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OLYMPIÁDA
DĚTÍ A MLÁDEŽE
SE PO 15 LETECH
VRACÍ
DO PARDUBICKÉHO
KRAJE
MASKOTEM JE VZÁCNÝ
KLOKAN
Nadcházející olympiáda už má také
své logo a jednotnou grafiku, kterou
vytvořili studenti Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí. Nedílnou
součástí Olympiády dětí a mládeže je
i maskot, který bude na sportovištích
mladé olympioniky podporovat. Předlohou pro něj je poměrně vzácný albín
klokana rudokrkého, tedy spíše klokanice. Ta se narodila v Letohradě a zatím nemá jméno. Dostane ho až v létě
při slavnostním křtu za účasti známého
herce a režiséra Jiřího Mádla.

HRY SE UKUTEČNÍ
VE DNECH
28. 1.–2. 2. 2018
28. 1. 2018
Slavnostní zahájení
Tipsport areně Pardubice
30. 1. 2018
Medailový ceremoniál
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí
1. 2. 2018
Závěrečný ceremoniál
Zimní stadion v České Třebové

Oficiální web olympiády:
odm.olympic.cz/2018

w w w. r o d i n n e p a s y. c z

Ještě než se v únoru roku 2018 sjedou sportovní hvězdy z celého světa do
Jižní Koreje na XXIII. zimní olympiádu, podmaní si olympijská nálada Pardubický kraj. V rámci Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 zde bude na
7 sportovištích v 11 disciplínách bojovat přes 1300 žáků z celé republiky. Pardubický kraj hostí Olympiádu dětí a mládeže ČR (ODM) po 15 letech. Nadcházející
Hry už májí i své logo, maskotem je vzácný albín klokana. Pardubický kraj vše
představil na středeční tiskové konferenci.
„Jde o velice unikátní a nejen ve sportovním světě respektovanou událost,
kde mohou mladí sportovci poprvé, a mnozí snad ne naposled, zažít atmosféru
olympijských her. Přeji si, aby olympijská nálada pohltila celý kraj a mladí sportovci si tak připadali jako na velkých Hrách,“ řekl na úvod tiskové konference
hejtman Martin Netolický.
Ačkoliv olympiáda vypukne až přibližně za deset měsíců, přípravy nejen
sportovišť jsou v plném proudu. „Pardubický kraj přispívá nejen přímo na pořádání her, ale také formou investic do infrastruktury sportovišť, což v našem
kraji činí částku 6,6 milionu korun. Ty jsme investovali například do biatlonového areálu v Letohradu, do areálu na Větrném Vrchu, kde se uskuteční soutěže
ve snowboardu a skikrosu či do Bukové hory. Jedná se primárně o zakoupení
bezpečnostních prvků nebo úprav areálů, které nejsou pouze pro olympiádu,
ale tyto investice v regionu zůstanou i po ukončení her,“ uvedl hejtman a také
připomněl, že se Hry do regionu vrací po 15 letech, jelikož historicky první dětská olympiáda se uskutečnila právě v Pardubickém kraji v roce 2003.
SOUTĚŽIT SE BUDE NA SEDMI SPORTOVIŠTÍCH
Hry v Pardubickém kraji bude dohromady trvat šest dní, a to od 28. ledna
do 2. února 2018. „Všechny disciplíny se odehrají celkem na sedmi sportovištích, slavností zahájení se uskuteční v pardubické Tipsport areně a zakončení na zimním stadionu v České Třebové. Olympijský dům bude v Evropském
školicím centru v Litomyšli,“ přiblížil radní pro sport René Živný. „Pro lyžařské
a snowboardové disciplíny počítáme s Bukovou horou a Větrným vrchem. Hned
tři soutěže, a sice biatlon, běžecké lyžování a lyžařský orientační běh, bude
hostit Letohrad. Hokejové zápasy se odehrají v Chocni a v České Třebové.
Rychlobruslení, krasobruslení, šachy a taneční soutěže budou v Litomyšli,“ vyjmenoval radní Živný.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK VYHLAŠUJE U PŘÍLEŽITOSTI XVIII.
ROČNÍKU VÁNOČNÍ VÝSTAVY
výtvarnou soutěž pro děti i dospělé na téma

