
XVIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE 
čtvrtek 6. 10. – neděle 9. 10. 2011 

 
 
 

ČTVRTEK  6. 10. 2011   
 

 
9:00 a 11:00 Franz Kafka: Proměna /historická klubovna Evropského spolkového domu/ 
  Scénické čtení v podání Dramatického souboru SPŠE Pardubice. 
 
13:00  Spanilá jízda kočárů - propagační jízda k Velké pardubické 
  Pořádá Dostihový spolek a.s. a Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. 

Trasa: závodiště, nám. Dukelských hrdinů (zastávka), Gorkého, 17. listopadu, třída Míru (zastávka 
u kavárny Bajer), Pernštýnské náměstí (zastávka). Následně jízda pokračuje ke kapličce sv. Anny 
(nad Anenským podjezdem). 

 
17:00   Přehlídka moderního tance – Tancem zpátky do pohádky /KD Hronovická/ 

  Nesoutěžní přehlídka tanečních choreografií dětských tanečních souborů z Pardubic a okolí. 
 
17:00  Procházka po městské památkové rezervaci /sraz před Zelenou bránou/ 
  Komentovaná prohlídka po historickém jádru města. Pořádá Klub přátel Pardubicka. 
 
19:00  Hrající  Zelená brána  /Zelená brána a předbraní/ 
  Z ochozu Zelené brány zazní fanfáry v podání trubačů. Průchod rozezní bubeníci.     
  Uvnitř  věže se budeme moci zaposlouchat do dobové hudby a v předbraní zahraje kytarové duo.  
  To vše vás může potkat na Hrající Zelené bráně. Vstupné na Zelenou bránu zdarma. 
 
19:30     Koncert JK Bandu aneb Pardubická(ý) jazzová(ý) říje(n) 2 /Dům hudby/ 
  účinkují: JK Band, řídí Slávek Fidra, Jazzový orchestr ZUŠ Havlíčkova, řídí Zdeněk Seidl,  

Jazz Chat Otto Cerala a Jazzový kvartet Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze 
 
19:30  Přehlídka moderního tance – Letem tanečním světem  /KD Hronovická/ 
                       Nesoutěžní přehlídka dospělých tanečních souborů z Pardubic a okolí. 
   
20:00  Glik (FR) Musique Klezmer de France /Divadlo 29/ 

Jakýkoliv smutek ve vašich duších spolehlivě zažene francouzská klezmerová kapela Glik, která 
do pistole značky klezmer nabíjí munici s příměsí folklóru z balkánu a orientu zažehávanou 
střelným prachem romské a cirkusové hudby i jazzu. 

 
20:00  PRETTY OLD SOUND /RC Ponorka/ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PÁTEK  7. 10. 2011 
 

 
10:00 - 17:00 Stálá expozice historie železnice a MHD – vstup do muzea zdarma 
  /budova bývalé vodárny na nádraží v Rosicích n/L/ 

Určitě každého návštěvníka zaujme živé muzeum železnice, kde je možné vystavené exponáty vzít 
do ruky. Vystavené budou i historické nákladní vagóny před expozicí. Výklad na požádání.  

 
10:00 - 18:00 Pernštýnské tržiště /Pernštýnské nám./ 
  Prodej výrobků spojených s naším regionem. Prezentace lidových řemesel, dekoračních   
  předmětů, vína, piva, možnost zakoupení dárkových předmětů, sladkých pochutin. 

 
 

14:00 - 18:00 Projížďky kočárů pro veřejnost /Pernštýnské nám./ 
Trasa projížďky: Pernštýnské nám., Pernštýnská ul., Zámecká ul., Příhrádek, předhradí,                   
zámek Pardubice a zpět. 
 

