sebou přináší také 
problémy, se kterými se musí produkční tým vypořá-
dat. „Největší výzvou je projekce přesně podle našich 
představ. Vzhledem k tomu, že v Čechách tuto techno-
logii na koncertech nikdo nepoužívá, vylaďování celého 
systému včetně unikátního obsahu je velmi náročné. 
Oslovil jsem Steva Lichtaga, profesionála zoceleného 
mj. kontaktem s bílými žraloky, zda by se ujal režie, 
a on souhlasil. Jeho souhlas znamenal, že projekt bude 
velký – z původní 3D verze ho také hned změnil na 4D 
a umístil do hokejové arény. Videomapping připravuje 
Sylwester Luczak, rovněž profesionál ve svém oboru. 
A samozřejmě že bez podpory města, kraje, Elektráren 
Opatovice jako generálního partnera a dalších by to 
nešlo. Všichni cítíme, že naším společným cílem je vy-
tvořit událost, která svou kvalitou a rozsahem přesa-

The Pardubice Chamber Philharmonic has won uni-
versal respect in the Czech musical world, and its 
performances – both in its home country and 
abroad – are greatly enjoyed by concert-goers. The 
Philharmonic has moved with the times, breaking 
down barriers between traditional classical music 
and modern forms of entertainment. Recently the 
orchestra has joined forces with Pardubice’s profes-
sional basketball club – proving beyond any doubt 
that classical music and sport are ideally suited to 
each other. It was only a matter of time before 

SHOW 4D 4D SHOW

HLASY SVĚTLA BUDOU EXKLUZIVNÍM ZÁŽITKEM 

PŘIPRAVOVANÝM NA MÍRU PRO PARDUBICE.

THE PERFORMANCE WILL BE TAILOR- 

MADE FOR PARDUBICE.

a new challenge presented itself, and now the Phil-
harmonic is preparing a concert in an innovative, ex-
citing new audiovisual format – 4D!

The Philharmonic’s Director Jarmila Zbořilová 
gives more details: “Modern audiences demand fun, 
interactive performances – and it’s a real challenge 
to come up with fresh new concepts. But we relish 
these challenges, so we were delighted when the 
composer Robert Jíša approached us with a proposal 
for a multimedia concert.” Pardubice can look for-
ward to an amazing summer of sports and enter-

PARDUBICKÁ TIPSPORT ARÉNA BUDE HOSTIT UNIKÁTNÍ SHOW V PŘEDVEČER VELKÉ PARDUBICKÉ.

PARDUBICE‘S TIPSPORT ARENA WILL HOST THIS UNIQUE SHOW ON THE EVE OF THE GREAT STEEPLECHASE.
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huje to, co naši diváci v Čechách běžně vidí,“  
nastínil náročné aranžmá autor projektu.

Vysoká očekávání od říjnového koncertu s nadše-
ním potvrzuje také ředitelka filharmonie Jarmila Zboři-
lová. „Jsem si jistá, že s profesionály, jakými jsou Ro-
bert Jíša a Steve Lichtag, můžeme jít bez obav do če-
hokoli, a tak tedy jdeme a věříme, že Tipsport arena bu-
de plná do posledního místa. Toto není show, která by 
putovala po stadionech po celé republice. Hlasy světla 
4D jsou exkluzivním a výjimečným zážitkem připravo-
vaným na míru pro Pardubice. Bude jen jedno úžasné  
„tady a teď“, které se nebude opakovat!“

an orchestra, two outstanding choirs, drummers, 
a great conductor and a superb soloist – all com-
bined with amazing visual effects.” Of course, plan-
ning a giant show such as this also presents some 
tough technical challenges for the production team: 
“The biggest challenge is creating the type of 3D 
projections that we need. This technology isn’t used 
at concerts in the Czech Republic, so we had to de-
sign the system ourselves. I contacted the film-
maker Steve Lichtag – whose recent work has in-
cluded amazing nature documentaries about great 
white sharks – and he agreed to come on board. 
That was a huge step forward for us; it meant that 
the project was going to be big. Steve decided to 
abandon the 3D idea and instead create a 4D event 
in an ice hockey arena. The video mapping is being 
done by Sylwester Luczak – another leading expert 
in his field. And of course the event would not be 
able to take place without support from the City, 
the Region, our general sponsor the Opatovice Pow-
er Company, and others. We’re all proud to be work-
ing on a project that will be unique in scope and 
quality – unlike anything Czech audiences have ever 
seen before.”

