
NENECHTE SI UJIT 
Vystavy na Pardubicku 
100 let od zalozeni spolku sberatelu 
a pratel exlibris je nazev vystavy, 
kterou pripravila univerzita Pardubi
ce. Knizni znacka, latinsky ex libris, je 
maly graficky listek, kde je krome vy
tvarneho motivu take jmeno nebo 
monogram osoby objednavatele. Dri
ve se ten to listek vlepoval do knih a 
oznacoval majitele, osobu nebo insti
tuci. Pocatkem 20. stoleti se exlibris 
stava predmetem sberatelstvi. Gal erie 
univerzity Pardubice nyni vystavi vy
ber z dila ceskych autonl s durazem 
na nektere starsi tvurce, na nez se za
pomina. Vystava je nejen ukazkou del 
z historie ceskeho exlibris dvacateho 
stoleti, ale zaroven take pfipominkou 
steho vyroci vzniku samostatneho 
statu. Zahajeni vystavy se uskutecni v 
patek v 17 hodin. Vystava potrva az do 
24.ledna. 

Vystava Pardubicke promeny ve 
Vychodoceskem muzeu v Pardubicich 
prinasi stolete ohlednuti s fad au je
dinecnych fotografii dokumentujicich 
historii konkretnich mist ad roku 1918 
az do dneska, ale take dobove mapy, 
plany, modely a filmy. Pro verejnost 
se otevrela zacatkem rijna v Malem 
gotickem sale zamku Pardubice. Vy
stava je otevrena do 27. ledna 2019, 
vstupne stoji 40 korun. 

Vystava Terakotova armada- Od
caz prvniho cisafe v Macho nove pa
;azi v Pardubicich nabidne pohled do 
HO bky prvniho cinskeho cisafe Cchi
ta S'-chuang-tiho, ktery dokazal 
jednotit Cinu a ukoncil tak obdobi 
haosu mezi vsemi cinskymi staty. 
~ho terakotova armada se oznacuie 

Z PARDUBICKYCH pro men, na
drazf 1958. Foto: archiv VCM 

jako ,osmy div sveta". Nedaleko mes
ta Si-an, kde byla objevena cisarska 
hro bka, se nachazi vice nez 8 tisic 
terakotovych soch s motivem vojaku 
ci koni s drevenymi povozy. v inter
aktivni vystave se dozvite zajimavosti 
0 zivote prvniho cinskeho cisafe, pro
hlednete si detailne propracovane 
hlinene vojaky a kane v zivotni veli
kosti. Vystava trva do 30.listopadu. 

Vystava s nazvem Orlicky dolu 
v dokumentech pripomene vychodni 
Cechy z obdobi vzniku republiky. Na
vstevnici bud au moci nahlednout na 
zajimave archivni dokumenty, ktere 
ukazuji prubeh udalosti bourliveho 
podzimu 1918, kdy vznikala Ceskoslo
venska republika, na uzemi vychod
nich Cech. Vystava bude k videni v 
prostorach Statniho okresniho archi
vu Pardubice na Belobranskem na
mesti az do 9_ nrnc:.:inro 
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Výstavy na Pardubicku 100 let od založení spolku sběratelů a přátel exlibris je název výstavy, kterou 
připravila univerzita Pardubice. Knižní značka, latinsky ex libris, je malý grafický lístek, kde je kromě 
výtvarného motivu také jméno nebo monogram osoby objednavatele. Dříve se tento lístek vlepoval do 
knih a označoval majitele, osobu nebo instituci. Počátkem 20. století se exlibris stává předmětem 
sběratelství. Galerie univerzity Pardubice nyní vystaví výběr z díla českých autorů s důrazem na 
některé starší tvůrce, na něž se zapomíná. Výstava je nejen ukázkou děl z historie českého exlibris 
dvacátého století, ale zároveň také připomínkou stého výročí vzniku samostatného státu. Zahájení 
výstavy se uskuteční v pátek v 17 hodin. Výstava potrvá až do 24. ledna. 
Výstava Pardubické proměny ve Východočeském muzeu v Pardubicích přináší stoleté ohlédnutí s 
řadou jedinečných fotografií dokumentujících historii konkrétních míst od roku 1918 až do dneška, ale 
také dobové mapy, plány, modely a filmy. Pro veřejnost se otevřela začátkem října v Malém gotickém 
sále zámku Pardubice. Výstava je otevřená do 27. ledna 2019, vstupné stojí 40 korun. 
Výstava Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře v Machoňově pasáži v Pardubicích nabídne 
pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchina Š'-chuang-tiho, který dokázal sjednotit Čínu a 
ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. 
Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“. Nedaleko města Si-an, kde byla objevena 
císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými 
povozy. V interaktivní výstavě se dozvíte zajímavosti o životě prvního čínského císaře, prohlédnete si 
detailně propracované hliněné vojáky a koně v životní velikosti. Výstava trvá do 30. listopadu. 
 
Výstava s názvem Orlíčky dolů 
 
v dokumentech připomene východní Čechy z období vzniku republiky. Návštěvníci budou moci 
nahlédnout na zajímavé archivní dokumenty, které ukazují průběh událostí bouřlivého podzimu 1918, 
kdy vznikala Československá republika, na území východních Čech. Výstava bude k vidění v 
prostorách Státního okresního archivu Pardubice na Bělobranském náměstí až do 9. prosince. 
 
Foto popis| Z PARDUBICKÝCH proměn, nádraží 1958. 
Foto autor| Foto: archiv VČM 
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