
XXI. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI  
PARDUBICE
NáMĚSTí V POhyBU 
3.– 5. 10. 2014

PáTEK 3. 10. 2014
8.00–13.00  Všesportovní dopoledne pro školy

14.00–18.30 Lezecký Tým Pardubice, z. s. 
Prezentace týmu a sportovního odvětví. Lezení  
na horolezecké stěně pro veřejnost pod vedením instruktorů. 
Lezecká soutěž pro veřejnost – 4 bouldery různých  
obtížností kdykoliv v průběhu akce, drobné odměny. 

14.10–14.30 BK Studánka Pardubice | 

 Prezentace basketbalového klubu dívek, ukázková tréninková 
jednotka.

14.30–14.50 hvězda  SKP Pardubice | 

 Prezentace atletického klubu s ukázkami atletického tréninku 
dětí a mládeže.

14.50–15.10 TJ Sokol Pardubice – oddíl florbalu 
Prezentace oddílu, ukázkový trénink elévů a mladších žáků, 
ukázky freestylu a dovednostní soutěže pro příchozí (měření 
rychlosti střelby – radar), ukázkový zápas extraligového týmu 
mužů, autogramiáda hráčů  A–týmu.

15.10–15.20 ŠK Bohemia Pardubice 
Prezentace šachového oddílu. Zahradní šachy, šachová  
simultánka pro 10 příchozích v průběhu celého odpoledne.

15.20–15.30 Koloběžec Pardubice 
Představení neoficiální a pomalu vznikající skupiny vyznavačů 
koloběhu včetně plánovaných aktivit, v průběhu odpoledne 
mobilní půjčovna koloběžek.

15.30–15.50 Karate Lions Pardubice 
Představení základních i mistrovských sestav technik – kata, 
předvedení soutěžní formy zápasů – kumite, techniky reálné 
sebeobrany, populární techniky karate – kopy z výskoku atd.

15.50–16.10 Daito Ryu – sportovní bojová umění Pardubice 
Ukázka ze sportovního odvětví judo, ju-jitsu a sebeobrany, 
ukázky hodů, porazů, chvatů, pádů v podání dětí i dospělých, 
vystoupení Cheerleaders.

16.10–16.20 OK Lokomotiva Pardubice 
Představení orientačního běhu s ukázkami kontrol.

16.20–16.40 Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ 
Prezentace hokejbalu – exhibiční utkání přípravek  
pardubických hokejbalových velkoklubů – HBC Autosklo 
H.A.K. Pardubice a TJ Paramo Svítkov Stars, ukázka penalty 
hokejbalu apod.

16.40–16.55 Speedminton Pardubice 
Představení raketového sportu, ukázka hry, možnost  
si sport vyzkoušet.

17.00 Lekce Tai chi v prostorách výstavy /zámek 3, Pardubice/ 
pod vedením Lydie Kroupové

16.55–17.15 hC Pardubice + ShK D-P Pardubice 
Prezentace házenkářského sportu, ukázka tréninku chlapců  
i dívek, ukázka zápasu.

17.15–17.35 Bucks Pardubice 
Prezentace klubu amerického fotbalu, včetně ženského týmu 
a flagového týmu dětí.  

17.30–17.45 WBS Pardubice 
Prezentace sportu pro handicapované sportovce s ukázkou 
basketbalu na vozíku.

17.45–18.15 BK JIP Pardubice + BK Pardubice 
Prezentace basketbalového klubu, ukázky tréninku se zapojením 
všech věkových kategorií, exhibiční zápas a autogramiáda 
hráčů extraligového A–týmu, soutěž pro diváky.

  

SOBOTA 4. 10. 2014
10.00–17.00 Lezecký tým Pardubice, z. s. 

Lezení na horolezecké stěně pro veřejnost pod vedení  
instruktorů. Lezecká soutěž pro veřejnost – 4 bouldery  
různých obtížností kdykoli v průběhu akce, drobné odměny.

