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2017To jsou This is

PARDUBICE

V Pardubicích  
jsem našel zázemí
Pardubice has offered  
great opportunities  
for me



www.pardubice.eu

Ideální místo pro aktivní odpočinek
plný sportu, relaxaci i zábavu!
A great place for sport, recreation,  
relaxation and fun!

Pardubice
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Silný životní příběh sportovce a moderátora Martina Zacha 
znají mnozí z nás. Jeho uhrančivá tvář je letos na titulní straně 
dalšího čísla časopisu To jsou Pardubice a hned o dvě stránky 
dál pak začíná rozhovor o jeho vztahu k Pardubicím, které mu 
poskytly zázemí pro aktivní sportování, v němž Martin slaví 
stále větší úspěchy. Rozhodně si přečtěte také článek o klenotu 
polabské nížiny, hradu Kunětická hora, a o jeho kastelánovi, 
který si život bez hradu už ani nedovede představit! Letos 
si připomínáme 75. výročí válečných událostí roku 1942 
– heydrichiádu, která je s Pardubickem velmi úzce spjatá, 
připomíná v průběhu roku hned několik akcí. Srdečně vás zveme 
zkraje června do Pardubic na hokejbalové mistrovství světa – 
velkolepou událost doplní řada kulturních akcí pro děti i dospělé. 
A v neposlední řadě se dočtete spoustu zajímavostí ze světa 
loutek, připomeneme osobnost zakladatele aviatiky v Čechách 
Jana Kašpara a pozveme vás na další jedinečné akce, kterými 
budou letos Pardubice žít. Hezké počtení!

Martin Zach – featured on the cover of this issue – is one of 
the nation’s best-known faces. His successful sporting career 
as a cross-country skier was brought to a sudden end when he 
was paralyzed in a tragic accident, but thanks to his amazing 
determination he still manages to enjoy participating in sport. We 
interviewed Martin, and he talked about the hugely important role 
that Pardubice has played in his life.  Another article focuses on 
one of the jewels in the region’s crown – the castle at Kunětická 
Hora, seen through the eyes of the castle manager. This year 
marks the 75th anniversary of the assassination of Reinhard 
Heydrich – an event that had close links with Pardubice. The city 
will host the 2017 Ball Hockey World Championship in June – and 
in this issue you can learn more about this great event for all the 
family. We also bring you a fascinating insight into the world of 
traditional puppetry, commemorate the achievements of Czech 
aviation pioneer Jan Kašpar, and invite you to enjoy a range of other 
wonderful events taking place in Pardubice this summer. Enjoy!
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KDYŽ UŽ JSEM SE TAK NESLAVNĚ PROSLAVIL, 
TAK AŤ JE TO K UŽITKU OSTATNÍM
I’ve been unlucky, but I hope my bad luck can  
be useful to others 
Život Martina Zacha spojila s Pardubicemi tragická nehoda, po níž je upoután na 
invalidní vozík, ale zejména jeho nezdolná energie. Sportovec, moderátor, podnikatel, 
filantrop... Skutečný chlap a velký bojovník.

Martin Zach’s successful sporting career as a cross-country skier was brought to 
a sudden end by a tragic accident which left him paralyzed. Today Martin is a man 
of many faces – sportsman, TV presenter, businessman, philanthropist…

To jsou Pardubice
This is Pardubice

PARDUBICE V ČERVNU ZAPLNÍ  
HOKEJBALISTÉ Z CELÉHO SVĚTA 
Pardubice welcomes the 2017 Ball Hockey World Championship
Hokejbal nepatří mezi sporty, které vás ve spojení s Pardubicemi napadnou jako první, 
letos se ale bude v Pardubicích těšit veliké pozornosti. 

Ball hockey (street hockey) is perhaps not  
the first sport that comes to most people’s  
minds when they think of Pardubice. 

stránka / page 4

stránka / page 16
OPERACE SILVER A ZMĚNILA VÝVOJ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Operation Silver A changed the course of World War 2 
Válečné roky 1941 a 1942, jejichž vrcholem byl atentát na říšského protektora Reinhar-
da Heydricha, zásadním způsobem ovlivnily novodobou historii našeho státu.

The events of 1941–1942 marked a turning-point for the Czech nation. In June 1942 Reich 
Protector Reinhard Heydrich, the highest-ranking Nazi in occupied Bohemia and Moravia, 
was assassinated by two Czechoslovak 
parachutists trained in Britain.

stránka / page 20

ZNOVUNALEZENÝ KLENOT POLABÍ
A rediscovered jewel
Hrad Kunětická hora v rovinatém východočeském Polabí nelze 
přehlédnout. Je krásný v bílé – třeba v době květu zdejších 
třešňových sadů, stejně jako v letním slunci či barvách podzimu.

It’s impossible to miss the castle at Kunětická Hora as it towers 
over the surrounding plains of the Polabí region. The historic 
chateau and its grounds have a luminous 
beauty throughout the year.

stránka / page 10

BÁJEČNÝ MUŽ NA LÉTAJÍCÍM STROJI
The wonderful man in his flying machine
Pardubice jsou považovány za kolébku letectví. Zasloužil se o to muž, který před více 
než sto lety vzlétl k oblakům a svou cestou z Pardubic do Velké Chuchle se  
13. května 1911 navždy zapsal mezi průkopníky aviatiky.

Pardubice is rightly considered the cradle of Czech aviation. Over a hundred years 
ago, on 13 May 1911, one brave man took to the  
clouds and flew all the way from  
Pardubice to Velká Chuchle near Prague. stránka / page 28

MAGICKÝ SVĚT LOUTEK
The magical world of puppets
„Jsem loutka. Mám mnoho podob, které se mění v průběhu staletí. Všechny spojuje jediné – žiji jen díky vám. Až když mne vy lidé vezmete do 
rukou, ožiji. Až když mi dáte svůj hlas, promluvím. Bez vás jsem nehybná a tichá, společně však můžeme prožít tisíc a jeden příběh.“

“I’m a puppet. I take many different forms, and I’ve changed greatly over the centuries. 
But one thing has always remained the same – I only come alive when I’m in your hands. 
I only speak when you give me your voice.”    stránka / page 24
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Sport mě od malička  
baví a pomáhá mi
I’ve always loved sport,  
and it helps me too
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Kde se ve vás bere ta nezdolná energie, s níž  
vzdorujete osudu, ale také pomáháte druhým?
Ta je ve mně. Když mám, tak dávám. A když nemám, tak 

spím. (smích)

V poslední době je velká část vašeho života  
spojena s Pardubicemi. Co vás k nám přivádí?
V Pardubicích jsem našel zázemí jak pro sport, tak pro prá-

ci. Jsem členem sportovního klubu Atletika bez bariér, vě-

nuji se hodu kuželkou, a tak sem často jezdím trénovat. 

Na atletický stadion a někdy do tělocvičny v sokolovně.

Před nedávnem jste reprezentoval, a velmi úspěšně, 
právě pardubický sportovní klub Atletika bez bariér 
v hodu kuželkou na Grand Prix ve Spojených arab-
ských emirátech. Co jste tam kromě zlaté medaile 
vybojoval?
V Grand Prix, což je obdoba světového poháru, v Dubaji, 

jsem skončil ve své kategorii třetí, o pár dní později jsem 

na mezinárodním mistrovství Spojených arabských emi-

rátů v Sharjahu dokonce zvítězil. V dešti! Navíc jsem 

tam splnil kvalifikační limit pro účast na červencovém 

mistrovství světa v atletice, které se bude konat v Lon-

dýně, hodil jsem svůj osobní rekord 28,31 metru a díky 

HANDBIKE JE JEDEN Z MARTINOVÝCH OBLÍBENÝCH 

SPORTŮ.

HANDBIKING IS ONE OF MARTIN‘S FAVOURITE SPORTS.

Život Martina Zacha spojila s Pardubicemi tragická nehoda, po níž je upoután na invalidní 
vozík, ale zejména jeho nezdolná energie. Když před osmi lety nešťastný skok do vody zasáhl 
do slibné kariéry nadaného sportovce a čerstvého vítěze 10. ročníku soutěže Muž roku, mladík 
s uhrančivým pohledem to nevzdal. Sportovec, moderátor, podnikatel, filantrop... Skutečný 
chlap a velký bojovník.

Martin Zach’s successful sporting career as a cross-country skier was brought to a sudden end 
by a tragic accident which left him paralyzed. But this brave young man with the hypnotic eyes 
– winner of the Czech ‘Man of the Year’ competition – never gave up, and his huge determination 
has helped him to rebuild his life. Today Martin is a man of many faces – sportsman, TV presenter, 
businessman, philanthropist…  We asked him about the role Pardubice has played in his life.

Where do you get your tireless energy, which 
helps you to overcome your fate and help others 
too?
It’s something that’s inside me. I have it, so I give it to 

others. And if I don’t feel that energy, I sleep. (laughs)

Pardubice has played a big role in your life  
recently. What brings you here?
Pardubice has offered great opportunities for sport 

and for my work. I’m a member of the ‘Athletics  

Without Barriers’ sports club, where I do club throwing, 

and I often train in Pardubice – either at the athletics 

stadium or at the Sokolovna gym.

Recently you competed for ‘Athletics Without 
Barriers’ in the club throw discipline at the 
Grand Prix in Dubai – with great success.  
Tell us about your achievements there.
I competed in two events in the United Arab 

Emirates. At the Grand Prix – which is the 

equivalent of the World Cup – I came third in 

my category, and a few days later I won the 

gold at the International Open Athletics Meet-

ing in Sharjah – in the rain! I also qualified for 

ROZHOVOR INTERVIEW

KDYŽ UŽ JSEM SE TAK NESLAVNĚ PROSLAVIL,  
TAK AŤ JE TO K UŽITKU OSTATNÍM 
I’VE BEEN UNLUCKY, BUT I HOPE MY BAD LUCK 
CAN BE USEFUL TO OTHERS
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tomu jsem se posunul na třetí místo ve světovém žeb-

říčku. V Emirátech byl náš klub velmi úspěšný, závodů 

jsme se účastnili tři a přivezli jsme šest medailí. 

Kolik je za tím dřiny?
Jako za každým sportovním úspěchem. Dvakrát či třikrát 

týdně jezdím do Pardubic trénovat hod, k tomu posilov-

na, kolo. I doma v pokoji mám handbike, ale faktem je, 

že mnohem raději si vyrazím ven. („Je to sportovec tě-

lem i duší, jeho to opravdu baví. Někoho musím do tré-

ninku trochu nutit, ale Martin je opačný případ, toho 

musím spíš brzdit,“ vstupuje do rozhovoru trenérka Eva 

Hrdinová.) Mě sport baví, sportuji od malička. Navíc mi 

pomáhá v osobním životě, díky němu jsem soběstačný, 

díky němu mohu žít normálně.

people need encouragement to train, but with Mar-

tin I sometimes need to tell him to go easy.”) I love 

sport, I’ve enjoyed sport since I was a little boy. 

And it helps me in my personal life too – I’m self-

sufficient, and I can live a normal life thanks to 

sport.

How did you become a member of the Pardubice 
club?
I joined when I was still living in my home town 

Vrchlabí, and I remained a member even after 

moving to Prague. There is a para athletics club in 

Prague, at the Jedlička Institute, but my category 

isn’t represented there. Here in Pardubice there 

are six of us who do club throwing. My 

coach’s flexible approach also suits me – it means 

I can compete at the highest level while also hold-

ing down a job and doing other things. And it’s not 

far from Prague.

I’ve heard you also do diving?
Diving is my hobby. I used to just do snorkelling, but 

after my injury I tried it with breathing apparatus and 

got my diving licence. It’s a wonderful feeling to see 

the underwater world, and to become a part of it for 

a short while.

the July Athletics World Championships in Lon-

don, and I set my personal record with 

a throw of 28.31 metres – pushing me up to 

third place in the world rankings. Our club was 

very successful in the Emirates – we took part 

in three competitions and brought home six 

medals.

