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KATALOG AKCÍ A SLUŽEB

Pardubicko je místem, které žije bohatou
nabídkou kulturních, sportovních
a společenských akcí. Moc nás těší,
že jste pro výběr ideální akce zvolili
právě náš katalog, určitě najdete,
co hledáte!
Aby byl čas, který u nás strávíte,
co nejpohodovější, přinášíme vám
i přehled doporučených služeb –
tipů na ubytování a také tipů,
jak si zpestřit volné chvíle.
Doufáme, že si čas strávený u nás
užijete a budete se na Pardubicko
rádi a opakovaně vracet.
Protože poznat Pardubicko
znamená Pardubicko zažít!
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SLUŽBY
NA PARDUBICKU

Aby byl váš zážitek
stoprocentní

Hotel Arnošt

Hotel TRIM

Nabízíme Vám ubytování v prostorných
pokojích v centru Pardubic. Pokoje jsou
jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové či
čtyřlůžkové a ve všech se nachází koupelna
se sprchovým koutem. Ve většině pokojů
je v ybavená kuchyňská linka. V celém
hotelu je WiFi připojení na internet zdarma.
Recepce je pro Vás otevřena 24 hodin denně.
Můžete využít možnosti bohaté snídaně
nebo parkování na hotelovém parkovišti.
Pro firmy nabízíme pronájem salonků s příslušenstvím a občerstvením.

Hotel TRIM se nachází v klidné čtvrti města
Pardubice, v městské části Ohrazenice. Spolehlivé dopravní spojení do centra zajišťují
linky MHD, jejichž zastávky se nacházejí
v těsné blízkosti hotelu.

Hotel Arnošt
Arnošta z Pardubic 750, 530 02 Pardubice
+420 466 054 211
hotel@hotel-arnost.cz
www.hotel-arnost.cz

Parkování aut je zajištěno na vlastním bezplatném parkovišti hlídaném kamerovým
systémem. Vedle příjemného ubytování
se u nás i pobavíte a rozptýlíte. Užijte si
příjemné chvíle v klimatizované restauraci
a bowling baru v našem hotelu. Pro školící účely a semináře máme čtyři salonky,
učebny a konferenční místnost pro 70 osob.
Hotel TRIM
Semtínská 56, 533 53 Pardubice VII
+420 466 415 518-20
hoteltrim@hoteltrim.cz
www.hoteltrim.cz
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Dostihový spolek

Barocco sempre giovane

Pardubický klub kouzel a magie

SUP – VODNÍ TURISTIKA

Zámek Choltice

Dostihové závodiště je od roku 1874 domovem slavné Velké pardubické steeplechase.
Již v roce 1874 se na start Velké pardubické
postavilo 14 koní, včetně šestiletého hnědáka
Fantoma, který se v sedle s žokejem Georgem
Sayersem zapsal do historie jako první vítěz
tohoto slavného dostihu.

Barocco sempre giovane je komorní soubor
složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá
se však ani jiným slohovým obdobím.

Vstupte do světa kouzel a magie a setkejte
se s průkopníky českého kouzelnictví. Zveme vás na prohlídku jedinečného muzea
kouzel plného starých kouzelnických exponátů. Pouze u nás je možné nahlédnout do
historie kouzelnictví průřezem od roku 1820
až po současnost.

Paddleboarding je mladá outdoor disciplína
a řeka Labe je svým charakterem stvořena
pro tuto aktivitu, která je ve světě čím dál
populárnější. Kromě prkna a pádla nepotřebujete žádné další vybavení. SUP můžou
provozovat začátečníci i pokročilí. Paddleboardy si můžete vypůjčit i na naší základně, která se nachází v Parku Na Špici. Pro
rodiny s dětmi je v Parku Na Špici připraven
zábavní park na vodní hladině. Zajistíme pro
vás kompletní servis včetně dopravy osob
a materiálu na místo vyplutí.

