
Univerzita 
ptedstavila 
kouzla vedy 
Vcera mohli zajemci na 
Pernstynskem mimesti v Pardu
bicich vstoupit do sveta vedy a 
detailne prozkournat principy, 
na kterych funguji pfirodni ci 
technicke zakonitosti. Napi'iklad 
t9rny fakulty chemicko-technolo
gicke pardubicke univerzity 
pi'edvedli experiments kapal
n9rn dusikem, barevnou paletu 
bakterli nebo infracervene pa
prsky v akci. S dopravnimi speci
alisty si mohli mivstevnici vy
zkouset praci vypravciho nebo 
si postavit vlakovou cestu a fidit 
virtualne dopravu. Demonstrato
fi z fakulty filozoficke upozornili 
na poti'ebu relaxace a pfitomne 
navstevniky seznarnili s moznost
mi vyuziti malii'ske techniky en
kaustiky pro terapii. (tum) 

Foto: Radek Kalhous, MAFRA 



Zrcadlo odr3Zi amaterske umeni 
Zdenek Seiner 

cervnova cast pardubickych 
Mestskych slavnosti uz radu 
let vytvarf prostor pro ama
terske umenf. 

Vzdy v polovine cervna se 
otevfrajf pro vystoupenf vseho 
druhu ulice, namestf, pasaze, 
parky a pesf zona v centru Par
dubic. Letos Zrcadlo umenf za
cfna 14. cervna. 

Zrcadlo umeni 
je dukazem toho, 
ze i pres hekt icky 
zivotn i styl v nas 
zustavaji emoce 
Martin Charvat, primator 

,Zrcadlo umenf je dukazem 
toho, ze i pres hekticky zivotnf b 
styl pinY technick)'ch vymoZe- -~ 
nostf v mis ztistavajf emoce, cit ~ 

'"' pro barvy a tony, chuf sdeli t svuj 5 
pocit pohybem. To je zvhiSte dU- ~ 
lezite u detf, kterym vztah ~ 
k umeleckym disciplfm\m pre- ~ 
davajf jejich ucitele, lektol'i ci .~ 
trenefi. Za to jim pravem patff ~ 
velke podekovanf," zhodnotil ~ 
dulezitost tradicnfch cervnovych ~ '---"-L---'--"'""" 

slavnostf primator mesta Pardu
bic Martin Charvat (ANO). 

Mlade baletky sk/izej£ na tflde Minr tradicne aplaus. 

Jarnf cast mestskych slavnosti 
zacne tradicne, mesto vsak ceka i 
nekolik novinek. ,Ve ctvrtek 
14. cervna dopoledne zahajf Zrca-

dlo umenf oblfbene vypoustenf 
bal6nku na Pernstynskem na
mestf. Tomuto okamziku tradic
ne prihlfzejf stovky dychtivych 

detskych ocf, letos se vsichni na
vstevnfci mohou tesit na bal6nky 
v barvach trikol6ry jako pfipo
mfnku 100. vyrocf zalozenf re-

publiky. Na namestf hned pote 
pobavf nejen deli pardubicka 
skupina Mixle v Piksle. Neod
myslitelnou soub1stf festivalu je 

oblfbeny vedecko-technicky jar
mark pardubicke univerzity, deti 
se budou moci zapojit take do 
vytvarnych dflen," )aka na ctvr-

tecnf program namestek prima
Lora Jakub Rychtecky (CSSD). 

Tfida Miru 
centrem deni 

,Tesfm se, ze po roce znovu 
ocenfme pardubicke umelce, 
hlavne pak deti, jejichz nadsenf 
a elan podtrhnou vsechna jejich 
poctive natrenovana vystoupenf 
a dobijf nas pozitivnf energif," 
dodal namestek Rychtecky. 

V patck sc program prcsunc 
pfedevsfm na tffdu Mfru , kde se 
dopoledne uskutecnf vytvarna 
akce zamefena na prvorcpubli
kove umenf s nazvem Tvoffme 
na bulvaru . Ti'fda Mfru se v ten
to den take promenf v tanecnf 
parket a od rana do vecera se 
zde budou prezentovat pardu
bickc tanccnf soubory. 

