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Krajské město hostilo vědecký jarmark N1
TISK , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (sk) , Vytištěno: 138 523 , Prodáno: 113 539 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země:
Česko , Rubrika: Kraj Pardubický
...náměstí patřilo včera setkání s vědou. Vědecko-technický jarmark pořádala Univerzita  Pardubice  s partnery v rámci
městských slavností. Speciální celodenní populárně-naučný program na Pernštýnském náměstí nabídl ukázky z vědeckého
bádání pardubických akademiků. Dívky si tak vyzkoušely, jak fungují...

 

Krajské město hostilo vědecký jarmark N1
TISK , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (sk) , Vytištěno: 138 523 , Prodáno: 113 539 , Rubrika: Kraj Pardubický , Země:
Česko
Pernštýnské náměstí patřilo včera setkání s vědou. Vědecko-technický jarmark pořádala Univerzita  Pardubice  s partnery v
rámci městských slavností. Speciální celodenní populárně-naučný program na Pernštýnském náměstí nabídl ukázky z
vědeckého bádání pardubických akademiků. Dívky si tak vyzkoušely, jak fungují hasicí přístroje, což vzbudilo nečekaný údiv.
Vysokoškoláci zábavnou formou a interaktivními pokusy seznámili zájemce s vědeckými disciplínami, které se prolínají všemi
sedmi fakultami. K univerzitě  se připojily i čtyři pardubické  střední školy s ukázkami elektrotechniky, chemie, fyziky a
potravinářství. Lidé měli možnost pohlédnout do dalekohledu z Hvězdárny barona Artura Krause nebo si vyrazit na netradiční
exkurzi do cvičného mlýna SPŠ potravinářství a služeb, Východočeského divadla a expozic Východočeského muzea na zámku.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor:   Foto: Michal Klíma
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Vědecko-technický jarmark N1
TISK , Datum: 13.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (sk) , Vytištěno: 138 523 , Prodáno: 113 539 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země:
Česko , Rubrika: Kraj Pardubický
...celodenní populárně-naučný program nabídne dnes od devíti do 17 hodin na Pernštýnském náměstí Vědecko- technický
jarmark, který pořádá Univerzita  Pardubice  se svými partnery. Vysokoškoláci zábavnou formou a interaktivními pokusy
seznámí zájemce s vědeckými disciplínami, které se prolínají všemi...

 

Vědecko-technický jarmark N1
TISK , Datum: 13.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (sk) , Vytištěno: 138 523 , Prodáno: 113 539 , Rubrika: Kraj Pardubický , Země:
Česko
Pardubice 

Speciální celodenní populárně-naučný program nabídne dnes od devíti do 17 hodin na Pernštýnském náměstí Vědecko-
technický jarmark, který pořádá Univerzita  Pardubice  se svými partnery. Vysokoškoláci zábavnou formou a interaktivními
pokusy seznámí zájemce s vědeckými disciplínami, které se prolínají všemi sedmi fakultami univerzity. „Nabídneme atraktivní
pokusy, chemické experimenty, dopravní stavebnice i elektrotechnické hrátky. Zájemci si vyzkouší finanční gramotnost, práci
archeologa, vyrazí si historickou minci, seznámí se s restaurátorskými technikami a dozví se více o stavbě lidské kostry,“
uvedla Iva Svobodová, koordinátorka Vědecko-technického jarmarku z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity
Pardubice .

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Celodenní jarmark vědy a techniky N1
TISK , Datum: 12.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pro) , Vytištěno: 3 120 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko ,
Rubrika: Pardubicko/Pardubický kraj
...čtvrtek vyroste na Pernštýnském náměstí v Pardubicích stanové městečko s lákavými ukázkami z vědy a techniky. Týmy
akademiků a vysokoškoláků z Univerzity  Pardubice  budou seznamovat návštěvníky s výsledky vědeckého bádání, s
chemickými, fyzikálním principy, s ukázkami z oblasti historie, ekonomiky....

 

Celodenní jarmark vědy a techniky N1
TISK , Datum: 12.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pro) , Vytištěno: 3 120 , Rubrika: Pardubicko/Pardubický kraj , Země: Česko
13. června Ve čtvrtek vyroste na Pernštýnském náměstí v Pardubicích stanové městečko s lákavými ukázkami z vědy a
techniky. Týmy akademiků a vysokoškoláků z Univerzity  Pardubice  budou seznamovat návštěvníky s výsledky vědeckého
bádání, s chemickými, fyzikálním principy, s ukázkami z oblasti historie, ekonomiky. Na všechny čeká speciální celodenní
populárně-naučný program plný zajímavostí, poučení a zábavy. Budou připraveny chemické experimenty, dopravní stavebnice,
virtuální realita. Zájemci si vyzkouší finanční gramotnost, práci archeologa, vyrazí si historickou minci, seznámí se s
restaurátorskými technikami a dozví se o stavbě lidské kostry. K univerzitě  se připojují i čtyři pardubické  střední školy se
svými ukázkami elektrotechniky, chemie, fyziky a potravinářství. Vědecko-technický jarmark začne v 9 hodin a potrvá do 17
hodin.