Philharmonic Director Jarmila Zbořilová echoes 
the composer’s enthusiasm: “I’m confident that we 
can achieve anything because we’re working with 
talented professionals such as Robert Jíša and Ste-
ve Lichtag – and I expect that Pardubice’s Tipsport 
Arena will be completely sold out for the perfor-
mance. This is not a travelling show that will visit 
venues throughout the country. Illumination Voices 
4D is being tailor-made exclusively for Pardubice – 
so you’ll only have one chance to see it!”

KRÁSNÁ SOPRANISTKA CHRISTINA JOHNSTON 

MYACHINA. 

TALENT AND BEAUTY – SOPRANO CHRISTINA  

JOHNSTON MYACHINA.

tainment this year. Zbořilová explains: “Soon after 
the Olympic Games in Rio de Janeiro, audiences will 
be able to enjoy our great new multimedia show ‘Il-
lumination Voices 4D’, which showcases the latest 
technologies. We’ve designed it to be a cultural 
overture to one of the main events in Pardubice’s 
sporting calendar – the Velká Pardubická steeple-
chase. The show will partly be based on equestrian 
themes – but we can’t reveal any more details at 
the moment.”

The score for ‘Illumination Voices’ combines clas-
sical music, film music and other genres. There has 
already been a public performance in Prague, in Au-
gust 2013 – but it was “only” a 3D screening and 
everything was on a much smaller scale than the 
Pardubice 4D event. Jarmila Zbořilová explains the 
innovative idea behind the performance: “Classical 
music can have an incredibly powerful emotional ef-
fect, but it’s well known that we perceive most of 
the world around us – up to 80 percent – visually. 
So imagine what an overwhelming experience it 
would be if we combined classical music with the 
very latest technologies – capable of producing im-
ages so realistic that they blur the boundaries be-
tween the virtual and the real. It almost gives you 
goosebumps!”

Robert Jíša, the composer who masterminded 
the entire project, talks about the collaboration: “For 
a composer, it’s a dream come true – a top Europe-

HLASY SVĚTLA 4D
ILLUMINATION VOICES 4D
8. 10. 2016 | 18:00 | Tipsport arena Pardubice
Účinkují / Featuring: Christina Johnston Myachina – soprán / soprano |  
Český chlapecký sbor Boni pueri / Czech Boys’ Choir Boni Pueri | Martinů 
Voices | Tam Tam Orchestra | Komorní filharmonie Pardubice / Czech Chamber 
Philharmonic Orchestra Pardubice | Peter Feranec – dirigent / conductor | Martina 
Menšíková – průvodní slovo / voiceover | Robert Jíša – hudba / music | Steve 
Lichtag – režie / director | Apollon Art o.p.s. – licence / licence
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Letitá tradice, zvučné jméno, vysoká návštěvnost, skvělá 
atmosféra – takové akce se nyní prezentují pod společnou hlavičkou 
„Pardubičtí tahouni“. Patří k nejkvalitnějším kulturním a sportovním 
akcím ve městě a vy si je všechny napište do diáře! Jaký je důvod 
pomáhat již zavedeným značkám? O rodinné stříbro se zkrátka 
musí pečovat! „Tahouni“ dělají Pardubice atraktivnějšími pro místní 
obyvatele i turisty, pravidelně oživují město a mnohé z těchto akcí 
jsou dokonce nositeli zdejší tradice. Zvyšujeme atraktivitu města 
pro tuzemské i zahraniční turisty – Pardubice mají co nabídnout!

Pardubice has many great events with a long and proud tradition, 
which have remained popular for decades. Now they’re all 
grouped together under the heading “The Best of Pardubice”. 
These are the city’s premier cultural and sporting events – so 
make sure you plan them into your diary! We’re keen to promote 
these events because they represent the very best of what our 
great city has to offer – attracting not only local people, but 
visitors from all over the Czech Republic and beyond. There’s no 
better proof that Pardubice truly has something for everyone!

