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ZIMNÍ POZVÁNKY V PARDUBICKÉM KRAJI
HISTORIE KAROSÁŘSKÉ FIRMY UHLÍK PRAHA

Výstava představí jednu z nejpozoruhodnějších karosářských firem a připomene 130. výročí narození jejího zakladatele a ředitele. Oldřich Uhlík proslul
řemeslnou dokonalostí a originálními řešeními šitými zákazníkům „na míru“.
Díky kombinaci těchto vlastností se tak těšil postavení „karosáře české šlechty“, avšak jeho klienti pocházeli i z jiných společensky významných kruhů předmnichovského Československa. Mezi vystavenými vozy návštěvníka jistě zaujme sanitka ze 40. let 20. století nebo reklamní vůz neobvyklých tvarů určený
k propagaci bonbonů hašlerka, nazvaných po písničkáři a herci Karlu Hašlerovi.
Výstavu naleznete v Muzeum českého karosářství (Vysoké Mýto) a můžete jí
navštívit do konce prosince.

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ
PÁRY A PŘÁTELSKÉ
DVOJICE V CHOCNI

Kurz je určen všem, kteří zvládli
základní kroky tanců tanečního repertoáru. Pod vedením tanečních
mistrů manželů Kleinových si od
18. ledna 2019, vždy v pátek v šesti
lekcích, tyto kroky důkladně zopakujete a k již zvládnutým figurám
přidáte další. Od 2. ledna 2019 se
můžete hlásit nejlépe emailem na:
kultura7@seznam.cz; telefonicky na
č. 465 461 935 nebo osobně v kanceláři KZM Panský dům (II. patro).
Jelikož opět předpokládáme velký
zájem, předběžně nám sdělte, zda
si přejete být zařazeni do skupiny A
– začátek v 17.30 hod. či do skupiny
B – začátek ve 20.00 hod.

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

DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY

Na letošní vánoční výstavu zapůjčili exponáty z Třebechovické muzeum betlémů a z rodina Sochorova z Hradce Králové. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura několika druhů dřevin.
Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst.
V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin
a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené
a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak
před vámi doslova ožijí.
Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do pohybu? Kolik součástek
je potřeba k tomu, aby darovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce?
Jestliže ano, pak budete mít možnost několik mechanismů sami vyzkoušet. Pan
M. Sochor připravil „stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a které slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal tato jednoduchá technická řešení.
Exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce
Králové si můžete prohlédnout neděle 13. 1. 2019 v Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. (www.cbmpolicka.cz)
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
V roce 2019 bude probíhat od
1. do 14. ledna 2019. Tříkrálovou
sbírku pořádá každoročně Charita
Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček organizují jednotlivé
místní Charity, často ve spolupráci
s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí
u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už posedmnácté.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. Podrobnosti na
www.trikralovasbirka.cz

FESTIVAL TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA
HUDEBNÍ SKUTEČ
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč (TNHS) byl založen s cílem
zachovat silné a dlouholeté hudební tradice Skutče a odkaz dvou významných
skutečských osobností, hudebních skladatelů Václava Jana Tomáška a Vítězslava Nováka. Festival vznikl v roce 2003 a za dobu své existence se vypracoval
k profesionalitě a vysoké dramaturgické úrovni.
Ačkoli je Tomáškova a Novákova hudební Skuteč především festivalem klasické hudby a sborového zpěvu, jeho program je žánrově velmi pestrý. Zařazováním muzikálových představení, oper, specifických komorních koncertů
přednášek i představováním různých hudebních projektů se pořadatelé snaží
rozšiřovat kulturní rozmanitost města i kraje. Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč je festivalem nadregionálního až celostátního významu, výrazného dramaturgického zaměření a vysoké umělecké úrovně. Účastí pěveckých sborů
ze zahraničí, zahraničních sólistů a dirigentů získává festival mezinárodní charakter.
Do programu festivalu jsou pravidelně zařazována díla výše jmenovaných
hudebních skladatelů. Příkladem je nastudování Korunovační mše a Requiem
Václava Jana Tomáška i dohledávání stále nových partitur tohoto skladatele za
pomoci Českého muzea hudby. Pravidelně zaznívají i díla Vítězslava Nováka.
Obě významné skutečské osobnosti mají ve městě své stálé památníky. Další
podrobnosti a celý program naleznete na stránkách hudebni.skutec.cz.