10.00–10.20 Krasobruslařský klub Pardubice 
Prezentace klubu, ukázka z tréninku sólového  
krasobruslení (skoky, piruety) a ukázky z programu skupiny 
synchronizovaného bruslení.

10.20–10.40  Kin-ball Pardubice 
Představení netradičního sportu, ukázky tréninku a modelového 
zápasu oddílu dětí a dospělých, zapojení veřejnosti. 

10.40–11.00 ZLATá PŘILBA MĚSTA PARDUBICE 
Prezentace slavného plochodrážního závodu, autogramiáda 
závodníků, vyhlášení startovní listiny.

11.00–11.20 Psí škola Šumák 
Ukázky sportu agility a dogdancingu.

11.20–11.40 Softball Pardubice 
Prezentace softbalového oddílu, ukázka sportovního vybavení, 
ukázka tréninku a zápasu dětí.

11.40–12.00 LTC Pardubice 
Prezentace tenisového klubu, ukázky tréninku dětí

12.00–12.20 Vem Camará Capoeira 
Prezentace bojového umění capoeira, ukázka bojového tance 
Makulele, capoeiry Benguela a São Bento a akrobat. capoeiry.

12.20–12.40 Pardubice Stallions 
Prezentace klubu amerického fotbalu, předvedení seniorských 
hráčů ve výstroji, popis hry, seznámení veřejnosti s hráčskými 
pozicemi, ukázky nácviku dovedností, lehce kontaktní trénink 
se zapojením veřejnosti.

12.40–13.00 LC Pardubice – boxlakros 
Prezentace klubu a představení sportu boxlakros, ukázka 
tréninkových postupů.

13.00–13.20 TJ Sokol Polabiny – oddíl badmintonu 
Prezentace činnosti badmintonové školičky, ukázka tréninkové 
činnosti závodního družstva žactva.

13.20–13.40 Bike polo Pardubice 
Prezentace netradičního sportu, ukázky zápasu.

13.40–14.00 TJ Sokol Pardubice – moderní sportovní karate 
Ukázky technik karate, ukázka reálné sebeobrany,  
přerážecí techniky, ukázky přízemní a bojové akrobacie  
v rámci exhibičního boje.

14.00–14.20 PM Stars Pardubice 
Vystoupení cheerleaders (akrobacie, stavba živých pyramid, 
tanec) a mažoretek všech věkových skupin.

SLOVO PRIMáTORKy
Milí obyvatelé i návštěvníci Pardubic,

dovolte, abych Vás pozvala na 21. Městské slavnosti, které zaplní veřejná  
prostranství a další místa našeho města směsicí sportovních a kulturních 
aktivit. Naši spoluobčané během nich dokáží domácím i návštěvníkům,  
že život v Pardubicích je barevný a různorodý a že jsme městem, které se  
umí bavit, v němž se dobře žije. 
Říjen je v Pardubicích už tradičně naplněn mnoha sportovními  
a kulturními akcemi a nejvýznamnějšími z nich jsou beze sporu Velká  
pardubická steeplechase a Zlatá přilba. Obě tyto události jsou neodmyslitelně 
spjaty s naším městem a jeho historií. Obě lákají ve dvou po sobě jdoucích 
víkendech do města tisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Proto jsme 
si zvykli prožívat dny mezi plochou dráhou a vyvrcholením dostihové sezony 
svátečněji a dynamičtěji než jiné. Proto před lety vznikly Městské slavnosti.
V loňském roce jsme tuto tradici rozšířili o sportovní část slavností. I letos 
v tom budeme pokračovat v týdnu před Zlatou přilbou dvoudenní sportovní 
částí festivalu. Během ní se na Pernštýnském náměstí představí pardubické 
sportovní kluby a oddíly. Po plochodrážním víkendu přijde týden kulturních 
akcí, který zakončí ohňostroj na Labi v předvečer 124. Velké pardubické.
Bohužel, vzhledem k probíhající rekonstrukci třídy Míru, Jana Palacha 
a 17. listopadu budeme muset letos některé tradiční prvky slavností oželet. 
Slavnosti se tentokrát musí obejít bez kočárové jízdy a jízdy automobilových 
veteránů, jejichž milovníci budou mít sraz na Pernštýnském náměstí.  
O to větší potěšení bude vidět kočáry a dědečky automobily v příštím roce 
projíždět opravenými ulicemi. 
Dámy a pánové, program podzimních Městských slavností je skutečně pestrý. 
Věřím, že se nám začátek října v Pardubicích opět vydaří a že si v bohatém 
programu slavností i letos vybere každý, kdo se chce bavit, kdo chce  
vstřebávat atmosféru tohoto podzimního svátku. Přeji Vám všem hezkou 
zábavu. 

