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Medicine is a lifelong love

4

201

1

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

www.pardubice.eu

„MŮJ ŽIVOT JE PLNÝ
KRÁSNÝCH NÁHOD“
”Fate has been very kind to me“
Docentu Janu Iserlemu, emeritnímu primáři očního oddělení pardubické nemocnice,
je úctyhodných 96 let a obdiv si zaslouží nejen jeho obrovské úspěchy v očním
lékařství, ale také vitalita a pohoda, která z něj vyzařuje. Povídat si s ním je radost!
Professor Jan Iserle is the emeritus consultant at the ophthalmology department of Pardubice’s hospital, where he spent a remarkable career. Even at the
age of 96 he still exudes an amazing vitality and a deep love of life, and it is
a true pleasure to interview him.

To jsou Pardubice
This is Pardubice
Před sebou máte zimní vydání časopisu To jsou Pardubice.
Završuje se jím druhý ročník našeho snažení ukazovat
Pardubice z té hezčí stránky. S radostí zjišťujeme, že si
magazín rychle našel své čtenáře. Jsou sice nedočkaví, ale…
Čtení o našem městě se prý líbí i v zahraničí, kam časopis
stále častěji „doprovází“ pardubické cestovatele. Tentokrát
Vám nabízíme rozhovor s dlouholetým primářem očního
oddělení pardubické nemocnice Janem Iserlem. Stál na počátku implantací nitrooční čočky v ČR a vitalitu, jakou má
v 96 letech, by mu mohly závidět mnohem mladší ročníky.
Čeká Vás i virtuální procházka nově revitalizovanými parky,
která čtenáře provede historií i současností Tyršových sadů
a parku Na Špici. Dozvíte se, co spojuje Pardubickou komorní
filharmonii a pardubické basketbalisty, i to, že Pardubice jsou
jedním z největších zimovišť havranů. Přejeme Vám hezké
počtení a těšíme se na Vaše náměty na další zajímavé čtení.
Welcome to the winter issue of our magazine This is Pardubice.
For the past two years we’ve been showcasing the very best
of the city – and the magazine has quickly built up a loyal local
following. But readers in other countries have been impressed
too, having been introduced to the magazine by Pardubice
citizens on their holidays. This issue includes a fascinating
interview with Jan Iserle, who for many decades was the
head of the eye clinic at Pardubice’s hospital. Professor
Iserle was one of the earliest pioneers of lens implants, and
even at the age of 96 his vitality and love of life are quite
amazing. Another article takes you on a virtual stroll through
Pardubice’s newly revitalized parks, now restored to their
former glory. You can also read about the unexpected links
between Pardubice’s Czech Chamber Philharmonic Orchestra
and the city’s basketball team, or learn about the secret lives
of Pardubice’s rooks. We’re sure you’ll enjoy this issue – and
we look forward to hearing your ideas for future articles!
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ZVEME VÁS DO TYRŠOVÝCH SADŮ A PARKU NA ŠPICI
Take a stroll through Pardubice’s green oases
Rozkládají se v bývalých mokřinách a už víc než osm desetiletí dýchají na záda hradbám zdejšího zámku
– Tyršovy sady, největší pardubický park, který se od podzimu pyšní také svou znovu získanou krásou.
Park Na Špici zase letos posbíral řadu významných ocenění. Projděte si městské parky společně s námi!
The Tyrš Gardens (Tyršovy sady) are Pardubice’s largest park, covering an expanse of former
marshland in the grounds of the city’s chateau. This 80 year-old “green jewel” has now been
beautifully restored and re-opened to the public. Another city park
– Na Špici – has received numerous awards this year.
So come and enjoy a stroll!
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HRAJÍ KLASIKU I ROCK – FILHARMONICI ŽIJÍ S MĚSTEM UŽ 46 LET
From classics to rock – the jewel in Pardubice’s musical crown for 46 years
Mnoho stránek by bylo potřeba i na pouhý stručný popis stěžejních okamžiků historie Komorní filharmonie
Pardubice. Dlouhý by byl výčet jmen šéfdirigentů, kteří prostřednictvím spolupráce s filharmoniky
spojili kus svého života s Pardubicemi. Filharmonii ale stále nechybí uvolněnost, bezprostřednost a humor.
The Pardubice-based Czech Chamber Philharmonic Orchestra has a proud history. A long line
of conductors have made an indelible mark on Pardubice’s cultural life, as have thousands
of wonderful musicians. But this renowned ensemble never loses
its sense of humour and its joyful approach to music-making.
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PARDUBICKÝ BASKETBAL SLAVÍ KULATÉ ŠEDESÁTINY
Celebrating 60 years of Pardubice basketball
O pardubickém basketbalovém klubu se, pro mnohé možná nečekaně, zmiňuje už předchozí článek o komorní filharmonii. Basketbalisty
z Beksy, jak fanoušci pardubickému klubu přezdívají, velmi rádi vidí také v pardubické nemocnici nebo v místním dětském domově.
To vše je důkazem toho, že basketbal je v Pardubicích skutečným fenoménem a basketbalový klub v 60. roce své existence pevnou
součástí nejen sportovního života města.
The previous article mentions some surprising links between the Czech Chamber Philharmonic Orchestra and Pardubice’s basketball
club. But the club has plenty of other partners outside the sporting world. The players
are frequent visitors to Pardubice’s hospital, children’s home, and schools. It’s no
wonder that the club plays such a strong role in the local community.
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PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO / Pardubice Music Spring
PRAVĚK NA ZÁMKU / Prehistory at the Chateau
stránka / page
MĚSTSKÝ PLES / City Ball
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SYMFONIE KRÁ-MOLL PRO DESETITISÍCE HLASŮ
An unmistakable soundtrack to the winter
Obyvatelé Pardubic dobře znají ono úchvatné zimní divadlo, kdy se tisícihlavá hejna černých ptáků
v podvečer zvednou z vysokých stromů, zakrouží, křídly zakryjí oblohu a s typickým krákáním, které
jedna z pardubických ornitoložek poeticky nazvala symfonií krá-moll, společně odletí na nocoviště...
It’s a familiar scene in the winter months – as the afternoon fades into twilight, thousands
of jet-black rooks take off from their positions in the tall treetops and circle dramatically
through the sky, their melancholy croaks echoing through
the frozen cityscape, before flying off together
in a huge flock to their nesting site.
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Vše špatné má
v sobě kousek dobra
Every cloud has
a silver lining
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ROZHOVOR INTERVIEW

doc. MUDr. Jan Iserle, CSc.

Můj život je plný
krásných náhod
Fate has been very kind to me
Rok 1919 byl pro Pardubice rokem významným. Vláda mladého Československa učinila město sídlem poštovního
a telegrafního ředitelství a čsl. železničního pluku, konaly se první volby do obecního zastupitelstva po vzniku
republiky, Muzejní spolek koupil Kunětickou horu a začal s její záchranou. Pardubičtí občané věnovali do zlatého
pokladu republiky zlato a stříbro v hodnotě 191 161 korun, firma J. Otto & Růžička začala tisknout z pověření
Bankovního úřadu desetikorunové bankovky a u Iserlů ve Wintrově ulici se v rodině profesora pardubické reálky
narodil syn, který dostal po otci jméno Jan. Snad jen sudičky tehdy tušily, že se jednou zapíše do životů tisíců lidí.
The year 1919 brought many milestones for Pardubice. The government of the newly independent Czechoslovakia
chose the city as the headquarters of its railway regiment and the national post office. Pardubice’s citizens
elected their first city councillors in the new state and contributed nearly 200,000 crowns in gold and silver
to the national precious metal reserves. The local museum association purchased the ruined castle at Kunětická
Hora and began restoring it to its former glory. Local company J. Otto & Růžička printed the first 10-crown
banknotes… and a boy named Jan Iserle was born into the family of a Pardubice schoolteacher. Nobody could
have guessed what a profound effect this boy would later have on the lives of thousands of people.
Dnes je docentu Janu Iserlemu, emeritnímu
primáři očního oddělení pardubické nemocnice, 96 let a obdiv si zaslouží nejen jeho úspěchy v očním lékařství, ale také vitalita a pohoda, která z něj vyzařuje. Povídat si s ním je
radost. Vzpomíná na doby dávno i nedávno
minulé, bez problémů si vybavuje jména, místa a ani na chvíli neztrácí svůj laskavý humor. Na schůzku přijel na kole, na třídě Míru
sebejistě vykroužil pár otoček, brýle nasadil
pouze na čtení a po rozhovoru odjel, jak jinak
než na kole, na zahradu do své milované Wintrovy ulice. Je tohle recept na úspěšný
a šťastný život?

I’ve been a cyclist since I was four. Like many children
back then, I learned to ride on a full-size bicycle, sitting
under the main frame. And I’ve been cycling my whole
life. When I turned 80, I decided that I was never going
to drive a car again. My bike is all I need – it takes me
everywhere I need to go. Actually it was a 60th birthday gift from my colleagues at the hospital. And my
other great love is my garden. We used to keep rabbits
and turkeys, but now we just have hens. It’s a wonderful way to spend my retirement.
Quite recently you still had your own private
medical practice. Have you finally hung up your
white coat for good?

RUCE, KTERÉ NAVRACELY ZRAK.
THE HANDS THAT RESTORED SIGHT.
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„JEZDÍM NA KOLE CELÝ ŽIVOT. KDYŽ MI BYLO 80, ZAŘEKL JSEM SE, ŽE AUTO UŽ ŘÍDIT NEBUDU. KOLO MI STAČÍ, DOJEDU NA NĚM, KAM POTŘEBUJI.“
„I‘VE BEEN A CYCLIST SINCE I WAS FOUR. WHEN I TURNED 80, I DECIDED I WAS NEVER GOING TO DRIVE AGAIN. MY BIKE IS ALL I NEED.“

Na kole jezdím od svých čtyř let. Učil jsem se, jako
mnoho jiných dětí tehdy, jezdit pod rámem pánského kola. A šlo to. Jezdím na kole celý život. Když mi
bylo 80, zařekl jsem se, že auto už řídit nebudu. Kolo
mi stačí, dojedu na něm, kam potřebuji. To, na kterém jezdím, je památeční, dostal jsem je k šedesátým narozeninám v nemocnici od kolegů z očního
oddělení. No a zahrada, to je moje radost. Mívali
jsme králíky, krůty, teď už jen slepice. Zvířata mám
rád, a tak se bavím jako pravý důchodce.
Ještě nedávno jste docházel do soukromé ordinace. Teď už jste medicínu pověsil definitivně
na hřebík?
Už byl čas. Vždyť jsem se jí věnoval od roku 1938
a z toho převážnou část tady v Pardubicích. Skončit
s praxí v devadesáti letech přece není brzy. Od roku
1961 jsem byl do roku 1984 primářem pardubického
očního oddělení, pak jsem ještě pár let (12) zůstal
na oddělení a v posledních letech jsem provozoval
soukromou praxi, ale to už pouze na pár hodin.
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Well, I began my career as a doctor in 1938, and I spent
most of it here in Pardubice. So when I turned ninety
I thought it was finally time to retire. From 1961 to
1984 I was the head consultant at the ophthalmology
department in Pardubice, then I spent 12 more years
there on the staff, and after that I had a private practice – but only for a few hours a week.
What about the beginnings of your career?
How did you come to specialize in ophthalmology?
It actually came about by chance. After studying medicine I originally planned to become a pathologist. I was
one of the first students after the war to graduate from
the Medical Faculty in Hradec Králové, but there were no
vacant positions at Professor Fingerland’s pathology department, so I went to the eye clinic for what I thought
would be a temporary post. And it was there that I fell in
love with ophthalmology – a love that lasted a lifetime. In
Hradec we did our first intraocular lens implant, and from
that point on I never looked back. During my career I did
around seven or eight thousand eye operations.

