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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

zámek Pardubice
Opatovický kanál

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 podzimu 2020. 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!



ZÁŘÍ

ZÁŘÍ 20 let s Pardubickým krajem
Oslavy 20 let kraje se ponesou ve velkém stylu – 
nenechte si je ujít! 
Místo konání: Pernštýnské a Komenského 
náměstí, Pardubice
Termín konání: 4. září
www.pardubickykraj.cz  

Choltický deštník
Již osmý ročník benefičního festivalu  
s bohatým programem
Místo konání: zámek Choltice 
Termín konání: 5. září 
www.choltice.cz

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
Přijďte ochutnat! 
Místo konání: Sportovní hřiště Dolní Ředice
Termín konání: 5. září
www.dolniredice.cz

Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí
Akce s bohatým programem je určená zejména 
pro rodiny s dětmi
Místo konání: Kunětická hora – amfiteátr pod 
hradem
Termín konání: 5. září 
www.masrkh.oblast.cz

Oslavy 100 let holického skautingu
Připraveno je nespočet aktivit, koncerty, 
divadlo, výstava i úniková hra
Místo konání: Prostor u ZUŠ K.Malicha, Holice
Termín konání: 5. září
www.holice.skauting.cz

Kunětická hora
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Dětský super den
42. Pardubické hudební jaro – slavnostní zahajovací koncert

Koně v akci
Výstava pro celou rodinu, letos  
s podtitulem Koně v Evropě
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 5. – 6. září
www.zavodistepardubice.cz   

Pardubice na bruslích
Tradiční sportovní setkání v ulicích města
Místo konání: ulice města Pardubic
Termín konání: 6. září
www.facebook.com/pardubicenabruslich  

42. Pardubické hudební jaro – slavnostní 
zahajovací koncert
Podzimní jaro v Pardubicích – náhradní termín
Místo konání: Sukova síň Domu hudby  
v Pardubicích
Termín konání: 8. září
www.pardubickehudebnijaro.cz

Hravé odpoledne na farmě
Odpoledne pro celou rodinu plné her a zábavy
Místo konání: farma Apolenka 
Termín konání: 8. září 
www.masrkh.oblast.cz

Burčákové slavnosti
Ochutnávky nejen burčáku a vína  
Místo konání: zámek Choltice
Termín konání: 12. září
www.zamek-choltice.cz

Nachmelené mlýny II. 
Druhý ročník Pardubického pivního festivalu 
Místo konání: Automatické mlýny Pardubice 
Termín konání: 12. září
www.facebook.com/pg/automatickemlyny

Dětský super den
Pozdě, ale přece! Zábavný den plný smíchu  
na závodišti 
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 12. září 
www.zavodistepardubice.cz   

Jelenský Bludimír
IV. ročník orientačního závodu horských  
a trekových kol pro dvojice i jednotlivce 
Místo konání: RZ Tramtáryje Horní Jelení
Termín konání: 12. září
www.jelenskybludimir.webnode.cz

Rybářské závody
Chytat může každý, posezení s možností 
pokračování v rybolovu 
Místo konání: Horní rybník Mazanec Uhersko
Termín konání: 12. září
www.uhersko.cz
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Sportovní den v Doubravicích
Zasportujte si v Doubravicích
Místo konání: Doubravice 
Termín konání: 12. září 
www.pardubice7.cz 

Dny evropského dědictví 2020
Pardubické památky se znovu otevírají 
veřejnosti 
Místo konání: Pardubické památky 
Termín konání: 12. – 13. září
www.pardubice.eu   

RETROMĚSTEČKO…
Báječný víkend plný tradic a zábavy
Místo konání: Kasárny T.G. Masaryka, 
Pardubice 
Termín konání: 12. – 13. září 
www.retromestecko.cz   

Venkovní výstava Dostihy očima  
Romana Vondrouše a Bohumila Křižana
Nechte se pohltit sérií fotografií  
oceňovaných fotografů
Místo konání: Tyršovy sady
Termín konání: 15. září – 16. listopadu 
www.pardubice.eu 

T-Mobile olympijský běh
Olympijský závod na nevšedním místě
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 16. září
www.olympijskybeh.cz