BÍLÉ VÁNOCE – LADOVSKÁ ZIMA
Josef Lada (*17. 12. 1887 – + 14. 12. 1957) patří mezi významné české
malíře. Za svůj život zpracoval zimní a vánoční motivy v nespočtu variací. Slyšíme-li spojení „Ladovská zima“, vybaví se nám opravdová „bílá“ zima s hromadami sněhu, zasněženými chaloupkami a skotačícími dětmi na návsi.
Pro své kresby si malíř vybíral zimní dětské radovánky na sněhu i vánoční
zvyky a obyčeje. Jeho malebné obrázky, pohlednice a dětské knížky (např.
Abeceda, o kocouru Mikešovi, Bubáci a Hastrmani) jsou stále oblíbené.
Očekáváme:
• Výkresy (obrazy) zasněženého Žamberka
• Zimní obrázky plné sněhu, libovolnou technikou
• Motivy podle dětských knížek Josefa Lady
• Trojrozměrné práce na zimní téma, a to především v bílých barvách
• Další nápadité výrobky na dané téma
Kategorie:
jednotlivci (předškoláci, školáci, mládež, dospělí) a skupinové práce
Nezapomeňte uvést: název práce, jméno a příjmení autora, věk, adresu,
e-mail nebo telefonický kontakt a souhlas s použitím pro potřeby městského
muzea.
Nejlepší výtvarné práce budou vystaveny na vánoční výstavě
v muzeu od 3. do 17. prosince 2017.
Autory vítězných prací odměníme v neděli 17. 12. v 15.00 hodin.
Těšíme se na Vaše nápady!

V ZIMĚ NA LYŽE

Tipy na zajímavá místa najdete na
stránce https://www.vychodni-cechy.
info/sjezdove-lyzovani/

Uzávěrka výtvarné soutěže: 22. listopadu 2017
Kontaktní osoba: Vlaďka Šulcová Tel. 734 839 674, 465 611 678
sulcova@muzeumzamberk.cz, www.muzeumzamberk.cz

TO JSME DOMA MĚLI TAKY
REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI
7. 12. 2017–25. 2. 2018
Pamatujete fotoaparáty Zenit, Praktica, televize Tesla a Merkur, tranzistoráky,
gramofonové desky, šaty z krimplenu, dekorace z chemlonu, dárková mýdla
Šeřík, nebo třeba fronty na knihy a na maso každý čtvrtek? Tak tuto dobu si
připomeneme na výstavě, na které si mnozí řeknou: „To jsme doma měli taky.“
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E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
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NOVÁ SLEVOVÁ MÍSTA
PRO DRŽITELÉ RODINNÝCH PASŮ
V PARDUBICKÉM KRAJI

Městské muzeum • Žamberk
Domek Prokopa Diviše • Žamberk
Lékárna u Anděla Strážce • Litomyšl
Lékárna Na Špitálku • Litomyšl
Zdravotnické potřeby Na Špitálku • Litomyšl
Výdejna léků ve Sloupnici • Sloupnice
www.smart-textile.cz • Chrudim
Balonklub Chrudim • Chrudim
www.e-kempovani.cz • Chrudim
www.e-spani.cz • Chrudim
Oční optika Vybíral • Chrudim
Veloservis Jeníček • Chrudim
Oční optika Emi • Chrudim
Top - Gun modelářství • Chrudim
Jazykové centrum Chrudim • Chrudim
Jazykový kurz Chrudim – U Stadionu • Chrudim
Jazykový kurz Chrudim – V. Nejedlého • Chrudim
Jazykový kurz Bojanov • Bojanov
Jazykový kurz Moravany – Smetanova • Moravany
Jazykový kurz Moravany – Komenského • Moravany
Krytý plavecký bazén • Vysoké Mýto
Tyršova veřejná plovárna • Vysoké Mýto
Sportcentrum • Vysoké Mýto
Kavárna Bobo café • Litomyšl
Hospoda Na ranči • Poříčí
Penzion - Jízdárna Suchá • Suchá
Antik hotel Sofia • Litomyšl
Apartmány Emma • Červená Voda
Samuraj klub – fitbox • Litomyšl
Restaurace Veselka • Litomyšl
Agropension U háje • Litomyšl
Balony Litomyšl • Litomyšl
Aqua club Vasrmánek • Litomyšl
Program děti • Litomyšl
Zámecké sklepení • Litomyšl
Tenisový club LTC • Litomyšl
Chalupa Králíky • Králíky
Chalupa Hedeč • Hedeč
Oční optika Irma Nováková • Vysoké Mýto
Oční optika Irma Nováková • Choceň
Oční optika Iva • Svitavy
Optika Nouzová • Pardubice
Oční optika Optomedic DD • Česká Třebová
Fitclub Vysoké Mýto • Vysoké Mýto
Fitclub Vysoké Mýto – Kruhový trénink • Vysoké Mýto
Zumba Veselka • Litomyšl
Optika Lunettes – Globus • Pardubice
Optika Lunettes – Albert • Pardubice
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ALZHEIMEROVA
NEMOC FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY?
Přijměte pozvání na setkání s panem
MUDr. Ladislavem Pazderou, který
srozumitelnou formou vysvětlí stav současného poznání týkající se demence,
zvláště Alzheimerovy nemoci a možnosti diagnostiky a léčby včetně aktuálních
poznatků při výzkumu a přístupu nejen
k této nemoci, včetně prevence.

