XVII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE
čtvrtek 7.10. – neděle 10.10. 2010
Dostihy jinýma očima - výstava fotografií Petra Kleinera
Výstava ke 120.výročí Velké pardubické - zákulisí dostihů ….
1.10. – 30.10. 2010 /Výstavní prostor Mázhaus/
Výstava hub podzimu na Pardubicku
pořádá Klub přátel Pardubic ZO ČZS Pardubice město, SZ Pardubice, Zelená pro Pardubice
7.10. – 9.10. od 9:00 – 17:00 /foyer Evropského spolkového domu/

ČTVRTEK 7.10. 2010
9:00 a 11:00

Johannes doktor Faust – barokní loutková hra /historická klubovna ESD/
Barokní loutková hra na motivy středověké německé pověsti.
uvádí: Dramatický soubor SPŠE Pardubice

13:00

Spanilá jízda kočárů - propagační jízda k Velké pardubické
(Trasa: závodiště, ul. Teplého, ul. Jana Palacha, ul. Palackého, tř. Míru, Pernštýnské nám.,
Zámek Pardubice.)

17:00

Festival moderního tance - dětský taneční večer /KD Hronovická/
Svět se točí a my s ním…
Nesoutěţní přehlídka dětských taneční souborů z Pardubic. Během pořadu uvidíte
rozmanité choreografie všech tanečních stylů.

17:00

Stezkou Viléma z Pernštejna /sraz před Zelenou bránou/
Délka naučné stezky, jejíţ trasa prochází centrem města, je 2,5 km a v průběhu poklidné
procházky po tomto okruhu poznáte mnohé zajímavosti z historie města.

19.00

Prezidentky /Divadlo Exil/
Hra o nás, o společnosti, realitě, snech, hromádkách, pohlavnosti a styku. Motto: „Stojí ţivot za to,
aby se ţil, kdyţ u všeho, na co se člověk podívá, leţí hned vedle smrdutá stolice?“
hrají: J. Mejzlíková, V. Pojmanová, O. Vetešníková; A. Marešová, E. Poláková, K. Prouzová
reţie: J. J. Kopecký . Pozor varování! V textu se objevují obrazy, které nejsou zrovna příjemné!

19:00

Ivan Hlas Trio + Gloriet /KD Dubina/
Koncert muzikanta a písničkáře Ivana Hlase spolu s Olinem Nejezchlebem a Norbi Kovaczem.
Jako předkapela vystoupí pardubická skupina Gloriet.

19:30

Pardubická(ý) jazzová(ý) říje(n) /Dům hudby/
ve znamení jazzu, swingu, latin – jazzu a popu
účinkují: JK Band, Jazzový orchestr ZUŠ Havlíčkova, Jazz Chat, Pardubický jazz session

19:30

Festival moderního tance /KD Hronovická/
Jsme tancem posedlí…
Taneční večer dospělých tanečních souborů z Pardubic a okolí.

21:00

Rockový večer /RC Ponorka/
v průběhu večera vystoupí
CONCITARE, SUNS 77, BROUM BAND

PÁTEK 8. 10. 2010
10:00 - 17:00 Stálá expozice historie ţeleznice MHD

/budova bývalé vodárny na nádraţí v Rosicích n/L/

Určitě kaţdého návštěvníka zaujme ţivé muzeum ţeleznice, kde je moţné vystavené exponáty vzít
do ruky. Další zajímavostí muzea je zahradní ţeleznice.
10:00 - 18:00 Pernštýnské trţiště /Pernštýnské nám./
Prodej výrobků spojených s naším regionem. Prezentace lidových řemesel, dekoračních
předmětů, vína, piva, moţnost zakoupení dárkových předmětů, sladkých pochutin.
13:00 – 17:00 Den otevřených dveří Alliance Française de Pardubice /Evropský spolkový dům/
ukázková hodina od 14:00 – 15:00
14:00 - 18:00 Projíţďky kočárů pro veřejnost /Pernštýnské nám./
Trasa projíţďky: 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. Aneţky České , Pernštýnské náměstí.

17:00

Vyhodnocení soutěţe elegance „Oldtimer Corso Pardubice“

18:00

Koncert dětských pěveckých sborů /Husův sbor/
Vystoupí Pardubický dětský sbor ze ZUŠ Pardubice – Havlíčkova – přípravné oddělení Písnička
a Sluníčko a dětský pěvecký sbor Čtyřlístek ze ZŠ Polabiny II.