How much hard work does it take?
It’s like any sporting success. I go to Pardubice 

two or three times a week to train my throwing, 

and I also go to the gym and ride a bike. At home 

I have a handbike too, but I much prefer riding 

outdoors. (Here Martin’s coach Eva Hrdinová adds: 

“Martin is a true sportsman – he loves it. Some 

SAMOTNÉMU TRÉNINKU PŘEDCHÁZÍ DŮKLADNÉ ROZCVIČENÍ.

IT‘S ESSENTIAL TO WARM UP PROPERLY BEFORE TRAINING.

V Pardubicích jsem našel zázemí jak pro sport, tak pro 
práci. Jsem členem sportovního klubu Atletika bez bariér, 
věnuji se hodu kuželkou, a tak sem často jezdím trénovat.
Pardubice has offered great opportunities for sport and for my 
work. I’m a member of the ‘Athletics Without Barriers’ sports 
club, where I do club throwing, and I often train in Pardubice.
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Jak vůbec došlo k tomu, že jste se stal členem  
pardubického klubu?
Tady jsem začínal ještě v době, kdy jsem bydlel ve Vrchlabí, 

a zůstal jsem i poté, co jsem se přestěhoval do Prahy. 

V Praze je sice atletický klub handicapovaných při Jedlič-

kově ústavu, ale moje kategorie tam není obsazena. Tady 

je nás šest, kteří se věnujeme hodu kuželkou. Navíc mi vel-

mi vyhovuje flexibilní přístup trenérky, který nám umožňu-

je věnovat se sportu na vrcholové úrovni i při zaměstnání, 

při dalších aktivitách. A Praha není tak daleko.

Prý se věnujete i potápění? 
Potápění, to je můj koníček. Dříve jsem jen šnorchloval, 

až po úrazu jsem to vyzkoušel s dýchacím přístrojem 

a udělal si licenci. Pozorovat podmořský nebo podvodní 

svět a být na chvíli jeho součástí je úžasný pocit. 

Vy se ale věnujete také výrobě oděvů pro lidi na  
vozíku. K podnikání vás přivedla vlastní zkušenost?
Samozřejmě, lidé upoutaní na invalidní vozík mají, co se 

týká oblečení, přece jen specifické požadavky, výběr ob-

lečení není velký na rozdíl od cen. Ale neříkal bych tomu 

podnikání. Je to spíše projekt, s nímž mi ze začátku po-

máhal Pavel Flandr. Připravoval se dva roky a realizuje-

me jej přes Spolek Martina Zacha. Chceme, aby oblečení 

vyhovovalo našim potřebám a dobře vypadalo. Každý se 

chce přece dobře oblékat.

You also run a business making clothes for 
wheelchair users. Were you inspired by your  
own experience?
Of course wheelchair users have special require-

ments for clothing. There’s not a great selection, 

and the prices are quite high. I wouldn’t exactly 

call it running a business, though. It’s a project 

that Pavel Flandr is helping me with. We planned it 

for two years and it’s run through the Martin Zach 

Association. We want to make clothes that meet 

our needs and look good – everybody wants to 

dress well.

You’re a model for the FZwear brand.
I don’t just model the clothes. I also choose and 

buy the materials, help with the design, and sort 

out the funding – a third of the price is subsidized, 

and our customers buy the clothes at cost price. 

The trousers are basically bespoke tailored – 

though obviously the tops and tracksuits are 

standard sizes.

MARTINA ZACHA VŽDY LÁKALY ADRENALINOVÉ SPORTY A PODMOŘSKÝ SVĚT JEJ ZCELA OKOUZLIL.

MARTIN ZACH HAS ALWAYS ENJOYED ADRENALINE SPORTS, AND HE LOVES THE UNDERWATER WORLD.

S JIŘÍM BARTOŠKOU MAJÍ PODOBNÝ NADHLED 

A SCHOPNOST ŽERTOVAT NA VLASTNÍ ÚČET.

NEITHER MARTIN NOR ACTOR JIŘÍ BARTOŠKA  

TAKE THEMSELVES TOO SERIOUSLY.

ROZHOVOR INTERVIEW
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Do you make the clothes in Pardubice?
Yes, we make clothes for the FZwear brand here. Trou-

sers and jackets are made in Pardubice, and other 

clothes in Prague – but here in Pardubice we’ve found 

a salon that we can totally rely on. I put in an order and 

I know I don’t have to come here and check up on them 

– I know everything will be exactly as it should be.

Apart from sport, everything you do is focused 
on helping others. You visit schools and explain 
to children how risk-taking can have life-changing 
consequences. You visit senior citizens’ homes, 
and you’re constantly working to improve life for 
disabled people. Why do you do it?
Some people might prefer doing nothing, or just la-

menting their fate. But I take a different view: I’ve 

been unlucky, but I hope my bad luck can be useful to 

others. Money is always needed, and life is not easy 

when you’re disabled. So I try to help, and I’m always 

glad when I succeed.

Like the Caballinus association, where you’re  
the patron?
Not just the patron, but the fundraiser, PR manager, 

anything that’s needed. Caballinus provides therapy 

to disabled children using horses – it’s called hippo-

ROZHOVOR INTERVIEW

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ GRAND PRIX V DUBAJI,  

DVĚ ZE TŘÍ MEDAILÍ JDOU DO PARDUBIC.

THE MEDAL-WINNERS AT THE DUBAI GRAND  

PRIX – TWO OF THEM ARE FROM PARDUBICE.

SOUSTŘEDĚNÍ PŘED HODEM.

CONCENTRATING BEFORE A THROW.
OBLÍBENOU TERAPIÍ JE JÍZDA NA KONI.

HORSES ARE GREAT THERAPY.

Sport mě moc baví, sportuji od malička. Navíc mi
pomáhá v osobním životě, díky němu jsem soběstačný, 
díky němu mohu žít normálně.
I love sport, I’ve enjoyed sport since I was a little boy. 
And it helps me in my personal life too – I’m selfsufficient, 
and I can live a normal life thanks to sport.
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I VOZÍČKÁŘI SE CHTĚJÍ LÍBIT – MARTIN ZACH  

JE MODELEM VLASTNÍ KOLEKCE OBLEČENÍ.

EVERYBODY LIKES DRESSING WELL – MARTIN  

MODELLING HIS OWN COLLECTION.

ROZHOVOR INTERVIEW

Jako model značky FZwear, tedy jako vy?
Nejsem pouze model, také vybírám a nakupuji látky, po-

dílím se na návrzích jednotlivých modelů, sháním peníze, 

protože oblečení je z jedné třetiny dotované a naši zá-

kazníci je nakupují pouze za cenu výroby. Kalhoty jsou 

přitom šité prakticky na míru podle objednávky. Mikiny 

a tepláky samozřejmě ne.

A šijete v Pardubicích?
Ano, tady jsem našel zázemí pro naši oděvní značku 

FZwear. V Pardubicích se šijí kalhoty i saka pro vozíčkáře. 

Další oblečení šijeme v Praze, ale tady jsme našli salon, 

na který je absolutní spolehnutí. Zadám objednávku 

a vím, že sem nebudu muset jezdit a proces kontrolovat, 

že všechno bude tak, jak má být.   

Snad s výjimkou sportu jsou všechny vaše aktivity 
zaměřeny na pomoc druhým. Jezdíte do škol a na 
vlastním případu dětem ukazujete, jak může skon-
čit risk a nerozvážnost, navštěvujete domovy pro 
seniory, neustále se zasazujete o zlepšení života  
lidí s handicapem. Proč to všechno děláte?
Někomu může vyhovovat nedělat nic nebo si jen stěžovat 

na nepřízeň osudu. Já si říkám, že když už jsem se tak blbě 

proslavil, měli by z toho mít užitek i ostatní. Peníze jsou 

vždycky potřeba a handicapovaní to nemají lehké. A tak se 

snažím pomáhat a dělá mi radost vždy, když se to daří.

To je i případ spolku Caballinus, jehož jste patronem?
Nejen patronem, také fundraiserem, PR manažerem, prostě 

dělám, co je potřeba. Caballinus poskytuje hipoterapii han-

therapy. Caballinus is unique in the Czech Republic – 

we’re the only group to work with children from the 

age of three months. I’ve also tried hippotherapy, and 

I can confirm it really helps.

You’re determined, full of empathy, and you like 
helping others. Have you considered going into 
politics?
I’m a bit young for that, don’t you think? No, I couldn’t 

do that – politics isn’t for me. Not yet, anyway…

What are your personal goals?
In the club throw, my goal is to compete in the Para-

lympic Games, and to break the world record, current-

ly 29.96 metres. In my personal life, I’d like to have 

a house, a family, and good health – that’s the basis 

for everything.

TÝM REPREZENTUJÍCÍ PARDUBICKÝ KLUB ATLETIKA 

BEZ HRANIC NA ZÁVODECH V SAE.

THE TEAM FROM THE ’ATHLETICS WITHOUT  

BARRIERS‘ CLUB COMPETING IN THE UAE.

dicapovaným dětem. Spolek je v rámci republiky výjimečný, 

protože v něm jako jediní pracujeme s dětmi už od tří mě-

síců. Samozřejmě jsem hipoterapii také vyzkoušel a musím 

říci, že se mi velmi líbí a také mi pomáhá. 

Jste vytrvalý, empatický, pomáháte druhým.  
Neuvažoval jste někdy o vstupu do politiky?
Na to jsem ještě mladý, ne? (smích) Ale ne, myslím, že 

tam bych neobstál. Politikaření není pro mě. Tedy ales-

poň zatím… 

Kde je vlastně vaše meta?
Co se týká hodu kuželkou, rád bych se dostal na para-

lympiádu. A překonal světový rekord, který je v současné 

době 29,96 metru. A v soukromém životě? Jednou bych 

chtěl mít dům a rodinu a být zdravý – od toho se všech-

no odvíjí.



Kunětickou horu v rovinatém východočeském Polabí nelze přehlédnout. Díky své siluetě a monumentálnímu postavení 
v krajině byla tato třetihorní vyvýšenina osídlena již v pravěku. Před rokem 1993 byste našli zdejší hradní sídlo 
zavřené, mravenčí práce historiků a stavitelů mu však znovu vdechla život a hrad se opět těší zájmu návštěvníků. 
Lidé z okolí sem míří pravidelně, často i několikrát do roka, neboť hrad, ve skutečnosti zámek, je krásný v bílé – třeba 
v době květu zdejších třešňových sadů, stejně jako v letním slunci či barvách podzimu. Turisty pak láká závan téměř 
sedmisetleté historie či nádherný výhled do širokého okolí, domácí slyší také na bohatý kulturní program, který 
Kunětická hora nabízí po celou turistickou sezonu. 

ZNOVUNALEZENÝ 
KLENOT

 POLABÍ



It’s impossible to miss the castle at Kunětická Hora as it towers over the surrounding plains of the Polabí region.  
It is built on the top of a hill that offers commanding views over the landscape – a location inhabited since 
prehistoric times. Until 1993 the castle was closed to the public, but thanks to the hard work of historians and teams 
of restorers it is now a popular destination for visitors, many of whom come to Kunětická Hora several times a year. 
The historic chateau and its grounds have a luminous beauty throughout the year – especially when the cherry 
orchards are in bloom or the autumn brings its magnificent festival of colours. Tourists are also attracted by the 
castle’s seven centuries of history and the wealth of cultural events that it hosts.
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A REDISCOVERED JEWEL
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The Celtic tribes that used to inhabit Central Europe 
used the hard local volcanic rock (phonolite) to make mill-
stones. In medieval times a stone castle was built at 
Kunětická Hora, and the shape of the hill (originally 
a rounded peak at the top) was changed forever by cen-
turies of stone-quarrying.

The manager of the castle, Miloš Jiroušek, talks about 
the earliest fortifications at the site: “Archeological sur-
veys show that a castle and palace were built here at 
some time before the mid-14th century. Despite the ab-
sence of archive sources, we can assume that the castle 
probably belonged to the King. Kunětická Hora became 
widely known during the Hussite Wars in the 15th centu-
ry. The Hussite captain Diviš Bořek of Miletínek – later 
famous for his decisive victory at the Battle of Lipany – 
occupied the castle after conquering the nearby monas-
tery at Opatovice. He built a large fortified complex at 
Kunětická Hora, using it as a garrison for his troops. 