14:30  Sraz historických vozidel ,,Oldtimer Corso Pardubice“ /Pernštýnské nám./ 
       
16:00    Jízda historických vozidel městem /Pernštýnské nám./ 
  Trasa směr:  Pernštýnské nám., 17. listopadu, Smilova, Sladkovského, A. z Pardubic, Karla IV., 
  Smetanovo nám., nám. Republiky, tř. Míru, Masarykovo nám., Sukova tř., Pernerova, tř. Míru,  
  nám. Republiky, Jahnova, Na Třísle, Sv. Anežky České, Pernštýnské náměstí.  
 
16:00  Pět dostihových překážek /Evropský spolkový dům/ 

Festivalová divadelní dílna. Dá se udělat představení ze dne na den? Jsou to trochu dostihy, ale proč 
ne. Zkuste to s divadlem Exil. Improvizace a zkoušení představení, které bude pokračovat 
generálkou i tzv. „ostrým představením“ (viz sobota). Zkuste si divadlo na vlastní kůži. Maximální 
počet účastníků je deset lidí. Přihlášky na čísle 605 251 596. 
 

17:00     Vyhodnocení soutěže elegance „Oldtimer Corso Pardubice“      
 
18:00  Přehlídka dětských pěveckých sborů – Děti dětem/Husův sbor/ 

Charitativní koncert dětských pěveckých sborů pro dětské chirurgické oddělení Krajské nemocnice 
Pardubice. 
Účinkují: Pardubický dětský sbor – Iuventus Cantans, pěvecké sbory při ZŠ Polabiny II – Carmina 
a Čtyřlístek a DPS Slavíček. 

 
19:00  Ozvěny AniFestu: Litevská retrospektiva /Divadlo 29/ 

O Praze se říká, že je srdcem Evropy. Možná jste však nevěděli, že ten pravý – geografický střed 
našeho kontinentu leží jinde, a to nedaleko Vilniusu, hlavního města Litvy. 
Ojedinělá přehlídka litevské animované tvorby od počátku 20. století až po současnost a povídání 
o přírodních a kulturně historických zajímavostech této největší ze tří pobaltských republik 
s Dagmar Váňovou, dramaturgyní mezinárodního festivalu animovaného filmu AniFest, 
a cestovatelem Josefem Miškovským. 
 

19:00  GENTLE PATIENCE A BLUE EFFECT /Pernštýnské nám./ 
  Mladá začínající rocková pardubická naděje spolu s legendou českého bigbítu. 
   
20:00  „MULTIHULTI FEST NO. 3“ /RC Ponorka/ 
  FOUSY MOJO, GANJA HAZE, GENTLE PATIENCE, DITTRICH EXPERIENCE   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOBOTA 8. 10. 2011 
 

 
9:00  Dny medu - průvod včelařů městem /před McDonalds/ 

Průvod bude složený ze zástupců jednotlivých zemí, českých krojovaných  včelařů, tanečníků, 
muzikantů a dalších včelařů. V přední části půjde dudácká gotická muzika a v zadní části folklórní 
taneční soubor Perníček.  

  Trasa průvodu: třída Míru – Pernštýnské nám. – přemístění ke KD Hronovická. 
 
10:00  Pět dostihových překážek /dvůr Mázhausu na Pernštýnském nám./ 
  Generálka představení plného dostihových překážek. (viz pátek) 
 
10:00 - 17:00    Dny medu /KD Hronovická/ 

Výstava a ochutnávka včelích produktů, folklórní soubory, lidová řemesla, soutěž o nejlepší med 
 Pardubicka. Nebude chybět tradiční včelařská výstava „Včela a její svět“. 

 
10:00 - 17:00 Jízdy historických trolejbusů (Dubina – Polabiny) 
  Výlet historickým trolejbusem po historicky zajímavých místech Pardubic.  
  