THE BEST OF
PARDUBICE 
aneb Pardubičtí tahouni
The Best of Pardubice – 
the city’s premier events

AVIATICKÁ POUŤ / AVIATION SHOW
28.–29. 5. 2016
Velkoprostorové divadlo na zemi i ve vzduchu. Těšte 
se na výjevy z dějin aviatiky i slavné válečné scény. 
V hlavních rolích účinkují nejlepší piloti a slavná leta-
dla! Nechybí pyrotechnické efekty ani přehlídka po-
zemní techniky, včetně komparsu v dobových kostý-
mech a uniformách. Vše okoření akrobacie v podání 
mistrů světa a pro nejmenší velký dětský den.

A stunning performance with the sky as its stage! 
Pardubice’s Aviation Show features re-enactments 
of famous air battles and scenes from aviation his-
tory, starring legendary planes flown by top pilots. 
There are also spectacular pyrotechnic effects and 
displays of military hardware, plus enthusiasts 
dressed in historic uniforms. All accompanied by 
wonderful displays of air acrobatics – a perfect day 
for kids of all ages! 

FOLKLORNÍ FESTIVAL  
PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ
PERNŠTÝNSKÁ NOC
PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ 
FOLKLORE FESTIVAL, PERNŠTÝN NIGHT
3.–5. 6. 2016

Začátek června v Pardubicích bude tradičně patřit folk-
lóru – a letos už po pětadvacáté! V pátek 3. června ožije 
celé město Pernštýnskou nocí, která každoročně zahaju-
je Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové. Láka-
dlem jsou četná vystoupení folklorních souborů na ně-
kolika podiích. Pardubický zámek i Pernštýnské náměstí 
se promění ve velký staročeský jarmark s ukázkami ře-
mesel. Zakoupit lze řemeslné výrobky z keramiky, dřeva, 
proutí, aranžmá ze sušených květin, výrobky z kůže, skla 
i kovu. A kdo dostane chuť nebo žízeň na něco dobrého, 
může vybírat z nabídky staročeského občerstvení, včet-
ně dobrého piva, vína, perníků, trdelníků, voňavé medovi-
ny i grilovaných specialit. 
Early June in Pardubice is traditionally a time for folklore 
– and this year the city’s folklore festival celebrates its 
25th birthday! Friday 3 June is Pernštýn Night – the ex-
citing curtain-raiser to this wonderful festival shared by 
Pardubice and its neighbouring city Hradec Králové. The 
programme showcases a plethora of folklore groups on 
several different stages. Pardubice’s chateau and the 
main square will be transformed into a medieval-style 
market with displays of crafts. You can buy handmade 
pottery, woodwork, wicker items, flower arrangements, 
leatherwork, glassware and metalware – the perfect sou-
venirs. And with some great old-fashioned food and drink 
– beers, wines, mead, grilled specialities and of course 
Pardubice gingerbread – you’ll certainly not go home 
hungry or thirsty!

TAHOUNI THE BEST OF PARDUBICE
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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – ZRCADLO UMĚNÍ
PARDUBICE CITY FESTIVAL  
– MIRROR OF ART
15.–17. 6. 2016
Největší přehlídka amatérského umění v kraji. Ve třech 
dnech, na mnoha místech města – tradičních i netradič-
ních – se představí zástupci uměleckých oborů. Těšte 
se na vizuální umění, divadlo, hudbu, tanec nebo zpěv. 
Slavnostní zahájení opět zpestří tradiční vypouštění 
stovek zrcadélkových balónků. Festivalový program čítá 
desítky nejen pardubických uměleckých souborů. 
The region’s biggest festival of amateur art. Taking 
place over three days at various locations throughout 
the city (traditional venues and some more unusual 
spots), the festival showcases visual arts, theatre, mu-
sic, dance, song and much more. The opening ceremo-
ny will feature the traditional release of hundreds of 
balloons. The programme includes dozens of perfor-
mances by ensembles from Pardubice and beyond. 