Region vydání: Východní Čechy
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1.2. Krajské město hostilo vědecký  jar mar k  

Krajské město hostilo vědecký jarmark N1  
TISK , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (sk) , Vytištěno: 138 523 , 
Prodáno: 113 539 , Rubrika: Kraj Pardubický , Země: Česko 

Pernštýnské náměstí patřilo včera setkání s vědou. Vědecko-technický jarmark pořádala 
Univerzita Pardubice s partnery v rámci městských slavností. Speciální celodenní populárně-
naučný program na Pernštýnském náměstí nabídl ukázky z vědeckého bádání pardubických 
akademiků. Dívky si tak vyzkoušely, jak fungují hasicí přístroje, což vzbudilo nečekaný údiv. 
Vysokoškoláci zábavnou formou a interaktivními pokusy seznámili zájemce s vědeckými 
disciplínami, které se prolínají všemi sedmi fakultami. K univerzitě se připojily i čtyři pardubické 
střední školy s ukázkami elektrotechniky, chemie, fyziky a potravinářství. Lidé měli možnost 
pohlédnout do dalekohledu z Hvězdárny barona Artura Krause nebo si vyrazit na netradiční 
exkurzi do cvičného mlýna SPŠ potravinářství a služeb, Východočeského divadla a expozic 
Východočeského muzea na zámku.  

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

Foto autor:   Foto: Michal Klíma 
 
1.5. Vědecko-technický j ar mar k  

Vědecko-technický jarmark N1  
TISK , Datum: 13.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (sk) , Vytištěno: 138 523 , 
Prodáno: 113 539 , Rubrika: Kraj Pardubický , Země: Česko 

Pardubice  
 
Speciální celodenní populárně-naučný program nabídne dnes od devíti do 17 hodin na 
Pernštýnském náměstí Vědecko- technický jarmark, který pořádá Univerzita Pardubice se svými 
partnery. Vysokoškoláci zábavnou formou a interaktivními pokusy seznámí zájemce s vědeckými 
disciplínami, které se prolínají všemi sedmi fakultami univerzity. „Nabídneme atraktivní pokusy, 
chemické experimenty, dopravní stavebnice i elektrotechnické hrátky. Zájemci si vyzkouší 
finanční gramotnost, práci archeologa, vyrazí si historickou minci, seznámí se s restaurátorskými 
technikami a dozví se více o stavbě lidské kostry,“ uvedla Iva Svobodová, koordinátorka 
Vědecko-technického jarmarku z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.  

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 
1.4. C elodenní jar mar k vědy a techni ky  

Celodenní jarmark vědy a techniky N1  
TISK , Datum: 12.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (pro) , Vytištěno: 3 120 , Rubrika: 
Pardubicko/Pardubický kraj , Země: Česko 

13. června Ve čtvrtek vyroste na Pernštýnském náměstí v Pardubicích stanové městečko s 
lákavými ukázkami z vědy a techniky. Týmy akademiků a vysokoškoláků z Univerzity Pardubice 
budou seznamovat návštěvníky s výsledky vědeckého bádání, s chemickými, fyzikálním principy, 
s ukázkami z oblasti historie, ekonomiky. Na všechny čeká speciální celodenní populárně-naučný 
program plný zajímavostí, poučení a zábavy. Budou připraveny chemické experimenty, dopravní 
stavebnice, virtuální realita. Zájemci si vyzkouší finanční gramotnost, práci archeologa, vyrazí si 
historickou minci, seznámí se s restaurátorskými technikami a dozví se o stavbě lidské kostry. K 
univerzitě se připojují i čtyři pardubické střední školy se svými ukázkami elektrotechniky, chemie, 
fyziky a potravinářství. Vědecko-technický jarmark začne v 9 hodin a potrvá do 17 hodin.  

Region vydání: Východní Čechy 
 
1.8. Místo bal ónků bubli ny. Zrcadlo umění nechce zatěžovat přírodu  

Místo balónků bubliny. Zrcadlo umění nechce zatěžovat přírodu N1 URL  
WEB , Datum: 11.06.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Jiří Macek , Návštěvnost: 2 643 856 

Jarní část městských slavností v Pardubicích nabídne tradiční akce na netradičních místech. Jiný 
tentokrát bude i samotný začátek. Přehlídka potrvá od čtvrtka 13. do soboty 15. června.  
 