10:00 - 17:00   Stálá expozice historie železnice a MHD – vstup do muzea zdarma 
  /budova bývalé vodárny na nádraží v Rosicích n/L/ 

    
10:00 - 17:00 Vítejte zpět v renesanci aneb Na návštěvě u pana Viléma /zámek Pardubice/ 

Historická akce, konaná v prostorách pardubického zámku, která všem návštěvníkům navodí 
atmosféru začátku 16. století, doby počátku rozkvětu renesance, doby, kdy na pardubickém zámku 
sídlil jeho nejslavnější majitel Vilém z Pernštejna. Uvidíte potulné komedianty na chůdách, žoldnéře 
pana Viléma, kteří všem přítomným dokáží, jak dobře znají své řemeslo ve zde zbudované 
zbrojnici. K prohlídce rytířských sálů zahrají veselí muzikanti. A možná dorazí i pan Vilém osobně 
pozvat hosty k prohlídce svého sídla… 
 

10:00 - 18:00 Pernštýnské tržiště /Pernštýnské nám./ 
  Prodej výrobků spojených s naším regionem. Prezentace lidových řemesel, dekoračních   
  předmětů, vína, piva, možnost zakoupení dárkových předmětů, sladkých pochutin. 
 
10:00     Běh naděje navazující na běh Terryho Foxe /Pernštýnské nám./ 

10:00 – start běžci / 10:30 – cyklisté a bruslaři 
start a cíl na Pernštýnském náměstí                                                                     

      Pokud vás nebaví běhat, je možné trať zvládnout na kole nebo na kolečkových bruslích. 
Doprovodný program: besedy s odborníky ke zdravé výživě, odvykání kouření, měření TK                    
a tělesného tuku, vystoupení dívek z USK – aerobic a PS Hroch apod.  
Trasa pro běžce: Pernštýnské nám., Komenského nám, stezka podél Chrudimky, Bělobranské 
nám., Labská, Pod Zámkem, Tyršovy sady, Sukova třída, nám. Republiky, Zelenobranská, 
Pernštýnské nám., 
Trasa pro cyklisty a bruslaře: Pernštýnské nám., Komenského nám., stezka podél Chrudimky, 
Labská, okolo ČEZ arény, Sukova třída, nám. Republiky, Pernštýnské nám. 
 

12:00  DOMEC St.Leger s Českým rozhlasem Pardubice /Dostihové závodiště/ 
  Rovinové dostihy. 
               
13:00     XV. Přehlídka dechových orchestrů /KD Dubina/ 

K poslechu zahrají: Dechový orchestr ZUŠ Přelouč, Dechový orchestr KD Holice, Dechový 
orchestr J. Kosiny Přelouč, Živaňanka 

 
13:00  Oblastní řečnická soutěž /restaurace Staré Časy/ 
 
 



14:00  Podzimní potlach /Pernštýnské nám./ 
  Severka, Stráníci, Trdlo, Marien 

Setkání s muzikou a písničkami regionálních folkových, country i trampských kapel. Tedy 
s písničkami, které zní stejně dobře na velkých festivalech i u táborových ohňů - tentokrát na 
Pernštýnském náměstí.  

 
14:00     Tvoříme si pro radost /Pernštýnské nám./ 

Podzimní tvořivé dílny pro děti i jejich rodiče. Děti se seznámí s tradičními i netradičními 
rukodělnými technikami a vyrobí si rozličné dárky z přírodních i jiných materiálů. 
Dílny připravují neziskové organizace z Pardubic (RC Dubínek, RC Kulihrášek, DDM Alfa, 
Výstavní prostor Mázhaus, …). 

 
14:00  CELTIC SESSION /Příhrádek/ 

Příhrádek ožije Kelty 
O hudební programovou část se postará pražská kapela Jauvajs, která hraje interpretaci skotské 
a irské muziky. V jejich repertoáru již převažuje vlastní tvorba, která však svou inspiraci 
„smaragdovým ostrovem“ nikterak nezapírá.  
Na jejich tóny naváže vystoupením TS Ryengle, jejich přípravka a kurzy. Taneční skupina slibuje 
více tance za podpory stepek, a proto se návštěvníci můžou těšit na velmi oblíbený irský step. Své 
taneční umění ukáže kromě nich i taneční host. 
Nedílnou součástí programu bude občanské sdružení BOII, které bude svými stánky malebně 
dotvářet celý keltský Příhrádek. V rámci jejich programu se hmatatelně seznámíte s keltskými zvyky 
a obyčeji. 
 