In Hradec you were part of Professor Vanýsek’s
team, but he says that it was you who devised
the new method for the lens implants.
I was Professor Vanýsek’s student, and he was one of
the world’s top experts. I knew the work of Sir Harold
Ridley, who did the first intraocular lens implant in London back in 1950, and we also worked with Professor
Wichterle, who invented soft contact lenses. We managed to get the materials from abroad, and the lenses
were produced here by our optician Altman. We were
young and enthusiastic, pioneers in a completely new
field of medicine. We had no option but to simply go for
it. It was 1953, and it was a brave new world for ophthalmology.
You also “went for it” when you later took over
the consultant’s role in Pardubice.
I had moved to Brno with Professor Vanýsek, but then
I was recruited by the hospital here. I had a very different vision for the department than my predecessor, but
that’s not unusual. I was lucky to have a wonderful

ROZHOVOR INTERVIEW
operace, dokonce jste navrhl novou metodu
uložení implantované čočky.
Byl jsem žákem profesora Vanýska, který byl skvělým odborníkem. Měl jsem také známé ve světě.
Znal jsem práce sira Harolda Ridleye, který v roce
1950 v Londýně implantoval první umělou nitrooční
čočku, spolupracovali jsme s profesorem Wichterlem, dokázali jsme si opatřit materiál na čočky ze
zahraničí, měli jsme skvělého optika Altmana, který
čočku vyrobil. Byli jsme mladí a tohle byl mladý obor,
který celý tým velmi zajímal. Nešlo to jinak, než se
do toho pustit. Psal se rok 1953 a pro pacienty se
otevřela nová příležitost lepšího vidění.
Podobné to bylo i později, když jste převzal primariát
v Pardubicích, i tady jste do toho šel „po hlavě“.
Do Pardubic jsem šel z Brna, kam jsem s profesorem
Vanýskem mezitím odešel. Měl jsem zcela jinou
představu o vedení oddělení než můj pardubický
předchůdce, ale to asi není neobvyklé. V Pardubicích
jsem měl štěstí na agilní a pracovitou vrchní sestru
a vůbec na lidi kolem sebe, profesně i lidsky. Zavedli
jsme nové operační i léčebné metody, stejné jaké se
tehdy uplatňovaly v Brně, které bylo špičkou v oboru. Postupně jsme zvyšovali počty operovaných katarakt a zaváděli další oční operace, v Pardubicích
zcela nové. Dostali jsme pardubické oční oddělení
mezi špičková pracoviště. A měl jsem tu vynikající
žáky, kteří na mou práci navázali.

team – both personally and professionally – especially
a hard-working and adaptable head nurse. We introduced new methods of surgery and treatment that
were already used in Brno – the leading ophthalmology
department in the country at the time. We increased
the number of cataract operations and introduced new
types of surgery, helping to raise the department’s profile and make it a top-ranking eye centre. I was also
lucky to have some excellent students who followed in
my footsteps.
Have any of your children pursued medical careers?
One of my daughters studied medicine and became an
ear specialist in the Netherlands. My other daughter
worked for 39 years as a nurse in the central operating
theatres at the Pardubice hospital. And my grandson
has made a highly successful career as a surgeon.
May I ask a somewhat personal question?
Your daughter Melánie has quite an unusual name.
Where did it come from?
Fate has been very kind to me throughout my life.
I came into ophthalmology by chance, and it was also
by chance that my eldest daughter got her name. When
she was born, her grandmothers were unable to agree
on a name. So one of the nuns who worked in the maternity hospital took her to the chapel and had her
christened Melánie, which was her church name.
It actually helped to avoid a potential family argument.

IMPLANTACE ČOČEK DŘÍVE ZAČÍNALY SKALPELEM.
LENS IMPLANTS USED TO BEGIN WITH A SCALPEL.

Ale to vynecháváte to nejpodstatnější, co bylo
před rokem 1961? A jak jste se dostal ke své
specializaci?
K oftalmologii jsem se vlastně dostal náhodou.
Po medicíně jsem se chtěl věnovat patologii.
V Hradci Králové, kde jsem po válce jako jeden z prvních studentů tamní lékařské fakulty dokončoval
studia, však v tu dobu na patologii u docenta
Fingerlanda nebylo volné místo. Proto jsem šel na
přechodnou dobu na oční kliniku. Ten obor, ale i lidé,
kteří se mu věnovali, mě „chytil“ na celý život.
V Hradci jsme provedli první implantaci nitrooční
čočky u nás a pak už to šlo ráz na ráz. Za život jsem
pak odoperoval pro různé oční choroby a úrazy tak
sedm až osm tisíc očí.
Tehdy jste byl v týmu profesora Vanýska, ale
on tvrdil, že právě vy jste byl motorem první
DOBRÝ KOLEKTIV JE ZÁKLADEM KVALITNÍ PRÁCE.
GOOD RESULTS DEPEND ON A GOOD TEAM.
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JAN ISERLE NA OFICIÁLNÍ FOTOGRAFII.
JAN ISERLE IN AN OFFICIAL PHOTO.

ZA ŽIVOT JSEM PAK ODOPEROVAL PRO RŮZNÉ OČNÍ CHOROBY A ÚRAZY TAK SEDM AŽ OSM TISÍC OČÍ.
I‘VE OPERATED ON AROUND 7 OR 8 THOUSAND EYES DURING MY CAREER.

Když už hovoříme o nástupcích, vydal
se některý z vašich potomků ve vašich
stopách?
Jedna dcera vystudovala medicínu a v Holandsku se
věnovala ušnímu lékařství. Druhá dcera pracovala
39 let na chirurgii v pardubické nemocnici, byla staniční sestrou centrálních operačních sálů. A nyní už
je na řadě další generace, vnuk se velmi úspěšně
věnuje chirurgii.

While we’re reminiscing about the past, tell us
about your childhood in Pardubice. What are your
favourite places here?
Pardubice was completely different back then – like everything, it’s changed. My favourite place is still Wintrova Street,
where I grew up. Back then, it was right on the edge of the
city. Beyond it there were just meadows and a few scattered
houses, and when the river flooded we used to use wooden
washtubs as boats. But that’s 90 years ago – I’ve lived
through a lot. Independence, the war, the closure of the universities, post-war communism... and more.

I learned a lot about human courage during the
darkest days of the occupation. A resistance group
operated from what is now the VZP health insurance building, but most of us were completely unaware of it. One day they gave me a bag containing
a radio and said “Give this to Cvejn”. I had no idea
why, but I took it and gave it to him. Later, in 1942,
three members of the resistance group – Šorm,
Pištora and Cvejn – were executed by the Nazis.
And again it was Dr. Šerf who managed to protect
the rest of us from a similar fate.

The Second World War interrupted your medical
studies. It must have been a difficult time.

After the war you returned to Charles University,
graduated, and became a pioneer in a rapidly developing new field of medicine.
It’s a field where techniques and technologies develop
incredibly quickly. We began doing lens implants with
a scalpel – we opened up the eye with one big semicircular cut. Nowadays they do it with lasers, and the cut
is only 2 millimetres. Or measuring patients’ sight – it
used to be a long and complex process, but now you
can do it using just one machine, and the results are almost instant. The progress in the field has been incredibly rapid – especially when I compare today with the
totalitarian era.

Dovolte trochu osobní otázku. Vaše dcera má
trochu zvláštní jméno. Jak k němu přišla?
Můj život je plný krásných náhod. Tak jako jsem
přišel šťastnou náhodou k očnímu lékařství, tak má

Ve zdravotnictví pracují obě mé dcery
i vnuk, který se úspěšně věnuje chirurgii.
Both my daughters work in medicine,
and my grandson is a successful surgeon.
prvorozená dcera dostala jméno rovněž náhodou.
Ještě v porodnici v Hradci Králové se babičky nedokázaly dohodnout na jméně. A jedna z jeptišek,
které tam tehdy pečovaly o pacienty, odnesla dceru do nemocniční kaple a nechala ji pokřtít svým
církevním jménem – Melánie. Předešla tak možnému rodinnému sporu.
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Fortunately fate was watching over me even in the
worst times. I was lucky to know Dr. Šerf, the head
doctor at the local health insurance company. I was
one of a group of medical students that he recruited
there. It meant that I avoided being sent to the Reich to do forced labour. During the war I learned
a lot about medical practice – and of course

Are you fond of new technologies?
Personally I’m more fond of nature and the outdoors,
but of course I’ve had to keep step with technological
developments in my field. Technology is an integral part

ROZHOVOR INTERVIEW
novi“. Netušil jsem, o co se jedná, ale neptal jsem se
a šel. Později, v roce 1942 byli tři členové této skupiny – Šorm, Pištora a Cvejn za odbojovou činnost
na Zámečku popraveni. A byl to zase doktor Šerf, který svým postojem a diplomacií ochránil nás ostatní.
Po válce jste se vrátil na Karlovu univerzitu,
dostudoval a stal se průkopníkem rychle se
rozvíjející medicíny.
Stejně rychle se rozvíjela také technika. Například
implantace čoček – začínali jsme otevřením oka
skalpelem, velkým okrouhlým řezem v úhlu 180
stupňů, dnes se operace provádějí laserem, na implantaci stačí dvoumilimetrový otvor. Nebo proměřování zraku – to byla tenkrát dlouhá a časově náročná řada měření a zkoušek. Dnes stačí jeden přístroj, k němuž pacienta posadíte, a za chvíli vyjede
výsledek. Pokrok v lékařství je obrovský, zvlášť když
porovnávám dnešek s érou nesvobody.

KOLEGOVÉ Z PARDUBICKÉ NEMOCNICE NA SVÉHO PRIMÁŘE DODNES NEDAJÍ DOPUSTIT.
ISERLE IS STILL HUGELY POPULAR AMONG HIS HOSPITAL COLLEAGUES.

Když jsme u těch vzpomínek, jaké byly Pardubice
vašeho dětství a mládí a které místo tu máte
nejraději?
Byly úplně jiné než dnes, jako vše kolem nás. Nejraději mám stále rodnou Wintrovku. Tehdy to byla ulice na okraji Pardubic. Za Holubovou už byla volná
krajina s pár vilkami a loukou a tam, co je dnes ulice
JUDr. Krpaty, jsme v období povodní jezdili na neckách. Ale to už je 90 let, opravdu hodně pamatuji.
První republiku, T. G. Masaryka, uzavření vysokých
škol, válku, poválečné období…

of medicine – and in our everyday lives too. I was recently given a tablet, and I’m starting to get used to it.
It’ll take a while, but it’s a great way of keeping in touch
with the world, my children, my grandson – so I’m very
keen to master it.

Jaký je vůbec váš vztah k technice?
Přírodu mám určitě raději, ale to nic nemění na tom,
že jsem ve své profesi musel držet krok s jejím vývojem. Bez techniky to zkrátka nejde, ani v medicíně,
ani v jiných oborech a vlastně ani v osobním životě.
Nedávno jsem dostal tablet, tak se s ním snažím
spřátelit. Nepůjde to už tak rychle, ale je to další
možnost, jak být v kontaktu s okolním světem,
s dětmi, s vnukem, tak se snažím.

Vaše studium medicíny přerušila právě 2. světová válka, to asi nebylo šťastné období?
Naštěstí má všechno špatné v sobě alespoň kousek
dobra. V mém případě bylo tohle mé štěstíčko „dílem“
doktora Šerfa, vedoucího lékaře Nemocenské pojišťovny. Ujal se skupinky nedostudovaných mediků,
stanovil diagnózy, které bránily našemu totálnímu
nasazení v Říši, a zaměstnal nás jako zřízence Nemocenské pojišťovny. Tam jsem poznal nejen mnoho
z medicínské praxe, ale ve vypjatých chvílích, které
válka přinášela, také nejrůznější charaktery. V budově, kde dnes sídlí VZP, pracovala protifašistická skupina, většina z nás to nevěděla. Mně například strčili
do ruky tašku s vysílačkou a řekli: „Odneseš to CvejPAMATUJE MASARYKA, ALE PORADÍ SI I S TABLETEM.
HE CAN REMEMBER THE 1930S, BUT HE CAN USE
A TABLET.

9

TYRŠOVY SADY

Z POPELKY ZNOVU KRÁLOVNOU PARKŮ
PARDUBICE’S EMERALD OASIS
REGAINS ITS FORMER GLORY

Rozkládají se v bývalých mokřinách a už víc než osm desetiletí dýchají na záda hradbám
zdejšího zámku – Tyršovy sady, největší pardubický park, který se od podzimu pyšní také
svou znovu získanou krásou.
The Tyrš Gardens (Tyršovy sady) are Pardubice’s largest park, covering an expanse of former
marshland in the grounds of the city’s chateau. After several decades of neglect,
this 80 year-old “green jewel” has now been beautifully restored and re-opened to the public.