Zámek Choltice se nachází na úpatí Železných
hor, 15 km jihozápadně od Pardubic. Pro návštěvníky jsou připraveny 2 prohlídkové okruhy. Prohlídkou prvního okruhu nahlédnete
do unikátně zdobené kaple sv. Romedia, navštívíte jednu z nejstarších barokních lékáren
v ČR a mnoho dalšího. Druhý okruh muzeum
vodníků a černého divadla je věnován hlavně
dětem. Na své si přijdou i milovníci přírody,
neboť zámecká 70ha obora s parkem nabízí
k zhlédnutí mnoho vzácných dřevin, rybníky
a známá filmová místa. Na zámku se celoročně pořádají kulturní akce.

Závodiště Pardubice však nabízí mnohem
více, než jen tradiční dostihy – extrémní golf,
závody spřežení či gurmánské zážitky. Agrofert Park vám nabízí pravidelnou porci společenské zábavy a příjemného trávení času
s rodinou či přáteli.
Dostihový spolek, a.s.
Pražská 607, 530 02 Pardubice
+420 466 797 111
racecourse@zavodistepardubice.cz
www.zavodistepardubice.cz

Soubor má za sebou již stovky významných
koncertů, je zván na domácí i zahraniční
hudební festivaly, nahrává a vydává CD
a pořádá vlastní abonentní cykly koncertů.
Mezi nejvýznamnější akce, které Barroco
sempre giovane pořádá, patří bezesporu
Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro.
Barocco sempre giovane, o.p.s.
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
+420 775 370 600
info@barocco.cz
www.barocco.cz

Soukromá sbírka kouzelnických rekvizit
z celého světa je nejrozsáhlejší v České
republice a na evropské úrovni.
Pravidelná sobotní kouzelnická představení ve 13 hodin.
Pardubický klub kouzel a magie z.s.
Jana Palacha 473, 530 02 Pardubice
+420 739 337 383
info@klubkouzel.cz
www.klubkouzel.cz
www.muzeumkouzel.cz

Sport Motion s.r.o.
Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice
+420 603 587 102
suppardubice@gmail.com
www.sup-pardubice.cz

Zámek Choltice
Náměstí sv. Trojice 5, 533 61 Choltice
+420 734 257 579
kastelan@choltice.cz
www.zamek-choltice.cz
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Vydavatelství palubních
magazínů

Podnikáte v oblasti cestovního ruchu
a záleží vám na kvalitní nabídce
služeb?
Chtěli byste se i vy zapojit do činnosti
našeho Spolku a přispět tak k rozvoji
naší turistické oblasti?
Pak navštivte náš web pro více
informací a připojte se k nám.

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

Noc mladých výzkumníků

Jeden svět

AKCE
V PARDUBICÍCH
Tančírna

Pardubice

Premiéra divadelní inscenace k poctě
100. výročí konce první světové války a vzniku
Československé republiky. Příběhy osamělých
lidí toužících po lásce v tanečním sále, kterým
procházejí dějiny.
Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice
Termín: 10. 3. 2018 (II. premiéra 11. 3. 2018)
www.vcd.cz

Pardubické hudební jaro

40. ročník mezinárodního hudebního
festivalu.
Místo konání: Sukova síň Domu hudby, Zámek
Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice
Termín: 4. 3. – 6. 5. 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Pardubické hudební jaro:
Bedřich Smetana – Má vlast

Jeden svět

Noc mladých výzkumníků

25. Mezinárodní filmový festival Praha –
FEBIOFEST

Jedinečný koncert České filharmonie řídí
dirigent Petr Altrichter.
Místo konání: Tipsport Arena
Termín: 14. 3. 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Do světa hravé vědy a techniky můžete
vstoupit s Univerzitou Pardubice a jejími
partnery při Noci mladých výzkumníků.
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín: 27. 3. 2018
www.upce.cz

Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech – regionální část
Pardubice.
Místo konání: Divadlo 29
Termín: 3. – 6. 4. 2018
www.divadlo29.cz

Mezinárodní filmový festival – regionální část
Pardubice.
Místo konání: Multikino Cinestar, OC Grand
Termín: 5. – 7. 4. 2018
www.facebook.com/FebiofestPardubice
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Pardubický vinařský půlmaraton