At the end of the 15th century, much of the region 
– including Kunětická Hora and the town of Pardubice – 
came under the control of Vilém of Pernštejn. Vilém and 
his sons were among the richest and most powerful fig-
ures in the Bohemian Crown Lands. Miloš Jiroušek ex-

Významnou stopu tu zanechali už Keltové, kteří zdejší 
tvrdou horninu využívali k výrobě mlýnků na obilí. Ve 
středověku získala Kunětická hora novou siluetu v podo-
bě kamenného hradu. Původní kupovitý tvar hory byl 
v průběhu staletí narušen těžbou znělcového kamene. 

„Na základě archeologických výzkumů lze říci, že nej-
starší hradní komplex – hrad s palácem – stál na Kuně-
tické hoře již v druhé polovině 14. století. Přes absenci 
archivních materiálů je však pravděpodobné, že hrad byl 
nejspíše královským majetkem. Do širšího povědomí se 
Kunětická hora dostala za husitských válek v 15. století. 
Po dobytí opatovického kláštera ji obsadil husitský hejt-
man Diviš Bořek z Miletínka, který do dějin vešel jako ví-
tězný vůdce panské jednoty v bitvě u Lipan. Hrad tehdy 
získal rozsáhlé a dobře opevněné předhradí sloužící k zi-
mování polních vojsk,“ shrnul začátky hradní historie 
kastelán Kunětické hory Miloš Jiroušek. 

Koncem 15. století přešla Kunětická hora, Pardubice 
i řada statků v okolí pod správu Viléma z Pernštejna. On 
a jeho synové patřili ve své době k nejmocnějším a nej-
schopnějším hospodářům v zemích Koruny české. „Ku-
nětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní 
architektury výstavbou opevnění, které využívalo mo-

V SEZONĚ HRAD ŽIJE ŘADOU AKCÍ, POŘÁDAJÍ SE ZDE RŮZNÉ SLAVNOSTI, KONCERTY I FESTIVALY.

IT IS A VENUE FOR MANY DIFFERENT TYPES OF EVENTS – FESTIVALS, WEDDINGS, AND MUCH MORE.
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hutných zemních valů a kruhových rondelů. Z rondelů se 
dodnes zachovaly pouze dva, jihozápadní padl za oběť 
těžbě kamene v minulých stoletích. Celý systém obrany 
dále zajišťovaly jednotlivé hradební okruhy s příkopy, na 
severní přístupové komunikaci navázané na šestici 
strážních bran,“ pokračuje ve vyprávění o hradu jeho 
kastelán Jiroušek. Ze stavebních stylů se zde mísí gotika 
i raná pernštejnská renesance – najdeme tu sklípkové 
klenby, v severním křídle si můžeme představit repre-
zentativní místnosti prosvětlené velkými okny, respekt 
vzbuzuje i hluboký příkop s padacím mostem. Nádvoří 
hradního jádra, do jehož organismu se zapojila válcová 
věž, se otevíralo portálem datovaným rokem 1509, kte-
rý je důležitým dokladem rané pernštejnské renesance. 
Pro dobu Viléma z Pernštejna je charakteristický spíše 
pozdně gotický sloh. Projevil se ve sklípkových klenbách 
rytířského sálu v přízemí, v nově zřízené kapli svaté Ka-
teřiny a v prostorách jižního křídla a věže. O významu 
rodu Pernštejnů vypovídá i návštěva krále Vladislava Ja-
gellonského, spojená s pasováním synů Vojtěcha a Jana 
na rytíře v červenci roku 1497. 

Hrad ve druhé polovině 16. století přešel do rukou 
královské komory, a protože nebyl využíván, chátral.  
Roku 1645 za třicetileté války dobylo poloprázdný hrad 
švédské vojsko pod vedením generála Torstensona. Vy-
pleněný a vypálený objekt rychle podléhal zkáze, kterou 
urychlila dlouhodobá těžba zdejšího kvalitního kamene 
trvající až do počátku 20. století. Znamenala likvidaci 
západní a jihozápadní části hradu, která se na sklonku 
19. století zřítila do lomu. 

ZE STAVEBNÍCH STYLŮ SE ZDE MÍSÍ GOTIKA I RANÁ PERNŠTEJNSKÁ RENESANCE.

THE CASTLE IS A MIXTURE OF GOTHIC ARCHITECTURE AND THE EARLY RENAISSANCE STYLE INTRODUCED 

BY VILÉM OF PERNŠTEJN.

Velkolepou zříceninu si roku 1917 pronajal a záhy 
zakoupil pardubický Muzejní spolek. Roku 1920 se 
ustavilo Kunětické družstvo, které zahájilo další zabez-
pečovací práce a obnovu hradu podle projektu věhlas-
ného architekta Dušana Jurkoviče a architekta Jana 
Pacla. Na základě této architektonické koncepce 
vznikla i vyhlášená prvorepubliková restaurace s hod-
notnými interiéry. V této době byla Kunětická hora 
spolu s Karlštejnem jednou z nejnavštěvovanějších pa-
mátek v naší zemi! V roce 1953 přešel objekt do ma-
jetku státu, ale nikdo ho dále neudržoval. Hrad musel 
být dokonce v polovině 70. let pro veřejnost z havarij-
ních důvodů uzavřen. 

Změna přišla až po dlouhých desetiletích s novým 
režimem. Po provedení nezbytných oprav paláce a roz-
sáhlém archeologickém průzkumu byl hrad znovu zpří-
stupněn v roce 1993, ačkoliv opravy hradního areálu 
probíhají průběžně až do dnešních dnů. Kunětická hora 
je znovu významným turistickým cílem regionu. Nabízí 

plains: “Kunětická Hora occupies a unique place in the 
history of castle architecture thanks to its fortifications, 
which featured huge banks of earth and massive roun-
dels. Only two of the roundels have survived; the south-
west roundel collapsed as a result of stone-quarrying at 
the site. The defensive system consisted of several cir-
cuits of walls and ditches, plus six gatehouses on the 
access road to the north of the castle.” The castle is 
a mixture of Gothic architecture and the early Renais-
sance style introduced by Vilém of Pernštejn – with 
vaulted ceilings, grand halls dominated by large win-
dows, and a deep moat with an impressive drawbridge. 
The central courtyard (with its distinctive cylindrical 
tower) is accessed via a portal built in 1509 – an impor-
tant example of Vilém’s fondness for the newly emerg-
ing early Renaissance style at a time when late Gothic 
architecture was still dominant. Other Renaissance fea-
tures include the vaulted ceiling of the knights’ hall on 
the ground floor, the Chapel of St Catherine, and the 
south wing and tower. The Pernštejns were one of the 
most prominent families of the era – the castle even 
hosted a royal visit by King Vladislav II, who knighted 
Vilém’s sons Vojtěch and Jan in July 1497.

In the second half of the 16th century, the castle came 
under the control of the Royal Chamber. Left vacant, it 
gradually fell into disrepair. In 1645, during the Thirty 
Years’ War, it was conquered by Swedish forces, command-

HRAD KUNĚTICKÁ HORA KUNĚTICKÁ HORA CASTLE

„BYLO TO JAKO Z POHÁDKY O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE.

PROSEKÁVALI JSME SE KEŘI A STROMKY, NA KOLE, POZDĚJI 

NA SLUŽEBNÍ MOTORCE SI VOZILI VODU V KANYSTRECH.“

“IT WAS LIKE THE FAIRYTALE ‘SLEEPING BEAUTY’.  

WE HAD TO CHOP OUR WAY THROUGH DENSE BUSHES 

AND TREES, BRINGING CANISTERS OF WATER UP

ON A BIKE (AND LATER A MOTORBIKE).“
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ed by General Torstenson. Looted and damaged by fire, 
the castle soon became a ruin. The high-quality local stone 
was quarried at the site up to the early 20th century, 
causing the collapse of the western and south-western 
parts of the castle at the end of the 19th century.

In 1917 the ruined castle was first rented and then 
purchased by the Pardubice Museum Association. In 
1920 the Kunětice Society was established, immediately 
launching a full-scale reconstruction and renovation pro-
ject supervised by the architects Dušan Jurkovič and Jan 
Pacl. The project included the construction of a re-
nowned restaurant with exquisite interior décor and fur-

nishings. In the 1920s and 1930s Kunětická Hora (along 
with Karlštejn castle) was one of the most popular tour-
ist destinations in the entire country. In 1953 it came 
under state control, but maintenance work was neglect-
ed. In the mid-1970s it eventually had to be closed to 
the public because it had become structurally dangerous.

The situation began to change in the 1990s, after the 
fall of the communist regime. In 1993 the castle was fi-
nally re-opened to the public after essential repair work 
and an archeological survey. Ongoing repairs are still be-

tři prohlídkové okruhy, ale sází na oblíbenou „volnost“ 
pohybu návštěvníků bez průvodce. V opravených inte-
riérech hradu jsou návštěvníkům k dispozici různé stálé 
i sezónní expozice a výstavy, například expozice věno-
vaná parforsním honům, které předcházely slavnému 
dostihu Velké pardubické. 

Pravidelně se tu koná řada divadelních i historicky la-
děných akcí, magnetem se „Kuňka“ stává pro široké hu-
dební publikum – od milovníků klasiky přes písničkáře až 
po rockery, kteří sem v řádech tisíců jezdí na festival 
České hrady. V letošní návštěvnické sezoně se na hradě 
uskuteční výstava filmových kostýmů „Zpátky do po-

hádky“, která volně navazuje na úspěšný projekt „Kuně-
tická hora – Rumburakův hrad“, jenž připomínal natáče-
ní tohoto seriálu na Kunětické hoře. 

DÍKY MLADICKÉ NEROZVÁŽNOSTI  
CELOŽIVOTNÍ LÁSKA
Většina Východočechů si Kunětickou horu pamatuje 
ještě nepřístupnou, zarostlou a chátrající. Zub času 
pracoval neúprosně a v 70. a 80. letech hora lákala 
k procházce maximálně v květnu, když pod hradem 
kvetl věhlasný třešňový sad. Po revoluci v roce 1989 se 
mezi památkáři znovu rozvířila otázka, co bude s Kuně-
tickou horou dál. 

„V roce 1993 jsem našel v novinách inzerát poptávající 
kastelána kunětické zříceniny. Pročetl jsem si podmínky 
a dlouze spolu s rodinou rozmýšlel, jestli se konkurzu zú-
častnit – práci jsem měl tehdy jako stavař dobrou. Kunětic-
ká hora ale pro mě vždy byla magickým místem, a tak jsem 
se do výběrového řízení nakonec přihlásil,“ hovoří o době, 
kdy s hradem spojil svůj život, kastelán Miloš Jiroušek. Roz-
hodování nebylo lehké – pro celou mladou rodinu znamena-
lo přesídlit z města na kopec mimo „civilizaci“, navíc v té 
době byla Kunětická hora opuštěný, polorozpadlý, mohutný 
objekt bez oken a dveří, bez vody i elektřiny… „Bylo to jako 
z pohádky O Šípkové Růžence. Prosekávali jsme se keři 
a stromky; na kole, později na služební motorce jsme si vo-
zili vodu v kanystrech a dlouho do noci vyklízeli místnosti, 
protože termín otevření byl poměrně šibeniční. S přípravami 
na otevření nám pomáhala spousta lidí – příbuzní i kamará-
di,“ pokračuje ve vyprávění kastelán. 

ing carried out at the site. Kunětická Hora is now once 
again a major regional tourist destination. There are 
three guided tour routes, but visitors can also explore 
the castle without a guide. The restored interiors host 
various exhibitions, both permanent and temporary – 
such as an exhibition on ‘par force’ hunting, the precursor 
of today’s famous Pardubice steeplechase.