Zahájení festivalu uvidí ve čtvrtek od 10 hodin Pernštýnské náměstí. Obejde se to bez vypouštění 
balónků. „Z mnoha důvodů jsme se rozhodli pro změnu. S balónky nebyla až taková zábava. 
Navíc nechceme zbytečně zatěžovat přírodu dalšími plasty. Dětem tedy rozdáme bublifuky a při 
zahájení vypustíme bubliny,“ říká za organizátory Jana Fiedlerová.  
Univerzita, film a hudba  
Hned první den Zrcadla umění nabídne Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice. Zahraje 
dětská kapela Pískomil se vrací. Tradičně se chystá přehlídka Pardubický skřivan, tentokrát v 
Základní umělecké škole Pardubice-Polabiny v Lonkově ulici.  
„Večer krásných smyčců se přesouvá do Kulturního domu Hronovická, protože nám chybí 
rekonstruované prostory zámku a Příhrádku. Součástí je i divadelnická část, kde využíváme 
prostor na Dvorku Štěpána Bartoše. Improshow sehrají Paleťáci. Se Zázračným cvičením se 
představí Divadlo Exil.“  
Čtvrtek podle Fiedlerové završí na Pernštýnském náměstí beseda s herečkou Bárou Seidlovou a 
režisérem Karlem Smyczkem následovaná promítáním pohádky Lotrando a Zubejda. 
„Spolupracujeme s Kinematografem bratří Čadíků. Na místě bude už od dopoledne stát filmová 
maringotka s vystavenými starými filmovými stroji.“  
Montujeme na bulváru  
V pátek se hlavní dění Zrcadla umění přesune na třídu Míru. Do 13 hodin tam proto nepojede 
MHD. Během workshopu s výtvarnicí Nikolou Březinovou děti přetvoří vraky kol na různé objekty. 
Následně budou na místě vystavené.  
„Přidá se taneční vystoupení folklorní skupiny Radost anebo Vem Camara capoeira Pardubice. V 
Machoňově pasáži vystoupí Crazy Saxophones pod vedením Pavla Merty a nevidomý muzikant 
ze Základní školy a Praktické školy Svítání Pavel Diblík. Posezení v Tyršových sadech zpříjemní 
studenti pardubické konzervatoře,“ pokračuje Fiedlerová.  
Na Pernštýnském náměstí se pak můžete těšit na folkovou skupinu Pouta. V Automatických 
mlýnech vyroste mobilní dopravní hřiště ve spolupráci se Střední školou automobilní v Holicích a 
s pardubickou městskou policií.  
Sobota s muzikou  
Poslední festivalový den na pódium na náměstí pozve známé kapely jako JK Band, The May 
Revolution anebo Hlavou dolů, případně Kalkata Band.  
Město Pardubice na pořádání spolupracuje s DDM Alfa Pardubice, Základní uměleckou školou 
Polabiny v Lonkově ulici, Univerzitou Pardubice a dalšími partnery. Skládačka s podrobným 
programem je k dispozici v informačním centru.  
 
Barevné nafukovací balonky se už letos v Pardubicích pouštět nebudou.  

 
 
1.4. Ti py deníku  

Tipy deníku N1  
TISK , Datum: 08.06.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 55 , Autor: (pro) , Vytištěno: 3 120 , Rubrika: Příloha - 
Deník Extra/Pardubicko a okolí , Země: Česko 

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje  
 
Vědecko-technický jarmark  
 
13. června Ve čtvrtek 13. června vyroste na Pernštýnském náměstí v Pardubicích stanové 
městečko s lákavými ukázkami z vědy a techniky. Týmy akademiků a vysokoškoláků z Univerzity 
Pardubice budou seznamovat návštěvníky s výsledky vědeckého bádání, s chemickými, 
fyzikálním principy, s ukázkami z oblasti historie, ekonomiky. Na všechny čeká speciální 
celodenní populárně-naučný program plný zajímavostí, poučení a zábavy. Budou připraveny 
chemické experimenty, dopravní stavebnice, virtuální realita. Zájemci si vyzkouší si finanční 
gramotnost, práci archeologa, vyrazí si historickou minci, seznámí se s restaurátorskými 
technikami a dozví se o stavbě lidské kostry. K univerzitě se připojují i čtyři pardubické střední 
školy se svými ukázkami elektrotechniky, chemie, fyziky a potravinářství. Vědeckotechnický 
jarmark začne v 9 hodin a potrvá do 17 hodin.  



 
Goethovo Spříznění volbou  
 
8. a 9. června Ve dnech 8. a 9. června má ve Východočeském divadle v Pardubicích premiéru 
hra Spříznění volbou, dramatický milostný příběh podle stejnojmenného románu německého 
autora Johanna Wolfganga Goetha. „Nic není pro žádný vztah tak osudné, jako příchod někoho 
třetího,“ říká na počátku románu jedna z jeho hlavních postav. Eduard a Charlotta dopustí 
příchod hned dvou „třetích“. Zprvu žili na zámku jen jeden pro druhého, pak Eduard pozve přítele 
setníka a Charlotta k sobě vezme neteř... Hlavní role ztvární Petra Janečková, Josef Pejchal, 
Anna Plášková a Josef Láska.  

Region vydání: Východní Čechy 
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