PARDUBICKÉ PARKY PARDUBICE PARKS

Podzámecký park, jak se Tyršovým sadům často říká,
by možná nikdy nevznikl, nebýt v roce 1931 Výstavy
tělesné výchovy a sportu Republiky československé
v Pardubicích. „Uspořádat výstavu Na Olšinkách, kde
se v roce 1903 konala rovněž společensko-kulturní
propagační akce, Východočeská hospodářská výstava,
nebylo z důvodu zástavby obytných domů i veřejných
staveb již možné a bylo třeba hledat nové, rozsahem

odpovídající nezastavěné území. K tomu samozřejmě
také peníze a hlavně nadšence, kteří by se dali do práce, aniž by čekali nějaký zisk. Zřetězit se vše podařilo
do roku 1929,“ popsal ve stručnosti situaci před vznikem parku pardubický historik František Šebek, podle
něhož se klíčový problém místa pro výstaviště podařilo
vyřešit díky vstřícnosti Musejního spolku, který tehdy
jako vlastník zámku a přilehlých prostranství poskytl

It is possible that the park would not even exist
today had it not been chosen as the venue for the
national exhibition of sport and physical education
in 1931. Pardubice historian František Šebek explains: “The 1903 East Bohemian Exhibition was
held at Na Olšinkách, but by 1931 it was no longer
possible to use the site because new houses and
public buildings had been constructed there.
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pro výstavu rozlehlé mokřinaté území západně pod
zámkem, které bylo třeba zpevnit, odvodnit a navézt
na něj množství zeminy. „Výstavní pavilony, které současníkům připomínaly takzvanou bílou pohádku, projektovali architekti Karel Řepa a Ferdinand Potůček.
Výtečnou ,jiřinkovou‘ úpravu parku navrhl zahradní architekt Václav Vetešník. Až na Autopavilon, Rotundu
a kavárnu u jezírka zmizela po skončení výstavy většina lehkých staveb. Na jejich místa pak přišly nejen jiřiny, kterých tu bylo na 960 různých druhů a variet, ale
také zajímavé a vzácné dřeviny. Po většinu roku tak
v ,Jiřinkách‘ – jak zněl tehdy užívaný název parku –
stále něco kvetlo,“ říká František Šebek a dodává, že
do Jiřinek se chodilo za rekreací i odpočinkem a také
za tanečními zábavami, které se konaly ve zbylých pavilonech. Bohaté vyžití našly od sklonku 50. a 60. let
v parku také děti. Zelený pás sadů u řeky Labe a zároveň v těsné blízkosti centra se tak stal důležitým
a historicky cenným fenoménem města.
Prostor oblíbené jiřinkové pěstitelské zahrady, který se v Tyršových sadech nacházel kousek od pozdějšího pomníku Osvobození, byl zrušen v 60. letech minulého století.
Vybudováním zdymadla u zámku se zásadním způsobem zvýšila hladina spodní vody v širším okolí, čímž
začala trpět řada dřevin v parku. Protože zde postupně od 70. let ochabovala i údržba zeleně a mobiliáře,
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V NOCI JE CELÁ PROMENÁDA PŘÍJEMNĚ OSVĚTLENA LAMPAMI ZABUDOVANÝMI V ZEMI.
AT NIGHT THE PROMENADE IS BEAUTIFULLY ILLUMINATED BY GROUND-LEVEL LIGHTS.
So the organizers needed a new location – an open
space which would be large enough to accommodate the exhibition. Of course they needed funding,
but above all they relied on the selfless work of enthusiasts who volunteered to help without expecting any financial reward.” By 1929 they had chosen
a suitable site thanks to the generosity of the local
museum association, the owner of the chateau.

The association provided a large tract of marshy
land to the west of the chateau, which needed to
be drained and consolidated before construction
could begin. Šebek continues: “The exhibition pavilions were designed by Karel Řepa and Ferdinand
Potůček, and the parkland areas – with their wonderful displays of dahlias – were designed by the
landscape architect Václav Vetešník. Most of the

ORIGINÁLNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ S PŘÍRODNÍMI PRVKY.
THE INVENTIVE CHILDREN‘S PLAYGROUND.

NOVÁ DOMINANTA PARKU – GALERIE CAFÉ.
THE NEW “GALERIE“ CAFÉ –THE PARK‘S CENTREPIECE.

PARDUBICKÉ PARKY PARDUBICE PARKS
staly se časem Tyršovy sady spíše pustinou, kam
veřejnost postupně ztrácela zájem chodit.
22. říjen 2015 se ale zapsal do historie Pardubic
zlatým písmem. Tyršovy sady byly po čtrnáctiměsíční
revitalizaci znovu slavnostně otevřeny veřejnosti.
Obnova centrálního parku přišla zhruba na sto milionů
korun, většinu nákladů ale uhradily evropské dotace.
Z městské kasy zaplatila radnice pouze realizaci biotopu pod zámkem a zbrusu novou dvoupatrovou kavárnu s terasou.
Tyršovy sady znovu žijí! Jejich dominantou je centrální promenáda, na níž najdete odpočinkovou, částečně zastřešenou zónu s dřevěnými lavičkami a lehátky. V noci je celý tento prostor, stejně jako přilehlé zámecké hradby, malebně osvětlen lampami zabudovanými v zemi. Přímo z promenády se můžete
kochat krásou celého parku či jako rodiče sledovat
své malé ratolesti, jak dovádějí na přilehlém dětském
hřišti. Příjemně odpočívat lze i na některé z instalovaných houpacích sítí. Nově upravené parkové cesty,
které lákají nejen milence k romantickým procházkám, lemují vedle množství původních i nových stromů také vysázené trvalky. Na toho, kdo dává přednost pikniku v přírodě, pak volají zdejší rozlehlé travnaté louky, jimž dělají přírodní slunečníky vzrostlé
listnáče i jehličnany.
Oblíbenou zastávkou návštěvníků parku bude
po výběru svého provozovatele jistě také Galerie
Café, která k posezení u kávy nebo čaje díky výhledu
na moderní, více než jedenáctihektarový, revitalizovaný park a zámecké valy přímo vybízí.
Podzámecký biotop, k němuž kromě cest vede
i několik stylových lávek, ještě musí dokončit sama
příroda. Protože je to – včetně uměle vytvořeného
vodního prvku s břehovou vegetací – čistě přírodní
prostředí, kde již lidská ruka nebude výrazně zasahovat, povedou nyní v daném prostoru mezi sebou pomyslný boj samy rostliny a dřeviny.

OBNOVA PARKU PŘIŠLA ZHRUBA NA STO MILIONŮ KORUN, VĚTŠINU NÁKLADŮ UHRADILY EVROPSKÉ DOTACE.
THE RECONSTRUCTION COST 100 MILLION CZK, MOSTLY EU-FUNDED.
buildings were temporary structures: after the exhibition they were dismantled, with the exception
of the Autopavilion, the Rotunda and the lakeside
café. The buildings were replaced by over 960 varieties of dahlias, plus a range of rare trees and
shrubs. The park quickly acquired the nickname
‘The Dahlias’, and it was in bloom for most of the
year.” It became a popular spot for recreation and

However, the 1960s brought a turn for the
worse. The popular dahlia gardens – located just
a stone’s throw from the later site of the liberation memorial – were removed. A lock was built
across the river near the chateau to aid navigation, and this had a major effect on groundwater
levels in the entire area, causing damage to many
of the park’s trees. During the 1970s maintenance

Dominantou parku je centrální promenáda,
odkud se můžete kochat krásou celého parku.
The central promenade is an ideal place
to admire the park‘s beauty.

MOBILIÁŘ V MODERNÍM STYLU.
PARK BENCHES IN A MODERN STYLE.

relaxation, and the former exhibition pavilions were
used as venues for dances. In the late 1950s play
areas were built for children. This oasis of green
stretching along the banks of the Labe, right on
the edge of the historic city centre, became one of
Pardubice’s iconic public spaces, much loved by inhabitants of all ages.

work was scaled back, and the park grew increasingly neglected and shabby – a sad shadow of its
former self.
Several years ago the city decided to arrest the
park’s decline and return it to its former glory. After
a thorough restoration lasting 14 months and covering over 11 hectares, the Tyrš Gardens were final-
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ZA SVOU PRVNÍ SEZONU BYL PARK NA ŠPICI NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM PARKEM VE MĚSTĚ.
IN ITS FIRST SEASON NA ŠPICI WAS THE MOST POPULAR PARK IN THE CITY.
Toužíte-li projít se z Tyršových sadů dál, máte
možnost vystoupat po širokých žulových schodech –
nebo po bezbariérovém nájezdu – na Sukovu třídu
a odtud dojít na nedalekou nově opravenou třídu Míru,
o níž jsme psali minule. Pokud ale chcete zůstat v přírodě, vydejte se na opačnou stranu parku. Za zdymadlem najdete na nábřeží mlatovou cestu, která Vás dovede k dřevěné lávce přes Chrudimku. A právě na soutoku Chrudimky s Labem se vedle opravené loděnice
nachází další nedávno revitalizovaný prostor: PARK
NA ŠPICI. Ten se díky své nápaditě řešené obnově
stal dokonce Stavbou roku Pardubického kraje 2015!
Je také letošním vítězem ankety Hvězda severovýchodu, což znamená, že je nezdařilejším projektem podpořeným Evropskou unií v regionu Severovýchod. Není divu, vždyť byl za svou první sezonu v novém kabátě
nejnavštěvovanějším parkem v Pardubicích. Jeho asfaltové cesty využívají cyklisté i bruslaři ke svým projížďkám, zdejší venkovní tělocvičny lákají ke zpevňování těla a hřiště s mnoha atrakcemi jsou tu stále v obleLÁVKA Z TYRŠOVÝCH SADŮ K PARKU NA ŠPICI.
THE FOOTBRIDGE FROM THE TYRŠ GARDENS TO
NA ŠPICI.
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ly re-opened to the public on 22 October 2015. The
restoration of the central park cost around 100 million CZK, mostly from EU funds. The biotope project
below the chateau plus the brand-new café and
terrace were funded from the city’s own budget.
So the Tyrš Gardens are once again Pardubice’s
pride and joy! The park is laid out along a central
promenade including a partly covered relaxation
zone with wooden benches and loungers. At night,

this zone – like the nearby chateau ramparts – is lit
up by powerful recessed lamps set into the ground.
So why not take a walk along the promenade and
admire the beauty of the park, while keeping an eye
on your children at the nearby play area. Or you can
recharge your batteries with a snooze in one of the
hammocks. The paths are perfect for a romantic
stroll, lined by beautiful perennial flowers, trees and
bushes. And of course what could be better in summer than a lazy picnic on one of the grassy meadows – islands of sunlight dotted among the tall
shady trees.
The new café – called the Galerie – is sure to
become a popular spot for refreshments. Why not
sit on the terrace and enjoy a drink while admiring
the wonderful vistas of the revitalized park and
chateau.
The biotope near the chateau – including several new footbridges and a new water feature –
presents a fascinating contrast to the carefully
planned parkland that surrounds it. The idea is to
create an environment that is as wild as possible,
left alone without human interference to allow the
natural flora to emerge and thrive.
For a longer walk, you can climb the wide granite steps (or use the wheelchair-friendly ramp) to
Sukova Street, from where you can stroll along the
newly reconstructed avenue Třída Míru (the star of
the previous edition of This Is Pardubice). If you’d
prefer to enjoy a more natural setting, you can
head for the other side of the park. A riverside path
begins at the lock and continues to a wooden footbridge over the Chrudimka River. Cross the bridge
to the renovated boatyard and the newly restored
PARK NA ŠPICI, where the Chrudimka flows into
the Labe. This park won the 2015 award for the
best new construction project of the year in the
Pardubice Region, as well as being voted “Star of
the North-East” – meaning that it is the best