The castle regularly hosts history-related events, the-
atre performances, and music – above all the ‘Czech Cas-
tles’ festival, which attracts thousands of music-lovers 
to enjoy a wide range of musical styles from classical to 
rock. Events planned for this year include an exhibition of 
film costumes called ‘Back to the Fairytales’, inspired by 
a hugely successful project which celebrated the castle’s 
popularity as a film set for much-loved Czech fairytale 
films and TV series.

THE CASTLE HAS BECOME  
MY LIFELONG LOVE
Most people in East Bohemia remember when 
Kunětická Hora was abandoned and closed to the pub-
lic, an overgrown ruin. By the 1970s and 80s, the only 
reason to go there was to admire the famous cherry 
orchard in bloom. When the communist regime col-
lapsed in 1989, heritage experts began to discuss the 
castle’s future prospects.

Castle manager Miloš Jiroušek remembers the events 
of the early 1990s: “In 1993 I saw a job advertised in 
a newspaper; they were looking for someone to manage 
the ruined castle. I already had a good job as a builder, so 

Pravidelně se tu koná řada divadelních i historických 
akcí, magnetem se „Kuňka“ stává pro hudební publikum.
The castle regularly hosts history-related events,  
theatre performances, and music.

MILOŠ JIROUŠEK JE KASTELÁNEM UŽ TŘETÍ DEKÁDU.

MILOŠ JIROUŠEK HAS BEEN THE CASTLE MANAGER FOR 

THREE DECADES.
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„Z počátku to ale byla sisyfovská práce a prožili jsme 
si hodně krušné chvilky – nechráněnou zříceninu brala 
spousta lidí za „svou“, skupinky lidí sem chodily za ve-
černí zábavou, večírky pod zříceninou měly dlouhé roky 
zelenou a nový správce jim logicky hatil plány. Stalo se 
třeba, že jsme celý palác vymalovali a ráno bylo vše zni-
čené, zasklili jsme okna a přes noc je někdo vymlátil. Ze 
začarovaného kruhu jsme se dostali až poté, co jsme 
nechali hrad hlídat,“ vzpomíná na nelehké začátky na 
Kuňce Miloš Jiroušek. 

„Nakonec se základní opravy provedly a na hrad, byť 
v počátcích úplně prázdný, začali opět po mnoha letech 
proudit první návštěvníci. Mnozí po letech uzavření logic-
ky očekávali opravený areál a vybavené interiéry, to však 
byl až náš další úkol. O hoře se ale v každém případě za-
čalo mluvit a polabská vyvýšenina konečně zase ožila.“ 

Kunětickou horu mnohokrát do roka navštěvují tisí-
ce návštěvníků i „domácích“ z nedalekých Pardubic 
a okolních obcí. Na Kuňku se pořádají terénní běhy, v se-
zoně hrad žije řadou akcí – jsou zde trvalé i dočasné ex-
pozice, pořádají se zde různé slavnosti, koncerty i festi-
valy. Letní scénu pod nasvíceným hradem má i Výcho-
dočeské divadlo Pardubice. Všechny svatební termíny na 
hradu jsou každý rok plné. 

„Nesčetněkrát jsem se sám sebe ptal, jestli bych 
do toho šel znovu, kdybych býval věděl, co všechno 
mě čeká a kolik překážek bude nutné neustále překo-
návat. Přes to všechno a díky tomu všemu ale Kuně-
tické hoře patří moje srdce a zpětně jsem za tu mla-
dickou „nerozvážnost“ moc rád. Já i moje rodina, která 
mě celé ty roky podporuje, to považujeme za jedno 
z nejlepších rozhodnutí v životě,“ končí své povídání 
kastelán Miloš Jiroušek.

Počátkem roku se dokončily projektové přípravy pro 
další rekonstrukci, ožít by mělo západní křídlo hradu, tzv. 
Jurkovičův palác, kde se v minulosti nacházela již zmíně-
ná restaurace podle návrhu architekta Dušana Jurkovi-
če. I tento prostor by po plánované opravě mohl znovu 
získat ztracený věhlas. 

Ožít by měla západní část hradního areálu – bývalá 
restaurace, která zde ve 20. letech 20. století vznikla 
podle návrhu význačného architekta Dušana Jurkoviče.

Hrad Kunětická hora je už nyní znovunalezeným kle-
notem Polabí. Přijďte si užít jeden z nejkrásnějších vý-
hledů na Pardubice, Chrudim a Železné hory, stejně jako 
na Orlické hory a Krkonoše. Přijet na „Kuňku“ zkrátka 
rozhodně stojí za to!

it was a difficult decision that I had to discuss with my 
family. But I had always found the castle an utterly 
magical place, so eventually I decided to apply.” The job 
meant that Jiroušek – and his young family – had to 
move from the city to an isolated hilltop and live in 
a huge building that was abandoned, derelict, without 
doors or windows, running water or electricity… He re-
calls the challenges they faced: “It was like the fairytale 
‘Sleeping Beauty’. We had to chop our way through 
dense bushes and trees, bringing canisters of water up 
on a bike (and later a motorbike). We had to clear out all 
the rooms because the planned opening date was fast 
approaching. Many people – all our friends and family – 
helped us to get ready for the opening.”

“At first it was an uphill struggle, and there were 
some real setbacks. For many years, people had used the 
ruins as a party venue, so when we arrived they felt that 
it was us who were the real intruders. One time we 
painted the entire interior of the palace, and then in the 
morning we came back to find that everything had been 
destroyed. We put glass in the windows, and by the 
morning it had been smashed out. Things only began to 
improve when we hired night security guards.”

With the essential repair work completed, the castle 
was eventually re-opened to visitors for the first time in 
many years. Some people expected that the entire castle 
would be completely renovated and fully furnished – but 
that was still a task for the future. The important thing 
was that people were once again talking about 
Kunětická Hora.

Nowadays the castle is a popular destination for 
thousands of people from the Pardubice region and be-
yond. It is a venue for many different types of events – 
cross-country running, permanent and temporary exhi-
bitions, concerts, festivals, weddings, and much more. 
The East Bohemian Theatre performs on an open-air 
stage in the summer months, with the floodlit castle 
forming a spectacular backdrop.

Miloš Jiroušek sums up what makes the castle such 
a special place for him: “Many times I’ve asked myself 
whether I would have applied for the job if I’d known 
how hard it would be, and how many obstacles I would 
have to overcome. But my family and I consider it one 
of the best decisions of our lives – the castle has be-
come our lifelong love, and it holds a special place in all 
our hearts.”

Plans for the next phase of the reconstruction were 
completed at the start of this year. The project will re-
store the west wing of the palace, known as the ‘Jurkovič 
Palace’, where there used to be a restaurant designed by 
the renowned architect Dušan Jurkovič. When complete, 
the restaurant will be restored to its former glory.

The project will restore the west wing of the complex 
– a former restaurant originally built in the 1920s to 
a design by the renowned architect Dušan Jurkovič. 

Kunětická Hora is a rediscovered jewel in East Bohe-
mia’s crown. So why not come and visit – admire the 
beautifully restored castle complex and the breathtaking 
views stretching all the way to the Krkonoše Mountains. 
It’s sure to be an experience to remember!

ZA PRVNÍ REPUBLIKY BYLA KUNĚTICKÁ HORA SPOLU 

S KARLŠTEJNEM JEDNOU Z NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH 

PAMÁTEK U NÁS.

BETWEEN THE WORLD WARS, KUNĚTICKÁ HORA (ALONG 

WITH KARLŠTEJN CASTLE) WAS ONE OF THE MOST 

POPULAR TOURIST DESTINATIONS IN THE COUNTRY.

HRAD KUNĚTICKÁ HORA KUNĚTICKÁ HORA CASTLE
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Nepatří mezi sporty, které vás ve spojení s Pardubicemi napadnou jako první, i přesto by se hokejbal v našem 
městě neměl opomíjet. Minimálně proto, že pardubičtí hokejbalisté v loňském roce získali hned několik titulů 
v různých soutěžích. Například A tým pod vedením zkušeného kouče Jiřího Mašíka mohl oslavit historicky první 
extraligový titul a přidal k němu ještě mistrovský titul v československém Superpoháru. Významných úspěchů 
dosáhly také týmy starších a mladších dorostenců. Hokejbalu se v Pardubicích prostě začíná dařit.

PARDUBICE V ČERVNU 
ZAPLNÍ HOKEJBALISTÉ 
Z CELÉHO SVĚTA
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Ball hockey (street hockey) is perhaps not the first sport that comes to 
most people’s minds when they think of Pardubice – but it certainly holds 
a firm place in the city’s sporting life, and last year the Pardubice club 
won titles in several different competitions. The ‘A’ team, guided by the 
experienced coach Jiří Mašík, celebrated its first ever league title – and 
then went on to win the Czechoslovak Supercup. The youth teams also 
achieved notable successes. Already well known as a passionate ice hockey 
city, Pardubice is rapidly gaining a reputation for its ball hockey too.

Pardubice welcomes the 2017  
Ball Hockey World Championship

Odměnou pardubickým hokejbalistům je kromě získaných 

pohárů i skutečnost, že letos se Pardubice na pár dnů pro-

mění v centrum hokejbalu. Led v malé a velké hale pardu-

bické Tipsport areny nahradí plastový povrch a místo bruslí 

a puků se zde budou prohánět hráči v teniskách s oranžo-

vým míčkem u hokejky. Od čtvrtka 1. do soboty 10. června 

bude totiž zimní stadion patřit dalšímu ročníku mistrovství 

světa v hokejbale. Je třeba říci, že Češi si v této soutěži 

vůbec nevedou špatně. Na kontě mají již tři zlaté medaile, 

které si vybojovali na MS v Litoměřicích, Plzni a Bratislavě. 

V porovnání s ostatními týmy se tak Česká republika roz-

hodně nemá za co stydět. O pouhá dvě zlata navíc má jen 

Kanada a třemi zlatými medailemi se stejně jako ČR může 

pochlubit sousední Slovensko. Čeští hokejbalisté byli na 

předchozích mistrovstvích světa také pětkrát stříbrní 

a dvakrát bronzoví. Budeme tedy věřit, že si náš tým pod 

vedením Drahomíra Kadlece nějakou tu medaili, samozřejmě 

nejlépe zlatou, odveze i z toho „pardubického“ mistrovství. 

Nebudeme však předbíhat. Dvanáctý ročník MS, který 

se letos odehraje v Pardubicích, je v pořadí již třetím na 

území ČR. Na obou náš tým pokaždé vybojoval ten nej-

cennější kov – roku 1998 zlato v Litoměřicích a o jedenáct 

let později také v Plzni. A stejně jako u předchozích roční-

ků se pořadatelství i tentokrát ujme Českomoravský ho-

kejbalový svaz. Počet účastníků každoročně stoupá, do 

posledního MS v roce 2015 se zapojilo celkem 18 zemí, 

zlato si odvezli Slováci, z ženských týmů pak Kanada. Le-

tos se počet o něco zvýší. Pořadatelé očekávají účast 18 

zemí – Arménie, Bermud, Kanady, Kajmanských ostrovů, 

České republiky, Finska, Francie, Řecka, Haiti, Hongkongu, 

Indie, Itálie, Portugalska, Slovenska, Švýcarska, Spojeného 

království, Spojených států amerických či Rakouska. „Na 

světovém šampionátu se však nepředstaví jen mužské 

týmy, ale i ty ženské. Naše reprezentantky budou chtít 

navázat na svůj skvělý výkon z posledního mistrovství 

světa v Zugu, kde skončily na druhém místě. Trenér mužů 

Drahomír Kadlec chce na šampionát připravit ten nejlepší 

tým, který bude bojovat o ten nejcennější kov. V jeho šir-

ším výběru jsou i hráči HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice  

Jan Bílý, Lukáš Vlasák, Pavel Kubeš, Luděk Kosina, Ondřej 

Březina, Petr Filip a David Stárek,“ uvádí Martin Komárek, 

předseda Českomoravského svazu hokejbalu.