12. ročník mezinárodního běžeckého
závodu.
Místo konání: ulice města
Termín: 14. 4. 2018
www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz

Pardubická devítka

16. ročník běhu ulicemi města.
Místo konání: ulice města
Termín: 25. 4. 2018
www.pardubicka9.strnad.info
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Zahajovací dostihový den

Dostihový den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 8. 5. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Majáles

Tradiční studentská oslava nejen pro studenty
zakončená hudebním festivalem.
Místo konání: Polabiny – Cihelna
Termín: 11. – 12. 5. 2018
www.majalespardubice.cz

Multikulturní týden

Multikulturní týden

9. ročník festivalu nabízejícího netradiční
setkání s různými kulturami, včetně české.
Místo konání: Pernštýnské náměstí, ZUŠ
Lonkova, Divadlo 29
Termín: 18. – 23. 5. 2018
www.multikulturnityden.cz

I. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou
s Českou pojišťovnou
Dostihový den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 26. 5. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové

Folklórní festival Pardubice –
Hradec Králové
Pernštýnská noc 1. 6. 2018

Festival národní lidové hudby, tance
a tradičního folklóru. Pernštýnská noc
1. 6. 2018 je staročeským jarmarkem spojeným
s hudební produkcí.
Místo konání: Zámek Pardubice, Pernštýnské
náměstí, historické jádro města
Termín: 1. – 3. 6. 2018
www.folklornifestival.cz

Dětský super den

Největší dětský den v regionu.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové závodiště)
Termín: 2. 6. 2018
www.detskysuperden.cz

Aviatická pouť Pardubice – Hvězdy na nebi

Aviatická pouť Pardubice –
Hvězdy na nebi

28. ročník mezinárodní airshow.
Jedinečná akce svého druhu nabídne
přehlídku domácího i zahraničního letectví.
Místo konání: Letiště Pardubice
Termín: 2. – 3. 6. 2018
www.aviatickapout.cz

Pardubická muzejní noc

Tradiční prohlídka muzeí, galerií i dalších
významných objektů v nočním čase.
Místo konání: Zámek Pardubice, Krematorium,
VČG, Galerie města Pardubic, Museum Rosice
n. Labem
Termín: 8. 6. 2018
www.vcm.cz

Dětský super den

Krajský všesokolský slet

Sportovní akce s celodenním bohatým
doprovodným programem.
Místo konání: Městský atletický stadion Dukla
Termín: 10. 6. 2018
www.zupa-pippichova.eu

International Festival Jazz Dance Open 2018

XV. ročník mezinárodního festivalu Jazz Dance
Open za přítomnosti speciálních hostů.
Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice
Termín: 9. – 12. 6. 2018
www.machovadance.cz
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Městské slavnosti – Zrcadlo umění

18. ročník jarní části Městských
slavností Pardubice. Multižánrový
festival amatérské kultury regionu.
Místo konání: Pernštýnské náměstí, historické
jádro města, ulice města
Termín: 14. – 16. 6. 2018
www.pardubice.eu

Fresh Festival Pardubice

Gurmánský festival dobrého jídla a pití.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 16. – 17. 6. 2018
www.freshfestival.cz
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Agrofert Park

II. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou
s Českou pojišťovnou
Dostihový den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 23. 6. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Pardubické letní kino Pernštejn 2018

13. ročník největšího letního kina
v České republice.
Místo konání: areál letního kina Pardubice
Termín: 29. 6. – 2. 9. 2018
www.letni-kino.cz

Pardubické letní kino

Závody spřežení

Závody na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 7. – 8. 7. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Czech Open

29. ročník Mezinárodního festivalu
šachu a her, největší festival svého
druhu na světě.
Místo konání: Tipsport Arena
Termín: 12. – 29. 7. 2018
www.czechopen.net