BESEDY 2017
13. 11. • 16.00 • Vysoké Mýto • Klubový sál
13. 11. • 18.00 • Litomyšl • Knihovna
14. 11. • 16.00 • Heřmanův Městec • Městské kino
14. 11. • 18.00 • Chrudim • Vodní zdroje
15. 11. • 15.00 • Žamberk • Centrum pro rodinu
15. 11. • 17.30 • Ústí nad Orlicí • Malá scéna
21. 11. • 15.00 • Choceň • Městská knihovna
21. 11. • 18.00 • Kostelec n. Orlicí • SK Rabštejn
23. 11. • 16.00 • Holice • KD Holice
23. 11. • 18.00 • Pardubice • Divadlo/Klub 29
28. 11. • 17.30 • Slatiňany • Společenský dům

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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VÁNOČNÍ TRHY
V PARDUBICÍCH
2017
Již za chvíli bude prosinec a s ním
i vánoční svátky. Stačí si připomenout rozsvícení stromu na náměstí, vánoční trhy, nákupy dárků,
zdobení domovů a zahrad... Opět
se bude jednat o krásný čas, který
můžeme zase skvěle prožít. A jak
to bude letos vypadat s Vánocemi
v Pardubicích? Podívejte se. Pardubice letos opět připravily mnoho vánočních akcí, které začínají
v prosinci.
Vánoční trhy se budou konat
v Pardubicích na Pernštýnském náměstí od 16. prosince do 23. prosince. Každý den se můžete těšit
na tradiční řemeslný trh od 10.00
do 19.00 se zajímavým kulturním
programem.
Na náměstí najdete plno prodejců,
kteří budou prodávat občerstvení,
dekoraci, dárky, cukroví a další adventní zboží v dřevěných stáncích.
Kromě stánků se můžete podívat
na zajímavý kulturní program, zazvonit si do zvoničky splněných
přání, navštívit betlém s živými zvířátky, Ježíškovu poštu, kolotoč, Zelenou bránu a mnoho dalšího. Na
stáncích můžete koupit dárky, dekoraci, občerstvení nebo cukroví.

ÚŽASNÉ VÁNOČNÍ TRHY V PARDUBICÍCH
MIKULÁŠSKÉ ADVENTNÍ TRHY
Mikulášské trhy se budou konat na Pernštýnském náměstí od soboty 2. 12. do
neděle 3. 12. od 10.00 do 18.00. Zajděte se podívat na ukázku řemesel, kupte
něco k snědku nebo si kupte něco pro radost. V neděli k večeru bude rozsvícen
strom.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Ve městě Pardubice naplno začne vánoční období slavnostním rozsvícením vánočního stromu na Pernštýnském náměstí, které je naplánováno na neděli
3. 12.2017 v 16.30. Tak se na něj běžte podívat. Navíc tam zazpívá Zbyněk
Drda a Helena Hamplová oblíbené koledy a duety.
MIKULÁŠ ANEB ZELENOBRANSKÉ ČERTOVINY
Pro děti je připravena mikulášská akce 5. 12. od 15.00 hodin na Pernštýnském
náměstí. Tradiční čertovský rej bude doplněn programem, prodejem občerstvení a různých drobností. Zajděte se podívat na Mikuláše, čerta a anděla
a potěšte děti.
PARDUBICKÉ VÁNOČNÍ TRHY
Nejprve začínají adventní trhy 6. prosince a skončí 15. prosince. Konají se na
Pernštýnském náměstí, kde se můžete těšit kromě stánků na ledovou plochu
a kolotoč. Poté přichází druhá část.

PRODEJ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH
Pokud chcete prodávat na trzích v Pardubicích, informujte se v Kulturním
centru Pardubice, kde dostanete více informací. Pokud chcete prodávat na
výstavišti, tak vám poskytnou více informací přímo tam.
VÁNOČNÍ TRHY NA VÝSTAVIŠTI PARDUBICE
Také na výstavišti (PVV) se budou konat vánoční trhy v těchto datech:
13.–17. 12., které jsou pojmenované Pardubické Vánoce. Jedná se již
o 23. ročník této akce, kde vás přivítá skvělá atmosféra, tradiční sortiment
a program. Kupte si dárky, textil, kosmetiku, občerstvení a další zboží.