Pardubická devítka
Běžecký závod městem
Místo konání: start – Pernštýnské nám., 
Pardubice 
Termín konání: 17. září
www.pardubicka9.strnad.info   

Pardubická devítka
CZECH OPEN 2020

CZECH OPEN 2020
Mezinárodní festival šachu a her
Místo konání: Výstavní a společenské  
centrum IDEON, Pardubice 
Termín konání: 17. – 28. září
www.czechopen.net
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Krajské dožínky
Ochutnejte speciality lokální produkce
Místo konání: Pernštýnské náměstí,  
zámek Pardubice
Termín konání: 20. září
www.pardubickykraj.cz

Posvícenské stínání kohouta
Posvícenské odpoledne plné soutěží a her  
pro dospělé s živou hudbou
Místo konání: Areál kostela sv. Martina, Holice
Termín konání: 20. září
www.kulturapromesto.cz

Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea
Otevření výstavy a nových výstavních prostor 
na zámku
Místo konání: zámek Pardubice
Termín konání: 25. září
www.vcm.cz

21. Staročeská polabinská pouť
Podzimní veselí v Polabinách
Místo konání: Park Jiřího Srbka, Mozartova, 
Pardubice 
Termín konání: 26. září 
www.pardubice.eu  

Choltické podzimní slavnosti
Užijte si sváteční den na zámku –  
staročeský jarmark, regionální dobroty
Místo konání: zámek Choltice 
Termín konání: 28. září
www.zamek-choltice.cz

Charitativní běh Boccia Run Bukovka
Zahájení akce ve 12 hodin, start závodu v 15.30 
Místo konání: Sportovní areál Bukovka
Termín konání: 28. září
bocciarun.cz/informace

Choltické podzimní slavnostiVěci vyprávějí – 140 let pardubického muzea
Krajské dožínky
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ŘÍJEN 46. Zlatá stuha juniorů a 7. Jawa Cup
Předskokan Zlaté přilby
Místo konání: Plochodrážní stadion ve Svítkově  
Termín konání: 3. října
www.zlataprilba.cz

Veteran Salon Pardubice 2020
Výstava k 60. výročí Mezinárodní veteran 
rallye Pardubice
Místo konání: Pernštýnské náměstí, Příhrádek 
Pardubice 
Termín konání: 3. října
www.vccpardubice.cz

72. Zlatá přilba města Pardubic
Proslulý pardubický závod
Místo konání: Plochodrážní stadion  
ve Svítkově  
Termín konání: 4. října
www.zlataprilba.cz

Výročí 70 let vysokoškolského vzdělávání  
v Pardubicích
UPCE slaví 70 let!
Místo konání: Univerzita Pardubice  
a další místa 
Termín konání: 5. října
www.upce.cz

Tenisový turnaj: Moneta Pardubice Open 2020
Tradiční tenisové klání 
Místo konání: LTC Pardubice, Pardubice 
Termín konání: 5. – 11. října
www.ltcpardubice.cz

Street Food Party Pardubice vol.4
Největší pochoutky street foodu opět  
v Pardubicích!
Místo konání: Automatické mlýny Pardubice 
Termín konání: 9. – 10. října
www.facebook.com/pg/automatickemlyny

130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou
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Podzimní městské slavnosti s ohňostrojem
Pardubické závodiště

Podzimní městské slavnosti  
s ohňostrojem
Tradiční pardubické slavnosti
Místo konání: Pernštýnské náměstí,  
tř. Míru, U Stadionu 
Termín konání: 9. – 11. října 
www.pardubice.eu

Dny medu
Vše o včelách a medu 
Místo konání: Kulturní dům Hronovická, 
Pardubice 
Termín konání: 10. – 11. října
www.pardubicti-vcelari.cz

Překážkové dostihy
Předskokan Velké pardubické
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 10. října 
www.zavodistepardubice.cz

130. Velká pardubická se Slavia  
pojišťovnou
Vrchol dostihové sezóny
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 11. října
www.zavodistepardubice.cz

Okolo Hlubáku 2020
Cross country běh – kategorie 5 a 10 km
Místo konání: Autokemping Hluboký
Termín konání: 11. října
www.facebook.com/okolohlubaku

Koncert Východočeského akademického 
orchestru
Slavnostní koncert akademického orchestru 
na univerzitní půdě
Místo konání: Aula Univerzity Pardubice
Termín konání: 13. října
www.khmpce.cz