Czech Open

LÉTOFEST

Letní festivalová tour – hudební produkce,
známé kapely a bohatý doprovodný program.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 13. – 14. 7. 2018
www.letofest.cz

Mistrovství ČR ve všestrannosti

Dostihový den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 20. – 22. 7. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Pernštejn (l) ove

Pernštejn (l) ove

3. ročník divadelního festivalu v srdci Čech.
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín: 31. 7. – 4. 8. 2018
www.vcm.cz

Pardubická juniorka

Tenisové mistrovství ČR.
Místo konání: Kurty LTC Pardubice
Termín: 4. – 10. 8. 2018
www.pardubickajuniorka.cz

Pardubická juniorka

FRIENDS FEST 2018

3. ročník multižánrového festivalu
zakončeného koncertem světové kapely
a ohňostrojem
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 11. 8. 2018
www.friendsfest.cz

Ďáblovi NE!

Undegroundový festival k připomenutí
50. výročí srpnových událostí roku 1968.
Místo konání: pardubické kluby – Žlutý pes,
Doli klub, klub Ponorka
Termín: 16. – 18. 8. 2018
www.zlutak.cz

KATALOG AKCÍ A SLUŽEB
Sportovní park Pardubice

Sportovní park Pardubice 2018

Unikátní sportovní festival pro malé
i velké návštěvníky. 9 dní plných
sportu.
Místo konání: Park na Špici
Termín: 11. – 19. 8. 2018
www.pardubice.eu

Festival chutí, vůní a řemesel

Výběr toho nejlepšího z jídla, zábavy a pití, co
náš region nabízí!
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín: 18. 8. 2018
www.TOPardubicko.cz
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III. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou
s Českou pojišťovnou

Dostihový den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostih. závodiště)
Termín: 18. 8. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Pardubický festival vína
Pardubická vinařská noc 24. 8. 2018

21. ročník vinařské výstavy, ochutnávky
vín a prezentace vinařů doplněna o veselici
s ochutnávkou vín.
Místo konání: Pernštýnské náměstí, Zámek
Pardubice
Termín: 24. – 25. 8. 2018
www.pardubickyfestivalvina.cz

Festival chutí, vůní a řemesel

Koně v akci

20. ročník mezinárodní výstavy
o koních a lidech doplněna o jezdecké
hry pro děti.
Místo konání: Agrofert Park
(dostihové závodiště)
Termín: 24. – 26. 8. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Pony Games

Den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové
závodiště)
Termín: 1. – 2. 9. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Komorní filharmonie

Komorní filharmonie otevře 50. sezonu
open – air koncertem

Filharmonici a jejich skvělí hosté – Dasha,
Pajky Pajk a Martin Kumžák jsou jistě zárukou
krásného hudebního podvečera. Buďte u toho!
Vstup volný.
Místo konání: Pernštýnské náměstí
Termín: 4. 9. 2018, 18:00 hod.
www.kfpar.cz

IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou
s Českou pojišťovnou

Dostihový den na závodišti.
Místo konání: Agrofert Park (dostihové závodiště)
Termín: 8. 9. 2018
www.zavodistepardubice.cz

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA,
setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

Pivní slavnosti

Pardubice i letos ožijí tradiční akcí plnou hudby,
dobrého jídla, skvělého piva a spousty pivních
soutěží. Samozřejmostí budou i prohlídky
pivovaru.
Místo konání: areál Pardubického pivovaru
Termín: 8. 9. 2018
www.pernstejn.cz

Dny evropského dědictví 2018

17. ročník dne otevřených dveří pardubických
památek.
Místo konání: památky Pardubice
Termín: 15. – 16. 9. 2018
www.pardubice.eu

Zlatá přilba města Pardubic

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání
HASIČŮ a bezpečnostních složek
5. ročník
Místo konání: Kasárna T. G. Masaryka,
Zborovské nám.
Termín: 22. – 23. 9. 2018
www.retromestecko.cz