14:00, 15:00 a 16:00 Testy inteligence /historická klubovna Evropského spolkového domu/ 
   Pořádá Mensa. 
 
14:30  Trolejbusový výlet do historie /odjezd ze zastávky MHD třída Míru/ 

Výlet historickým trolejbusem po pamětihodnostech města spojený s exkurzí do zajímavých míst 
pardubického dopravního podniku. Zajišťuje PSHŽD ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka. 
 

15:00  Pět dostihových překážek /dvůr Mázhausu na Pernštýnském nám./ 
Řítí se po dostihové dráze. Nemohou popadnout dech. Skáčou přes překážky. Představení, které 
vzniklo během festivalové divadelní dílny s divadlem Exil (viz pátek). 
 

18:30    Lampionový průvod  /Pernštýnské nám./ 
Ohňový průvod městem.  
Trasa průvodu: Pernštýnské náměstí, Příhrádek, předhradí, Labská ulice, břeh Labe u Polikliniky. 
 

19:30     Velká ohňostrojová show /břeh Labe u Polikliniky/    
  Soutěž s ohňostrojem: 

Ohňostroj, kterým vyvrcholí podzimní Městské slavnosti, bude doprovázen hudbou, která zazněla 
i ve známých filmech. Proto pozorně poslouchejte a poznáte-li, ve kterých filmových projektech se 
tóny objevily, vyplňte soutěžní formulář, který naleznete na www.kcpardubice.cz a soutěžte tak 
o ceny, které pro vás připravilo město Pardubice. Soutěž bude probíhat do 30. 10. 2011. 

 
20:00    „FEMALE TOUR“ : MATAHARI PANKIX DILATED /RC Ponorka/ 
 
20:30  Závěrečný koncert /Pernštýnské nám./ 
  Dukla vozovna 
               
 
 
 
 
 
 



 

NEDĚLE  9. 10. 2011  
 

 
9:00 - 16:00     Dny medu /KD Hronovická/ 

Výstava a ochutnávka včelích produktů, folklórní soubory, lidová řemesla, soutěž o nejlepší med 
 Pardubicka. Nebude chybět tradiční včelařská výstava „Včela a její svět“. 

 
10:00 - 17:00  Stálá expozice historie železnice a MHD - vstup do muzea zdarma 
  /budova bývalé vodárny na nádraží v Rosicích n/L/ 
  Doprovodný program u muzea. 
   
10:00 - 17:00 Jízdy historických motoráčků  ,,Na koníčky motoráčkem’’ 

Jízdy na trase Pardubice hl. n. - Rosice - závodiště a zpět. Jízdní řády naleznete před akcí 
na www.pshzd.cz. 

 
11:00    121. Velká pardubická České pojišťovny /Dostihové závodiště/ 
 
14:10 a 16:10 Jízda historického trolejbusu 

Trolejbusová linka 51, Dubina, sever 
Jízda historické trolejbusové linky ze směru Dubina, sever – Lázně Bohdaneč a zpět. 
Odjezdy linky 51 z Dubiny, sever do Bohdanče: 14:10, 16:10, od Hlavního nádraží, Albert HM: 
14:28 a 16:28 
Podrobný jízdní řád naleznete na www.dpmp.cz 

 
14:35 a 16:35 Jízda historického autobusu 

Autobusová linka 52, Dubina, Dubinská 
Jízda historického autobusu ze směru Dubina, Dubinská – Kunětická hora a zpět. 
Odjezdy linky 52 z Dubiny, Dubinské na Kunětickou horu: 14:35, 16:35, od Hlavního nádraží, 
Albert HM: 14:54 a 16:54 
Podrobný jízdní řád naleznete na www.dpmp.cz 

                
 
DOPROVODNÉ AKCE 
 
3.10. od 18:00 Zahajovací koncert Pardubického dětského sboru /Společenský sál radnice/ 
  Účinkují všechna oddělení sboru. 
 