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN
PERNŠTEJN OUTDOOR CINEMA  
IN PARDUBICE
1. 7.–31. 8. 2016
Unikátní prázdninový projekt bezplatných filmových 
projekcí pod širým nebem, který během léta navštíví de-
sítky tisíc návštěvníků. Letos by se v době konání Olym-
pijského parku Pardubice 2016 mohly promítat také fil-
my se sportovní tematikou.
This unique summertime project offers tens of thou-
sands of cinema-lovers the opportunity to see open-air 
film screenings free of charge. This year the outdoor 
cinema will be showing several films about sport – part 
of Pardubice’s Olympic Park project which will be ac-
companying the Rio de Janeiro Olympics.

CZECH OPEN / CZECH OPEN 
14. 7.–31. 7. 2016

Mezinárodní festival šachu a her Czech Open je každo-
roční přehlídkou turnajů v šachu, bridži, pokeru a dalších 
nejen deskových hrách. V Pardubicích se pořádá od ro-
ku 1990. Celkem se v jeho průběhu konají otevřené tur-
naje v klasickém šachu, dále turnaje družstev, v rapid 

šachu, bleskovém šachu, bleskovém maratonu a netra-
dičních šachových formách, jako jsou Fischerovy ša-
chy, holanďany, Raindropchess nebo Polgár Superstar 
Chess. Na programu nechybí go, scrabble, poker, soutě-
že ve skládání Rubikovy kostky, mankala, různé for-
my dámy, backgammon, piškvorky, zatre, luštění křížo-
vek, sudoku a kakuro a festival tzv. abstraktních her.
The Czech Open international chess and games festival 
has been held in Pardubice since 1990, becoming a popular 
annual event for lovers of chess, bridge, poker and all kinds 
of board games. It includes open tournaments in tradition-
al chess and team tournaments, fast chess (rapid, light-
ning, blitz, marathons…), plus innovative new forms such 
as Chess960, bughouse chess, raindrop chess and Polgar 
Superstar Chess. The programme also includes a huge 
range of other games – bridge, go, scrabble, poker, Rubik’s 
cube competitions, mancala games, various forms of 
draughts, backgammon, renju, zatre, crossword puzzles, 
sudoku, kakuro, and a special festival of abstract games.

PARDUBICKÁ JUNIORKA 
PARDUBICE JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
10.–13. 8. 2016

Mistrovství České republiky staršího dorostu v tenise je 
tradiční tenisový juniorský turnaj, který se v srpnu 
v Pardubicích koná každoročně již od roku 1926. Jde 
o českou obdobu juniorského turnaje, prestižního 
Orange Bowlu, který se hraje na Floridě. Mezi vítězi na-
jdete řadu pozdějších grandslamových šampiónů a také 
dvě singlové světové jedničky – Martinu Navrátilo-
vou (1972) a Ivana Lendla (1976). Turnajový triumf si 
připsal také Miloslav Mečíř, olympijský vítěz mužské 
dvouhry z Letních olympijských her 1988 v Soulu.
The Pardubice Junior Tennis Tournament is a traditional 
event that has been held in the city every August since 
1926. It is the Czech equivalent of the prestigious Or-
ange Bowl tournament in Florida. Previous winners of 
the event have included several Czech tennis stars 
who later went on to become Grand Slam champions, 
including two singles world champions – the legendary 
Martina Navrátilová (1972) and Ivan Lendl (1976). An-
other famous winner was Miloslav Mečíř, the doubles 
gold medallist at the 1988 Seoul Olympic Games.

PARDUBICKÁ VINAŘSKÁ NOC
PARDUBICE WINE FESTIVAL  
26. 8. 2016
Kvalitní vína, chutné jídlo, cimbál a pohodová atmosfé-
ra. Takový bude i letošní ročník Pardubického festivalu 
vína, který nabídne bohatý program pro všechny ná-
vštěvníky. V prostorách pardubického zámku se před-
staví více než 50 vystavovatelů vín z celého světa, je-
jichž produkty je možné ochutnávat i nakupovat. Vinař-
ská noc otevírá dvoudenní Pardubický festival vína, kte-
rý se letos uskuteční 27. a 28. srpna.
Fine wines, delicious food, traditional folk music, and 
a wonderful atmosphere… all these things are guaran-
teed at this year’s Pardubice Wine Festival. Held at the 
city’s chateau and featuring over 50 exhibitors from all 
around the world, the festival will offer a rich and varied 
programme for all visitors – including plenty of opportu-
nities to taste and buy wines. The festival – held  
on 27–28 August – will open with a special Wine Night.

