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KALENDÁŘ AKCÍ 2019

Turistická oblast Pardubicko – Perníkové 
srdce Čech je destinace mladá, která 
si povědomí mezi návštěvníky teprve 
trpělivě buduje. Jsme proto rádi, že jste 
se její jedinečnost rozhodli poznat i vy.

Celý region je neodmyslitelně spjat se 
starobylým rodem pánů z Pernštejna, 
kteří v období raného novověku 
proslavili Pardubicko vybudováním 
obří rybniční soustavy. Jejich jméno se 
dodnes prolíná přírodními i kulturními 
památkami oblasti. Město Pardubice si 
můžete projít po naučné stezce Viléma  
z Pernštejna.

Historie veskrze nedávná je zastoupena 
událostmi druhé světové války a spojena 
s operací Silver A, po jejíchž stopách 
se můžete Pardubicemi také vydat 
naučnou stezkou. V této souvislosti 
nezapomeňme uvést lokalitu Zámeček 
s památníkem obětem heydrichiády.

Tím nejtypičtějším a určitě nejchutněj-
ším, co můžete na Pardubicku ochutnat, 
je bezesporu náš věhlasný perník. Dobrou 
chuť.

Rozmanité Pardubicko

Hrad Kunětická hora 
Výletní loď Arnošt z Pardubic

Pardubicko je místem, které žije 
bohatou nabídkou kulturních, 
sportovních a společenských akcí. 
Velmi nás těší, že jste si pro výběr 
ideální akce zvolili právě náš 
příruční kalendář. Najdete v něm 
akce, které se konají na Pardubicku 
během letních prázdnin 2019. 
Rozptyl připravených událostí je 
skutečně široký a my věříme, že 
si z pestré nabídky vyberete to 
pravé.

Doufáme, že si čas strávený  
u nás užijete naplno  
a budete se i v budoucnu  
na Pardubicko rádi vracet.

Poznat Pardubicko znamená 
Pardubicko zažít!



ČERVENEC

ČERVENEC NAPLNĚNÍ - Sochařský festival Pardubice
Sochy ve veřejném prostoru města
Místo konání: Pardubice, rozličné lokace 
města 
Termín konání: červenec – říjen
www.gmpardubice.cz

Sculpture line
Mezinárodní sochařský festival v ulicích města
Místo konání: různá místa Pardubic
Termín konání: červen – říjen
www.sculptureline.cz

Závody spřežení
Kvalifikace na Zlatou podkovu, Cena hejtmana 
Pardubického kraje
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Termín konání: 6. – 7. 7. 
www.zavodistepardubice.cz

Výstava Josef Vojtěch Hellich a Božena Němcová
Výstava o životě malíře u příležitosti  
140. výročí jeho úmrtí 
Místo konání: Zámek Choltice
Termín konání: 6. 7. – 1. 9. 
www.choltice.cz

5. gulášiáda
Soutěž ve vaření guláše v kotlíku  
na otevřeném ohni, následné ochutnávky
Místo konání: letní parket Strašov
Termín konání: 6. 7. 
www.oustrasov.estranky.cz

Bohdanečské kulturní léto 
Nabité lázeňské léto – prohlídky lázní, 
promenádní koncerty a mnoho dalšího
Místo konání: Lázně Bohdaneč
Termín konání: 7. 7. – 8 .9.
www.llb.cz/planovane-akce

Bohdanečské kulturní léto 
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Czech Open
Letní všestrannost

Czech Open
30. ročník největšího mezinárodního  
festivalu šachu a her
Místo konání: ČSOB Pojišťovna arena 
Pardubice
Termín konání: 11. – 28. 7. 
www.czechopen.net

LÉTOFEST
Letní festivalová tour – známé kapely a bohatý 
doprovodný program
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Termín konání: 12. – 13. 7. 
www.letofest.cz

Svojšický 5boj
12. ročník klání trojic v pěti disciplínách
Termín konání: 13. 7. 
Místo konání: Svojšice
www.obecsvojsice.cz

Král na hradě
Návštěva krále Vladislava Jagellonského  
na Kunětické hoře
Místo konání: Kunětická hora
Termín konání: 14. 7.
www.hrad-kunetickahora.cz 

Festival České hrady CZ 
Oblíbený letní hudební festival opět zavítá 
pod Kunětickou horu
Místo konání: hrad Kunětická hora
Termín konání: 19. – 20. 7. 
www.hrad-kunetickahora.cz