Během MS, jehož ambasadorem se stal dlouholetý 

hokejbalový reprezentant Petr Novák, se odehraje mini-

málně 95 utkání. Hokejbal však nebude to jediné, na co se 

můžete v rámci MS těšit. Pořadatelé toho do programu 

rozhodně zamíchali víc a hodlají cílit i na děti. „Rádi by-

chom veřejnosti představili hokejbal jako sport, který se 

hodí pro všechny. Navíc hodláme aktivně zapojit i děti, 

Last season’s club successes will be followed up this 

year on the international stage, as Pardubice is the 

host city for the 2017 Ball Hockey World Champion-

ship. From Thursday 1 June to Saturday 10 June, 

the ice rinks in both halls of the Tipsport Arena will 

be replaced by plastic tile surfaces, and the more 

usual skates and hockey pucks will make way for 

tennis shoes and orange plastic balls. Czech teams 

have an excellent record in this event, having won 

three gold medals at previous World Championships 

(in Litoměřice, Plzeň and Bratislava). This compares 

well with other top international competitors such 

as Slovakia (also three wins) and Canada (five wins). 

PARDUBICE SE V ČERVNU PROMĚNÍ  

NA CELOSVĚTOVÉ CENTRUM HOKEJBALU.  

THIS JUNE, PARDUBICE WILL BECOME  

THE GLOBAL CAPITAL OF BALL HOCKEY.

HOKEJBAL BALL HOCKEY

The Czechs have also taken five silver medals and 

two bronzes at previous World Championships. 

So let’s hope they can pick up a fourth gold at 

this year’s event, under the guidance of Drahomír 

Kadlec.

But before we take a more detailed look at what 

awaits us in Pardubice this summer, let’s glance back 

at the history of the Ball Hockey World Champion-

ship. Ball hockey is a type of street hockey – a ver-

sion of ice hockey played on a non-ice surface, using 

a ball instead of a puck. This year’s championship 

is the 12th in the event’s history, and the third to 

be held in the Czech Republic. The Czech team won 
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the gold on both previous occasions the event was 

held on ‘home ground’ – in 1998 (Litoměřice) and 

2009 (Plzeň). This year, as before, the championship 

is being coordinated by the Czech Ball Hockey As-

sociation. The last championship (2015) featured 18 

teams, with the gold going to the Slovak men and 

the Canadian women. This year’s event will also fea-

ture 18 teams: Armenia, Austria, Bermuda, Canada, 

the Cayman Islands, the Czech Republic, Finland, 

France, Greece, Haiti, Hong Kong, India, Italy, Portu-

gal, Slovakia, Switzerland, the UK, and the USA. Com-

petitors will include both men’s and women’s teams. 

Martin Komárek, the Chairman of the Czech Ball 

Hockey Association, outlines the Czech teams’ goals: 

“The Czech women will be keen to build on their 

excellent performances at the last championship 

in Zug (Switzerland), where they finished second. 

Men’s coach Drahomír Kadlec is also aiming high, 

hoping to take the gold medal. The squad includes 

several players from HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 

– Jan Bílý, Lukáš Vlasák, Pavel Kubeš, Luděk Kosina, 

Ondřej Březina, Petr Filip and David Stárek.”

The ambassador for this year’s championship is Petr 

Novák, who played for the Czech national team for many 

years. In addition to at least 95 matches, the champion-

ship will also feature a number 

of accompanying events, 

including some great op-

portunities for children 

to become involved in 

the sport. Organizing 

committee member Radek 

Mašík explains: “We want 

to show members of 

the public that ball 

hockey is a sport 

that everyone 

can enjoy. 

We’re also 

planning 

plenty of 

tourna-

ments 

pro které chystáme řadu turnajů, nejrůznějších atrakcí 

a zábavný program, vyřádit se mohou také v game zóně 

nebo na dvou mobilních hřištích. V odpoledních hodinách 

pak odstartuje program kulturní. Účast nám přislíbila také 

řada sportovních osobností, dorazí například Milan Hnilič-

ka, Richard Král, Petr Průcha, Jaroslav Kudrna nebo Dušan 

Salfický,“ popisuje člen organizačního výboru MS v hokej-

bale 2017 Radek Mašík.

Desetidenní šampionát odstartuje ve čtvrtek 1. června 

a stejně jako další dny budou zápasy začínat v ranních ho-

dinách. Pokud je nechcete propásnout, radíme si trochu 

přivstat. „Hrát se bude každý den od 9 do 23 hodin. Zápasy 

českého týmu, utkání o třetí místo a finále pak budou živě 

  PARDUBICKÁ TIPSPORT ARENA BUDE  

DĚJIŠTĚM KLÁNÍ NEJLEPŠÍCH SVĚTOVÝCH  

HOKEJBALOVÝCH CELKŮ. 

  PARDUBICE‘S TIPSPORT ARENA WILL HOST 

MATCHES FEATURING THE WORLD‘S TOP BALL 

HOCKEY TEAMS.

vysílány také na ČT sport. Zájemci si mohou zakoupit buď 

permanentku na celé MS, nebo denní vstupenku. Děti do 

120 centimetrů budou mít vstup zdarma. To hlavní se bude 

sice odehrávat ve velké a malé hale pardubické Tipsport 

areny, ožijí však i další místa. „Na parkovišti u arény vyroste 

velká fanzóna, která bude pro veřejnost otevřena od 8 do 

24 hodin. Vstup bude zdarma, což však neplatí jen pro děti, 

ale i pro jejich rodiče, prarodiče a zkrátka pro všechny, kteří 

se chtějí přijít pobavit naším doprovodným programem. 

Navíc jsme pořádání MS napojili na ostatní akce, které se 

budou ve městě konat, ať se jedná o Pernštýnskou noc, 

Zrcadlo umění, Aviatickou pouť, Dětský super den, Dostiho-

vý den či Den Pardubického kraje,“ dodává Radek Mašík. 

Dvanáctý ročník MS, který se letos odehraje  
v Pardubicích, je v pořadí již třetím na území ČR.  
Na obou náš tým pokaždé vybojoval ten nejcennější
kov – roku 1998 zlato v Litoměřicích a o jedenáct
let později také v Plzni.
This year’s championship is the 12th in the 
event’s history, and the third to be held in the Czech 
Republic. The Czech team won the gold on both previous  
occasions the event was held on ‘home ground’  
– in 1998 (Litoměřice) and 2009 (Plzeň).
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and entertainment for kids – including a game zone and 

two mobile rinks. In the afternoon, the programme will 

feature a galaxy of sports stars, including some of the 

top names in Czech hockey – Milan Hnilička, Richard Král, 

Petr Průcha, Jaroslav Kudrna, Dušan Salfický and more.”

Event ambassador Petr Novák called on ball hockey 

fans to come and support the Czech players: “It’d be 

great if plenty of people came and followed us – all 

the way to the final, if possible. Let’s bring the gold 

medal back home!” The ten-day championship begins 

on Thursday 1 June, and dedicated fans will have to get 

up early: games will be played every day from 9 a.m. to 

11 p.m. All the Czech Republic’s games, plus the third 

place playoff and the final, will be broadcast live on ČT 

Sport. You can buy a tournament ticket (which gives 

admittance to all the games) or a day ticket. Children 

under 120 cm in height are admitted free of charge. 

Most of the action will be taking place at both halls 

of Pardubice’s Tipsport Arena, but, as Radek Mašík ex-

plains, events are also being held at other venues: “The 

car park at the arena will host a big fanzone, which 

will be open to the public from 8 a.m. to midnight. 

Entry will be free of charge – not only for children, but 

also for parents, grandparents, and anybody else who 

wants to come and enjoy our great lineup of events. 

We have also coordinated the championship with other 

scheduled events in Pardubice and the surrounding ar-

ea – the Pernštýn Night festival, the Mirror of Art, the 

Aviation Fair, the Children’s Super Day, the Horseracing 

Day and the Pardubice Region Day.”

To make sure the opening ceremony has a genuine 

flavour of Pardubice, the Czech national anthem will 

A aby byl ten letošní ročník opravdu „pardubický“, 

není divu, že se o složení a nazpívání hymny postarala 

oblíbená pardubická formace Vypsaná fiXa. Pořadatelé ji 

však hodlají tajit, a to až do slavnostního zahájení 1. 

června, hymna zde poprvé zazní v 17 hodin. Ihned poté, 

zhruba od 18 hodin, začne první české utkání mužů proti 

Švýcarsku. „Věříme, že dorazí hodně diváků, se kterými 

dojdeme až do finále a vrátíme zlato domů,“ zní z úst 

ambasadora Petra Nováka.

Co se počátku tohoto sportu týče, není tomu tak 

dlouho, co se hokejbal dostal do světového povědomí. 

Kořeny této hry však nalezneme už ve 2. tisíciletí před 

naším letopočtem. Vývoj hokejbalu je navíc těsně spjat 

s vývojem ledního hokeje, i proto jsou pravidla těchto 

dvou sportů dost podobná. Mezinárodní a světové šampi-

onáty v hokejbale však nemají tradici tak dlouhou jako ty 

hokejové. Mezinárodní hokejbalová federace byla založe-

na v roce 1993. První mezinárodní turnaj se pak uskuteč-

nil o tři roky později v kanadské Oshawě, roku 1995 hosti-

la Bratislava mistrovství Evropy a rok nato se stala také 

centrem mistrovství světa seniorů. Historicky první mis-

troství světa juniorů se pro změnu konalo v České repub-

lice, a to v Kralupech nad Vltavou. Šampionáty nejsou 

pořádány každoročně, nýbrž každý druhý rok, přičemž 

počty zúčastněných týmů s každým dalším ročníkem na-

růstají. V roce 2015 se zapojilo celkem 18 zemí, letos jich 

bude zmíněných 18. 

Více informací o letošním MS naleznete také na oficiál-

ním webu mistrovství www.pardubice2017.com nebo na 

facebookovém profilu www.facebook.com/pardubice2017.

be performed by popular local band vypsaná fiXa. Audi-

ences will hear this version for the first time ever at 5 

p.m. on 1 June, as part of the opening ceremony. The 

Czech men’s team will play their first game (against 

Switzerland) at around  6 p.m. Ambassador Petr Novák 

comments: “We’re confident that plenty of fans will 

follow us throughout the event – and help us bring the 

gold medal back home again!”

Although modern ball hockey has only become popu-

lar in recent decades, its roots go back much further 

– to the second millennium B.C. Modern ball hockey de-

veloped in tandem with ice hockey, so both sports have 

similar rules. International ball hockey championships 

do not have quite the same long pedigree as those of 

its sister sport. The world governing body – the Inter-

national Street and Ball Hockey Federation (ISBHF) was 

founded in 1993, and the first international tournament 

was held in the Canadian city of Oshawa. Bratislava 

hosted the European Championship in 1995 and the first 

ever World Championship in the following year. The first 

Junior World Championship was held in the Czech Re-

public, at Kralupy nad Vltavou. World Championships are 

held every second year, and the number of participating 

teams is growing all the time. In 2015 the championship 

featured teams from 18 countries, and this year’s event 

will also feature 18.

For more information on the 2017 Ball Hockey  

World Championship, see the official website  

www.pardubice2017.com or the Facebook page  

     www.facebook.com/pardubice2017. 

HOKEJBAL BALL HOCKEY
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Válečné roky 1941 a 1942, jejichž vrcholem byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, zásadním způsobem 
ovlivnily novodobou historii našeho státu. Odstranění protektora vedlo k uznání Československé exilové vlády v Londýně 
a potvrzení faktu, že Československo právem patří do protihitlerovské koalice. Významným dějištěm těchto událostí byly 
Pardubice a jejich okolí, kde od konce roku 1941 působil paravýsadek skupiny SILVER A. Tak zněl krycí název zvláštní 
výsadkové operace právě československé exilové vlády, jejíž cíl byl jasný: útok na říšského protektora Heydricha.  
Atentát byl úspěšný, měl ale tragické následky pro členy výsadku i stovky lidí na Pardubicku.

