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Areál Gočárových mlýnů se
promění v kulturní centrum
Automatické kulturní mlýny by měly otevřít diskuzi o jejich dalším obsahu a využití
Pardubice – Budova Automatických mlýnů navržená
architektem Josefem Gočárem se otevře veřejnosti. Již
ve čtvrtek 30. května zde bude zahájen festival Automatické kulturní mlýny, který
potrvá až do 14. června. Otevřeno však nebude každý den.
Cílem festivalu je zahájit
diskuzi o dalším možném obsahu a využití Gočárových
mlýnů a o jejich potenciálu pro
město Pardubice.

Před 107 lety, 10. května 1906, se narodil
legendární konstruktér motocyklů Jawa
Staré Čívice – Na den přesně před 107 lety, tedy 10. května 1906,
se narodil v Starých Čívicích Josef Jozíf, dnes již legendární
konstruktér motocyklů JAWA, ke konci kariéry v letech 1964
až 1971 ředitel Výzkumně vývojového závodu Praha Strašnice
(VVZ Jawa), autor 44 patentů. Josef Jozíf stál u zrodu všeho,
co se v Jawě odehrálo. I díky němu byla značka Jawa známá
po celém světě. Vyučil se strojním zámečníkem a krátkou dobu pracoval ve Škodových závodech, ze kterých odešel pracovat do Jawy. Nastoupil 1. října 1930 a od začátku pracoval na vývoji dvoutaktního motoru. Jeho první prací byl motor – hvězdicový dvoutaktní tříválec se dvěma písty v každém válci na jedné společné klikové hřídeli. Zemřel roku 1985. (fa, wikipedia.org)

Soutěže Deníku
Máme pro vás dva lístky na exkluzivní
balet: Labutí jezero v pardubickém divadle

Inspirace k novému
využití budovy

„Prostřednictvím
několika
divadelních a tanečních představení, hudebních a výtvarných performancí, přednášek
a workshopů chceme inspirovat nové pohledy na možnosti
využití průmyslové architektury, která pozbyla svůj původní význam. Jejich nová
funkce ale musí být ekonomicky udržitelná a přinášet
městu užitek, jinak je zde riziko, že areál bude chátrat,“
konstatoval programový ředitel Divadla 29 a dramaturg
festivalu Zdeněk Závodný.
Gočárovy mlýny fungovaly
101 let, ale pak se provoz zastavil. Areál disponuje architektonickými kvalitami, které jsou v českém kontextu jedinečné, a navíc je situován v
blízkosti centra Pardubic. To

Stalo se před lety

GOČÁROVY MLÝNY v Pardubicích patří k nejvýznamnějším technickým památkám české architektury.
Po 101 letech provozu se zastavily a teď čekají na to, jaký bude jejich další osud. Foto: Deník/Luboš Jeníček
vše nabízí celou řadu možností pro jejich využití.
„Budova mlýnů je natolik
unikátní, že patří k významným technickým památkám
české architektury. Proto
jsme se rozhodli v ní realizovat multižánrový festival Automatické kulturní mlýny.
Tato akce tematizuje fenomén

průmyslového dědictví, podobně jako se o to zasloužily
projekty v Praze nebo Ostravě,“ sdělil ředitel Divadla 29.

lených nedostal. Teď tomu bude jinak. Připravili jsme řadu
akcí. Návštěvníci se mohou
těšit na koncert zpěvačky Lenky Dusilové či skupiny Mike
Parker's Unified Theory. Chybět nebudou přednášky či taneční vystoupení. Plánován je
i prohlídkový okruh areálu,“
dodal Zdeněk Závodný.
(iko)