Letní všestrannost
Dostihový den na závodišti
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Termín konání: 19. – 21. 7. 
www.zavodistepardubice.cz

Magdalénská pouť
Tradiční Magdalénská mše, komentované 
prohlídky města a kostela, trhy
Místo konání: náměstí Lázně Bohdaneč
Termín konání: 20. 7.
www.lazne.bohdanec.cz

VI. Letecký den
Šestý ročník sletu motorových rogal a lehkých 
letadel na letišti Chvojenec
Místo konání: Chvojenec 
Termín konání: 20. 7.
www.chvojenec.cz

Staré pecky a fláky 
Pravé a nefalšované retro disko 
Místo konání: Horní Ředice 
Termín konání: 20. 7.
www.horniredice.estranky.cz



KALENDÁŘ AKCÍ 2019 ČERVENEC

European Young Masters 
Neoficiální mistrovství Evropy mládeže  
v golfu, nejprestižnější mládežnická soutěž  
v tuzemsku
Místo konání: Golf & Spa Resort Kunětická 
Hora, Dříteč
Termín konání: 23. – 27. 7.
www.grkh.cz

Memoriál Josefa Kloučka
XXVI. ročník turnaje čtyř fotbalových mužstev 
se zajímavým hostem
Místo konání: Chvojenec, hřiště 
Termín konání: 27. 7. 
www.chvojenec.cz

Hobby závody 
Jezdecké hobby závody ČJF parkur
Místo konání: Spojil – Farma Apolenka
Termín konání: 27. – 28. 7.
www.jezdectvi.org

Pernštejn(l)ove
4. ročník open air divadelního festivalu  
v srdci Čech
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín konání: 31. 7. – 3. 8. 
www.vcm.cz

Hobby závody
Pernštejn(l)ove

European Young Masters 
Memoriál Josefa Kloučka
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4. přehlídka dechových hudeb
Tradiční přehlídka dechové hudby 
Místo konání: obec Strašov 
Termín konání: 3. 8. 
www.oustrasov.estranky.cz

Michal Hromek Consort 
Koncert irské a skotské hudby v Rytířském 
sále hradního paláce
Místo konání: Kunětická hora
Termín konání: 7. 8.
www.hrad-kunetickahora.cz

Tradiční střílení u pernštejnských kanonů
Místo konání: valy Zámku Pardubice
Termín konání: 7. 8. 
www.vcm.cz

Pupíčkův memoriál 
Tradiční nohejbalový turnaj
Místo konání: Svojšice 
Termín konání: 10. 8. 
www.obecsvojsice.cz

Zkoušky z vodní práce ohařů
VII. ročník velké soutěže 
Místo konání: Myslivecká hájovna v Žernově
Termín konání: 10. 8.
www.chvojenec.cz

Pardubická juniorka
Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii  
staršího dorostu v tenise
Místo konání: Kurty LTC Pardubice, Labská 15 
„Pod zámkem“
Termín konání: 10. – 16. 8. 
www.pardubickajuniorka.cz

SRPEN
Pardubická juniorka
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Pardubická vinařská noc
Sportovní park Pardubice

Festival chutí, vůní a řemesel
4. ročník festivalu regionálních producentů, 
bohatá nabídka regionálních specialit
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín konání: 10. 8. 2019
 www.topardubicko.cz

Sportovní park Pardubice 2019
Pardubické sportovní léto v Parku Na Špici
Místo konání: Park Na Špici
Termín konání: 10. – 18. 8. 
www.sportovnipark.cz

III. kvalifikace na 129. Velkou pardubickou 
steeplechase
Velkolepý dostihový den na závodišti
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Termín konání: 10. 8. 
www.zavodistepardubice.cz

FRIENDS FEST 2019
4. ročník multižánrového festivalu 
Místo konání: Pardubice, Dostihové závodiště
Termín konání: 17. – 18. 8. 
www.friendsfest.cz

Holické pivní slavnosti 
Ochutnejte pestrou nabídku desítky pivovarů
Místo konání: Holice, prostor u kulturního 
domu 
Termín konání: 17. 8.
www.kdholice.cz

Pardubický festival vína 
22. ročník oblíbeného festivalu
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín konání: 23. – 24. 8. 
www.pardubickyfestivalvina.cz

Pardubická vinařská noc
Noc vínu zaslíbená tradičně na zámku  
a v centru města
Místo konání: Zámek Pardubice, Pernštýnské nám.
Termín konání: 23. 8.
www.pardubickyfestivalvina.cz