19:00

Večer s dechovkou – Ţivaňanka /KD Dubina/

19:00

Hrající Zelená brána /Zelená brána a předbraní/
Z ochozu Zelené brány zazní fanfáry v podání trubačů. Průchod rozezní bubínkový soubor.
Uvnitř věţe se budeme moci zaposlouchat do dobové hudby a v předbraní zahraje kytarové trio.
To vše nás můţe potkat na hrající Zelené bráně.

20:00

Judast Priest revival /nám. Dukelských hrdinů/
předkapela RAMAYANA
Velký open koncert rockové legendy pořádá Městský obvod Pardubice V.

20:00

PAUL METZGER (USA) + Daniel Meier j.h. (CZ) / Divadlo 29/
Paul Metzger – 23-strunné banjo / Daniel Meier – housle
Americký multiinstrumentalista Paul Metzger - hráč na banjo, kytary, sitár a jejich různé modifikace
a vlastnoručné vyrobené nebo upravené strunné nástroje – je naprosto ojedinělým zjevem na poli
současné akustické hudby. Koncert v Divadle 29 bude jedním ze dvou vystoupení P. Metzgera
v ČR a jako host jeho pardubického koncertu vystoupí v Německu narozený a v Praze ţijící
houslista Daniel Meier, který Metzgerův koncert uvede a také zakončí společnou improvizací.

21:00

MASHINERY SOUND SYSTÉM /RC Ponorka/
(drum and bass & jungle)
djs Gaz, Houmy, Alda, Poorek and guests + live MCs
MC Shaiba and MC Flappa.

SOBOTA 9. 10. 2010
9:00

Dny medu - průvod města Včelařů /před McDonalds/
Průvod bude sloţený se 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.

9:00 - 17:00

Dny medu /KD Hronovická/
Výstava a ochutnávka včelích produktů, folklórní soubory, lidová řemesla, soutěţ o nejlepší med
Pardubicka. Nebude chybět tradiční včelařská výstava „Včela a její svět“

9:30 a 14:30

Trolejbusový výlet do historie /odjezd ze zastávky MHD třída Míru/
Dvouhodinový výlet historickým trolejbusem po zajímavých místech spojených s historií
Pardubic.

10:00

Severskou chůzí po stopách architekta Josefa Gočára /lázeňský park Bohdaneč/
více informací na www.ipardubice.cz

10:00 - 17:00 Jízdy historických trolejbusů (Dubina – Polabiny)
Výlet historickým trolejbusem po historicky zajímavých místech Pardubic.
10:00 - 17:00 Stálá expozice historie ţeleznice a MHD - vstup do musea zdarma

/budova bývalé vodárny na nádraţí v Rosicích n/L/

10:00 - 17:00 Jízdy historických trolejbusů
10:00 - 17:00 Pardubice za časů pánů z Pernštejna aneb zpět do středověku /zámek Pardubice/
Pořádá agentura Historica
Pardubice budou představeny v době, kdy město spravoval renesanční šlechtic
Vilém z Pernštejna. Středověké trţiště, rytířské hry pro malé i velké, koncert dobové hudby,
šermířské souboje o přízeň dam a panen, kejklířská vystoupení ….
10:00 - 18:00 Pernštýnské trţiště /Pernštýnské nám./
Prodej výrobků spojených s naším regionem. Prezentace lidových řemesel, dekoračních
předmětů, vína, piva, moţnost zakoupení dárkových předmětů, sladkých pochutin.
10:00 - 18:00 Den otevřených dveří Státního okresního archivu
Výstava - Ing. Jan Kašpar - první český letec, ukázky archiválií, promítání historických
videosnímků, restaurátorské práce, zahájení vědomostní soutěţe pro děti.
10:00

Běh naděje navazující na běh Terryho Foxe /Pernštýnské nám./
10:00 – start běţci / 10:30 – cyklisté a bruslaři
start a cíl na Pernštýnském náměstí
Pokud vás nebaví běhat, je moţné trať zvládnout na kole nebo na kolečkových bruslích.
Doprovodný program: besedy s odborníky ke zdravé výţivě, odvykání kouření, měření TK
a tělesného tuku apod.