Štěpánka Fraňková,
primátorka města Pardubic 

14.20–14.40 Judoklub Pardubice 
Ukázky juda v podání žáků, předvedení technik juda,  
sebeobrany, znehybnění v provedení dospělých.

14.40–15.00 TJ Lokomotiva Pardubice 
Prezentace oddílu sportovní gymnastiky, společná  
i individuální vystoupení, skoky na malé trampolíně.

15.00–15.20 Taekwon–Do ITF Pardubice 
Prezentace oddílu, ukázky základních technik na odražeče, 
vzory sestav, ukázky bojů a kopů ve výskoku na desku.

15.20–15.40 CrossFit Pardubice 
Prezentace tréninkového programu crossfit, ukázkový  
workout za účasti různých věkových a výkonnostních kategorií.

15.40–16.00  FK Pardubice 
Prezentace fotbalového klubu, exhibiční utkání mládežnických 
týmů, jednoduché dovednostní soutěže s fotbalovým míčem, 
autogramiáda hráčů A–týmu.

16.00–16.30 Exhibice Skatepark 
Exhibice jezdců na freestyle koloběžkách. 

16.30–17.00 hC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
Prezentace hokejového klubu, ukázka tréninku mládeže,  
autogramiáda hráčů extraligového A–týmu, soutěže  
pro veřejnost.

Po dobu konání festivalu je pro návštěvníky připravena řada doprovodných 
aktivit – lezení na horolezecké stěně, laserová střelnice, trampolíny, půjčovna 
koloběžek atd.

 

NEDĚLE 5. 10. 2014
9.00–17.30 66. ZLATá PŘILBA PARDUBICE 

Plochodrážní stadion ve Svítkově.

12. íjna 2014

www.agrofertpark.cz
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XXI. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE

Generální partneři

Hlavní partneři

XXI. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI  
PARDUBICE
MĚSTO žIJE KULTUROU 
9.– 12. 10. 2014

ČVRTEK  9. 10. 2014
9.00 a 11.00 Don Šajn /historická klubovna Evropského spolkového domu/

Loutková barokní komedie v provedení Dramatického souboru 
SPŠE Pardubice.

10.00–12.00 Linorytový workshop pro dospělé /Dům U Jonáše/ 
Vyzkoušejte si techniku linorytu. Vytisknuté grafiky možno 
vyzvednout ve VČG následující den.  Nutné přijít do 10.30 hod.

16.30  Festival u Anenské kapličky 
Program navazuje na vernisáž výstavy o historii kaple sv. Anny 
(úterý 7. 10. od 17.00 hodin) a požehnání kapli sv. Anny biskupem 
Královéhradeckým. Spojeno se svátostí slova a slavnostním 
nasvícením kaple sv. Anny (středa 8. 10. od 17.00 hod.).

17.00 Putování za pardubickými pověstmi a bájemi 
Nevšední procházka po městské památkové rezervaci.  
Pořádá Klub přátel Pardubicka. Sraz účastníků před Zelenou 
bránou. Vstup zdarma.

17.30 Tančírna  /KD Hronovická/  
Nesoutěžní přehlídka tanečních choreografií souborů  
z Pardubic a okolí. Vstup zdarma.

PáTEK  10. 10. 2014
10.00–17.00    Stálá expozice historie železnice a MhD  

/budova Muzea na nádraží v Rosicích n. L./ Živé muzeum 
železnice, je možné vzít některé exponáty do ruky. Vystavené 
budou i historické nákladní vagóny a motoráček před expozicí. 