Německý divadelní festival - 15. ročník
Kousek Německa v Pardubicích
Místo konání: Goethe-Zentrum Pardubice
Termín konání: 14. říj – 19. listopadu
www.goethepardubice.org

Mezinárodní den archeologie
Poznejte práci archeologů na vlastní oči 
Místo konání: Východočeské muzeum  
v Pardubicích
Termín konání: 17. října
www.vcm.cz

Pětiboj svazku obcí Loučná
Soutěžní klání družstev členských obcí svazku 
Loučná 
Místo konání: Chvojenec
Termín konání: 17. října
www.masrkh.oblast.cz
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Pardubická muzejní noc
Výlov Bohdanečského rybníka

Pardubická muzejní noc
Poznejte pardubická muzea pod rouškou tmy
Místo konání: Zámek Pardubice, Zelená brána, 
VČG a další
Termín konání: 23. října
www.vcm.cz

Promítání starých filmů z Choltic, Pardubic  
a okolí
Nostalgické snímky Pardubicka 
Místo konání: Malý zámek Choltice 
Termín konání: 23. října 
www.zamek-choltice.cz

Závěrečný dostihový den
Slavnostní ukončení dostihového roku
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 24. října
www.zavodistepardubice.cz

MINT Market Pardubice Podzim
Módní kousky, šperky, kabelky, bio kosmetika 
a delikatesy opět ve Mlýnech!
Místo konání: Automatické mlýny Pardubice 
Termín konání: 24. října
www.facebook.com/pg/automatickemlyny

Dlabání dýní a strašidelná stezka odvahy 
Halloweenská zábava pro nejmenší
Místo konání: Staré Ždánice
Termín konání: 24. října
www.masrkh.oblast.cz

Výlov Bohdanečského rybníka
Podzimní svátek patří rybářům – tradiční výlov
Místo konání: Bohdanečský rybník, Lázně 
Bohdaneč 
Termín konání: 28. října
www.rybnicnihospodarstvi.cz

Oslavy 28. října
Připomenutí událostí 28. října 
Místo konání: náměstí Československých legií, 
Pardubice
Termín konání: 28. října
www.pardubice.eu

Rozlučková všestrannost
Poslední závody roku 2020
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 30. říjen – 1. listopad 
www.zavodistepardubice.cz
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LISTOPAD Koncert z cyklu Mimořádné koncerty
Místo konání: Komorní filharmonie Pardubice
Termín konání:  2. listopadu
www.kfpar.cz

Halloween na Ohrádce
Přijďte se bát!
Místo konání: SDH Ohrazenice
Termín konání: 3. listopadu
www.pardubice7.cz

Zámek plný knih
Burza knih letos opět na zámku
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín konání: 6. listopadu 
www.vcm.cz

11. ročník festivalu Multikulturní týden 
Objevte nové kultury přímo v Pardubicích - 
workshopy, koncerty, přednášky 
Místo konání: centrum Pardubic 
Termín konání: 6. – 11. listopadu
www.europedirect.cz

Za strašidly na choltický zámek
Největší akce pro děti, co se nebojí! 
Místo konání: zámek a park Choltice
Termín konání: 7. listopadu
www.zamek-choltice.cz

RUN TOUR
Podzimní běžecký závod 
Místo konání: Pardubické závodiště 
Termín konání: 7. listopadu
www.run-tour.cz

Koncert z cyklu Mimořádné koncerty
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Festival Bonjour Pardubice
Francie v Pardubicích
Místo konání: Evropský spolkový dům 
Pardubice
Termín konání: 9. – 27. listopadu
www.francouzstina-pardubice.cz    

Studenti za svobodu a demokracii
Společný projekt KFP a Univerzity Pardubice  
k významnému státnímu svátku  
Místo konání: Univerzita Pardubice – aula 
Termín konání: 13. listopadu
www.kfp.cz

Svatomartinské odpoledne
Uvítání svatého Martina na bílém koni  
a průvod městem
Místo konání: Areál kostela sv. Martina Holice
Termín konání: 15. listopadu
www.kulturapromesto.cz