12:00 – 18:00 Národní kolo soutěţe klubů ,,Toastmasters International“

/restaurant Staré časy - školící středisko Havlíčkova ulice/
Soutěţ v řečnických projevech v anglickém jazyce.

13:00

XIV. Přehlídka dechových orchestrů /KD Dubina/
K poslechu zahrají: Bašapa, Pardubická šestka, Barevná muzika, Pernštejna

12:30

Rovinové dostihy /Dostihové závodiště/
DOMEC St. Leger s Českým rozhlasem Pardubice

14:00 – 17:00 Testy měření IQ pro veřejnost /historická klubovna a učebna Britského centra ESD/
Testy začínají 14:00, 15:00, 16:00, poplatek za testování 290,- Kč, studenti 190,- Kč po předloţení
studentského průkazu. Testování je anonymní.
Akci pořádá Mensa České republiky
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, DDM Alfa, Cechy Labe, Výstavní
prostor Mázhaus, … )

14:00

CELTIC SESSION /Přihrádek/
Irská taneční show
Odpoledne plné irských tanců hudby a pohody. K tanci a poslechu zahraje irská kapela.
V pořadu vystoupí TS Ryengle a jejich hosté.

18:30

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

19:00

Dračí lodě s pyrotechnickými efekty /břeh Labe u Polikliniky/
Exhibice dračích lodí s ohňovými a pyrotechnickými efekty

19:30

Velká ohňostrojová show /břeh Labe u Polikliniky/
Ohňostroj ve stylu AVATAR

20:30

Koncert skupiny VOLANT /Pernštýnské nám./

21:30

Návrat rockových legend /RC Ponorka/
NŠOČI, IGLÚ, VYHOUKANÁ SOWA

NEDĚLE 10. 10. 2010
9:00 - 16:00

Dny medu /KD Hronovická/
Výstava a ochutnávka včelích produktů, folklórní soubory, lidová řemesla, soutěţ o nejlepší med
Pardubicka. Nebude chybět tradiční včelařská výstava „Včela a její svět“

10:00 - 17:00 Stálá expozice historie ţeleznice a MHD - vstup do musea zdarma
/budova bývalé vodárny na nádraţí v Rosicích n/L/
10:00 - 17:00 Jízdy historickým vlakem ,,Na koníčky motoráčkem’’
jízdy na trase Pardubice hl. n. - Rosice - závodiště a zpět
11:00 – 17:00 Jízdy historického trolejbusu
(Dubina – Polabiny)
10:00

Velká pardubická /Dostihové závodiště/

DOPROVODNÉ AKCE

Deutsches THEATER-FESTIVAL 2010
Německý divadelní festival
30. 9. – 5. 10. 2010
30.9. 2010, 10:00 a 12:30 /Divadlo 29/
Ein Schaf fürs Leben - hraje Gingganz
Příběh o tom, jak hodný beránek zachránil krveţíznivému vlkovi ţivot..
1.10.2010, 10:00 /Divadlo 29/
Hans im Glück – hraje Galli
Veselá pohádka pro děti.. Klasický příběh na motivy pohádky „Jak stařeček měnil, aţ vyměnil.“
1.10. 2010, 12:30/Divadlo 29/
Cownprüfung / - hraje Galli
Klasická klauniáda na téma strach ze zkoušek, integrace a přátelství..
4.10.2010, 10:00 a 12:30 /Divadlo 29/
Die Irrwinschkönigin – hraje Barbara Kratz
Příběh na motivy romantické pohádky Richarda von Volkmann-Leandera.
5.10.2010, 10:00 a 12.30 /Divadlo 29/
Die Geschichte von der Schüssel und dem Löffel – hraje Landestheater Tübingen
Kouzelná víla darovala jedné královské rodině kouzelnou misku a druhé kouzelnou lţíci. Kouzlo ale působí jen
tehdy, kdyţ jsou obě věci pohromadě. Jak to vyřešit, kdyţ kaţdá rodina chce vařit svou vlastní polívčičku?
Ţe by pomohla láska?
5.10. 2010, 17:00 /zasedací místnost 1 patro Infocentrum/
Pardubice Pernštýnské
Projekce filmu s následnou besedou o Pardubicích za dob pánů z Pernštejna
pořádá Klub přátel Pardubicka