Mezinárodní setkání radioamatérů
30. mezinárodní setkání radioamatérů 2019
Místo konání: okolí sportovní haly a KD Holice
Termín konání: 23. – 24. 8.
www.ok1khl.com

Koně v akci 
20. mezinárodní výstava o koních  
a lidech
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Termín konání: 24. – 25. 8.
www.zavodistepardubice.cz
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Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka
Lázeňské vinobraní 

Hradozámecká noc
Národní hřebčín netradičně
Místo konání: Kladruby nad Labem
Termín konání: 24. 8.
www.nhkladruby.cz

Pivní slavnosti 
Další ročník pivních slavností symbolicky 
uzavírá prázdniny
Místo konání: zámek Choltice
Termín konání: 24. 8.
www.choltice.cz

Neckyáda 
Tradiční soutěž v plavbě na čemkoliv, součástí 
jsou další doprovodné soutěže
Místo konání: Choteč – Na baště 
Termín konání: 24. 8. 
www.obec-chotec.cz

6. sraz a závody šlapacích moskvičů
Celodenní program pro děti i dospělé
Místo konání: Společenské centrum Blanka 
Horní Ředice
Termín konání: 24. 8.
www.klubslapacichmoskvicu.cz

Zahajovací koncert 11. ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu Eduarda Nápravníka
Koncert k poctě významného českého 
dirigenta a býšťského rodáka
Místo konání: Kostel sv. Jiří, Býšť
Termín konání: 24. 8.
www.NAPRAVNIKFESTIVAL.cz

Hradozámecká noc na Kunětické hoře  
s lampionovým průvodem
Lampionový průvod z podhradí k paláci, 
večerní prohlídky
Místo konání: hrad Kunětická hora
Termín konání: 31. 8.
www.hrad-kunetickahora.cz

Lázeňské vinobraní 
Vyvrcholení Bohdanečského kulturního léta  
ve společnosti dobrého vína
Místo konání: areál léčebných lázní
Termín konání: 31. 8. 
llb.cz/planovane-akce

Živanický rockový masopust 
Největší hudební akce ro(c)ku 2019 v Živanicích
Místo konání: letní parket Živanice
Termín konání: 31. 8.
www.zivanice.cz
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a dozvědět se více o certifikovaných 
producentech. Organizátorem 
festivalu je stejně jako v minulých 
letech spolek Pardubicko – Perníkové 
srdce Čech. Program festivalu bude 
na pardubickém zámku probíhat 
v sobotu 10. srpna v odpoledních 
hodinách – od 13:30 do 20 hodin. 
Neváhejte a přijďte okusit zámeckou 
atmosféru, poznejte producenty 
z našeho regionu, ochutnejte jejich 
výrobky a užijte si s námi letošní 
festival! Vstupné na festival je i letos 
zdarma.

Místo konání: Zámek Pardubice
Termín konání: 10. 8.
www.topardubicko.cz

Pardubický zámek bude 
10. srpna hostit již 
4. ročník Festivalu 
chutí, vůní a řemesel. 
Festival stejně jako 
v minulých letech přivítá všechny 
milovníky dobrého jídla, pití 
i řemeslných výrobků. Na návštěvníky 
čeká bohatá nabídka regionálních 
produktů Kraje Pernštejnů, Železných 
hor a mnoha dalších značek 
certifikovaných Asociací regionálních 
značek. Celým programem bude 
provázet ostřílený moderátor, pro 
zájemce jsou připraveny workshopy 
a tvořivé dílny. Návštěvníci tak 
mohou nahlédnout doslova pod 
pokličku příprav regionálních specialit 

FESTIVAL 
CHUTÍ, VŮNÍ  
A ŘEMESEL
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i na pardubický zámek, nové atrakce 
se objeví i na vodě. Krása soutoku 
Labe a Chrudimky je oceňována 
většinou sportujících účastníků akce 
z řad obyvatel města i návštěvníků 
ze vzdálenějších míst. Program 
Sportovního parku Pardubice 2019 
proběhne v devíti srpnových dnech 
10. – 18. 8. 2019 od 9:00 do 18:00 
hod. v Parku Na Špici a přilehlých 
lokalitách a bude nabitý sportem, 
pohodou a zábavou.