Rovněž bude na náměstí od 2. prosince do 23. prosince postaveno
zastřešené ledové kluziště, což je
novinka, která vás určitě potěší.
Vesel
lé Vánoce
Veselé
a šťa
ast nový rok 2018
šťastný
přejí
Rodin
nn pasy
Rodinné
v Pardubickém
Parrd
kraji
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E
magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodin
nný pasů v Pardubickém kraj.
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čtvrtek 21 / 12 / 2017
16.00 – 16.40

ANDĚLÉ

sobota 23 / 12 / 2017
15.00 – 16.00

na chůdách a velkých saních plných zvonků,

dívčí folková kapela z Podolí u Uherského Hradiště

světýlek a překvapení

pondělí 18 / 12 / 2017

16.05 – 16.35
16.40 – 17.20

VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SBOR
vystoupení s vánoční tematikou

16.00 – 16.30

VÁNOCE S LABYRINTEM

17.20 – 18.00

dětský pěvecký sbor Labyrint
17.00 – 18.00

ANDĚLÉ

DĚVČICE

doprovodný program
14. 11.– 22. 12.
2. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT
JAROSLAVA BENEŠE

2. 12.– 23. 12.

světýlek a překvapení

6. 12.– 15. 12.

pátek 22 / 12 / 2017
16.00 – 16.25

6. 12. 2017
– 7. 1. 2018
9. 12.

DPS SLAVÍČEK
dětský pěvecký sbor / ZUŠ Pardubice-Polabiny

16.00 – 16.30

DPS SVĚTLUŠKY
dětský pěvecký sbor / ZŠ Studánka

17.00 – 18.00

KANTOŘI – DOBRÝ VEČER TOBĚ
adventní a vánoční písně různých národů

17.00 – 18.00

ELLA

16. 12.

koncert mladé zpěvačky a herečky
Elišky Machačové

24. 12.

středa 20 / 12 / 2017
ANDĚLÉ

24. 12.

24. 12.

BONIFANTES
chlapeckého sboru

17.20 – 18.00

ANDĚLÉ

SLADKÉ VÁNOCE |

ZÁMEK | 10.00 – 17.00
předvánoční atmosféra s hudbou a prohlídkou půvabných
betlémů, vůně tradičních dobrot z perníku a čokolády,
kvalitní káva, tvůrčí dílny vedené mistry svých oborů,
hravé kreativní koutky pro děti

VÁNOČNÍ KLASIKA

ŠTĚDROVEČERNÍ MUZEJNÍ NOC

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ ČESKÉ MŠE
VÁNOČNÍ J. J. RYBY
PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ – NA SCHODECH RADNICE

světýlek a překvapení

pěvecké představení přípravného oddělení

KOUZLO BETLÉMŮ | ZÁMEK
Betlém Petra Pauluse a něco navíc

ZÁMEK – VÝCHODOČESKÉ MUZEUM A VÝCHODOČESKÁ GALERIE
21.30–24.00 | otevření vybraných expozic a výstav

na chůdách a velkých saních plných zvonků,

16.45 – 17.15

PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ

SUKOVA SÍŇ DOMU HUDBY | 18.00 | Věroslav Neumann:
Vánoce malých zpěváčků. Suita vánočních koled pro dětský
sbor a orchestr. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře!

Partneři akce

16.00 – 16.40

ADVENTNÍ TRHY |
vánoční trhy, vánoční kolotoč

tuzemské i zahraniční hity v podání brněnské formace

úterý 19 / 12 / 2017

UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA
PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ | bruslení pro veřejnost
v historickém centru města

na chůdách a velkých saních plných zvonků,

ANOTHER WAY FUSION

MÁZHAUS – ŠATLAVA

BUDOVY POŘADATELŮ AKCE | 9.00 – 17.00
společný program Krajské knihovny, Východočeské galerie,
Galerie města Pardubic a Východočeského muzea

HLUBOKÁ ORBA
smíšený pěvecký sbor Sezemice

17.00 – 18.00

PEKLO |

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
31. 12.