PARDUBICKÉ PARKY PARDUBICE PARKS
žení rodin s malými dětmi. Kmeny stromů tu často využívají i tzv. slacklinisté, tedy ti, kterým učarovala
chůze po speciálním laně. Ozdobou parku je pak originálně řešená budova se zázemím, klubovnou, terasou
a grilem, který si lze pronajmout dokonce na několik
hodin i k soukromým akcím či rodinným oslavám.
Pokud Vaše kroky povedou z parku Na Špici po nábřeží Chrudimky dál proti proudu, octnete se po několika stovkách metrů v Bubeníkových sadech a následně i v parku pod nemocnicí, které patří – stejně jako
park Na Špici – do takzvaného Náhrdelníku Chrudimky. Základním předpokladem tohoto projektu je navrátit na nábřeží Chrudimky život a vtáhnout řeku do organismu města.
Že je pro Pardubice zeleň důležitá, dokazuje i revitalizace LESOPARKU DUKLA, která byla opět možná
díky evropským penězům. Původně velmi zanedbaný
prostor na jižní straně města, kam se z centra dostanete hromadnou dopravou zhruba za deset minut, má
od konce listopadu zbrusu nový háv. Vedle zmodernizovaných cest se obnovený lesopark nově pyšní především dvěma unikátními osvětlenými běžeckými trasami o celkové délce 1500 metrů. Na stožárech areálového osvětlení si navíc díky nástřiku kilometrovníků
můžete při běhu či nordic walkingu, tedy dynamické
chůzi s holemi, lehce spočítat, jakou vzdálenost jste
zdolali. Pro ty, kteří upřednostňují jiný druh pohybu,
vybudovalo město v lesoparku dvě outdoorové tělocvičny i hřiště na míčové sporty. K odpočinku tu nechybí ani venkovní sezení pro veřejnost i děti přilehlých mateřských a základních škol.
Už jste revitalizované Tyršovy sady nebo některý z jiných zdejších parků navštívili? Pokud ne, honem rychle to
napravte, ať se můžete přesvědčit, že Pardubice nejsou jen
městem perníku nebo sportu, ale že jsou plné zelených
ploch, kde se dá příjemně procházet, odpočívat i sportovat.
PARK NA ŠPICI ZÍSKAL CELOU ŘADU OCENĚNÍ.
NA ŠPICI PARK HAS WON SEVERAL AWARDS.

OBNOVENÝ LESOPARK SE NOVĚ PYŠNÍ PŘEDEVŠÍM DVĚMA UNIKÁTNÍMI OSVĚTLENÝMI BĚŽECKÝMI TRASAMI.
THE NEW FOREST PARK HAS TWO UNIQUE FLOODLIT JOGGING ROUTES.
EU-funded project in the Northeast region. And no
wonder – in its first year after re-opening it became the most visited park in the entire city. The
asphalt paths are perfect for cyclists and inline
skaters, while the park also offers outdoor fitness
and gym facilities as well as a range of great family
attractions that can be enjoyed by parents and
children alike. The tree-trunks are often used by
slackliners – adrenaline-lovers who walk across
a special line fixed between two trees. The centrepiece of the park is a strikingly designed building
containing a clubroom and other facilities, a terrace
and barbecue equipment, which can be rented out
for several hours for private parties.
Continuing your walk from Na Špici upstream
along the Chrudimka, after several hundred metres
you will reach two more riverside parks – first
a tranquil oasis of calm at Bubeníkovy sady, and
then another park near the city’s hospital. All these
parks are currently being revitalized as part of
a project dubbed the “Necklace of the Chrudimka”,
which aims to breathe new life into Pardubice’s
second-biggest river and transform it into an organic part of the cityscape.

Pardubice’s reputation as a green city is underlined by the revitalization of the DUKLA FOREST
PARK – again funded by the EU. This formerly neglected site – just ten minutes south of the city centre by public transport – was re-opened to the public
at the end of November, featuring new paths and
two unique floodlit jogging routes with a total length
of 1500 metres. The floodlight pylons also have distance markers, so runners (or nordic walkers) can
easily calculate their progress. The Dukla Forest Park
also offers excellent facilities for other types of recreation, including two outdoor fitness/gym areas and
courts for ball games. And of course there are plenty
of benches and places to sit and relax – perfect for
children from the nearby preschools and primary
schools as well as citizens seeking a welcome break
from the hectic whirl of everyday life.
Have you already visited one of Pardubice’s
many beautifully restored parks? If not, we heartily
recommend it! After all, Pardubice is known not only
for its gingerbread and its passion for sport – this
is also a wonderfully spacious and green city, with
a wealth of opportunities for recreation, relaxation,
or just a pleasant stroll in the park.
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HRAJÍ KLASIKU I ROCK
Filharmonici žijí s městem už 46 let
FROM CLASSICS TO ROCK

The jewel in Pardubice‘s musical
crown for 46 years

16

FILHARMONIE PHILHARMONIC
Mnoho stránek by bylo potřeba i na pouhý stručný popis
stěžejních okamžiků historie Komorní filharmonie Pardubice.
Dlouhý by byl výčet jmen šéfdirigentů, kteří prostřednictvím
spolupráce s filharmoniky spojili kus svého života s Pardubicemi.
A těch, kteří se sem rádi vraceli a vracejí!
The Pardubice-based Czech Chamber Philharmonic Orchestra
has a proud history of music-making. A long line of principal
conductors have made their own indelible mark on Pardubice’s
cultural life, often returning time and again as guest conductors.
Kolik jen prošlo za ty roky orchestrem hráčů a všichni tito

And just think how many talented musicians have played

umělci, každý svým dílem, zanechali v Pardubicích svou

for the orchestra – all contributing their own piece to

stopu. Nelehké by bylo také vybrat jen některé z té spous-

the city’s musical mosaic. Of course, the orchestra has

ty vysoce prestižních koncertů orchestru, díky nimž se

also toured widely, winning the respect of audiences with

jméno Pardubice dostalo daleko za hranice republiky –

beautifully crafted performances in Europe and beyond,

do Evropy i do zámoří.

and helping to raise Pardubice’s profile as an important

Takové a podobné bilance jsou pravidelnou součástí

musical centre.

zakulacených orchestrálních výročí. Vlastně už za „chvíli“

In just a few years the orchestra will reach its 50th

bude Komorní filharmonie padesátiletá dáma – zkušená

birthday – a true milestone in the history of any ensemble,

a moudrá, jež může těžit z toho nejlepšího ze své minulos-

and a perfect opportunity to look back and assess the ex-

ti a zároveň hledáním nových možností svého působení

perience and wisdom acquired over many decades as well

a přirozenou generační obměnou procházet bez jizev neu-

as looking forward and planning to manage generational

stálým omlazovacím procesem. „Jinak to ani pro orchestr,

change as part of a constant process of evolution. The

který chce uspět před posluchači a na hudební scéně

orchestra’s director Jarmila Zbořilová explains the chal-

obecně, nejde. Jsme živoucí organizmus, který si stále po-

lenges that face all modern orchestras: “If an orchestra

nechává svou určitou výjimečnost a ušlechtilost obleče-

is to remain successful with its audiences and achieve

nou do společenských šatů a fraků, nenecháváme se tím

renown on the musical scene, it has to manage the pro-

ale nikterak svazovat a radost, uvolněnost, bezprostřed-

cess of generational transition. We are a living organism.

nost a humor jsou nám víc než vlastní,“ říká ředitelka Ko-

Although we still enjoy the formal style and elegance that

morní filharmonie Pardubice Jarmila Zbořilová. „Z čistého

are such an integral part of the classical music world, we

nebe to nicméně nespadlo, vyžadovalo to určitý čas i do-

are certainly not constrained by our tailcoats and evening

statek vůle hráčů podívat se od notových pultů víc kolem

gowns – we will always retain our sense of humour, our

sebe, co všechno se venku za dveřmi koncertních domů

spontaneity, and our joyful approach to music-making.

změnilo. Záběr repertoáru profesionálního tělesa musí být

Adapting to modern trends is not always easy: it takes

široký a orchestr svým přednesem jasně vysílat, že vnímá

time, and our musicians have had to embrace changes

rozdíl mezi dřívějším označením „vážná hudba“ a výstiž-

that have affected musical life everywhere. A modern

nějším „hudba klasická“. I tenhle termín už je nám v Par-

professional ensemble must have a wide repertoire, and

dubicích trošku úzký, uvědomíme-li si, do jakých žánrů se

it must demonstrate that classical music is a genuinely

Komorní filharmonie na svých koncertech neváhá pouš-

modern, fresh art form. In fact, the term ‘classical music’

tět,“ dodala Jarmila Zbořilová.

is rather too narrow to describe the range of genres that

Komorní filharmonie, jejímž prvním dirigentem byl jeden

we have embraced at our concerts here in Pardubice.”

z nejvýznamnějších českých dirigentů světové úrovně, pan

The Czech Chamber Philharmonic Orchestra ranks

Libor Pešek, je zařazována mezi špičku ve svém oboru v re-

among the foremost ensembles of its type in the

publice. Desítky let jí vestoje tleskají posluchači po celém svě-

country. Its first conductor was Libor Pešek, one of

tě. „Říká se třeba, že hrát v Salcburku, Mozartově rodišti,

the most renowned Czech figures on the global music

skladatelovy skladby, to už chce dost velkou míru sebejistoty.

scene – and since those early beginnings the orchestra

Pardubická filharmonie tam Mozarta hrála – a velmi úspěšně.

has won standing ovations from audiences all over the

Dalšími nezapomenutelnými okamžiky byly dvojí „standing

world. Jarmila Zbořilová recalls: “It takes quite some

ovation“ v curyšské Tonhalle – jednom z nejslavnějších kon-

self-confidence to perform Mozart in his home city of
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KONCERTY MNOHDY ZPESTŘÍ NETRADIČNÍ HOSTÉ.
MANY CONCERTS FEATURE UNUSUAL GUESTS.

FILHARMONICI JSOU ZNÁMÍ SVÝMI UMĚLECKÝMI KVALITAMI I POZITIVNÍ ENERGIÍ.
THE ORCHESTRA IS KNOWN FOR ITS MUSICIANSHIP AND POSITIVE ENERGY.

certních sálů, který bývá označován za evropskou obdobu

Salzburg. But we did just that – and with huge success.

qualities, our orchestra is also renowned for being an ex-

newyorské Carnegie Hall. V roce 2014 byla Komorní filharmo-

Other highlights include two standing ovations at the

cellent working environment, with friendly and support-

nie Pardubice jediným českým profesionálním orchestrem,

Zürich Tonhalle – a truly legendary venue that is often

ive relationships among colleagues – and of course you

který vycestoval na turné do Japonska. A když letos Kancelář

described as Europe’s equivalent of Carnegie Hall in New

can hear that in the way we make music.” In addition to

prezidenta republiky vybírala orchestr, který by byl reprezen-

York. In 2014 the Czech Chamber Philharmonic was the

three standard season ticket cycles, the orchestra also

tativní kulturní součástí ekonomických jednání české delega-

first ever Czech professional orchestra to tour Japan. And

gives a range of special performances featuring Czech

ce v čele s prezidentem republiky v čínské Šanghaji, zvolila

this year, we were chosen by the Czech President’s Office

and international favourites of the pop repertoire, songs

náš orchestr jako osvědčený a žádaný vývozní artikl Made in

to accompany the Czech delegation to the Chinese trade

from musicals, opera and operetta, jazz, swing, cabaret

Pardubice,“ pyšní se ředitelka filharmonie.

talks in Shanghai. After all, we have built up a strong

classics, French chansons, rock, folk and other types of

Ovšem nejen špičková interpretace a vysoká míra adaptability jsou podmínkou úspěchu orchestru. Je tu ještě těžko
pojmenovatelé cosi. Něco, co nejspíš můžeme nazvat pozitivním zářením, které přirozeně vychází zevnitř orchestru a je
vedle tónů jeho základním výrazovým prostředkem. „Říkává
se, že hráči hrají své emoce! Jestli je něčím naše filharmonie
kromě svých uměleckých kvalit pověstná, pak kolegialitou,
vzájemnou podporou a celkově přátelskou atmosférou – to
se na hráčském výkonu zkrátka pozná,“ uvádí s nadšením
ředitelka Jarmila Zbořilová. Pozitivní energii hráči předávají
vedle tří řad tradičních abonentních koncertů také na koncertech mimořádných, kde zní mj. světové i české evergreeny
z oblasti popu, hudba muzikálová, opera i opereta, jazz,

„Pouštíme se do čehokoliv a ta pestrost nás
baví – nabízíme tradiční skladby i evergreeny
z oblasti popu, jazzu, šansonu i rocku.“
“We love playing a wide repertoire, and we‘re
not afraid to try anything. Classics, pop, jazz,
rock and French chansons.“

swing, semaforská klasika i francouzský šanson, beat, rock,

reputation as a cultural export brand – a perfect example

music spanning traditional genre boundaries. Jarmila

folk i folklór i hudba oscilující na pomezí různých žánrů. „Pou-

of ‘Made in Pardubice’.”