KONĚ V AKCI / HORSES IN ACTION
3.–4. 9. 2016
Největší setkání koní a lidí v kolébce slavné Velké pardu-
bické. Na dva dny a pouze jednou v roce vždy o prvním 
zářijovém víkendu se pardubické závodiště stává svě-
tem koní a lidí.
Účastníci výstavy a její návštěvníci mají možnost po-
znat práci s koňmi v pravém slova smyslu – ukázky si 
mohou prohlédnout na dostihové dráze, v paddocku, 
ve stájích i na sportovních kolbištích. Všude jsou koně 
mnoha různých plemen, kteří jsou představeni v chova-
telských přehlídkách, při sportovních soutěžích i v ukáz-
kách jezdeckého umění.
The Czech Republic’s largest equestrian festival, held 
at the country’s most prestigious racecourse – the 
home of the legendary the Velká Pardubická steeple-
chase. The festival takes place annually during the 
first weekend of September.
Participants and spectators alike can enjoy interacting 
with these beautiful and noble animals – out on the 
course, in the paddock, at the stables and on the training 
grounds. For breeders the event is an opportunity to 
showcase their finest horses, as well as taking part in 
competitive events and exhibitions of the equestrian arts.
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ZLATÁ PŘILBA / GOLDEN HELMET
16.–18. 9. 2016 
V Pardubicích se od roku 1929 vždy na podzim strhne bi-
tva o Zlatou přilbu. Vzácnou trofej – vyrobenou z ryzího 
stříbra, zlacenou a zdobenou jemnou rukou zlatníků a vy-
loženou jemnou kůží v barvách města – si ze svítkovské-
ho oválu odvážejí vítězové nejstaršího plochodrážního zá-
vodu na světě. Během nejsledovanějšího pardubického 
motoristického víkendu roku budou závodníci navíc bojo-
vat o titul mistra světa v kategorii juniorů a mladí jezdci 
si to rozdají v nejstarším juniorském závodu světa – 42. 
Zlaté stuze. Chybět nebude ani souboj mladých juniorů 
v kategorii do 250 ccm, který se uskuteční pod patroná-
tem jednoho z partnerů závodu jako 3. ročník Jawa cupu.
Every autumn since 1929, Pardubice has hosted the oldest 
speedway race in the world – the Golden Helmet. The valu-
able trophy – fashioned from pure silver, with gilded orna-
mentation and leatherwork in the city’s distinctive red-
and-white colours – is much-prized by the winners of this 
prestigious event. This year’s Golden Helmet will include 
the Junior World Championship race as well as the oldest 
junior speedway event in the world – the 42nd Golden Rib-
bon. There will also be races for younger age groups (in the 
category up to 250 cc), held as part of the Jawa Cup – 
sponsored by one of the event’s main partners, legendary 
Czech motorcycle manufacturer Jawa.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – PODZIMNÍ ČÁST
PARDUBICE CITY FESTIVAL – AUTUMN PART
6.–9. 10. 2016

Podtitul druhé části slavností, Město žije kulturou, bude 
i letos naplněn beze zbytku. Pardubické kulturní domy 
nabídnou tanec i koncerty, na Pernštýnském náměstí 
bude mimo jiné připraveno tržiště i sraz historických vo-
zidel, odstartují odtud komentované procházky po par-
cích, Běh naděje nebo tradiční lampionový průvod. 
V předvečer Velké pardubické pak nevynecháme ani le-
tos velkolepou ohňostrojovou show! Zlatým hřebem ne-
dělního programu, který slavnosti zakončí, bude tradič-
ně dostihové odpoledne zakončené Velkou pardubickou 
s Českou pojišťovnou.
The autumn part of this year’s Pardubice City Festival will 
be devoted to culture. From Thursday to Sunday the city’s 

cultural venues will offer a wide range of concerts, while 
Pernštýn Square will host a traditional market and a veter-
an car rally. There will be guided walks of Pardubice’s beau-
tiful parks, a charity marathon (the Hope Run), and a tradi-
tional lamplight procession. And of course you can look for-
ward to a great firework show the night before the Velka 
Pardubicka Steeplechase. As always, this legendary event 
will be the highlight of the festival’s final day.