70. Zlatá přilba města Pardubic

Nejstarší plochodrážní závod světa.
28. 9. 2018 – Finále MS juniorů do 21 let,
29. 9. 2018 – 44. Zlatá stuha, 30. 9. 2018 –
70. Zlatá přilba města Pardubic.
Místo konání: plochodrážní stadion Svítkov
Termín: 28. – 30. 9. 2018
www.zlataprilba.cz
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Městské slavnosti

Oslavy 100. let výročí vzniku Českobratrské
církve evangelické

Dancing for the World’s Peace – Děti světa
tančí pro mír

Koncerty věnované 100. výročí založení
Československa

Městské slavnosti – podzimní část
s ohňostrojem

Slavnostní bohoslužby a bohatý doprovodný
kulturní program na Pernštýnském náměstí.
Místo konání: Pernštýnské náměstí
Termín: 29. 9. 2018
www.e-cirkev.cz

Abonentní koncerty vedené dirigentem
Komorní filharmonie Pardubice Marka Ivanoviće
budou věnované výročí založení čs. státu.
Místo konání: Sukova síň Domu hudby
v Pardubicích
Termín: 8. a 10. 10. 2018, 19:30 hod.
www.kfpar.cz

Prestižní světový folklorní festival za účasti
souborů z více než 20 zemí světa.
Místo konání: centrum města
Termín: 9. – 23. 10. 2018
www.dfspernicek.cz

25. ročník festivalu pardubických umělců,
divadelních představení, hudební produkce,
ochutnávek medu, zakončená ohňostrojem.
Místo konání: Zámek Pardubice, historické
jádro města
Termín: 11. – 14. 10. 2018
www.pardubice.eu

Velká pardubická

128. Velká pardubická
s Českou pojišťovnou

128. ročník nejstaršího a nejtěžšího
překážkového dostihu Evropy.
Místo konání: Agrofert Park
(dostihové závodiště)
Termín: 14. 10. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Pietní akt spojený s doprovodným kulturním
programem.
Místo konání: náměstí Čs. Legií Pardubice
Termín: 28. 10. 2018
www.pardubice.eu

Advent v Pardubicích

Štědrovečerní návštěva muzea

Run Tour 2018

Taxis Gladiator Race

Hubertova jízda

Den pro dětskou knihu

Seriál běžeckých závodů s charitativním
podtextem.
Místo konání: Agrofert Park
(dostihové závodiště)
Termín: 3. 11. 2018
www.runtour.cz

Slavnostní akce jízdního oddílu Městské
policie Pardubice s kulturním programem.
Místo konání: Agrofert Park
(dostihové závodiště)
Termín: 17. 11. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Netradiční běžecký závod po vzoru Velké
pardubické
Místo konání: Agrofert Park
(dostihové závodiště)
Termín: 23. – 24. 11. 2018
www.gladiatorrace.cz

Zábavný den věnovaný podpoře čtenářství
a dětským knížkám spojený s výtvarným
doprovodným programem.
Místo konání: Krajská knihovna, VČG, VČM
a galerie GAMPA
Termín: 1. 12. 2018
www.kkpce.cz

Silvestr s Komorní filharmonií

Štědrovečerní návštěva muzea

Volný vstup do výstav a expozic muzea
Místo konání: Východočeské muzeum, Zámek
Pardubice
Termín: 24. 12. 2018
www.vcm.cz

Silvestr s Komorní filharmonií

Přijďte se v posledním dni roku potěšit
nevážným silvestrovským program v podání
Komorní filharmonie a jejích hostů!
Místo konání: Sukova síň Domu hudby
v Pardubicích
Termín: 31. 12. 2018, 16:00 hod.
www.kfpar.cz
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Grand Prix Dříteč

Hobby závody

Probuzení ježibaby ze zimního spánku

Pardubické hudební jaro – Čtvero ročních
dob trochu jinak

Staročeské máje

AKCE
V REGIONU
KUNĚTICKÉ HORY

Sezemice

Muzeum perníku svoji jubilejní 15. sezónu
zahájí vesele a vy můžete být u toho.
Uvidíte stovky krásných perníků, mistrovsky
zdobených i vytlačovaných do dřevěných
forem.
Místo konání: Perníková chaloupka, Ráby
Termín: 3. 3. 2018
www.pernikova-chaloupka.cz