The events of 1941–1942 marked a turning-point for the Czech nation. In June 1942 Reich Protector Reinhard Heydrich, 
the highest-ranking Nazi in occupied Bohemia and Moravia, was assassinated by two Czechoslovak parachutists trained 
in Britain. The assassination changed the course of Czech history, and the Allies accepted the Czechoslovak government-
in-exile as an equal partner in the fight against Nazism. The Pardubice region played an important role in the events: in 
late 1941, as part of the exile government’s operation codenamed ‘Silver A’, three parachutists landed near Pardubice to 
assist with the planned assassination. Although the mission was successful, it was to have tragic consequences for the 
parachutists themselves – and for hundreds of ordinary people in the Pardubice region.

Operation Silver A changed  
the course of World War 2

SILVER A 
změnila vývoj druhé světové válkyO

pe
ra

ce
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V roce 1939, po okupaci naší země Velkoněmeckou říší, se 

nacistické armády zmocnily velkých průmyslových center, 

mezi která patřily i Pardubice. Desítky statečných občanů 

Pardubicka se po nacistické okupaci různými způsoby zapojily 

do odbojového hnutí, mnoho mladých mužů opustilo zřízený 

protektorát Čechy a Morava, aby se připojilo k tvořící se za-

hraniční armádě.

„Mezi nimi i pardubický občan Alfréd Bartoš, důstojník čs. 

armády, který byl vybrán do speciálního paravýsadku Silver A, 

jehož členy byli ještě Josef Valčík a radiotelegrafista Jiří Potů-

ček. Silver A byl shozen v noci na 29. prosince 1941 společně 

s výsadkem Silver B a Anthropoid. Úkolem obou Silverů bylo 

navázat spojení mezi domácím a zahraničním odbojem v An-

glii. Úkolem skupiny Anthropoid se stal útok na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha,“ vypráví historik 

Vojtěch Kyncl.

Bezprostředně po přistání u Poděbrad se Silveru A poda-

řilo navázat kontakt se spolehlivými Čechy a už 15. ledna 

1942 se zdařila první vzájemná výměna zpráv s anglickým 

ústředím. „Parašutisté si záhy vytvořili nové identity, ke kte-

rým patřila také nová zaměstnání. Alfréd Bartoš se stal za-

městnancem pojišťovny a Josef Valčík číšníkem ve známém 

When the Nazis invaded Czechoslovakia in 1939, they 

took control of all major centres of industry – including 

Pardubice. Dozens of brave citizens joined the under-

ground resistance movement, and many young men left 

the country to join the Czechoslovak exile army.

VÁLEČNÉ ROKY 1941 A 1942 SE VÝRAZNĚ  

DOTKLY TAKÉ PARDUBIC A LÁZNÍ BOHDANEČ.

THE WAR YEARS 1941 AND 1942 LEFT A MAJOR 

MARK ON PARDUBICE AND LÁZNĚ BOHDANEČ.

LARISCHOVA VILA – VÍCE NEŽ STODVACETILETÝ NOVORENESANČNÍ SKVOST S BOHATOU,  

LEČ SMUTNOU HISTORIÍ.

THE LARISCH VILLA – BUILT OVER 120 YEARS AGO, THIS NEO-RENAISSANCE GEM HAS A RICH  

YET DARK HISTORY.

VČELY BEES

Historian Vojtěch Kyncl continues the story: “One of 

these exiles was Pardubice-born army officer Alfréd Bartoš. 

He was selected for the special ‘Silver A’ parachute team, 

along with Josef Valčík and the radio operator Jiří Potůček. 

The team landed on the night of 29 December 1941, along 

SILVER A 
změnila vývoj druhé světové války

OPERACE SILVER A OPERATION SILVER A
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hotelu Veselka, kam docházeli též členové místního gestapa. 

Radiotelegrafista Jiří Potůček našel fingované zaměstnání 

v Ležákách,“ pokračuje Vojtěch Kyncl.

V Pardubicích žila celá řada obětavých spolupracovníků 

odbojové sítě, kteří po celou dobu příprav atentátu zajišťovali 

výsadkářům potraviny i techniku pro opravy vysílaček. 27. 

května 1942 zaútočili českoslovenští parašutisté skupiny 

Anthropoid v Praze na předního strůjce nacistické vyhlazova-

cí politiky Reinharda Heydricha. Atentát byl úspěšný, Hey-

drich na následky zranění týden po útoku zemřel. 

„Po Heydrichově smrti gestapo rozjelo odvetnou vraždicí 

mašinerii. Sedm hrdinů odboje, kteří se ukrývali v kostele sv. 

Cyrila a Metoděje v Praze, zahynulo poté, co je jeden ze zadr-

žených parašutistů Karel Čurda při výslechu prozradil. 21. 

června 1942 čekali členové gestapa také na Alfréda Bartoše 

v centru Pardubic – předem prohranou bitvu vzdal Bartoš 

sám a střelil se do spánku,“ uvádí historik Kyncl. 

24. června, dva týdny po Lidicích, byla pro výstrahu 

vypálena také obec Ležáky na Chrudimsku, 33 jejích obyva-

tel bylo odvezeno na pardubické popraviště „Zámeček“ 

a následně popraveno. Počátkem července zahynulo na 

témže popravišti více než 100 místních odbojářů. Jako po-

slední unikal před zatčením radista Jiří Potůček, který byl 

zastřelen v Pardubicích – Trnové 2. července 1942. „Stal se 

hrdinou, na kterého jsou nejen obyvatelé Pardubic, ale Češi 

obecně pyšní. I přes nezměrné tragické osudy celých rodin 

v době heydrichiády se československý odboj nedal umlčet 

a tisíce dalších pomáhaly zahraničním výsadkům, prchají-

cím vězňům nebo lidem z ilegality. Bez hrdinství bezejmen-

ných by zvítězila nacistická idea nadřazeného člověka proti 

člověku nehodnému žití,“ zdůrazňuje v závěru svého vyprá-

vění historik Vojtěch Kyncl.

TRAGICKÉ MILNÍKY JE TŘEBA  
OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNAT
Pro připomenutí 75. výročí působení skupiny Silver A v našem 

regionu a následného vyhlazení obce Ležáky se letos na Par-

dubicku koná řada akcí – první z nich se uskutečnila v Láz-

ních Bohdanči 1. dubna. Hlavním cílem projektu „Libuše volá 

Londýn“ byla rekonstrukce živého vysílání radiosoupravy 

Libuše na původním místě ve stejný den a čas, jak v Bohdan-

PRO PŘIPOMENUTÍ 75. VÝROČÍ PŮSOBENÍ 

SKUPINY SILVERA V NAŠEM REGIONU SE LETOS 

NA PARDUBICKU KONÁ ŘADA AKCÍ.

THIS YEAR, A NUMBER OF EVENTS ARE BEING 

HELD TO MARK THE 75TH ANNIVERSARY OF THE 

‘SILVER A’ OPERATION IN OUR REGION.

SYMBOLICKÉ ZNAČKY NAUČNÉ STEZKY  

PO STOPÁCH SILVER A.

ONE OF THE MARKERS ALONG THE ‚SILVER A‘ 

TOUR ROUTE.

OPERACE SILVER A OPERATION SILVER A

with two other teams – Silver B and Anthropoid – who were 

dropped in different locations. Silver A and B were to estab-

lish communication between the local resistance movement 

and their counterparts in Britain. The members of ‘Anthro-

poid’ were to actually carry out the assassination.”

Immediately after landing (near Poděbrady), Silver A linked 

up with trusted members of the Czech resistance, and on 15 

January 1942 they managed to make the first contact with 

London. Kyncl continues: “The parachutists took on new iden-

tities – and these included jobs. Bartoš worked for an insur-

ance company, and Valčík was a waiter at the famous Veselka 

hotel – which was frequented by local Gestapo officers. 

Potůček found a job in the village of Ležáky.”

Pardubice was home to many dedicated members of 

the resistance movement, and throughout the planning 

period they provided the parachutists with radio equipment 

and food. On 27 May 1942, the two members of ‘Anthro-

poid’ assassinated Reinhard Heydrich in Prague; the Reich 

Protector – the leading architect of the Nazis’ policy of 

genocide – died of his wounds a week after the attack.

Kyncl describes the aftermath of the assassination: 

“The Gestapo launched reprisals on a massive scale. Seven 

heroes from the resistance movement, who were hiding in 

the Church of Saints Cyril and Methodius in Prague, were 

killed when a captured parachutist – Karel Čurda – revealed 

their location under interrogation. On 21 June 1942, the 

Gestapo tried to arrest Alfréd Bartoš in Pardubice – but he 

shot himself in the head to avoid capture.”

In June 1942 the Nazis obliterated the village of Lidice, 

west of Prague, as a direct reprisal for the assassination. Two 

weeks later, on 24 June, they destroyed a second village – 

Ležáky, near Chrudim; 33 inhabitants were taken to Pardubice 

and executed at the notorious Larisch villa. In early July, over 

100 local resistance fighters were also executed there. Radio 

operator Jiří Potůček managed to avoid capture until 2 July, 

when he was shot dead in Trnová. Vojtěch Kyncl sums up his 

sacrifice: “He was a hero – and not only citizens of Pardubice, 

but all Czechs can be proud of him. Despite the tragic conse-

quences that followed Heydrich’s assassination, the Czechoslo-

vak resistance continued, with thousands more volunteers 

helping parachutists, escaped prisoners or those living ‘under-

ground’. Without the heroism of so many nameless individuals, 

the Nazis’ warped ideology would have been victorious.”

COMMEMORATING THE TRAGIC EVENTS
This year, a number of events are being held to mark the 

75th anniversary of the ‘Silver A’ operation in our region 
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and the destruction of Ležáky. The first of these took place 

on 1 April in Lázně Bohdaneč. The ‘Libuše calling London’ 

project involved constructing a working replica of the 

‘Libuše’ radio transmitter at its original location in 

Bohdaneč, and then broadcasting on the same day and at 

the same time as Jiří Potůček did 75 years ago. The event 

also included demonstrations of parachute training, histori-

cal weapons and equipment, a field ambulance, post office 

and kitchen, and an armaments and munitions workshop.

From 23–26 June, the Military History Club is preparing 

an interactive cultural and educational programme to mark 

the key events and milestones in the Second World War. The 

venue will be Pardubice’s Pernštýn Square, the city’s cha-

teau, and the ‘Zámeček’ memorial (the Larisch villa). The 

programme will include screenings of documentary films, 

displays of military equipment and parachute training, and 

guided tours of Pardubice tracing the history of the Silver 

A mission. The tour route was created in 2012 to mark the 

70th anniversary of the imposition of martial law by the 

German occupying forces in Bohemia and Moravia. It takes 

in several key locations connected with Silver A in Pardubice 

and tells the stories of the main protagonists.

či vysílal před 75 lety Jiří Potůček. Návštěvníci měli možnost 

zhlédnout výcvik příslušníků skupin vysazovaných do protek-

torátu, dobovou techniku a zbraně, polní ambulanci, polní 

poštu, polní kuchyni, ženijní a zbrojní dílnu. 

Formou kulturně – vzdělávacího interaktivního programu 

pro školy a veřejnost hodlá Klub vojenské historie připome-

nout osudové okamžiky druhé světové války počátkem letoš-

ního léta, konkrétně ve dnech 23. až 26. června. Program se 

uskuteční na Pernštýnském náměstí, na zámku, v Památníku 

PRVNÍ Z PŘIPOMÍNEK VÁLEČNÉHO OBDOBÍ, „LIBUŠE VOLÁ LONDÝN“, SE KONALA V DUBNU V LÁZNÍCH BOHDANČI A PŘIPOMNĚLA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ  

RADIOSOUPRAVY LIBUŠE NA PŮVODNÍM MÍSTĚ.

THE ‘LIBUŠE CALLING LONDON’ EVENT (HELD ON 1 APRIL IN LÁZNĚ BOHDANEČ) FEATURED A WORKING REPLICA OF THE ‘LIBUŠE’ RADIO TRANSMITTER  

BROADCASTING FROM ITS ORIGINAL LOCATION.

TRAGICKÉ MILNÍKY HISTORIE JE NUTNÉ STÁLE 

PŘIPOMÍNAT.

IT‘S IMPORTANT TO COMMEMORATE THE TRAGIC 

EVENTS.