PŘES STŘECHU
EVROPY – MEMORIÁL
J. HAMERNÍKA
V sobotu 2. února můžete vyrazit na výšlap v Borové u Poličky.
48. ročník turistické akce Klubu
českých turistů „Přes střechu Evropy – Memoriál J. Hamerníka“ začíná
v 9.00. Kilometráž tras: lyžařská turistika 8–15 km, pěší turistika 8–15
km. Více informací naleznete na:
www.kct.cz

w w w. r o d i n n e p a s y. c z
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MONARCHIE
PADLA,
ZVÍTĚZIL LEV

Je tomu sto let, co se naši předci dozvěděli tu úžasnou a neuvěřitelnou novinu – Rakousko padlo,
ať žije republika! Přijďte a nechte
na sebe dýchnout staré časy. Na
výstavě máte možnost spatřit
předměty spjaté se „zlatými časy
republiky“ v Chrudimi, výběr z dobové domácnosti či výstroje armády. Hlavní těžiště výstavy leží v počátcích státu, není opominuta ani
návštěva prezidenta Osvoboditele
v roce 1920 či krátkodobý pobyt
Edvarda Beneše v roce 1936 při
příležitosti velkého vojenského cvičení. Výstava je určena pro celou
rodinu. Každý si tu najde něco zajímavého. První republika v Chrudimi vás vítá. Těšíme se na vaši
návštěvu.

MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽ V JÍZDĚ NA
SANÍCH ROHATÝCH

Závodu se můžete zúčastnit
v sobotu 12. 1. 2019 od 13.00.
Mezinárodní soutěž v jízdě na saních rohatých se koná ve Skiareálu
Černá Voda v Orlickém Záhoří, jezdí se na saních, které Vám budou
zapůjčeny zdarma. Podrobnosti na
http://www.orlickezahori.eu/.

BĚŽKY A PĚŠÍ TURISTIKA

Běžky patří mezi jeden z nejzdravějších sportů, které můžete provozovat.
Tělo je zatížené rovnoměrně, takže pohybový aparát nijak netrpí. Když chcete
být sami a jen tak si užít zasněženou krajinu, můžete vyjet jako solitér. Zároveň
se tento druh sportu dá podniknout skupinově, takže vám společnost může
dělat rodina nebo parta kamarádů. Běžkování je úžasné také pro děti. Ty postavte na běžky nejdříve v 5–6 letech, když už se zvládnou odrazit i sklouznou.
Výlety na běžkách jsou určitým druhem pěší turistiky. Jestli milujete pěší túry,
je načase začít s běžkami, jakmile pokryje krajinu sněhová peřina. Nemusíte
čekat ve frontách na vlek – prostě vyrazíte po běžecké stopě, kam vás běžky
zavedou. (Zdroj: www.bezky.net)
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V POLOLETÍ KONĚ LETÍ

U příležitosti pololetních prázdnin zve Národní hřebčín Kladruby
nad Labem své příznivce na první
mimořádné prohlídky letošního
roku. Otevřen bude areál hřebčína v Kladrubech nad Labem i ve
Slatiňanech. V obou hřebčínech si
budou návštěvníci moct prohlédnout expozici historických kočárů
i hlavní stáje. V Kladrubech nad
Labem bude veřejnosti zpřístupněn
i zámek, jehož expozice je věnovaná především Františku Josefu
I. a Alžbětě Bavorské řečené Sissi.
Každý
dětský
návštěvník,
který se na pokladně prokáže
vysvědčením se samými jedničkami, obdrží za odměnu volnou
vstupenku na jeden prohlídkový
okruh. Víte, co všechno můžete
vyčíst z tabulek se jmény koní
a chtěli byste si vyrobit svou vlastní
tabulku? V Kladrubech nad Labem
bude pro malé i velké milovníky
koní připraven speciální program,
v rámci kterého se nejen dozví,
k čemu tabulky slouží, jaké informace obsahují i jak se tvoří, ale
budou si moct sami výrobu takové
tabulky vyzkoušet. Ve Slatiňanech
bude možné zkusit vyluštit soubor starokladrubských kvízů. Kdo
odhalí tajenku, může se těšit na
drobnou odměnu. Akce probíhá
od pátku 1. 2. 2019 do neděle
3. 2. 2019. Další informace na
adrese www.nhkladruby.cz.