,Hudba bude v patek znft z Ma
choiiovy pasaze a odpoledne take 
ze zamku ci z Tyrsovych sadti -
zamek ozijc hudbou (ncjcn dct
skych) peveckych sboru, u kavar
ny v sadech budou hrat hudebnfci 
z pardubicke konzervatofe Trio 
Random. Nenechte si ujft ani so
botnf koncerty na Pernstynskem 
namestf, kde zaznf hardrockove, 
jazzove, swingove i slapefacke hi
ty, ale take indierockove melodie 
ci hudba kombinujfcf rock a hip 
hop," jmenuje nektere z hudeb
nfch lahudek programu Milos 
Adamti, rcditcl pofadatclskcho 
Domu detf a mlactezc AI fa. 



Sefredaktorka 
Pardubickeho 
denfku Pavlfna 
Roztocilova 
doporucuje: 

VedeckY jarmark uprostfed mesta 
14.6.2018 

Ve ~ctvrtek se 
mu:zete v centru 
Pandubic vydat 

od 9 do 17 .hodin po sto
pach vedy a techniky, 
ponorit se do taju ve
deckych principii i kaz
dodennich veci. 
Vedecko-te[hnicky jar
mark porad.a na Pern
stynskem namesti Uni
verzita Pardubice a jeji 
partneri v r4amci jarni 
casti mestskych slav
nosti Zrcadlo umeni, 

ktere se konaji v ulicich 
Pardubic od 14. do 16. 
cervna. Na namesti vy
roste stanove mestecko, 
kde budou ukazky sveho 
vedeckeho badani na
vstevnikum zabavnou 
formou priblizovat tymy 
akademiku a vysoko
skolaku z jednotlivych 
fakult. Na vsechny ceka 
specialni celodenni 
popularne-naucny pro
gram piny zajimavosti, 
pouceni a zabavy. 



Univerzita představila kouzla vědy 
15.6.2018    Mladá fronta DNES    str. 19   Kraj Pardubický 

    (tum)    Univerzita Pardubice     

Včera mohli zájemci na Pernštýnském náměstí v Pardubicích vstoupit do světa vědy a detailně 
prozkoumat principy, na kterých fungují přírodní či technické zákonitosti. Například týmy fakulty 
chemicko-technologické pardubické univerzity předvedli experiment s kapalným dusíkem, 
barevnou paletu bakterií nebo infračervené paprsky v akci. S dopravními specialisty si mohli 
návštěvníci vyzkoušet práci výpravčího nebo si postavit vlakovou cestu a řídit virtuálně dopravu. 
Demonstrátoři z fakulty filozofické upozornili na potřebu relaxace a přítomné návštěvníky seznámili s 
možnostmi využití malířské techniky enkaustiky pro terapii. 
 
Foto autor| Foto: Radek Kalhous, MAFRA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

Zrcadlo odráží amatérské umění 
13.6.2018    Právo    str. 11   Severovýchodní Čechy 

    Zdeněk Seiner    Univerzita Pardubice     

Červnová část pardubických Městských slavností už řadu let vytváří prostor pro amatérské umění. 
 