Místo konání: Park Na Špici
Termín konání: 10. – 18. 8.
www.sportovnipark.cz

Sportuje celá rodina – 
taková je vize srpnové 
akce, která na devět dní 
rozhýbe celé Pardubice. 
Cílem je ukázat dětem, 
rodinám a seniorům, že sport je 
skvělý způsob, jak trávit volný čas. 
Oblíbený park Na Špici a jeho 
nejbližší okolí se promění v jedno 
velké sportoviště a na stálých 
a variabilních sportovištích 
se představí desítky pardubických 
sportovních klubů prezentujících 
nejrůznější druhy sportů. Děti, 
kterým je park převážně určen, tak 
na vlastní kůži zjistí, jaký sport je jim 
šitý na míru. Nabídka sportů je velmi 
pestrá, některá stanoviště se rozšíří 

SPORTOVNÍ 
PARK 
PARDUBICE 
2019
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Stěžejní částí programu je chovatelský 
program, přehlídky, šampionáty 
různých plemen a soutěže, například 
chladnokrevných koní v orbě, 
v těžkém tahu nebo ovladatelnosti. 
Na programu jsou také parkurové 
závody minikoní, jezdecké hry pro děti 
a mnoho dalšího. 

Výstavě bude předcházet průvod 
městem a program s krátkými 
ukázkami na Pernštýnském náměstí. 
Akce KONĚ NA NÁMĚSTÍ má svůj 
termín v kalendáři v pátek 23. srpna.

Místo konání: Dostihové závodiště 
Pardubice
Termín konání: 24. – 25. 8.
www.zavodistepardubice.cz

Výstava Koně v akci je 
největším setkáním 
koní a lidí v domově 
Velké pardubické. 
Letos se uskuteční 
už po jednadvacáté. Ponese 
se v historickém duchu, její téma 
v roce 2019 zní „Ve jménu krále“. 
Vyvrcholením dvoudenního programu 
bude nedělní vystoupení brněnské 
divadelní a kaskadérské společnosti 
Štvanci, kterou už diváci výstavy 
znají z minulých let. Letos se zaměřili 
na řád templářů a jeho výročí. V rámci 
doprovodného programu se uskuteční 
karneval na koních v dobových 
kostýmech. 

KONĚ V AKCI



Užili jste si pardubické akce natolik, 
že se chcete podělit o fotky? Dejte 
všem vědět, že jste navštívili 
@topardubicko a označte 
snímky některým z hashtagů 
#pardubickoakcne  
#visitpardubicko nebo 
#pardubictitahouni.

Najdete nás na sociálních sítích 
facebook.com/TOPardubicko, 
instagram.com/topardubicko  
a twitter.com/TOPardubicko.

Věříme, že jste v letním kalendáři 
akcí našli, co jste hledali a návštěva 
některé z kulturních či sportovních 
akcí vás naplnila pozitivními dojmy  
a nezapomenutelnými zážitky.

Kalendář akcí pro vás připravujeme  
i na další období:
 • Kalendář akcí září – listopad 2019
 • Zima na Pardubicku 2019/2020 
(prosinec až březen)

Prozradíme termíny koncertů,  
dostihů, slavností…  
Proto zůstaňte s námi.



Turistická informační centra – Oblast Pardubicko 
Turistické informační centrum Pardubice
náměstí Republiky 1
530 02 Pardubice
Tel.: 775 068 390
www.ipardubice.cz

Městsko-lázeňské informační centrum  
Lázně Bohdaneč, o. p. s.
Pernštýnská 117
533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 774 444 234
ic.bohdanec.cz

Kulturní a informační centrum města Přelouče
Masarykovo náměstí 26
535 01 Přelouč
Tel.: 739 480 292
www.kicmp.cz

Informační centrum – Kulturní dům města Holic
Holubova 768
534 01 Holice
Tel.: 466 920 476
www.kdholice.cz

Turistické informační centrum Zdechovice
Zdechovice 5
533 11 Zdechovice
Tel.: 606 660 236
www.zdechovice.cz

Informační centrum Děda Vševěda
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby
Tel.: 466 612 474, 602 413 134
www.pernikova-chaloupka.cz

Informační centrum Národní hřebčín  
Kladruby nad Labem, s.p.o.
Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem
Tel.: 601 191 580
www.nhkladruby.cz

PARDUBICE

Ráby
Holice

Lázně 
Bohdaneč

Přelouč

Kladruby  
n. Labem

Zdechovice

Turistická oblast Pardubicko



Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
Spolek pro rozvoj turistické oblasti
Klášterní 54
530 02 Pardubice
www.TOPardubicko.cz 
www.facebook.com/TOPardubicko/

Za finanční 
podpory

Zakladatelé Spolku