Zbořilová remembers one of the orchestra’s most in-

štíme se do čehokoliv a ta pestrost nás baví. Koho by kdy

But an orchestra’s success depends on more than

novative concerts: “We love playing a wide repertoire,

napadlo, jak obrovský ohlas bude mít náš společný koncert

just outstanding performances and adaptability to audi-

and we’re not afraid to try anything. Who could have

se skupinou The Plastic People of the Universe? A nebylo to

ences’ changing demands. To achieve true greatness, an

imagined we would make such a successful team with

jen zvláštní symbolikou, kterou tato skupina v naší společ-

orchestra needs a certain intangible something – a kind

the Czech underground rock legends The Plastic People

nosti představuje. Její hudba zaranžovaná pro provedení

of positive energy which emanates naturally from the

of the Universe? We joined forces to play their songs in

s komorním orchestrem měla neskutečnou sílu a náboj

ensemble and permeates everything it does. Director

a special chamber orchestra arrangement, and the result

a vzbudila nesmírně silné emoce i u těch posluchačů, kteří

Zbořilová comments: “It is said that musicians play their

was just phenomenal. I’m sure some members of the

na koncert přišli spíš jen ze zvědavosti nebo možná ještě víc

emotions, and that is very true! Besides our artistic

audience were there merely out of curiosity, or maybe
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they were sceptical about whether it would work – but
not only it did work, it was tremendous!”
Of course, excellent chamber arrangements are not
enough on their own: for a project of that type to be truly
successful, all the musicians have to “buy into” the idea
one hundred percent. But that’s never a problem for the
Pardubice performers. “Our two double bassists are truly
unique – not only are they excellent musicians, but they’re
also real characters, and our regular audiences always look
forward to their jokes and dance creations. Some season
ticket holders insist on booking seats where they will get
the best view of the bassists. New conductors are often
surprised by their innovative approach to performance,
but they soon get used to them, and when they return
as guest conductors they know always to expect the unexpected,” Zbořilová says with a smile. “Whenever we go
on tour, our bassists are always a big hit with audiences.
After the performances, autograph-hunters don’t just seek
out the soloist or the conductor – they want to see the
bassists! Some of their female admirers send bouquets
of flowers up to the stage. But more than anybody else,
they’re popular with children – just think how many young

KOMORNÍ FILHARMONIE JE ŽÁDANÝM VÝVOZNÍM ARTIKLEM „MADE IN PARDUBICE“.
THE ORCHESTRA IS ONE OF PARDUBICE‘S FOREMOST CULTURAL EXPORTS.

audience members have been enthralled by their antics,

s pochybnostmi, že tohle přeci dohromady fungovat nemůže!

gaining a lifelong love of music from the concerts.”

Fungovalo to – a ohromně!“ vzpomíná Jarmila Zbořilová

kontrabasisté – to je kapitola sama pro sebe. Stálí poslu-

na jeden z legendárních koncertů.

chači orchestru už „kousky“ těchto dvou pánů, kterými

After all, the orchestra is renowned for its children’s

že se už pomalu, ale jistě stali fenoménem. „Pardubičtí

concerts, as well as its long-standing work with young peo-

Kromě kvalitních aranží je ale nezbytný nefalšovaný

ple in the local community, from preschool children to sec-

zájem a přirozená chuť všech zúčastněných. Muzikanty to

jí. Někteří abonenti zásadně vyžadují své vstupenky

ondary school students. Besides the full orchestral concerts

zkrátka musí zajímat a bavit. A právě takové Komorní

na místa, odkud je na kontrabasisty vidět nejlépe. Dirigenti

at the city’s Suk Concert Hall, smaller groups of musicians

filharmonie má. Dokonce takové, kteří to dávají najevo tak,

se s jejich mnohdy inovativním přístupem k interpretaci

PROSLULÉ A VELMI POPULÁRNÍ JSOU LEGRÁCKY PARDUBICKÝCH KONTRABASISTŮ.
THE CHARISMATIC BASSISTS ARE HUGELY POPULAR AMONG AUDIENCES.

obohacují své nezpochybnitelné hráčské kvality, dobře zna-

hudby nejprve překvapeně seznamují a mnozí z nich je při
svých návratech k orchestru automaticky očekávají,“ usmívá se šéfka filharmonie. „Pro posluchače mimopardubické
jsou kontrabasisté příjemným osvěžením koncertů. Dámy
s památníčky mnohdy nepřijdou do zákulisí pro podpis sólisty nebo dirigenta, nýbrž pánů kontrabasistů. Některé
fanynky jim dokonce posílají květiny přímo na pódium. Největšími miláčky jsou ovšem kontrabasisté u dětí. Kolik obrázků malých posluchačů už tyhle dva muzikanty ztvárnilo
ve svých vzpomínkách na největší zážitky z koncertu,“ dodává s širokým úsměvem Jarmila Zbořilová.
A vůbec – dětské koncerty, těmi jsou Pardubice vyhlášené. Komorní filharmonie má vybudovaný ucelený systém
práce s dětmi od předškolního věku až po středoškoláky.
Kromě koncertů celého orchestru v Sukově síni v Pardubicích se menší uskupení hráčů vypravuje za dětmi přímo
do škol i do těch nejmenších a nejvzdálenějších míst kraje.
Tam se často poprvé v životě děti setkávají s živou klasickou hudbou na vzdálenost doslova na dotek. „Beznadějně
dlouho dopředu je vyprodaný cyklus koncertů pro děti a jejich rodiče či prarodiče, který už sedmým rokem orchestr
pořádá pod názvem O čem nám vypráví hudba. Zcela zbytečnými se ukázaly prvotní obavy autorů pořadů tohoto
cyklu – dirigenta Marka Ivanoviće a moderátora Petra Kadlece, jestli vůbec budou umět s tak malými dětmi komuni-
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kovat. Dnes vymýšlejí jeden nápad hezčí než druhý a velmi
milou, uvolněnou, sympatickou a vtipnou formou uvádějí
děti do kouzelného světa hudby,“ raduje se ředitelka KFP.
Malí i velcí se tak společně dozvídají o hudbě dosud netu-

V PROJEKTU HRAJEME SPOLU ZA PARDUBICE SE
FILHARMONICI SPOJILI S BASKETBALISTY.
THE ORCHESTRA HAS JOINED FORCES WITH
THE CITY‘S BASKETBALL CLUB.

šené a zažijí při tom spoustu legrace.
Do spektra působení každého orchestru patří i aktivity

also visit schools throughout the Pardubice Region. For

nahrávací. Ani v této oblasti si Komorní filharmonie nemů-

many children this is their first “close-up” encounter with

že v žádném případě stěžovat. Svědčí o tom četnost pře-

classical music. Jarmila Zbořilová gives more details about

nosů či záznamů jejích abonentních koncertů Českým roz-

the orchestra’s youth concerts: “Our cycle of concerts for

hlasem i pravidelné nahrávky na CD, v poslední době ze-

children and parents (or grandparents) is now in its seventh

jména pro prestižní světové vydavatelství NAXOS.

year, and the performances are always sold out well in

V roce 2014 zaznamenaly Pardubice zcela novou, ne-

advance. At first the conductor Marko Ivanović and the pre-

tradiční formu spolupráce, kterou se nemůže pyšnit hned

senter Petr Kadlec were worried that it might not be easy

tak nějaké město v republice. Své síly spojily Komorní

to talk to such small children about music, but their fears

filharmonie a Basketbalový klub JIP Pardubice. „Oslovil

proved short-lived. Now they have become experts at devis-

mě šéf pardubických basketbalistů Pavel Stara – možná

ing wonderfully creative and humorous ways of introducing

trochu s obavou, co my na to. Nadchla jsem se a stejné

children to the magical world of music.” The concerts have

nadšení zavládlo postupně úplně u všech z orchestru!

become a huge hit, enjoyed by young and old alike.

Ono známé letité konstatování, že Pardubice jsou měs-

Recording is an important part of any orchestra’s ac-

tem kultury a sportu tady našlo své konkrétní sympatic-

tivity, and the Czech Chamber Philharmonic certainly does

ké a smysluplné naplnění,“ vypráví Jarmila Zbořilová. Pro-

not lag behind in this regard. Besides numerous live radio

jekt Hrajeme spolu za Pardubice v pardubické aréně ná-

broadcasts and regular CD recordings, it has also recently

zorně ukázal, jak krásně spolu klasická hudba a špičkový

recorded performances for the prestigious international

basketbal ladí. Příznivci kultury a sportu vytvořili jednu

label Naxos.

skupinu fanoušků, kteří si dokáží nádherně porozumět,

In 2014 the orchestra became involved in a unique

společně fandit a vyjádřit tak pozitivní vztah ke svému

new form of community work when it joined forces with

městu. „Basketbalové hráče vídáme na koncertech filhar-

another city institution – the JIP Pardubice Basketball

monie moc rádi. A opravdu jen těžko je lze v sále přehléd-

Club. Jarmila Zbořilová recalls how this bold idea became

nout. Pro některé členy filharmonie jsou najednou ná-

a reality: “I was contacted by the club’s chairman Pavel

vštěvy basketbalových zápasů samozřejmou, ba nutnou

Stara, and I think he was rather anxious about what our

součástí života, novou formou relaxu a trávení volného

reaction would be. But I was delighted by the idea – and

času,“ popisuje čerstvou kapitolu života orchestru ředi-

I’m pleased to say that all our musicians came to share

telka Zbořilová. Nefalšovaný vzájemný respekt k umění

my enthusiasm. For years everybody has been saying

toho druhého je to, co dělá z hráčů komorních i basket-

that Pardubice is a city of culture and sport – and now

balových jeden pardubický tým. A je víc než jisté, že to-

we’ve actually managed to combine the two!” The pro-

mu tak bude i v budoucnu.

ject – which is called Playing Together For Pardubice –
showed that classical music and top-level basketball are
a truly wonderful combination. Sports fans and musiclovers came together to form a single group, united by
their enthusiasm and their desire to support their city.
Zbořilová adds: “We always enjoy welcoming basketball
stars to our concerts – and to be honest, it’s hard to
miss them in the auditorium! For many of our musicians
the visits by the basketball players have become an
enjoyable new form of leisure activity.” This successful
cooperation looks set to continue in the future. Brought
together by a shared respect of each other’s art, the
players have joined forces to form a unique team – we
could even call it Pardubice United…