Zámeček (Larischově vile). Kromě promítání dokumentárních 

filmů se bude i zde prezentovat vojenská technika, návštěv-

níci uvidí také výcvik parašutistů a spolu s průvodci se mo-

hou projít Pardubicemi po naučné stezce po stopách Silver A. 

Naučná stezka vznikla v roce 2012 u příležitosti  

70. výročí druhého stanného práva, které vyhlásili němečtí 

okupanti na území protektorátu Čechy a Morava. Cesta 

představuje návštěvníkům několik míst spojených s činností 

Silver A v Pardubicích a osudy hlavních aktérů.
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MAGICKÝ SVĚT
LOUTEK
The magical 
world 
of puppets
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„Jsem loutka. Mám mnoho podob, které se mění v průběhu 
staletí. Všechny spojuje jediné – žiji jen díky vám. Až když 
mne vy lidé vezmete do rukou, ožiji. Až když mi dáte svůj hlas, 
promluvím. Bez vás jsem nehybná a tichá, společně  
však můžeme prožít tisíc a jeden příběh.“

“I’m a puppet. I take many different forms, and I’ve changed 
greatly over the centuries. But one thing has always remained 
the same – I only come alive when I’m in your hands. I only 
speak when you give me your voice. Without you, I’m silent and 
motionless – but together, we can tell a thousand and one stories.”

Právě loutkářství bylo hlavním tématem společné pre-

zentace Pardubického a Královéhradeckého kraje pod 

jednotnou značkou Východní Čechy na tuzemských vele-

trzích cestovního ruchu v Brně a Praze. Na veletrhu Holi-

day World v Praze získala společná loutkářská expozice 

dokonce ocenění za nejpůsobivější expozici veletrhu! Oba 

kraje tak stylově navázaly na velký úspěch česko-sloven-

ského loutkářství, které bylo v prosinci zapsáno na Re-

prezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví 

lidstva UNESCO.

Expozice nazvaná Magický svět loutek v chrudimském 

Muzeu loutkářských kultur letos oslaví již 45 let svého tr-

vání. Ve třech patrech nádherného renesančního Mydlářov-

ského domu najdete pohromadě celou historii českého 

loutkářství. Fenomén loutky má na východě Čech silnou 

tradici. „Východní Čechy byly od nepaměti místem loutkám 

a loutkářům zaslíbeným,“ říká ředitelka Muzea loutkářských 

LOUTKY PUPPETS

MARIONETA DÍVKY PRO SPOLKOVÉ DIVADLO, 1920, AUTOR JOSEF CHOCHOL ML

MARIONETTE OF A GIRL, 1920, CREATED BY JOSEF CHOCHOL JR.

DŘEVĚNÁ DIVADÉLKA STÁLE 

POVZBUZUJÍ DĚTSKOU  

PŘEDSTAVIVOST.

TRADITIONAL WOODEN 

PUPPET THEATRES  

ARE STILL LOVED  

BY CHILDREN TODAY.

MAGICKÝ SVĚT
LOUTEK

Puppetry was the main topic at a joint presentation giv-

en by the Pardubice and Hradec Králové regions (appear-

ing together as the East Bohemia brand) at two major 

tourism and travel exhibitions held recently in Brno and 

Prague. At Prague’s Holiday World exhibition, the presen-

tation won the award for the most impressive display of 

the entire event! Czech and Slovak puppetry has a long 

and proud tradition – recognized last December when it 

was inscribed on UNESCO’s Representative List of the In-

tangible Cultural Heritage of Humanity.

The presentation, entitled The Magical World of Pup-

pets, celebrated 45 years since the foundation of the 

Puppet Museum in Chrudim. Located on three floors of 

a magnificent Renaissance mansion in the town centre, 

the museum traces the entire history of Czech puppetry. 

East Bohemia has a strong tradition in this field, as the 

museum’s director Simona Chalupová explains: “East Bo-
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kultur Simona Chalupová. „První doložený český loutkář Jan 

Brát se narodil ve Studnici u Náchoda, z východních Čech 

pocházel legendární Matěj Kopecký nebo Suchardové, řez-

báři proslulí výrobou loutek.“ Právě v chrudimském muzeu, 

které je nejstarším loutkářským muzeem v Čechách, si mů-

žete prohlédnout nádherné marionety nejstarších kočov-

ných loutkářů, obdivovat řezbářskou dílnu s dobovými ná-

stroji nebo si vodění loutek sami vyzkoušet. 

Loutkové divadlo se v Čechách po první světové válce 

hrálo téměř v každém městě či vesnici. Některé nejstarší 

soubory jako chrudimský Kacafírek, založený v roce 1915, 

existují dodnes a s láskou vychovávají loutkářský dorost. 

Důkazem nesmírné popularity loutek u nás jsou i rodinná 

loutková divadla, která byla oblíbenou zábavou v době před 

nástupem rozhlasu nebo televize. „Děti i jejich rodiče se 

navzájem dobře bavili a občas i strašili, o čemž svědčí ho-

rorové kulisy Pekla, které pro rodinné loutkové divadlo na-

maloval Josef Váchal,“ poznamenává k tomu Simona Cha-

lupová, která chrudimské muzeum vede od roku 2011. 

Po druhé světové válce se z východních Čech stává 

opravdová Mekka loutkového divadla. Od roku 1951 exis-

tuje Loutkářská Chrudim, soutěžní přehlídka amatérských 

loutkářských souborů, v roce 1958 je v Hradci Králové za-

LOUTKY KOČOVNÝCH LOUTKÁŘŮ V EXPOZICI MUZEA LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR.

FROM THE MUSEUM‘S COLLECTION OF PUPPETS USED BY TRAVELLING PUPPETEERS.

loženo Divadlo DRAK, nejvýznamnější poválečná loutková 

scéna u nás, a nakonec se v roce 1972 naplňuje dlouhole-

té volání po vzniku instituce, která by českou loutkářskou 

tradici uchovávala. Muzeum loutkářských kultur v Chrudi-

mi dnes dokumentuje nejen vývoj českého loutkářství, ale 

také různé podoby loutkového divadla ve světě. Vlastní 

kolem 50 000 sbírkových předmětů, z toho zhruba 9 000 

loutek, a je s počtem 40 tisíc návštěvníků za rok jednou 

z nejnavštěvovanějších východočeských turistických 

atrakcí. „Je pro nás příjemným překvapením, jak loutky 

a loutkové divadlo stále dokáží i dnes v době informač-

ních technologií fascinovat malé i velké. U nás se ná-

vštěvníky co nejvíce snažíme ,vtáhnout do děje’, necháme 

je loutky vodit, vyrábět, pořádáme loutková představení, 

děláme velké množství programů pro školy,“ vysvětluje 

Simona Chalupová. 

Soudě podle zájmu diváků o loutková představení, vy-

soké návštěvnosti Muzea loutkářských kultur nebo počtu 

amatérských loutkových souborů, nemusíme mít o osud 

loutkářské tradice na východě Čech žádné obavy. Ostatně, 

přesvědčte se sami, vstupte do magického světa loutek 

v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi a prožijte s loutka-

mi tisíc a jeden příběh. Je to krásné a povznášející.

hemia has always been an important centre of puppetry. 

The first recorded Czech puppeteer – Jan Brát – was 

born in Studnice near Náchod. Other legendary East Bo-

hemian puppeteers have included Matěj Kopecký and the 

Sucharda family, renowned puppet-carvers.” The Chrudim 

museum is the oldest institution of its type in Bohemia. 

Visitors can admire wonderful marionettes crafted by 

travelling puppeteers many centuries ago, see a puppet-

carving workshop with historical tools, and even try ma-

nipulating puppets themselves.

In the years between the two world wars, almost every 

town and village in Bohemia had its own puppet theatre. 

Some of the oldest puppet theatres – like Chru-

dim’s Kacafírek, founded in 1915 – still exist today, and 

young people are keen to carry on this great tradition. 

There are also several family-oriented puppet theatres, 

which provided much-loved entertainment before the in-

vention of radio or TV. Simona Chalupová gives more de-

tails: “Children and their parents had a great time. Some-

times the performances were rather frightening – there 

was one show called ‘Hell’, with scenery painted by the art-

ist Josef Váchal.”

After the Second World War, East Bohemia became one 

of the world’s great centres of puppetry. In 1951 an ama-

teur puppet theatre festival was established in Chrudim. It 

was followed in 1958 by the Drak Theatre in Hradec 



ZE SLAVNÉ INSCENACE KRYSAŘOVA PÍŠŤALA  

DIVADLA DRAK 1970, AUTOR FRANTIŠEK VÍTEK.

FROM A FAMOUS 1970 PRODUCTION OF ‚THE PIED PIPER‘ 

AT THE DRAK THEATRE, MADE BY FRANTIŠEK VÍTEK.

MYDLÁŘOVSKÝ DŮM, SÍDLO MUZEA 

LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI.

THE HISTORIC BUILDING OF THE PUPPET  

MUSEUM IN CHRUDIM.

MARIONETY Z INSCENACE ŽABÁK HRDINA VÝCHODOČESKÉHO LOUTKOVÉHO DIVADLA DRAK 1968,  

AUTOR VĚRA ŘÍČAŘOVÁ.

MARIONETTES FROM A 1968 PRODUCTION OF ‚THE FROG HERO‘ AT THE DRAK THEATRE,  

MADE BY VĚRA ŘÍČAŘOVÁ.

Králové – the country’s leading puppet theatre. And in 1972 

the puppet museum in Chrudim was opened in order to 

preserve and document the unique history and traditions 

of Czech puppetry. Today the museum’s displays also in-

clude presentations on puppetry throughout the world. It 

has around 50 000 exhibits, including 9000 puppets, and 

with annual visitor numbers exceeding 40 000 it is one of 

the most popular tourist attractions in East Bohemia. Si-

mona Chalupová explains the secrets of the museum’s ap-

peal: “It’s pleasantly surprising how puppets still continue 

to fascinate people of all ages, even in today’s virtual world 

of information technology. We try to get our visitors really 

involved in the whole process – they can manipulate pup-

pets, make their own puppets, and enjoy watching perfor-

mances. We also run programmes for school groups.”

Judging from the huge interest in puppet performances, 

the popularity of the puppet museum and the large number 

of amateur puppeteers, the future of this great East Bohe-

mian tradition is assured. So why not experience the magic 

of puppetry yourself? Come and visit the museum in Chru-

dim, and let us tell you a thousand and one tales…

Loutkové divadlo se v Čechách po první světové válce 
hrálo téměř v každém městě či vesnici.
In the years between the two world wars, almost every 
town and village in Bohemia had its own puppet theatre.

LOUTKY PUPPETS
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Pardubice jsou považovány za kolébku letectví. Zasloužil se o to muž, který před více než sto lety 
vzlétl k oblakům a svou cestou z Pardubic do Velké Chuchle dne 13. května 1911 se navždy zapsal 
mezi průkopníky aviatiky. Oním slavným aviatikem byl pardubický rodák inženýr Jan Kašpar. Slavné 
vzlety pardubického rodáka Jana Kašpara od letošního roku připomíná bronzová socha v nadživotní 
velikosti, která vznikla u příležitosti 90. výročí jeho úmrtí. 

BÁJEČNÝ MUŽ 
NA LÉTAJÍCÍM STROJI
THE WONDERFUL MAN IN HIS FLYING MACHINE
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Pardubice is rightly considered the cradle of Czech 
aviation. Over a hundred years ago, on 13 May 1911, one 
brave man took to the clouds and flew all the way from 
Pardubice to Velká Chuchle near Prague. That man, now 
remembered as one of the great pioneers of Czech aviation, 
was Pardubice-born Jan Kašpar. His feats have now been 
immortalized in a larger-than-life bronze statue recently 
created to mark the 90th anniversary of his death.

Zdejší rodák a průkopník českého letectví „hledí“ ze zá-
padní části třídy Míru Zelené bráně. Před sebou má do 
dlažby zabudovanou zhruba šest metrů dlouhou časo-
vou osu s významnými milníky aviatikova života. Socha 
je vsazena bez piedestalu přímo do chodníku a kolem-
jdoucí jsou tak v přímém kontaktu jak se sochou, tak 
s informacemi o průkopnických činech Jana Kašpara. 