Ochutnávka mladých vín
Oblíbená akce v novém formátu – řízená 
degustace nejen mladých vín 
Místo konání: Malý zámek Choltice
Termín konání: 20. listopadu
www.zamek-choltice.cz

Noc vědců 2020
Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou 
pravou tvář
Místo konání: Pardubice 
Termín konání: 27. listopadu
www.upce.cz

Pardubické vánoční trhy
Vánoční atmosféra po celou dobu adventu
Místo konání: Pernštýnské náměstí, Pardubice 
Termín konání: 28. listopadu – 23. prosince
www.pardubickevanocnitrhy.cz

Ochutnávka mladých vín 
Noc vědců 2020

Advent v Automatických mlýnech
Ta pravá komorní atmosféra opět v areálu 
mlýnů 
Místo konání: Automatické mlýny Pardubice 
Termín konání: první advent – 23. prosinec 
www.facebook.com/pg/automatickemlyny



PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH AKCÍ

stanoviště jednotlivých složek, 
tankovou arénu nebo dobové hračky 
a další zajímavosti. Koukáním to 
ale nekončí - vystavenou techniku 
si můžete doslova osahat nebo se 
nechat svézt a vyzkoušet si práci 
záchranných složek na vlastní 
kůži. Připraveno je mnoho dalších 
aktivit včetně soutěží o super věcné 
ceny. RETROMĚSTEČKO… je zkrátka 
nezapomenutelným zážitkem pro 
celou rodinu. 

RETROMĚSTEČKO... to je báječný 
víkend plný tradic a zábavy. Oblíbená 
akce pro celou rodinu vám neunikne 
ani letos - jako obvykle jí patří druhý 
zářijový víkend. V sobotu i v neděli se 
v kasárnách T. G. Masaryka seznámíte 
s tradicemi a úspěchy nejrůznějších 
oborů a složek, poznáte zblízka práci 
hasičů, integrovaného záchranného 
systému nebo bezpečnostních složek 
státu. Kromě toho se můžete těšit  
na celou řadu exponátů: krásná auta  
i nablýskané veterány, akční 

RETROMĚSTEČKO...

www.retromestecko.cz
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130. VELKÁ 
PARDUBICKÁ 
SE SLAVIA 
POJIŠŤOVNOU 

www.zavodistepardubice.cz

nebo setkání dostihových vítězů 
předešlých let. K druhému říjnovému 
víkendu také nedomyslitelně 
patří vášnivé sázení a elegantní 
dostihová móda. Přijměte naše 
pozvání a vychutnejte si atmosféru 
legendárního dostihu na vlastní kůži – 
11. řijna na dostihovém závodišti  
v Pardubicích. 

Vrchol dostihové sezóny je tady! 
Pravidelně se Velká pardubická koná 
druhou říjnovou neděli, která letos 
připadá na 11. října. A tento rok se 
ponese v obzvláště slavnostním 
duchu – nejslavnější český dostih se 
totiž poběží postotřicáté. Samotné 
Velké pardubické předchází několik 
menších dostihů a bohatý doprovodný 
program, včetně dětských dostihů 



PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH AKCÍ

PARDUBICE – 
HLAVNÍ MĚSTO 
KONÍ 2020 

www.euro-equus.eu/cs/

a přehlídky. Vrcholem celoročního 
programu pak bude jubilejní 130. 
Velká pardubická, která si pro oslavu 
kulatého výročí nemohla vybrat lepší 
rok než ten, ve kterém Pardubice 
třímají žezlo evropských koňských 
měst. 

Rok 2020 v Pardubicích patří koním! 
Jak je známo, Pardubice jsou s koňmi 
spjaté od nepaměti, od dob, kdy 
chrabrý Ješek z Pardubic získal bílého 
půlkoně do znaku města. Právě v roce 
2020 jsou Pardubice pravým hlavním 
městem koní v rámci evropské sítě 
koňských měst EURO EQUUS. Tato 
asociace usiluje o propagaci a další 
rozvoj kulturního dědictví chovu koní, 
který má u nás na Pardubicku dlouhou 
tradici. Proto je letošní rok bohatý 
na nejrůznější koňské akce, závody 



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 podzimním 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:
 • zima na Pardubicku,
 • duben – červen,
 • prázdniny na Pardubicku.

Prozradíme termíny adventních 
koncertů, trhů a 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


