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S certifikovanými výrobci se můžete setkat osobr-rě při mnoha akcích pořáclaných v r. 2018 rra úzenlíŽelenlohorského regionu
a Chrudirnska. Dále je můžete sami kontaktovat dle informací uvedených v katalogu výrobků.
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Svatoiánský
iarmark
Dovolujeme si vás pozvat nir Svato-
jánský jarrnark, který se uskuteční dne

23. června 2018 na Chittussiho rrárněs-

tí v Ronově nad Doubravou.

Od 13 hodin je zahájení trhrr s regionái-

nírni výrobky a dětské hudební předsta-

verrí. Násleclně vystoupí mistryně Ev-
ropy. mažoretky Rondo.

Program bude pokračovat předsiave-

nírrr ochotnického divadla. Celé odpo-

1edne uzavře taneční zábava se skupi-

nou starý Klády.
V palku proběhne výstitva fotcrglzrfií

k 40. narozeninám místní mateřské ško-

ly a 1 10. výročí založení ronovského

parku a také putovní výstava ,,Cestami
proněn". Pro děti je připraven skákací
hrad a tvořivé dílničky.
V průběhu dne bude zajištěno bohaté

občerstvení v podobě rybích specialit,

pochoutek z grilu a chmelového rnoku.

Po celý den vstup zdarma.

FESTIVAt cHUTí, vŮrvÍ n ŘennEsEL
llžpotŘrrí NA pARDuBlcKÉtu zÁruru

V sobotu l8. srpna 2018 se na Festiva-

lu chutí, vůrrí a řernesel předstal,í drži-
telé značek regionálních produktťr.

Producenti. výrobci i řemesiníci předve-

dou na lěstivalu to rrejlepší ze své úrody
a dílny. Prezentovat budou nejen sebe,

ale i své značky regionálních produk-

tů - Kraj Pernštejnťr, Železné hory,
Polabí. Orlické hory a Krkonoše. Těšit

se můžete na bohatou nabídku regio,
nálních specialit, ochutnávky i ukázky
zrr-rčnosti. Zajímavosti o značce regi-
onálních produktů i prclducentech se

dozvíte v ránci stánkových workslropů.

Kultulní program pro letošní ročník
připravil pořadatel festivalu spolek Par-
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dubicko - perníkové srdce Čech. Těšit

se nlťtžete na koncerty ve folkovém

stylu, ale také na osvěžující klezmer

a balkánskou hudbu. Chybět nebude

ani divadelní inlprovizace, která zarrr-

čeně návštěr,nfty pobaví.

Novinky k í'estivalu i podrobnosti

k programu siedujte na í'acebooku

@ToPardubicko a také na webu www.

TOPardubicko.cz.
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ARZ spustila nový por
a obchodů s regionálnír

Určitě by na něm nerněl cl
nální produkt. Postrdte sar

NIK.cz nabízí právě v

všíu pŘírEžITos,
DOBRÝ oBCHoD!Zcl;
vytvořit profil vašeho re5

duktu, ir získáte tak prostt
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