Vždy v polovině června se otevírají pro vystoupení všeho druhu ulice, náměstí, pasáže, parky a pěší 
zóna v centru Pardubic. Letos Zrcadlo umění začíná 14. června. 
 „Zrcadlo umění je důkazem toho, že i přes hektický životní styl plný technických vymožeností v 
nás zůstávají emoce, cit pro barvy a tóny, chuť sdělit svůj pocit pohybem. To je zvláště důležité u dětí, 
kterým vztah k uměleckým disciplínám předávají jejich učitelé, lektoři či trenéři. Za to jim právem patří 
velké poděkování,“ zhodnotil důležitost tradičních červnových slavností primátor města Pardubic 
Martin Charvát (ANO). 
 Jarní část městských slavností začne tradičně, město však čeká i několik novinek. „Ve čtvrtek 
14. června dopoledne zahájí Zrcadlo umění oblíbené vypouštění balónků na Pernštýnském náměstí. 
Tomuto okamžiku tradičně přihlížejí stovky dychtivých dětských očí, letos se všichni návštěvníci 
mohou těšit na balónky v barvách trikolóry jako připomínku 100. výročí založení republiky. Na náměstí 
hned poté pobaví nejen děti pardubická skupina Mixle v Piksle. Neodmyslitelnou součástí festivalu je 
oblíbený vědecko-technický jarmark pardubické univerzity, děti se budou moci zapojit také do 
výtvarných dílen,“ láká na čtvrteční program náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). 
 
Třída Míru centrem dění 
 
„Těším se, že po roce znovu oceníme pardubické umělce, hlavně pak děti, jejichž nadšení a elán 
podtrhnou všechna jejich poctivě natrénovaná vystoupení a dobijí nás pozitivní energií,“ dodal 
náměstek Rychtecký. 
 V pátek se program přesune především na třídu Míru, kde se dopoledne uskuteční výtvarná 
akce zaměřená na prvorepublikové umění s názvem Tvoříme na bulváru. Třída Míru se v tento den 
také promění v taneční parket a od rána do večera se zde budou prezentovat pardubické taneční 
soubory. 
 „Hudba bude v pátek znít z Machoňovy pasáže a odpoledne také ze zámku či z Tyršových 
sadů – zámek ožije hudbou (nejen dětských) pěveckých sborů, u kavárny v sadech budou hrát 
hudebníci z pardubické konzervatoře Trio Random. Nenechte si ujít ani sobotní koncerty na 
Pernštýnském náměstí, kde zazní hardrockové, jazzové, swingové i šlapeťácké hity, ale také 
indierockové melodie či hudba kombinující rock a hip hop,“ jmenuje některé z hudebních lahůdek 
programu Miloš Adamů, ředitel pořadatelského Domu dětí a mládeže Alfa. 
 
Zrcadlo umění je důkazem toho, že i přes hektický životní styl v nás zůstávají emoce Martin Charvát, 
primátor 
 



Foto popis| Mladé baletky sklízejí na třídě Míru tradičně aplaus. 
Foto autor| Foto archiv Práva – Zdeněk Seiner 
 
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy 
 

Zrcadlo umění poznává nová místa. Ale začátek bude mít tradiční 
13.6.2018    ČRo - pardubice.cz    str. 0   Kultura 

        Univerzita Pardubice     

Vypouštění balónků znovu otevře jarní část městských slavností v Pardubicích. Letos taky odkáže na 
sté výročí vzniku Československa. Balónky budou v trikolóře. 
 
Festival Zrcadlo umění začíná ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. „Z těch tradičních akcí bude hned 
první den Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice, výtvarné dílny a zahraje kapela Mixle v 
Piksle,“ nastiňuje Martin Karas z pardubického magistrátu. 
 
Opravy paradoxně festival přesouvají na nová místa. „Divadelní rej se kvůli rekonstrukci Příhrádku 
dostane na dvorek u galerie Art Space NOV. Ukáže se tam seskupení improvizační skupiny Paleťáci a 
divadlo Exil s hrou Zakázané uvolnění. A třeba Pardubický skřivan se konal v budově radnice, ale tato 
pěvecká soutěž bude tentokrát v Lonkově ulici, v tamní základní umělecké škole.“ 
 
Tvoříme na bulváru 
 
V pátek se program Zrcadla umění podívá na třídu Míru. Dopoledne patří výtvarné akci zaměřené na 
prvorepublikové umění. Taky se tam budou celý den ukazovat pardubické taneční soubory. K tomu 
bude znít hudba z Machoňovy pasáže, ze zámku anebo z Tyršových sadů, kde zahrají hudebníci z 
pardubické konzervatoře. 
 