Výklad na požádání. Skupiny (10 a více osob) se ohlaste  
na pshzd@email.cz. Vstup zdarma.

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, zámek Pardubice a zpět.

14.30 Sraz historických vozidel ,,Oldtimer Corso Pardubice“  
/Pernštýnské nám./  

16.30 Kresba divoce /zámek 3, Pardubice/  
Tvůrčí dílna pro děti 6–12 let s vystavující výtvarnicí Hanou 
Pýchovou (nutná předchozí rezervace na: zavodna@vcg.cz) 

17.00     Vyhodnocení soutěže elegance „Oldtimer Corso Pardubice“ 

18.00 Děti dětem /Husův sbor/ 
Charitativní koncert dětských pěveckých sborů pro dětské 
chirurgické oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Přijďte  
podpořit dobrou věc. Účinkují: DPS Čtyřlístek, DPS Zpěváčci, 
DPS Carmina a DPS Pramínek. Vstupné dobrovolné. 

19.00 – 21.00 Prohlídky kostela sv. Bartoloměje /kostel sv. Bartoloměje/
Kostel bude volně přístupný veřejnosti, při účasti minimálně 
5 zájemců budou dvakrát za hodinu probíhat komentované 
prohlídky. Vstupné dobrovolné. 

19.00 READy KIRKEN /Pernštýnské nám./ 
Open air koncert na Pernštýnském náměstí. Vstup zdarma.

  

SOBOTA 11. 10. 2014
9.00 Dny medu – průvod včelařů městem  

/před Restaurací Myslivna/ Průvod bude složený ze zástupců 
jednotlivých zemí, českých krojovaných včelařů, tanečníků, 
muzikantů a dalších včelařů, dudácká gotická muzika a folklórní 
taneční soubor Perníček. Trasa průvodu: sídliště Karlovina – 
VČD – Pernštýnské náměstí – přemístění ke KD Hronovická.

10.00–17.00    Dny medu /KD Hronovická/ 
Motto: „Nechť tlukot srdcí včelařů na celém světě se spojí  
v jeden akord lásky.“ Výstava a ochutnávka včelích produktů, 
folklórní soubory, lidová řemesla, soutěž o nejlepší med  
Pardubicka, odborné včelařské přednášky a besedy  
se zahraničními včelaři. Vstup zdarma.

10.00–17.00   Stálá expozice historie železnice a MhD  
/budova Muzea na nádraží v Rosicích n.L./  
Živé muzeum železnice, kde je možné některé vystavené 
exponáty vzít do ruky. Vystavené budou i historické  
nákladní vagóny a motoráček s občerstvením před expozicí.  
Za příznivého počasí doprovodný program. Vstup zdarma.

10.00–16.00 Jízdy historického trolejbusu 
Jízdy trolejbusového veterána na trase Dubina – Sukova 
třída – Polabiny a zpět. Jízdní řád na www.pshzd.cz před akcí. 
Vstupné dobrovolné.    

10.00–18.00 Pernštýnské tržiště /Pernštýnské nám./ 
Prodej výrobků spojených s naším regionem. 

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. Trať je možné zvládnout 
i 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., Na Třísle, 
Vrchlického nábřeží cyklostezka, Bělobranské nám., Labská,  
Pod zámkem, Příhrádek, Zámecká, Pernštýnská, Pernštýn. nám. 
Trasa pro cyklisty a bruslaře: Pernštýnské nám., Komenského 
nám., Na Třísle, Vrchlického nábřeží cyklostezka, Bělobranské 
nám., Labská, Hradecká ulice po stezce, cyklostezka břeh 
Labe, zdymadlo, Labská, Bělobranské nám., ul. Sv. Anežky 
České, Pernštýnská, Pernštýnské nám.

10.00–12.00 Prohlídky kostela sv. Bartoloměje /kostel sv. Bartoloměje/ 
Kostel bude volně přístupný veřejnosti, při účasti minimálně 
5 zájemců budou dvakrát za hodinu probíhat komentované 
prohlídky. Vstupné dobrovolné.