KAM NA BĚŽKY V PARDUBICKÉM KRAJI:
HLINECKO-NOVOMĚSTSKO

V okolí Hlinska si přijdou na své také běžkaři, kteří se ve stopě mohou projet
až na Novoměstsko! Využijte skútrem upravované a nově značené běžecké stopy, které vedou na trase Hlinsko - Svratka (s možností odbočit v obci Ovčín do
Kameniček). Trasa je udržována pravidelně o víkendech a v případě příznivého
počasí také v ostatních dnech. Celkem je na Hlinecku upravováno přes 40 km
běžeckých tras. Trasy jsou vyznačené v zimní mapě, kterou si můžete vyzvednout v některém z turistických informačních center oblasti.

SVITAVSKO
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy

–
–
–
–
–

Javorník – Ostrý Kámen, celková délka: 13,6 km
bílý okruh – zimní běžecká trasa (2.8 km)
modrý okruh – zimní běžecká trasa (5.9 km)
červený okruh – zimní běžecká trasa (1.9 km)
zelený okruh – zimní běžecká trasa (3 km)

NA BĚŽKÁCH PŘES KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
– 2 DENNÍ

Dvoudenní přejezd nejvyššího pohoří Pardubického kraje a třetího nejvyššího pohoří České republiky. Východiskem je obec Dolní Morava – jedno z největších zimních rekreačních center Pardubického kraje. Po hřebeni se dostanete
kolem pramenu řeky Moravy na vrchol Králického Sněžníku (1423 m. n. m.).
Po přespání na polské chatě Schronisko pod Sněžníkem se pak vrátíte druhý
den do Dolní Moravy. 1.den: Dolní Morava – Slamník – Sušina – Stříbrnické
sedlo – Králický Sněžník – Schronisko Pod Sněžníkem. 2.den: Schronisko Pod
Sněžníkem – Malý Sněžník – Dolní Morava

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

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.

4

Pardubický kraj | 4/2018
NA BĚŽKÁCH MEZI ZEMSKOU BRANOU
A SUCHÝM VRCHEM

Víkendový pobyt s ubytováním v Českých Petrovicích, malém zimním rekreačním centru přímo na česko-polské hranici. Na běžkách se podíváte jak
k Zemské bráně – úchvatnému vstupu Divoké Orlice do českého vnitrozemí,
tak i na Suchý vrch se svými 998 m. n. m nejvyššímu vrcholu jižní části Orlických hor. Možnost rozšíření pobytů o sjezdové lyžování ve Ski areálu Baier
– České Petrovice.
1. den:
České Petrovice – Mladkov – Bouda – zelená trasa – Suchý vrch – žlutá trasa
Bouda – Mladkov – České Petrovice.

ZIMNÍ DĚTSKÁ
HERNA
V LITOMYŠLI

Oblíbená dětská herna. Nemůžete v zimě na hřiště? Nevadí,
přijďte si pohrát k nám. Volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu.
Možná na vás čeká překvapení!
Hernu můžete navštívit v Regionálním muzeu v Litomyšli a to:
Út–Pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00,
So–Ne 9.00–17.00

2. den:
České Petrovice – Čihák – Zemská brána – Pašerácká lávka – Zemská brána –
České Petrovice

Z BUKOVÉ HORY NA SUCHÝ VRCH

Jednodenní lyžařský výlet přes dva nejvyšší vrcholy Bukovohorské hornatiny – Bukovou horu (958 m. n. m.) a Suchý vrch (995 m. n. m.). Po celé trase
Vám nabízíme strojově upravenou stopu a několik možností občerstvení. Na
Suchém vrchu je možné vystoupat na 30 m vysokou rozhlednu. Výprachtice
(Převáží) – Buková hora – Červenovodské sedlo – Suchý vrch -> U třech pánů
– Jamné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – Čenkovice
Další tipy naleznete na webu:
http://www.tipnavylet.cz/lyzovani-a-hory/