 
URL| http://pardubice.rozhlas.cz/zrcadlo-um...a-ale-zacatek-bude-mit-tradicni-7447571 
 

Tipy deníku 
12.6.2018    Pardubický deník    str. 3   Pardubicko a okolí 

    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje: 
Vědecký jarmark uprostřed města 
 
14. 6. 2018 
 
Ve čtvrtek se můžete v centru Pardubic vydat od 9 do 17 hodin po stopách vědy a techniky, ponořit se 
do tajů vědeckých principů i každodenních věcí. 
Vědecko-technický jarmark pořádá na Pernštýnském náměstí Univerzita Pardubice a její partneři v 
rámci jarní části městských slavností Zrcadlo umění, které se konají v ulicích Pardubic od 14. do 16. 
června. Na náměstí vyroste stanové městečko, kde budou ukázky svého vědeckého bádání 
návštěvníkům zábavnou formou přibližovat týmy akademiků a vysokoškoláků z jednotlivých fakult. Na 
všechny čeká speciální celodenní populárně-naučný program plný zajímavostí, poučení a zábavy. 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 
 

http://pardubice.rozhlas.cz/zrcadlo-umeni-poznava-nova-mista-ale-zacatek-bude-mit-tradicni-7447571


Centrum Pardubic bude ve čtvrtek patřit vědě a technice 
12.6.2018    pardubicky.denik.cz    str. 0   Moje Pardubicko 

    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Pardubice - Po stopách vědy a techniky se můžete vydat ve čtvrtek v centru Pardubic. Od 9 do 17 
hodin se na Pernštýnském náměstí koná Vědecko-technický jarmark, pořádá ho Univerzita 
Pardubice a její partneři v rámci jarní části městských slavností Zrcadlo umění. 
 
"Na náměstí ve čtvrtek vyroste stanové městečko s demonstračními stanovišti. Zde budou své ukázky 
vědeckého bádání a techniky návštěvníkům zábavnou formou přibližovat týmy akademiků a 
vysokoškoláků z jednotlivých fakult univerzity. 
Ukázky napříč obory 
„Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější pokusy. Týmy fakulty chemicko-technologická například 
předvedou experiment s kapalným dusíkem, barevnou paletu bakterií nebo infračervené paprsky v 
akci. S fakultou zdravotnických studií se seznámí s modelem srdce a jeho funkcemi a budou si moci 
vyzkoušet resuscitaci v praxi. Kdo má blíže k dopravě, neměl by vynechat trenažér řízení tiráku a 
detekci tloušťky laku na plechu auta, která pomůže při zjištění, zda bylo auto přelakováno. Tyto a další 
ukázky si připravila Dopravní fakulta Jana Pernera,“ popsala Iva Svobodová, koordinátorka vědecko-
technického jarmarku z oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice. 
Na dalších stanovištích představí další fakulty zajímavosti ze světa vědy a techniky. Fakulta 
ekonomicko-správní přenese návštěvníky jarmarku za pomoci dronů do ptačí perspektivy. Dostane se 
jim vysvětlení, jak drony pracují, a seznámí se s ukázkami leteckých snímků a map jimi pořízenými. 
Fakulta elektrotechniky a informatiky zase všechny přítomné vtáhne za pomoci virtuální reality do 
světa fantazie a her. 
„S dopravními specialisty si budou moci návštěvníci vyzkoušet práci výpravčího nebo si postavit 
vlakovou cestu a řídit virtuálně dopravu. Demonstrátoři z fakulty filozofické upozorní na potřebu 
relaxace a přítomné návštěvníky seznámí s možnostmi využití malířské techniky enkaustiky pro 
terapii. Z Litomyšle přijede tým fakulty restaurování, aby převedl, jakými technikami se ‚zachraňuje‘ 
papír,“ dodala Iva Svobodová. 
Přidají se i střední školy 
K univerzitě se připojuje se svými ukázkami i pět pardubických středních škol - předvedou se v 
oblastech elektrotechniky, chemie, zdravotnictví, robotiky, fyziky a potravinářství. Na Pernštýnském 
náměstí nebudou ve čtvrtek chybět ani zástupci Hvězdárny barona Artura Krause s dalekohledem, 
interaktivní soutěže a výtvarná dílna. Program vědeckého dne nabízí školám i netradiční exkurze do 
cvičného mlýna střední průmyslové školy potravinářské, komentované procházky po historickém 
centru města, návštěvy expozic a výstav Východočeského muzea na zámku a exkurzi do 
Východočeského divadla." 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...ek-patrit-vede-a-technice-20180612.html 
 