5.10. od 17:00 Hovory o Pardubicku: Pardubické městské řeky, mlýny a mosty  

/zasedací místnosti bývalého okresního úřadu na náměstí Republiky/  
  Přednášku pořádá Klub přátel Pardubicka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝSTAVY 
 
Zelená brána 
30.8. až 30.10. Zora Luftmanová: Kouzlo města  

Autorka výstavy představí soubor linorytů s tématikou především historického jádra Pardubic.                           
Její grafiky vznikly podle současných fotografií města. Pro svou práci si vybrala svá nejoblíbenější 
místa z Pardubic. 

 
Pernštýnské náměstí v rámci Pernštýnského jarmarku 
7.10. až 8.10. Pouliční výstava studií Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic: MĚSTO 

NA MÍRU  
 
Klub 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice, www.divadlo29.cz/klub 
Otevřeno út - pá 15:00 - 23:00, so 17:00 - 23:00, Vstup: volný 
19.9. až 15.10. Týden pro duševní zdraví: Václav Ryčl - Blue boy 
 
Východočeské muzeum Pardubice, Zámek 2, www.vcm.cz 
Otevřeno: pondělí – neděle: 10:00 až 18:00,  
Vstup: stálé expozice: 30 Kč, krátkodobé výstavy 40 Kč, celý zámek 90 Kč 
20.5. až 30.10. Příroda tropů čtyř světadílů 
16.9. až 31.12. Fotograf Josef  Zeiner 
15.9. až 28.2.  Zločin a trest v Pardubicích  
6.10. od 18:00 Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek – Jan Šuspa Lepš: Papua Nová Guinea 
 
Galerie FONS firmy STAPRO, Pernštýnské nám. 51, Pardubice 
Otevřeno po-pá, 8 – 18 hodin, Vstup: volný 
2. 9. až 17.10. Milan Křiček: Obrazy měst 
 
Galerie Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice 
Otevřeno: Po - Čt od 8.00 - 20.00, Pá od 8.00 - 18.00, So od 8.00 - 12.00 hodin, Ne – zavřeno 
Vstup: volný 
14.9. až 8.11. Karel Hynek Mácha: Máj 
 
Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice, www.vcg.cz 
Otevřeno: úterý - neděle: 10:00 - 18:00 hod, pondělí: zavřeno, Vstup: plné: 40 Kč / snížené: 20 Kč, rodinné 
vstupné: 80 Kč  
16.6. až 13.11. České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích  
Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice, www.vcg.cz 
Otevřeno: úterý - neděle: 10:00 - 18:00 hod, pondělí: zavřeno, Vstup: plné: 40 Kč / snížené: 20 Kč, rodinné 
vstupné: 80 Kč  
3.8. až 30.10. Karel Jan Sigmund a Portrét ze sbírky VČG v Pardubicích 
 
Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 2, Pardubice, www.mazhaus.eu 
Otevřeno: pondělí, středa: 12:00 – 18:00, pátek, sobota: 10:00 – 18:00, neděle: 13:00 – 18:00 
Vstup: volný 
30.9. až 30.10. Městské slavnosti: Perníková pohádka 
 
Šatlava pod výstavním prostorem Mázhaus, Pernštýnské náměstí 2, Pardubice, www.mazhaus.eu 
Otevřeno: pondělí, středa: 12:00 – 18:00, pátek, sobota: 10:00 – 18:00, neděle: 13:00 – 18:00 
Vstup: 20 Kč 
12.9. až 30.10. Cesta medu – od včely až k perníku 
 
Galerie GONG, tř. Míru 450, Pardubice, www.igong.cz 
Otevřeno: pondělí – pátek 9:00 až 18:00, sobota 9:00 až 12:00, Vstup: volný, prodejní galerie 
 

Galerie K, Husova ulice 1848 (naproti hotelu Zlatá štika), Pardubice, www.archiko.cz 
Otevřeno: úterý – pátek: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Vstup: volný, prodejní galerie 