VELKÁ PARDUBICKÁ  
S ČESKOU POJIŠŤOVNOU
VELKÁ PARDUBICKÁ STEEPLECHASE 
9. 10. 2016 

Nejstarší a nejtěžší kontinentální steeplechase cross 
country letos vstupuje již do 126. ročníku. 
Každá dostihová dráha má svou atmosféru, ta „naše“, 
pardubická, je však zcela specifická a nesmíte zde chybět! 
Jedná se o dostih s dlouhou tradicí a zajímavou historií 
a vítězství v něm je snem mnoha nejen českých jezdců. 
The oldest and most demanding steeplechase in conti-
nental Europe, this legendary event is now in its 126th 
year. Our much-loved Pardubice racecourse is unlike any-
where else in the equestrian world, with its own unique 
atmosphere – so make sure you get your tickets early for 
the highlight of the Czech horse-racing calendar!

GRAND FESTIVAL SMÍCHU 
GRAND FESTIVAL OF LAUGHTER
leden–únor 2017 / January–February 2017

Soutěžní přehlídka komediální tvorby divadel s vlastním 
hereckým souborem z České republiky. Počátkem roku 
přivážejí do pardubického divadla soubory z celé země 

vždy jen to nejlepší, co se v uplynulém roce na české di-
vadelní scéně v kategorii komedií urodilo.
This festival showcases the very best comedy from the 
Czech Republic’s theatres. Held every year in January 
and February, the festival is a perfect way to catch up 
with some of the previous year’s most acclaimed 
comedy productions – laughter guaranteed!

PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO
PARDUBICE MUSIC SPRING  
březen–květen 2017 / March–May 2017
Festival klasické hudby prošel od svého založení roku 
1978 různými názorovými proměnami a hledal svou 
tvář, než se etabloval do současné podoby a rozsahu. 
Cílem jeho pořadatelů je uspořádat skutečné svátky 
hudby a umění v koncertních sálech, divadlech a pa-
mátkových objektech Pardubic i širšího okolí, nabídnout 
bohatou sérii koncertů, opery i baletu a připomenout 
jubilea a události regionálního i světového významu.
Established in 1978, this classical music festival has gradually 
evolved to become one of the premier events in Pardubice’s 
musical calendar. The organizers’ aim is to curate a true cele-
bration of music and art at a wide range of venues in Pardu-
bice and throughout the region – concert halls, theatres, and 
historic buildings. The festival offers a wide range of perfor-
mances to delight all lovers of music, opera and ballet.

PARDUBICKÝ VINAŘSKÝ PŮLMARATON
PARDUBICE WINE HALF MARATHON
duben 2017 / April 2017

Sportovní, nejen běžecká událost mezinárodního významu 
– do Pardubic se pravidelně v dubnu sjíždí tisíce běžců, 
účastníků mistrovství České republiky spolu s amatérský-
mi vyznavači běhu na půlmaratonské i desetikilometrové 
trati. Na programu nechybí ani lidový běh pro rodiny s dět-
mi, tradiční součástí je i závod handbikerů a koloběžců.
Thousands of runners come to Pardubice every April for this 
internationally popular amateur half marathon and 10,000 
metre race, which is also the Czech national half marathon 
championship. Named because the race’s main organizer is 
a noted wine connoisseur and all participants receive 
a bottle for taking part, the event also includes a fun run for 
children and parents, plus handbike and kick-scooter events.



5.–21. srpna

www.olympijskeparky.cz | www.pardubice.eu

3parky 2 řeky 3FANZóNY

zážitky | Kultura | prezentace sportovních klubů

příměstské tábory | VÝSTAVY | SCIENCE POINT | ANIMAČNÍ PROGRAMY | FANZóNY