Pardubice se znovu stanou zrcadlem amatérského umění 
12.6.2018    parlamentnilisty.cz    str. 0    

    PV    Univerzita Pardubice     

V polovině června dostane v centru Pardubic znovu prostor amatérská kultura našeho města. Jarní 
část městských slavností s názvem Zrcadlo umění tradičně představí nadšené jednotlivce i soubory a 
potěší věrné diváky i náhodné kolemjdoucí. Město nabídne řadu osvědčených i nových prostor k 
prezentaci umění tanečního, divadelního, hudebního i výtvarného! 
 
 „Zrcadlo umění je důkazem toho, že i přes hektický životní styl plný technických vymožeností v 
nás zůstávají emoce, cit pro barvy a tóny, chuť sdělit svůj pocit pohybem. To je zvláště důležité u dětí, 
kterým vztah k uměleckým disciplínám předávají jejich učitelé, lektoři či trenéři. Za to jim právem paří 
velké poděkování,“ zhodnotil důležitost jarních slavností primátor města Pardubic Martin Charvát. 
Jarní část městských slavností začne tradičně, město však čeká i několik novinek. „Ve čtvrtek 14. 
června dopoledne zahájí Zrcadlo umění oblíbené vypouštění balónků na Pernštýnském náměstí. 
Tomuto okamžiku tradičně přihlížejí stovky dychtivých dětských očí, letos se všichni návštěvníci 

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/centrum-pardubic-bude-ve-ctvrtek-patrit-vede-a-technice-20180612.html


mohou těšit na balónky v barvách trikolóry jako připomínku 100. výročí založení republiky. Na náměstí 
hned poté pobaví nejen děti pardubická skupina Mixle v Piksle. Neodmyslitelnou součástí festivalu je 
oblíbený vědecko- technický jarmark pardubické univerzity, děti se budou moci zapojit také do 
výtvarných dílen,“ láká na čtvrteční program náměstek primátora Jakub Rychtecký. „Těším se, že po 
roce znovu oceníme pardubické umělce, hlavně pak děti, jejichž nadšení a elán podtrhnou všechna 
jejich poctivě natrénovaná vystoupení a dobijí nás pozitivní energií,“ dodal náměstek Rychtecký. V 
pátek se program přesune především na třídu Míru, kde se dopoledne uskuteční výtvarná akce 
zaměřená na prvorepublikové umění s názvem Tvoříme na bulváru. Třída Míru se v tento den také 
promění v taneční parket a od rána do večera se zde budou prezentovat pardubické taneční soubory. 
„Hudba bude v pátek znít z Machoňovy pasáže, a odpoledne také ze zámku či z Tyršových sadů – 
zámek ožije hudbou (nejen dětských) pěveckých sborů, u kavárny v sadech budou hrát hudebníci z 
pardubické konzervatoře Trio Random. Nenechte si ujít ani sobotní koncerty na Pernštýnském 
náměstí, kde zazní hardrockové, jazzové, swingové i šlapeťácké hity, ale také indierockové melodie či 
hudba kombinující rock a hip-hop,“ jmenuje některé z hudebních lahůdek programu Miloš Adamů, 
ředitel pořadatelského Domu dětí a mládeže Alfa. Užijte si rozmanitost umění společně s námi! 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/politik...eni-539773?utm_source=nm&utm_medium=xml 
 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Pardubice-se-znovu-stanou-zrcadlem-amaterskeho-umeni-539773?utm_source=nm&utm_medium=xml
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