MASOPUST

Masopust (lidově ostatky, fašank, morav. voračky, voráčí, končiny či obecně
karneva) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní
dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má
pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc
a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy.
Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek
nazývá maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy jako v českém
masopustu, například kobyla nebo medvěd. Jiný výklad původu masopustu
vychází z římského náboženství.
Na tradiční masopust se můžete přijít podívat 2. února do skanzenu Veselý
kopec. Máte chuť na čerstvou jitrničku, hřejivý loček domácí slivovice či čerstvě
upečený koláček? Pak si nenechte ujít další ročník „Masopustní obchůzky ve
Studnicích“, ukončený populárním porážením kobyly. Zveme i na „Masopust
v Chocni“, který se zde koná o příští sobotě. Pořádnou porci bujarého veselí
a nespoutané radosti přináší letošní „Masopustní jarmark v Chrudimi“, který
potěší i masopustní obchůzkou v provedení národopisného souboru Kohoutek.
Sousedskou atmosféru sdílnosti a vzájemné pospolitosti slibuje letošní „Maškarní průvod a veselice v Lanškrouně“. Mezi výčtem letošních veselic nalezneme i „Jablonský masopust“ s dětským maškarním rejem či „Karneval v Králíkách“ s lákavým podtitulem – Návrat do minulosti.
Další informace na www.atlasceska.cz.
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ČAROVÁNÍ
TEXTILEM A NITÍ

Výstava textilní výtvarnice Hany
Kozubové v Městské muzeu a galeri
ve Svitavách je malým zastavením
nejen v čase adventním a vánočním, ale také zamyšlením nad sebou samým, nad smyslem života…
Výstava má retrospektivní charakter, v muzeu najdeme díla autorky z období let 1996–2018. Návštěvníci se seznámí s různými textilními
technikami – ručně paličkovanou
krajkou, malbou na hedvábí, batikou, tkaním i aplikací na látce. Často jim dává možnost vzájemného
spojení a tím vznikne například
kompozice ručně paličkované krajky a batiky nebo spojení klasické
tapiserie s ručně paličkovanou krajkou. Má ráda rozmanité tóny barev
a nekonečnost čáry, důležitý je pro
ni detail. Umělecký textil kombinuje
také s jinými výtvarnými technikami
– svoje obrazy vytvořené ručně paličkovanou krajkou umísťuje na pozadí olejomalby, či malovaného hedvábí nebo lnu. Autorka vystavovala
na mnoha místech České republiky
a v zahraničí (Belgie, Španělsko,
Portugalsko, Francie…) a svým
dílem vyjadřuje svoje myšlenky
a vypráví jednotlivé příběhy obyčejného života. Na svitavské výstavě se ale můžete vrátit i zpět
do dětství nebo vzít s sebou děti
a vstoupit do kouzelného světa
fantazie a pohádek, kde vás budou
provázet originální loutky – pan
král, princezna, zbrojnoši, hoši uličníci či tajemné bytosti – vodník,
čarodějnice, čerti… Račte vstoupit!
Výstava trvá do konce ledna a více
podrobností naleznete na stránkách
www.muzeum.svitavy.cz.

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

PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO

41. ročník festivalu zahájí 11. března 2019 v Sukově síni Domu hudby
v Pardubicích Slavnostním zahajovacím koncertem PKF – Prague Philharmonia
s Radkem Baborákem v roli dirigenta a sólisty současně. Na dalších festivalových koncertech v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Heřmanově Městci,
Přelouči a v Sezemicích se představí Komorní filharmonie Pardubice, Hradišťan a Katta, operní soubor Divadla F. X. Šaldy Liberec, Český filharmonický
sbor Brno, Melody Makers Ondřeje Havelky, Barocco sempre giovane, Cappela
Mariana, Musica Bohemica Praha, Pavel Haas Quartet, Prague Cello Quartet,
Lobkowicz trio, pěvci Gabriela Beňačková, Simona Šaturová (Slovensko) a Petr
Nekoranec, skladatel a houslista Henning Kraggerud (Norsko), klavírista Lukáš Vondráček, varhaníci Emmanuel Arakélian (Francie), Kateřina Chroboková
a Michaela Káčerková, Marek Eben – umělecký přednes a další umělci. Celý
program a další informace o předprodeji naleznete na stránkách:
www.pardubickehudebnijaro.cz

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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