IDEÁLNÍ SYMBIÓZA – FILHARMONICI CHODÍ
NA ZÁPASY A HRÁČI NA KONCERTY.
AN IDEAL COMBINATION – MUSICIANS ATTEND
GAMES, SPORTS STARS GO TO CONCERTS.
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Pardubický basketbal

slaví kulaté šedesátiny

Celebrating 60 years of Pardubice basketball
21

ZA POSLEDNÍCH SEDM LET MÁ BEKSA ČTYŘI
LIGOVÉ BRONZY.
THE CLUB HAS FINISHED IN 3RD PLACE
4 TIMES IN THE PAST 7 YEARS.
O pardubickém basketbalovém klubu se, pro mnohé možná nečekaně, zmiňuje už předchozí článek o komorní
filharmonii. Její ředitelka přitom není zdaleka jedinou představitelkou mimosportovního světa, která si pochvaluje
spolupráci s basketbalisty. Dlouhány z Beksy, jak fanoušci
pardubickému klubu přezdívají, velmi rádi vidí i v pardubické nemocnici nebo v místním dětském domově. Mezi partnery klubu patří také Centrum J. J. Pestalozziho nebo sdružení Amalthea, basketbalisté spolupracují i s mateřskými
a základními školami. To vše je důkazem toho, že basketbal
je v Pardubicích skutečným fenoménem a basketbalový
klub v 60. roce své existence pevnou součástí nejen sportovního života města. Sport a sportovní úspěchy však pochopitelně zůstávají na prvním místě. U příležitosti oslav
kulatého jubilea se bude vzpomínat na ty předchozí, ambiciózní klub však chce rozhodně přidat i úspěchy nové.
V roce 1956 se pardubičtí basketbalisté stali součástí
struktury tehdy nově vzniklé Tělovýchovné jednoty Rudá
hvězda, a začali tak psát historii klubu. Historii plnou
úspěchů, z nichž největším zůstává zisk ligového titulu
z roku 1984, ale i problematických chvil, které představují
dva sestupy do druhé nejvyšší soutěže nebo hrozba úplného zániku klubu v 90. letech minulého století. Samotné
začátky nebyly jednoduché. Čistě amatérský klub mimo jiné obtížně hledal prostory, kde by mohl basketbal hrát,
a promrzlý Autopavilon postavený v roce 1931 u příležitosti Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu rozhodně
nebyl místem ideálním. Obětavosti a nadšení tehdejších

It might ha ve surprised you to see Pardubice’s basketball

tougher times, including two relegations from the top

členů se však dařilo překonávat všechny překážky, a tak

club mentioned in this issue’s article about the Czech

flight and one period (during the late 1990s) when the

už po šesti letech existence dokázal nově založený oddíl

Chamber Philharmonic Orchestra. But the orchestra is

club’s very existence was under threat. The early days of

zvítězit ve druhé lize a zajistit si start v soutěži nejvyšší.

certainly not the basketball club’s only partner outside

Pardubice basketball were far from easy. The amateur

Tu od té doby opustil pouze dvakrát, v letech 1968

the sporting world. The players are frequent visitors to

club had difficulty finding a place to play, and the freezing

a 1977, vždy to ale bylo jen na jednu sezonu, po níž násle-

Pardubice’s hospital and children’s home, and the club

pavilion built in 1931 for the national exhibition of sport

doval návrat do první ligy. A mezi basketbalovou elitou do-

also works in close partnership with preschools, primary

and physical education was hardly an ideal venue. But the

kázali pardubičtí basketbalisté zanechat i stopy veskrze

schools, and charities such as the J. J. Pestalozzi Centre

enthusiasm and generosity of local basketball-lovers

pozitivní. Tou nejzářivější je už zmiňovaný titul z roku

and the Amalthea association. It’s no wonder that the

overcame all obstacles, and after six years of existence

1984, k němuž se klub dokázal přiblížit ještě v letech 1970

club plays such a strong role in the local community

the club won promotion to the top flight.

a 1983, kdy skončil druhý. Druhým největším úspěchem

– after all, basketball has been one of Pardubice’s great

pak je nečekané vítězství týmu složeného z nadějných

sporting success stories for the past six decades, and the

highest Czech competition since then – with only two

mladíků v českém poháru z roku 1994. Velkých jmen, která

club has become a pillar of local life. The club’s 60th birth-

exceptions, the relegations in 1968 and 1977; fortunately,

tvořila pardubickou basketbalovou historii, je celá řada. Už

day celebrations are an ideal opportunity to look back

in both cases the club managed to bounce back at the

jen proto, že Pardubice byly jednou z destinací, kde si

proudly on some remarkable achievements – as well as

first attempt. And the Pardubice team has left an indeli-

mohli basketbalisté za působení v místním klubu odkroutit

looking forward to keeping the trophy cabinet well-

ble mark among the nation’s elite – including the league

povinnou dvouletou vojenskou službu.

stocked with silverware in the future.

title in 1984 and two second-place finishes in 1970 and

Zmiňme tedy alespoň dvě postavy, které byly s klubem

In 1956 Pardubice’s basketball team became part of

Pardubice has remained a permanent fixture in the

1983. More recently, the club won an unexpected victory

spojeny dlouhá léta a významně se podepsaly pod jeho

the newly formed “Red Star” athletics association, and

in the 1994 Czech Cup with a team full of bright young

úspěchy. Na palubovce jí bezesporu byl Jaroslav Kantůrek.

the club as we know it was born. Its history has been

talents. Many great names have been associated with

Šikovný rozehrávač byl oporou pardubického týmu v le-

a dramatic roller-coaster ride – glorious successes

the club throughout its history; partly because Pardubice

tech 1972 až 1987, během nichž se stal historicky 37. nej-

(topped by the 1984 league title) have alternated with

was one of the places where top basketball players could

22

BASKETBAL BASKETBALL

LETOŠNÍ CÍL PARDUBICKÝCH BASKETBALISTŮ JE JASNÝ – ÚČAST VE FINÁLOVÝCH BOJÍCH!
THIS SEASON‘S PRIORITY IS CLEAR – TO REACH THE FINAL!
lepším střelcem ligy a odehrál i 93 zápasů za reprezentaci

finále a kdo svým působením položil základy úspěchů

včetně těch na olympijských hrách v Montrealu. Po ukon-

v první polovině 90. let.

čení hráčské kariéry působil i jako trenér na pardubické la-

Po vítězství v českém poháru v roce 1994 ovšem za-

vičce, zde však dosáhla podstatně výraznějších úspěchů

čaly ekonomické i sportovní problémy. Mladí reprezentanti

jiná osobnost zdejšího basketbalu, legendární Luboš Bulu-

odešli do finančně zajištěných klubů, Pardubice často mě-

šek. Ten se v roli kouče představil poprvé v roce 1966

nily trenéry i hráče a po prohrané baráži dokonce musely

a na různých pozicích pak působil v pardubickém klubu ce-

ligovou příslušnost zachraňovat až odkupem licence

lých 25 let. Byl to on, kdo dovedl Pardubice do tří ligových

od Žďáru nad Sázavou. Za vydatné pomoci místních firem

do their compulsory two years of military service playing
for sports teams.
One of the club’s legends was the point guard Jaroslav
Kantůrek, the mainstay of the team from 1972 to 1987
and the 37th highest-scoring player in the league’s history. Kantůrek also played 93 games for Czechoslovakia, and
represented his country at the Montreal Olympics in 1976.
After finishing his playing career he became the team’s
coach – following in the footsteps of another club legend,
Luboš Bulušek. Bulušek became the coach in 1966, and he
continued to work for the club in various capacities for
a full quarter of a century. He led Pardubice to three
league finals, and his enduring legacy laid the foundations
for the club’s successes in the first half of the 1990s.
The Czech Cup victory of 1994 – a real triumph
against the odds – paradoxically ushered in one of the
most difficult periods in the club’s history. Talented young

AMERIČAN LEVELL SANDERS PATŘÍ K OPORÁM
BASKETBALOVÉHO TÝMU.
THE AMERICAN LEVELL SANDERS IS ONE
OF THE TEAM‘S MAIN STARS.

23

explains: “One of the main reasons is that basketball is
a very difficult sport to play – it requires excellent coordination of the feet, hands and head. It takes at least a year of
training before a young player can actually score a basket –
and that can be quite demotivating for some children. It’s
hard for us to compete with other sports – such as floorball, which is enjoying a huge boom at the moment. In floorball, even complete beginners can score goals.”
Of course, the Pardubice club – and basketball coaches everywhere – are keen to tackle this situation. One solution is to lower the baskets for the youngest age
groups. Procházka explains: “Today it’s normal to have adjustable-height baskets even in sports centres that are
not primarily used by basketball clubs, and it’s even possible to adjust the basket height on some outdoor courts.
So the games in the youngest category no longer finish
with scores like 8:4 – now the children can score easily
more than 10 baskets in a game, and of course that
boosts their enjoyment of the sport.”

BASKETBALISTÉ NA PALUBOVCE BOJUJÍ O VÍTĚZSTVÍ, MIMO NI ALE TAKÉ POMÁHAJÍ.
BATTLING FOR VICTORY ON THE COURT, BUT ALSO HELPING THE COMMUNITY.
a města se propad podařilo zastavit a v novém tisíciletí pí-

stars left to play for more financially secure clubs, Pardu-

še klub svoji historii už znovu radostněji. Za posledních

bice became known for its high turnover of both coaches

sedm let hned čtyřikrát získal bronzové medaile a úspěšně

and players, and the club only avoided relegation by buy-

se znovu představil i v českém poháru. Probojovat se do li-

ing the top league licence from another club, Žďár nad

gového finále, což by se při současné hegemonii basketba-

Sázavou. But the tide eventually turned thanks to the

lového Nymburka takřka rovnalo zisku titulu, se však za-

generous support of the city and local companies, and in

tím nedaří. Letos je účast ve finálových bojích jasným cí-

the new millennium Pardubice basketball regained its for-

lem Beksy a všichni fanoušci jsou zvědaví, zda bude tento

mer health. In the past seven years the club has chalked

cíl v silné konkurenci Děčína, Prostějova či Opavy naplněn.

up four third-place league finishes as well as enjoying

O co zatím marně usilují hráči mužského A-týmu, to je

some notable successes in the Czech Cup. The club has

v Pardubicích už rutinní záležitostí pro mládežnická druž-

still not yet achieved its main ambition – to reach the

stva minižáky počínaje a juniory konče. V těchto kategori-

league final. (Given the current dominance of the Nymburk

ích patří Pardubice dlouhodobě ke špičce a je spíše výjim-

club, even reaching the final is an outstanding achieve-

kou, pokud na některém z republikových mistrovství neob-

ment.) This year the club has set itself a clear goal of

sadí medailové pozice. Vždyť jen za poslední tři roky získali

competing in the league final – an ambition which repre-

pardubičtí junioři a kadeti po dvou mistrovských titulech

sents a real challenge in the face of strong competition

a další cenné kovy vybojovali pro červenobílé barvy jejich

from the likes of Děčín, Prostějov and Opava. Pardubice’s

mladší kolegové. Ne náhodou jsou Pardubice jedním ze

A-team can take inspiration from the club’s youth teams

čtyř středisek z celé České republiky, které má oficiální

of all age groups, which regularly rank among the top

statut vrcholového sportovního centra mládeže.

sides in the country – in just the past three years the

Přestože jsou Pardubice baštou mládežnického bas-

Junior and Cadet teams have won two league titles each,

ketbalu už desítky let a pro mladé hráče může být znovu

and the younger age groups have also finished in top

lákavou vidinou proniknout do úspěšného mužského týmu,

three positions. It is no wonder that Pardubice is one of

je stále těžší přilákat do tělocvičny ty nejmenší zájemce

just four clubs in the country with the official status of an

o basketbal, popř. je pak u něj udržet. „Jedním z hlavních

elite-level youth training centre.

důvodů je to, že basketbal je velmi náročný sport, ve kte-

Despite Pardubice’s successes in youth basketball – giv-

rém je třeba zkoordinovat ruce, nohy a hlavu. Minimálně

ing players the ideal opportunity to break into the A-team

rok tréninku tak trvá, než je malý basketbalista schopen

via the youth system – it is becoming increasingly difficult

dát koš, což může být pro děti určitým způsobem demoti-

to attract children from the youngest age groups to play

vující. Je pak těžké odolávat konkurenci jiných sportů,

basketball. Coach Jan Procházka, who has presided over the

v poslední době například masivně se rozrůstajícímu flor-

success of Pardubice’s youth teams for over three decades,
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE DOBRÁ PRÁCE S MLÁDEŽÍ.
WORKING WITH YOUNG PEOPLE IS CRUCIAL.