23.00

|

24.00

SILVESTR S KOMORNÍ FILHARMONIÍ
SUKOVA SÍŇ DOMU HUDBY | 16.00 | Co by to bylo
za Silvestr bez živé hudby? Aneb – to nejlepší nakonec!

na chůdách a velkých saních plných zvonků,
světýlek a překvapení

|

ŠTĚDRONOČNÍ ZPÍVÁNÍ V DIVADLE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

PARDUBICKÉ
VÁNOCE 2017
PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU | MIKULÁŠ
ANEB ZELENOBRANSKÉ
ČERTOVINY | ADVENTNÍ TRHY
www.kcpardubice.cz | www.ipardubice.cz

neděle 3 / 12 / 2017
14.00 – 14.25

14.35 – 15.00

ADVENTNÍ TRHY

DPS ČTYŘLÍSTEK

sobota 16 / 12 / 2017

dětský pěvecký sbor / ZŠ Prodloužená

14.00 – 15.20

písně lidové, nejpopulárnější hity Karla Hašlera

dětský pěvecký sbor / ZŠ Prodloužená
15.10 – 15.40

STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
nejznámější písně „šlapeťácké“ staropražské,

DPS CARMINA
FS BALDRIÁN

15.30 – 16.30

KRISTIÁN ALEXANDR ŠEBEK
slavné melodie v podání účastníka soutěže

folklorní soubor z Pardubic

ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
15.50 – 16.10

ORFEUS

17.00 – 18.00

komorní smíšený sbor z Pardubic

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

16.15 – 16.25

ŽESŤOVÁ HARMONIE

16.25 – 16.30

TRUBAČI

tradiční soubor / ZUŠ Havlíčkova

slavnostní fanfáry dechového orchestru Živaňanka

Vážení a milí obyvatelé a návštěvníci Pardubic,
jsem rád, že i letos nabízí naše město svým obyvatelům i návštěvníkům nejen vánoční výzdobu, ale také pravou předvánoční náladu
a atmosféru. Zámek, Pernštýnské náměstí a další místa nabídnou
mix toho, co nám alespoň na chvíli pomůže zvolnit hektické tempo dnešní doby a dokáže v nás probudit příjemnou dávku vánoční
melancholie. Rád bych vás také pozval na novinku letošního pardubického adventu – umělou ledovou plochu, na které si můžete
zabruslit a zadovádět přímo v historickém centru města na Pernštýnském náměstí. Těším se, že se uvidíme třeba při zpěvu Rybovy
České mše vánoční na Štědrý večer.
Vážení a milí, přeji vám všem, abyste v dnešní uspěchané době dokázali v adventním času trochu zpomalit a vyšli si do pardubických ulic
užít a vychutnat přípravy a těšení se na Vánoce. Prožijte adventní
čas i Vánoce ve zdraví a pohodě.
Upřímně
Martin Charvát
Primátor statutárního města Pardubic

sobota 2 / 12 / 2017
14.00 – 14.25

PERNŠTÝN–LUDMILA–SUK
nejkrásnější koledy v podání spolku pěveckých sborů

14.30 – 14.55

KROUŽKY ČR VÝCHOD
hudební vystoupení s vánoční tematikou

15.00 – 15.30

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

16.30

16.30 – 18.00

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

HELENA HAMPLOVÁ
A ZBYNĚK DRDA

MIKULÁŠ ANEB
ZELENOBRANSKÉ
ČERTOVINY
úterý 5 / 12 / 2017

nejznámější vánoční duety, melodie a české koledy

MIKULÁŠSKÁ PODÍVANÁ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

společný program Krajské knihovny,
Východočeské galerie, Galerie města Pardubic
a Východočeského muzea
15.40 – 16.10

FS LIPKA
folklorní soubor z Pardubic

17.00 – 18.00

POUTNÍCI
„COUNTRY VÁNOCE“

LUCIFEROVA KOČÁROVÁ JÍZDA
ČTYŘI STUPNĚ PEKLA
– ve čtvrtém stupni tyrolský čert,
nadílka brambor a uhlí
NEBE PLNÉ ANDĚLŮ
TEMATICKÉ SOUTĚŽE S VÝTVARNICÍ
NIKOLOU BŘEZINOVOU

bubenický soubor

neděle 17 / 12 / 2017
14.00 – 14.25

DPS ZVONEČEK
vánoční představení malých zpěváků

14.30 – 14.55

FS RADOST
folklorní soubor DDM ALFA Pardubice

15.00 – 15.25

PERNŠTÝN–LUDMILA–SUK
spolek pěveckých sborů

15.50 – 16.50
16.30 – 18.30

WILD STICKS /

17.00 – 18.00

MEDVĚDI /

country kapela

MAGDA
MALÁ
vánoční program
známé muzikálové
zpěvačky