Mlýnské brány se
otevřou veřejnosti

„Dříve se do mlýnů nikdo kromě zaměstnanců a pár vyvo-

ZASTUPITELÉ MUSELI NA ZASEDÁNÍ POSLEPU

Pardubice – Máme pro
vás dva lístky na exkluzivní představení!
Po padesáti letech bude k vidění v podání
skutečných
mistrů
světoznámý balet Labutí jezero! Milovníci
tohoto umění se mohou těšit na dnešní odpoledne. Ve Východočeském divadle Pardubice začíná představení od 17 hodin. V režii Vladimíra Nečase jej nastudovalo a
pod taktovkou dirigenta Milana Kaňáka uvede Severočeské divadlo Ústí nad Labem se zahraničními sólisty a orchestrem.
V hlavní roli Prince se představí držitel Ceny Thálie Vladimír
Gončarov. Nechte se unést nádherným baletním uměním a geniální hudbou P. I. Čajkovského a soutěžte s námi! Do dnešní desáté hodiny odpovězte na e-mail martina.vosahlova@denik.cz na
otázku: „V jakém městě najdete Severočeské divadlo?“. Přidejte své
jméno a příjmení, telefon a heslo „Labutí jezero“.
(pad)

Soutěžte o knihu anglického spisovatele,
filologa a univerzitního profesora
Pardubice – Knihkupectví Kosmas ve spolupráci s Deníkem
připravilo exkluzivní soutěž nejen o knihy, ale každý výherce
navíc obdrží i členskou kartu Klubu Kosmas s nastavenou desetiprocentní slevou a malý dárek pro radost. Pokud chcete vyhrát knihu známého spisovatele Tolkiena Hobit aneb Cesta tam
a zase zpátky, odpovězte do dnešní desáté hodiny na soutěžní
otázku: „Za historické městské jádro vděčí Pardubice Pernštejnům.
Víte, ve kterém roce a kdo Pardubice koupil?“. Správné odpovědi zasílejte dnes do 10 hodin na e-mail martina.vosahlova@denik.cz.
Připište jméno, příjmení, telefon (mobil) a heslo Kosmas. (pad)

Chcete získat zcela zdarma volný vstup
do Fitness studia La Fiesta! v Pardubicích?
Pardubice –
Chcete získat
volný vstup do
Fitness studia
La
Fiesta!,
které se nachází v ulici
17. listopadu?
Studio
nedávno v kongresovém sále
AFI
Paláce
pořádalo
úspěšnou akci Big Jumping Party III
ve skákání na
trampolínkách a nabízí kromě jumpingu také například zumbu, bodystyling, jógu, salsu či mama gym. Neváhejte a odpovězte do dnešní desáté hodiny dopolední na e-mailovou adresu
martina.vosahlova@denik.cz na otázku: „Co to je zumba?“. Přidejte jméno a příjmení, mobil a heslo La Fiesta!
(fa)
PŘIPRAVENI O ZRAK, nebo o nohy. Před posledním zasedáním pardubického zastupitelstva si někteří jeho členové na cestě do jednacího sálu mohli vyzkoušet, jaké to je žít s tělesným postižením. O výhodách a nevýhodách pohybu rozmlouvali ze stejné pozice
předseda České abilympijské asociace Jaromír Krpálek (vlevo) a pardubický radní Jan Němec (vpravo). Foto: Deník/Jiří Sejkora

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
V sobotním vydání Pardubického deníku si můžete mimo jiné přečíst také
to, jak pokračuje soutěž našeho listu s Vektor Wellness clubem.

Zaujalo nás
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Pardubice/Holice – Pro dětské domovy z Pardubic a Holic uspořádá už zítra zajímavou celodenní akci bývalý
svěřenec Pepík Markuš. „Je
mu přes třicet, stále se k nám
vrací, tentokrát s mnoha svými přáteli a programem. Zajistili i stravování na celý
den,“ uvedla ředitelka pardubického dětského domova
Zdenka Hrubešová. „Pro děti
a pracovníky obou dětských
domovů vytváří prostor pro
setkání, výměnu zkušeností a
vzájemnou podporu ve složité
společenské situaci,“ dodala
Zdenka Hrubešová.
(pad)
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Pomáhá domovu,
ze kterého vzešel