Bronzová socha lidi baví už od její instalace. Lidé se 
s ní fotografují, hokejová šála z ní před hokejovým utká-
ním dělá jednoho z fanoušků, když nasněží, dostane če-
pici apod. „Jsme rádi, že lidé sochu letce berou jako so-

The statue of Kašpar proudly surveys its surroundings 
in Pardubice’s city centre, looking from the western 
part of Třída Míru towards the Green Gate (Zelená brá-
na). Set into the pavement next to the statue is a six-
metre long timeline recording the milestones in 
Kašpar’s career. The statue stands at street level, with-
out a pedestal, enabling passers-by to come into direct 
contact with the great aviator and his brave deeds.

The bronze statue has captured the hearts of Pardu-
bice’s citizens. Kašpar is a popular subject for selfies and 
other photo opportunities. He is often dressed in an ice 
hockey scarf before the local club’s home games, and 
people give him a hat when it’s snowing. Sculptor 
František Bálek explains the concept behind his work: 
“We’re delighted that people enjoy interacting with the 
statue. The idea of the memorial was that Kašpar should 
be at street level, like everybody else – not standing up 
on a high pedestal and looking down on them. We want-
ed people to come into direct contact with the statue – 
to touch it and have their photo taken with it.”

Pardubice’s leading role in Czech aviation history is 
celebrated at the city’s annual Aviation Fair, which takes 
place this year for the 27th time. Tens of thousands of 
visitors attend every year to admire the show – both on 
the ground and in the air. There are displays of valuable 
historical aircraft, with many participants dressed in his-
torical costumes and uniforms. In addition to exciting 
re-enactments of famous chapters in aviation history 
and colourful firework displays, there are also spectacu-
lar displays of skill and air acrobatics by some of the 
world’s top pilots. This year’s Aviation Fair takes place at 
Pardubice Airport on 3–4 June.

A PASSION FOR FLIGHT
Jan Kašpar was the son of a wealthy hotelier in Par-
dubice. He was a keen cyclist and motorcyclist – 
and it was his love of motorcycles that led him to 

AVIATIKA AVIATION

BRONZOVÁ SOCHA JE JEDNÍM Z NEJFOTOGRAFOVA-

NĚJŠÍCH OBJEKTŮ V CENTRU MĚSTA.

THIS BRONZE STATUE IN THE CITY CENTRE IS ONE OF 

PARDUBICE‘S MOST PHOTOGRAPHED ATTRACTIONS.

BÁJEČNÝ MUŽ 
NA LÉTAJÍCÍM STROJI
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KAŠPAROVY LETECKÉ TRÉNINKY PŘINESLY SVÉ OVOCE V KVĚTNU 1911, KDY PŘELETĚL 120 KILOMETRŮ 

DLOUHOU VZDÁLENOST DO VELKÉ CHUCHLE. 

KAŠPAR‘S HARD WORK AND TRAINING BROUGHT ITS REWARDS IN MAY 1911, WHEN HE FLEW 120 KILOMETRES 

FROM PARDUBICE TO VELKÁ CHUCHLE.

try his hand at aviation. His father wanted him to 
become a building contractor, but Jan took a differ-
ent career path, studying mechanical engineering 
instead. He had a clear goal – to build his own 
plane and fly it. His friends – including engineers, 
carpenters and racing drivers – were enthusiastic 
in their support for Kašpar’s ambitions. He eventu-
ally persuaded his father to help fund his plans, and 
the dream became a reality.

Kašpar’s first successful flight was in 1910, 
when (aged 27) he flew for two kilometres over 
a field near Pardubice while testing his new Blériot XI 
(designed by French aviation legend Louis Blériot). 
According to historical sources, between 10 and  
20 thousand people turned up to watch 
Kašpar’s flight! He worked hard on his technique so 
he could fly as long and high as possible, and he 

chu kontaktní. Filozofie celého památníku je taková, že 
jsme měli záměr vrátit Jana Kašpara mezi lidi, jako člo-
věka z masa a kostí, který se nad nikoho nevyvyšuje. 
Chtěli jsme tím umožnit všem lidem, aby se k soše mohli 
přiblížit, dotknout se jí a s letcem se vyfotit,“ říká o soše 
autor díla František Bálek. 

Pardubice jako kolébku letectví připomíná každoroč-
ně také Aviatická pouť, letos pořadatelé chystají už  
27. ročník. Pravidelně se sem sjíždějí desetitisíce lidí, 
kteří přihlíží velkoprostorovému divadlu na zemi i ve 
vzduchu. Návštěvníci akce se vždy těší na výjevy z dějin 
aviatiky i slavné válečné scény. Představují se tu ti nej-
lepší piloti a slavná letadla, nechybí pyrotechnické efek-
ty ani přehlídka pozemní techniky, včetně komparsu 
v dobových kostýmech a uniformách. Kořením pouti bý-
vá úchvatná akrobacie v podání světových mistrů pilotů. 
Aviatická pouť Pardubice, letos s podtitulem Hvězdy na 
nebi, se na pardubickém letišti uskuteční 3. a 4. června.

HLAVU V OBLACÍCH MĚL OD MLÁDÍ
Syn zámožného hoteliéra na Veselce Františka Kašpa-
ra byl nadšeným cyklistou, motocyklistou –  odtud 
byl k lásce k automobilům i letadlům jen krůček. Otec 
z něj chtěl mít stavitele, Jan ale jeho tužbu nenaplnil 
a vystudoval strojní inženýrství. Jeho cíl byl jasný – 
postavit letadlo a začít létat. Přátelil se s mladými 
nadšenci do všeho nového – strojaři, truhláři i auto-
mobilovými závodníky, kteří Kašpara v jeho rozhodnu-
tí postavit letadlo plně podporovali. Posléze přesvěd-
čil i otce, který jej podpořil finančně a sen se pomalu 
stával skutečností.

První úspěšný let nad českým územím se usku-
tečnil roku 1910, tehdy sedmadvacetiletý Kašpar 
vzlétl do vzduchu na dvoukilometrovou trasu nad 
pardubickým polem, když se učil se ovládat svůj nový 
letoun Blériot XI od francouzského letce-konstrukté-
ra Louise Blériota. Prameny uvádějí, že jeho vzlety 
postupně sledovalo 10 až 20 tisíc lidí! Svůj pobyt ve 
vzduchu se snažil prodlužovat stejně jako výšku letu, 
pořádal veřejné letecké produkce a s nadšením hovo-
řil o moderním stroji, který změní svět. Janovy pravi-
delné tréninky přinesly své ovoce, když v květnu 1911 
přeletěl 120 kilometrů dlouhou vzdálenost až do Vel-
ké Chuchle. Jedinou Janovou navigací byla železniční 
trať na Prahu a řeka Labe, ve vzduchu strávil více 
než hodinu a půl. Výkon to byl mimořádný – teprve 
tři roky předtím prvně vzlétl Francouz Louis Blériot 
a Američan Vibur Wright!

Jan poté vzlétl na českém území už jen několikrát 
a roku 1912 skončil s létáním úplně. Bratranec Evžen 
vytrval a kraloval na českém nebi do roku 1914, spolu 
s bratrem Hugem dokonce stavěli vlastní letadla zn. 
Rapid. Přátelé leteckých průkopníků založili v Pardubi-
cích Aviatické družstvo a začali létání vyučovat.

gave public demonstrations promoting the wonder-
ful new machine which would change the world. All 
his hard work and training eventually paid off in 
May 1911, when he flew the 120 kilometres from 
Pardubice to Velká Chuchle. His only navigational 
aids were the railway line to Prague and the River 
Labe, and the flight lasted over 90 minutes. It was 
a truly amazing achievement – only three years af-
ter the first ever flights (by the French pilot Louis 
Blériot and the American Wilbur Wright).

Kašpar’s flying career did not last long, and in 
1912 he gave up aviation entirely. His cousin Evžen 
continued to fly until 1914, joining forces with his 
brother Hugo to build the ‘Rapid’ plane. The Pardu-
bice Aviation Club was founded by some friends of 
the Kašpar family, helping to train a new generation 
of pilots.



Pardubické letní kino Pernštejn 2017 
Pardubice summer cinema Pernštejn 2017 
12. ročník největšího letního kina v České republice

Místo konání | Venue: Pardubice
Termín | Date: červenec–srpen | July–August 2017
www.letni-kino.cz

Koně v akci 
Horses in Action 
19. ročník mezinárodní výstavy o koních a lidech, jezdecké hry pro děti

Místo konání | Venue: Agrofert Park (dostihové závodiště)
Termín | Date: 1.– 3. 9. 2017
www.pardubice-racecourse.cz

Pardubická juniorka
Pardubice Junior Tennis Championship
Tenisové mistrovství ČR

Místo konání | Venue: Kurty LTC Pardubice, Labská
Termín | Date: 5.– 11. 8. 2017
www.pardubickajuniorka.cz

Městské slavnosti – podzimní část s ohňostrojem
Autumn City Celebrations – with fireworks
24. ročník festivalu pardubických umělců, divadelních představení, hudební 
multižánrové produkce a ochutnávek medu zakončený ohňostrojem

Místo konání | Venue: zámek Pardubice, historické jádro města
Termín | Date: 5.– 8. 10. 2017
www.kcpardubice.cz

Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové  
– Pernštýnská noc 2. 6.
Folklore Festival Pardubice – Hradec Králové – 
Pernštýn Night 06/02
Národní lidová hudba a tance, tradiční folklór

Místo konání | Venue: zámek, historické centrum města
Termín | Date: 2.– 4. 6. 2017
www.folklornifestival.cz, www.kcpardubice.cz

Czech Open
Czech Open
28. ročník mezinárodního festivalu šachu a her

Místo konání | Venue: Tipsport Arena
Termín | Date: 13.– 30. 7. 2017
www.czechopen.net

Zlatá přilba
Golden Helmet
69. ročník motocyklových plochodrážních závodů

Místo konání | Venue: plochodrážní stadion Svítkov
Termín | Date: 29. 9.– 1. 10. 2017
www.zlataprilba.cz

Aviatická pouť Pardubice – Hvězdy na nebi
Aviation Fair Pardubice – Stars in the Sky
27. ročník přehlídky (nejen) letecké techniky

Místo konání | Venue: Letiště Pardubice
Termín | Date: 3.– 4. 6. 2017
www.aviatickapout.cz

Pardubická vinařská noc – Pardubický festival vína
Pardubice Winery Night – Pardubice Wine Festival
při příležitosti 20. ročníku lidové veselice s ochutnávkou vín, 
prezentace vinařství

Místo konání | Venue: Pernštýnské náměstí, zámek
Termín | Date: 25. 8. 2017
www.pardubickyfestivalvina.cz

Velká pardubická s Českou pojišťovnou
Velká Pardubická with Česká pojišťovna
127. ročník překážkového dostihu

Místo konání | Venue: Agrofert Park (dostihové závodiště)
Termín | Date: 8. 10. 2017
www.pardubice-racecourse.cz

Městské slavnosti – Zrcadlo umění
City Festival – Mirror of Art
17. ročník jarní části Městských slavností, multižánrová přehlídka 
(nejen) amatérské kultury regionu

Místo konání | Venue: historické jádro města, ulice města
Termín | Date: 8.– 10. 6. 2017
www.kcpardubice.cz

www.pardubice.eu

NEJLEPŠÍ AKCE  
v Pardubicích
THE BEST EVENTS in Pardubice



zážitky | Koncerty | výstavy | prezentace sportovních klubů | denní příměstské tábory
EXPERIENCES | CONCERTS | EXHIBITIONS | SPORTS CLUB PRESENTATIONS | DAILY MINI-SUMMER CAMPS 

www.pardubice.eu

vstup zdarma  
aktivně si zasportujte s hrací kartou 
(k zakoupení od června)

FREE ENTRY  
enjoy sport with a playing card  
(on sale from june))

PARDUBICE 
SPORTS  
PARK

12.–20. 8. 2017

ahój