BASKETBAL BASKETBALL
The Pardubice club is involved in a number of projects
supporting youth basketball – such as the East Bohemia
Basketball scheme and the Golden Talents project.
Procházka gives more details: “East Bohemia Basketball is
a framework for cooperation among all the clubs in the region – including Chrudim, Přelouč and Holice. The best
players in their year group can come to us and develop
their skills more fully, because we can offer competition,
coaching and facilities that their home clubs are simply
not able to provide.” Some of these talented young players manage to establish themselves in league teams,
while others eventually return to their home club where
they play a leading role in lower-ranking competitions.
Pardubice also sends talented young players out on loan
to the other regional clubs. The cooperation benefits all
parties – enabling local clubs to participate in lower
leagues, Pardubice to develop its youth team, and of
course individual players to hone their talents.
The Golden Talents project is basically a training group
consisting of the best players from all youth categories
right up to adult age. It is a product of the Pardubice
club’s determination to establish itself as a permanent

STŘELBU NA KOŠ TRÉNUJÍ DĚTI MINIMÁLNĚ ROK, NEŽ SE DOSTAVÍ PRVNÍ VYTOUŽENÉ VÝSLEDKY.
CHILDREN PRACTISE FOR A YEAR BEFORE ACQUIRING THE NECESSARY SKILLS TO SCORE A BASKET.
balu, kde už úplní začátečníci mohou dát gól a užít si tak

pinu nejtalentovanějších hráčů napříč dorosteneckými ka-

radost ze hry,“ říká k tomu trenér Jan Procházka, který

tegoriemi až po muže. Zatímco Východočeský basketbal

má lví podíl na úspěších pardubických mládežnických týmů

vychází z historické spolupráce klubů, projekt Golden

už více než třicet let.

talents je spojen s novou, úspěšnou érou pardubického

Pardubický klub a basketbal obecně se s tím pochopi-

klubu. Blíže ho popisuje jedna z tváří této éry, předseda

telně nehodlá smířit a snaží se na tuto situaci reagovat.

představenstva BK Pardubice Pavel Stara: „Vedle běžných

Například snížením košů pro nejnižší věkové kategorie.

tréninků mají tito hráči k dispozici kondičního trenéra ne-

„Dnes už jsou koše s nastavitelnou výškou běžné i v tělo-

bo maséra s rehabilitačním zázemím. Hráči absolvují ně-

cvičnách, kde primárně nesídlí basketbalové kluby, snížit

které tréninky s ligovým mužstvem a jsou tak už od mládí

koše už je dokonce možné na některých venkovních hřiš-

v nejužším kontaktu s top hráči v České republice i jejich

tích. Basketbalové zápasy minižáků díky tomu již nekončí

trenéry. To vše by jim mělo umožnit snadnější přechod

poměrem 8:4, jak tomu bývalo dřív, děti jsou schopné dát

do A-mužstva a do profesionálního basketbalu obecně.“

za zápas 10 a více bodů a to hře dodává onen zmiňovaný
prvek zábavy,“ vysvětluje Procházka.
Na práci s mládeží jsou pak zaměřeny i konkrétní projek-

Lze tedy vůbec najít nějakou kaňku na práci s mládeží
v pardubickém klubu? „Co cítíme jako hendikep, to je málo
příležitostí ke konfrontaci našich mladých hráčů se zahra-

ty pardubického klubu, zejména Východočeský basketbal

ničními soupeři. Odehráli jsme turnaje ve Španělsku nebo

a Golden talents. „Východočeský basketbal je o spolupráci

v Litvě a ukázalo se, že jsme konkurenceschopní. Potřebo-

s basketbalovými oddíly z regionu, s Chrudimí, Přeloučí nebo

vali bychom ale hrát takovéto zápasy pravidelně, aby hrá-

Holicemi. Ti nejlepší hráči ze svých ročníků se mohou naplno

či získávali zkušenosti s jinými styly basketbalu i souboji

rozvíjet v našem klubu díky konkurenci, trenérům a zázemí,

se soupeři, kteří jsou, alespoň zatím, lepší než oni. Bohužel

které jim v jejich domovských oddílech nemohou poskyt-

toto všechno závisí na financích. V našem regionu není

nout,“ popisuje podstatu projektu Procházka. Někteří se do-

snadné sehnat je ani na vrcholový sport, natož na mládež,

kážou prosadit až do ligových mužstev, jiní se později vrátí

ale snad bude v budoucnu i v tomto směru lépe,“ věří

domů, kde se stanou lídry svých družstev v nižších soutě-

trenér Procházka.

žích. Do nich Pardubice posílají mladé talentované hráče for-

Beksu těší, že se úspěšně rozvíjí projekt Žijeme tu

mou hostování. Jde o všestranně výhodnou spolupráci, kte-

s vámi, který propojuje pardubický basketbalový klub

rá oddílům z regionu umožňuje působení v nižších ligových

s dalšími subjekty a oblastmi dění ve městě. Patří sem už

soutěžích, pardubickému klubu působení v mládežnické špič-

zmiňovaná spolupráce s komorní filharmonií, ale třeba ta-

ce a jednotlivým hráčům jejich basketbalový růst.

ké pořádání turnajů pro žáky základních škol nebo trénin-

A právě vytvoření ideálních podmínek pro tento růst je
podstatou projektu Golden talents. Jde o tréninkovou sku-

ky basketbalu pro školy mateřské. A zabrat dá také příprava akcí spojených se 60. výročím založení klubu. „Basket-
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So, is there anything still left to improve about the
club’s youth system? Coach Jan Procházka comments:
“One area where there’s still room for improvement is the
lack of opportunities for our young players to compete
against teams from other countries. We’ve played tournaments in Spain and Lithuania, and we’ve proved we can
compete. But we need to play international games regularly – to give our players experience with different styles
of basketball, and to allow them the chance to compete
against players who are (at the moment) on a higher level. Unfortunately it’s a matter of funding – in our region
it’s hard to get financial support for professional sport, let
alone youth sport, but we hope the situation will improve
in the future.”
Another important project, called We Live Here With
You, involves cooperation between the club and various
other organizations in the city – not only the Czech
Chamber Philharmonic, but also local schools, including

MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA JSOU ZA CELOROČNÍ DŘINU KAŽDOROČNĚ ODMĚŇOVÁNA CENNÝMI KOVY.
THE YOUTH TEAMS‘ HARD WORK IS REWARDED WITH MEDALS AND TROPHIES.

tournaments for primary schools and training for preschool children. And of course the club is also busy pre-

bal Pardubice byl, je a bude dobrou značkou a adresou

force in Czech basketball, as the club’s Chairman Pavel

paring a range of events celebrating its 60th birthday.

kvality. Jsme si vědomi závazku plynoucího z historie klubu

Stara explains: “As well as standard training sessions, the

Pavel Stara concludes: “Basketball has always had

a sami chceme pracovat na tom, aby se i naše výsledky

players involved in the Golden Talents scheme can benefit

a strong presence in Pardubice, and it has achieved excel-

do této historie zapsaly pozitivně. I proto věřím, že 60. vý-

from a fitness trainer, a masseur, and top-level physio-

lent standards. We are keenly aware of the club’s rich his-

ročí oslavíme co nejdůstojněji a že si fanoušci celou tuto

therapy facilities. The players take part in some A-team

tory, and of course we are determined to ensure that the

sezonu užijí,“ vyhlíží optimisticky do nedávno zahájené se-

training sessions, so from a very early age they are in di-

club continues to flourish. I am confident that this year’s

zony Pavel Stara. Pokud bude znovu ověnčena medailový-

rect contact with some of the top players and coaches in

celebrations will be enjoyed by all, and that our fans will

mi úspěchy mládeže a třeba i kýženým postupem mužů

the country. The aim is to help them manage the step up

enjoy the season.” Let’s hope that the club can celebrate

do ligového finále, pak jistě ne neoprávněně.

into the A-team and professional basketball in general.”

in the best possible way – by reaching the league final!.

16. 1. / 15:00

Hrajeme spolu za Pardubice II
Playing Together for Pardubice II
TIPSPORT ARENA

b asketbalisty BK JIP Pardubice podpoří
Komorní filharmonie Pardubice a KYX Orchestra Chrudim
	Pardubice‘s basketball club is supported by the Czech Chamber
Philharmonic and the KYX Orchestra Chrudim

12. 2. a 13. 2.

Hyundai Final-4 Českého poháru mužů
Hyundai Final-4 Czech Men‘s Cup
SPORTOVNÍ HALA DAŠICKÁ

d va semifinálové zápasy v pátek, dva zápasy o umístění v sobotu
	two semi-final games on Friday, final and 3rd place playoff on Saturday

31. 3.

Galavečer basketbalu
Basketball gala evening
SUKOVA SÍŇ DOMU HUDBY

PŘIJĎTE NÁS
PODPOŘIT!
COME AND SUPPORT US!
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další souhra BK JIP Pardubice s Komorní filharmonií Pardubice
another co-production by Pardubice basketball
and the Czech Chamber Philharmonic

1. 4.

Výstava k 60. výročí BK Pardubice
60 years of Pardubice basketball
– exhibition
MÁZHAUS

třítýdenní basketbalová výstava na Pernštýnském náměstí
three-week exhibition at Pernštýnské náměstí

Pardubické hudební jaro / Pardubice Music Spring
Po Novém roce Pardubice ožijí nejen smíchem, ale i hud-

In the new year Pardubice will come alive with the sound

bou – mezinárodní hudební festival Pardubické hudební

of music – with the 38th annual Pardubice Music Spring

jaro vstupuje do své 38. Sezony! Na své si od 3. března

festival, lasting from 3 March to 10 May. The festival of-

do 10. května přijdou nejen milovníci klasické hudby, ale

fers a huge spectrum of performances for all lovers of

tentokrát také příznivci baletu a opery. Například při za-

classical music, ballet and opera. The gala opening concert

hajovacím koncertu vystoupí PKF – Prague Philharmonia

will feature the PKF – Prague Philharmonia with the virtu-

s klavírním virtuosem Ivo Kahánkem, vyhledávanými jis-

oso pianist Ivo Kahánek, while other highlights of the

tě budou koncerty Štefana Margity nebo Pavla Šporcla.

2016 programme include concerts by opera singer Štefan

Na programu je i Prokofjevův balet Romeo a Julie v po-

Margita and violinist Pavel Šporcl. There will also be per-

dání Baletního souboru Moravského divadla v Olomouci

formances of Prokofiev’s ballet Romeo and Juliet (by Olo-

či představení inspirované slavnou operou Carmen v po-

mouc’s Moravian Theatre) and a ballet adaptation of the

dání Baletního souboru Slovenského národního divadla

opera Carmen (by the Slovak National Theatre and the

a kapely Ciganski Diabli.

band Ciganski Diabli).

Pravěk na zámku / Prehistory at the Chateau
Východočeské muzeum zpřístupnilo návštěvníkům nové

Visitors to the museum can now enjoy a new exhibition

prostory ve druhém patře pardubického zámku. Po vstu-

of archeology on the second floor of the Pardubice

pu do archeologické expozice se vydáte na dobrodružnou

chateau. Travel back in time through the fascinating

cestu zpět historií. Provede Vás od raného středověku až

world of history, from the early Middle Ages to the first

po dobu pravěkého osídlení v našem regionu. Cestu za-

prehistoric settlements in the region. Your adventure

hájíte v 10. století, době sv. Václava a budete se vracet

begins in the 10th century during the era of St. Wence-

proti proudu času přes období Germánů a Keltů až k nej-

slas. From there, swim against the flow of time back to

starším zemědělcům a lovcům mamutů. Součástí expozi-

the era of the Germanic and Celtic tribes, the first

ce je i hmatová stezka, prostřednictvím které zažijete

farmers, and the mammoth hunters. The exhibition in-

pravěk doslova „na vlastní kůži“ – všichni návštěvníci se

cludes a “touch tour” where you can get a real feel for

mohou dotýkat keramických, kovových i kamenných re-

prehistoric life by touching replica items made from

plik. Vnímání archeologie dalším smyslem – hmatem

pottery, metal and stone. A truly memorable way to

umožní zažít zcela nové pocity.

experience history.

Městský ples / City Ball
Pardubice čeká 12. března 2016 další „ples v opeře“.