13.00    XVIII. Přehlídka dechových orchestrů /KD Dubina/ 
K poslechu zahrají: BaŠaPa, Pardubická šestka, Barevná  
muzika a Pernštejnka. Vstup zdarma.

13.00, 14.00 a 15.00 Testy inteligence  
/historická klubovna Evropského spolkového domu/ 
Pořádá Mensa, cena testu: dospělí 290 Kč, studenti 190 Kč, 
bližší informace: http://www.mensa.cz/testovani-iq/

14.00–17.00 ZáMECKÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE /zámek Pardubice/  
Středověké muzicírování, kejklířská vystoupení, taneční dílny 
pro malé i velké, výstava zbraní a zbrojí, netradiční dobové 
soutěže a hry pro děti. To vše a ještě mnohem víc přináší  
na pardubický zámek agentura ARMENTUM. Vstup zdarma.

14.00 Podzimní potlach /Pernštýnské nám./ 
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. Vstup zdarma.

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 
dárky z přírodních i jiných materiálů. Vstup zdarma.

14.00 Celtic Session /Příhrádek/ 
Odpoledne plné irského tance a irské hudby v podání kapely 
Beerberies. Nebude chybět ani ukázka keltského života. 
Pořádá Kulturní sdružení Ryengle. Vstup zdarma.

14.00  Zámecké valy 
Historicko-přírodovědná procházka po zámeckých valech. 
Pořádá Klub přátel Pardubicka. Sraz účastníků ve 14 hodin 
před vstupem na valy. Vstup zdarma.

15.00 Klobouky v letu 20. století /zámek Pardubice, rytířské sály/ 
Retro módní přehlídka a zajímavosti ze světa klobouků  
a módy. Po přehlídce možnost zakoupení originálních modelů. 
Pořádá Kloboukový klub Brno a Východočeské muzeum  
v Pardubicích. Vstupné 50 Kč.

17.00 Radio Dixie /Příhrádek/ 
Nekompromisní jižanská blues-rocková show v podání jedné  
z nejlepších kapel tohoto žánru v ČR – teplických Blue Rocket. 
Stoprocentní nasazení, hutný kytarový Sound, české texty. 
Objevte Ameriku s Radiem Dixie! Vstup zdarma.

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

19.30     Velká ohňostrojová show na Labi /břeh Labe u Polikliniky/   
Ohňostroj s velkým překvapením, kterým vyvrcholí podzimní 
Městské slavnosti. 

20.30 SChODIŠTĚ /Pernštýnské nám./ 
Open air koncert na Pernštýnském náměstí. Vstup zdarma.

NEDĚLE  12. 10. 2014
9.00–16.00     Dny medu /KD Hronovická/  

Výstava a ochutnávka včelích produktů, folklórní soubory, 
lidová řemesla, soutěž o nejlepší med Pardubicka, odborné 
včelařské přednášky a besedy se zahraničními včelaři.  
Vstupné na akci zdarma.

10.00–17.00  Stálá expozice historie železnice a MhD  
– vstup do muzea zdarma /budova Muzea na nádraží v Rosicích n. L./ 
Určitě každého návštěvníka zaujme živé muzeum železnice, 
kde je možné některé vystavené exponáty Muzea vzít do ruky.  
Vystavené budou i historické nákladní vagóny a motoráček  
s občerstvením před expozicí. Za příznivého počasí  
doprovodný program. Vstup zdarma.

10.00–17.00 Na koníčky motoráčkem  
Jízdy historických motoráčků na vlacích v trase Pardubice  
hl. n. – Rosice n. L. – Pardubice závodiště a zpět. Jízdní řád  
na www.pshzd.cz před akcí. Vstupné 20 Kč/10 Kč.

10.00–17.00 124. VELKá PARDUBICKá STEEPLEChASE 
Agrofert Park

Partneři

Mediální partneři

Pořadatel akce