On 12 March 2016 Pardubice’s theatre will be transformed

Na jeden víkend se městské divadlo promění v nádherný

into a wonderful Art Nouveau-style ballroom for the city’s

secesní taneční sál. Městský ples, který vyhledávají

“Opera Ball”. This event is one of the highlights of Pardu-

zvláště pardubičtí patrioti, bude jedním z posledních

bice’s social calendar, representing the culmination of the

plesů společenské sezony v Pardubicích. Největší spole-

winter ball season. The preparations for the ball will be

čenské události sezony bude předcházet náročná úpra-

quite something to behold – the stage will become a huge

va interiérů divadla – jeviště se změní v parket, z šaten

dance floor, and all the seats will be removed from the au-

zmizí pulty, z hlediště sedadla, která nahradí stoly pro

ditorium and replaced with tables for the guests. Dance-

plesové hosty. Hosty plesu čeká kromě hudby v podání

lovers can look forward to a wonderful array of musical

kapely Pirate Swing band také vystoupení Jitky Zelenko-

styles (including the Pirate Swing Band and the singer Jit-

vé, těšit se už nyní mohou také na tanec v mnoha po-

ka Zelenková) as well as some stunning dance perfor-

dobách – vrcholem večera bude akrobatické duo Dae-

mances climaxing with the DaeMen acrobatic duo and

Men nebo tanec ve vzduchu na šálách. Večerem bude

aerial scarf dancing. The evening will be compered by the

provázet Marie Retková.

popular TV presenter Marie Retková.
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K pardubické zimě patří

SYMFONIE KRÁ-MOLL
pro desetitisíce hlasů

Pardubice’s rooks – an unmistakable
soundtrack to the winter

28

HAVRANI ROOKS
Obyvatelé Pardubic dobře
znají ono úchvatné zimní
divadlo, kdy se tisícihlavá hejna
černých ptáků v podvečer
zvednou z vysokých stromů,
zakrouží, křídly zakryjí oblohu
a s typickým krákáním, které
jedna z pardubických ornitoložek
poeticky nazvala symfonií krá-moll,
společně odletí na nocoviště.
It’s a familiar scene in the
winter months – as the
afternoon fades into twilight,
thousands of jet-black rooks
take off from their positions
in the tall treetops and circle
dramatically through the sky,
their melancholy croaks echoing
through the frozen cityscape,
before flying off together
in a huge flock to their
nesting site.

Havrani totiž mají Pardubice a jejich okolí v oblibě již
hezkou řádku desetiletí. Prokazatelně zde hnízdí už
od roku 1936. Havrani, kteří v Pardubicích vyvedou mladé, odletí s nástupem zimy do teplejších krajů, například
do Francie a na nocovištích je vystřídají jejich „otužilejší“
příbuzní. Ti sem přilétají zimovat z chladnějších končin,
například z Ruska či Pobaltí.
V České republice je deset až 12 zimních nocovišť
havranů polních, pardubické patří mezi největší.
„Do nedávna v Pardubicích zimovalo až 40 000 havranů. V poslední době, zřejmě i v důsledku mírnějších
zim, jich bývá méně, kolem 30 000. Nezůstávají

They were first recorded nesting in the city as far back
as 1936. Those with young chicks migrate to spend the
winter in warmer regions, often flying to France. They
are replaced by their hardier cousins who fly here from
their homes in colder northern climates such as Russia
or the Baltic states.
The Czech Republic has up to 12 winter colonies of
rooks (known as rookeries), and the Pardubice rookery
is one of the largest. Ornithologist Jiří Česák, who has
observed these birds for 33 years, gives more details:
“Until recently, up to 40 thousand rooks wintered in
Pardubice. Recently their numbers have decreased to

Havrani nemají mezi lidmi právě nejlepší pověst.
V daleké historii však byl havran váženým
a uctívaným zvířetem.
Rooks are not well-loved birds nowadays,
but they used to be honoured and venerated
by ancient cultures.
na jednou místě, několikrát za zimu nocoviště změní,
ale zůstávají ve městě,“ říká Jiří Česák, který se již 33
let věnuje pozorování havranů. Za tu dobu odchytil
do voliér v Rábech u Pardubic a opatřil kroužky na 20
tisíc zimujících ptáků. Ptáky chycené do voliér značí
žlutými kroužky s čísly, která jsou dobře čitelná na dálku třeba dalekohledem. Informace o svém pozorování
ptáků si ornitologové předávají prostřednictvím mezinárodní centrály kroužkovacích stanic. Hlášení o vý-

around 30 thousand, mainly because the winters have
got milder. They don’t stay in one place – they change
their nesting sites several times during the season, but
they always remain here within the city.” In over three
decades, Česák has fitted leg rings to around 20 thousand of these birds at the aviary in Ráby. The rings are
bright yellow, with numbers that can easily be read using binoculars. Ornithologists share information on bird
migrations via an international office which coordi-

VE VOLIÉRÁCH ČEKAJÍ HAVRANI NA OKROUŽKOVÁNÍ.
ROOKS WAIT IN THE AVIARY TO BE RINGED.
JIŘÍ ČESÁK POZORUJE HAVRANY UŽ 33 LET.
JIŘÍ ČESÁK HAS BEEN HELPING ROOKS
FOR 33 YEARS.
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ZIMUJE TU KOLEM 30 TISÍC HAVRANŮ.
AROUND 30,000 ROOKS WINTER IN PARDUBICE.

skytu „těch svých“ má ornitolog z devíti evropských
států, nejvíce z Polska. O jednom z okroužkovaných
havranů dostal zprávu po 16 letech. V té době mu bylo
18 let, což je úctyhodný havraní věk.
Havrani nemají mezi lidmi právě nejlepší pověst. V daleké historii však byl havran váženým a uctívaným zvířetem. Někteří američtí indiáni jej považovali za stvořitele
světa, jiní za strážce tajemství a duchovního učitele,
v germánské mytologii byli havrani průvodci nejvyššího
boha vědění a magie Ódina, kterému nosili zprávy z celého
světa. Nebylo by divu, neboť havrani jsou nesmírně inteligentní. Nejenže dokáží napodobovat hlasy ostatních zvířat a lidskou řeč, ale umí se i „domluvit“. Za potravou se
ráno rozlétají na různé strany, byli pozorováni až 40 kilometrů od Pardubic, ale navečer se neomylně slétnou
na místo, odkud, už s celým hejnem, přeletí na společné
nocoviště. „Zřídka se stane, že se havran do voliéry s nástrahou chytí i podruhé. Za celou dobu jsem odchytil jen
asi 45 kroužkovaných havranů, většinou šlo o ptáky označené jinde v České republice. Ostatní se pasti vyhýbají. Viděl jsem tu i šampiona, který vletěl do voliéry, popadl rohlík a okamžitě našel cestu ven. Ostatní mu potravu hned
sebrali, tak cestu ještě několikrát zopakoval, zatímco
ostatní čekali venku,“ vypráví své zážitky z pozorování
V PARDUBICÍCH ODCHYTILI I RUMBURAKA.
A FAMILIAR WINTER SIGHT IN PARDUBICE.
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ptáků Jiří Česák, který pochytal do klece i Rumburaka a jeho příbuzné. „Filmaři je využili do prvního dílu Rumburaka,
do druhého už si raději vzali cvičeného krkavce,“ dodal.

nates ringing centres throughout Europe. Česák has
received reports of “his” birds from nine European
countries – mostly Poland. One report was of a bird
aged 18 (a remarkably old age for a rook), which he
had ringed 16 years previously.
Rooks are not particularly well-loved birds nowadays, but they used to be honoured and venerated by
ancient cultures. Some Native Americans believed that
rooks had created the world, others that they were spiritual teachers and keepers of secrets. In Germanic mythology rooks were the faithful helpers of Odin, the god
of knowledge and magic, bringing him information from
all corners of the world. Rooks not only imitate the voices of other animals and humans, they can actually communicate with each other. In the morning they fly off to
look for food – they’ve been observed up to 40 km from
Pardubice – but in the evening they always return to
the same nesting site. Jiří Česák adds: “It’s very rare
that we catch a rook for a second time. In three decades I’ve only caught 45 rooks with leg rings – and they
were mostly ringed elsewhere in the Czech Republic.
The others are careful to avoid the traps. I’ve even seen
one particularly clever individual who flew into the aviary, picked up a piece of bread, and flew straight out
again without getting trapped. The others took the food
from him, but he repeated the ‘mission’ several times,
while the others waited outside!”

AQUACENTRUM PARDUBICE
– zábava pro celou rodinu

AQUACENTRE PARDUBICE – fun for all the family

AQUACENTRUM PARDUBICE, Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice

aquapce.cz
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25. 1. – 1. 2. 2016
Pardubice
Východočeské divadlo ubice
East Bohemian Theatre

Pard

Počátkem roku se do pardubického divadla sjíždějí soubory z celé republiky a přiváží
to nejlepší, co se v uplynulém roce na české divadelní scéně v kategorii komedií urodilo, aby svou tvorbu představily na Grand festivalu smíchu. Pokud platí, že smích léčí,
jsou pardubičtí příznivci divadla těmi nejzdravějšími diváky v celé republice. Mohou
totiž celý týden vybírat mezi inscenacemi oblastních i pražských divadel tu divácky
nejzdařilejší a báječně se přitom bavit.
The Grand Festival of Laughter is held in the early part of the year and showcases
a selection of the best comedy productions from the Czech theatrical scene over
the previous 12 months. If laughter really is the best medicine, then Pardubice’s
theatre-goers must be the healthiest audiences in the country! The week-long
festival offers a unique opportunity for comedy fans to see wonderful performances
by theatres from all over the country.
st 27. 1. 10:00	J. Brdečka – J. Rychlík – V. Hála /
Limonádový Joe

út 12. 1. 19:00	D. Isitt /
Žena, která uvařila svého manžela

po 1. 2.

Malá scéna ve dvoře – prolog
čt 21. 1. 20:15	D. Taragel – J. „Danglár“ Gertli
Pohádky pro neposlušné děti
a jejich starostlivé rodiče

		

so 30. 1. 19:00	P. G. Wodehouse – O. Šubrtová /
Zavolejte Jeevese
ne 31. 1 . 19:00 Molière / Škola žen

Městské divadlo – doprovodná část
po 25. 1. 10:00 V. K. Klicpera / Hadrián z Římsů
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17:00 T. Novotný / Queensland

út 26. 1. 20:30 D. Greene / 8 GB tvrdýho porna

čt 28. 1. 17:00	J. Verne – V. Peřina /
Tajemný hrad v Karpatech

pá 29. 1. 19:00 J. Janků – P. Svojtka / V+W Revue

A

po 25. 1. 10:00 U. Hub / Tučňáci na arše

po 25. 1. 19:00 R. Hawdon / Dokonalá svatba

čt 28. 1. 19:00 L. Klíma / Lidská tragikomedie
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Malá scéna ve dvoře – doprovodná část

st 27. 1. 19:00 M. Myllyaho / Chaos

st 27. 1. 19:00 P. Valentine / Mezi nebem a zemí
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20:00 Galavečer smíchu

Městské divadlo – soutěžní část
út 26. 1. 18:00	M. Delaporte – A. de La Patellière /
Jméno
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Městské divadlo – prolog

HA

pá 29. 1. 17:00	J. Buchan – A. Hitchcock – P. Barlow /
39 stupňů
so 30. 1. 17:00	V. Kracík – M. Mužík /
Druhý život Veroniky
ne 31. 1. 15:00	J. Frič & kol. /
O hezkých věcech, které zažíváme
		

20:00	kol. / 1 000 věcí, co mě serou aneb
Tvoje bába je komedie

po 1. 2.

18:00	Václav Koubek /
Koncert osobitého písničkáře
a harmonikáře, spisovatele,
herce i režiséra.

Městské divadlo – epilog
st 17. 2. 19:00 D. Doubt / Zásek
pá 19. 2. 19:00	J. Cimrman – Z. Svěrák – L. Smoljak /
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
po 29. 2. 19:00	J. Holcman – K. Steigerwald /
Cena facky aneb Gottwaldovy boty

Malá scéna ve dvoře – epilog
čt 11. 2. 17:30 B. H. Thorsson / Táta (one man show)
		

20:00 B. H. Thorsson / Táta (one man show)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej vstupenek: 466 616 432/402,
e-mail: obchod@vcd.cz

www.vcd.cz www.festivalsmichu.cz