Grand Prix Dříteč

Běžecký závod určený pro všechny věkové
kategorie
Místo konání: Golf Resort Kunětická Hora
Termín: 24. 3. 2018
gpdritec.cz

Koncert v rámci programu Pardubického
hudebního jara
Místo konání: kostel Nejsvětější Trojice,
Sezemice
Termín: 8. 4. 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Hobby závody

Jezdecké hobby závody ČJF
Místo konání: farma Apolenka, Spojil
Termín: 29. 4., 29. 7., 30. 9. 2018

Staročeské máje

Tradiční velikonoční průvod, během kterého
se diváci mohou těšit na vztyčení májky,
přehlídku barevných krojů a originální pásmo
lidových tanců. Večer zakončen Májovou
zábavou.
Místo konání: Staré Ždánice
Termín: 26. 5. 2018
www.starezdanice.cz

D+D REAL CZECH CHALLENGE

Golfový turnaj evropského významu
Místo konání: Golf & Spa Resort Kunětická
Hora, Dříteč
Termín: 24. – 27. 5. 2018
www.czechchallenge.cz

KATALOG AKCÍ A SLUŽEB
Gulášobraní

Letní divadelní scéna VČD Pardubice

Divadelní představení pod širým nebem
na rondelu pod věží. Král jelenem
(premiéra 16. 6.) & Kráska a zvíře
Místo konání: Kunětická hora
Termín: 25. 5. – 1. 7. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Gulášobraní a oslavy 620 let od založení
obce Kostěnice
Klání o nejlepší guláš spojené s oslavami
výročí obce
Místo konání: Kostěnice
Termín: 9. 6. 2018
www.kostenice.cz
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Král na hradě

Medobraní u Perníkové chaloupky

Rodinný program připravený ve spolupráci
s rodinou včelaře pana Josefa Vlacha.
Místo konání: Perníková chaloupka, Ráby
Termín: 30. 6. – 1. 7. 2018
www.pernikova-chaloupka.cz

Král na hradě

Návštěva krále Vladislava Jagellonského
na Kunětické hoře
Místo konání: Kunětická hora
Termín: 15. 7. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Kunětická hora

České hrady.cz

Multižánrový hudební festival v podhradí
Místo konání: Areál pod Kunětickou horou
Termín: 20. – 21. 7. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Michal Hromek Consort

Koncert irské a skotské hudby v Rytířském
sále hradního paláce
Místo konání: Kunětická hora
Termín: 1. 8. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Hradozámecká noc

Hravé odpoledne na farmě aneb dobrovolníci dětem

Hradozámecká noc + Lampionový průvod

Dožínky zemědělců okresu Pardubice
a okolí

Kunětické vinobraní

Akce s bohatým programem je určena zejména
pro rodiny s dětmi.
Místo konání: Areál pod Kunětickou horou
Termín: 1. 9. 2018

Celodenní degustace vybraných vín
a doprovodný program pro celou rodinu
Místo konání: Areál hradu Kunětická hora
Termín: 15. 9. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Dny evropského dědictví

Od parforsních honů k Velké pardubické

Noční prohlídky s doprovodným programem
a lampionovým průvodem od 20 hodin
Místo konání: Kunětická hora
Termín: 25. 8. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Hravé odpoledne na farmě aneb
dobrovolníci dětem

Prezentační akce pro neziskové organizace
Pardubického kraje, určená malým i velkým
návštěvníkům, s kulturním programem,
tradičním jarmarkem i soutěžemi o ceny.
Místo konání: farma Apolenka, Spojil
Termín: září 2018
www.konep.cz; www.nevladky.cz

Bezplatné zpřístupnění pernštejnských
sklepení pod hradním nádvořím spojené
s ochutnávkou vín
Místo konání: Kunětická hora
Termín: 9. 9. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce

Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí

Vystoupení trubačů s výkladem o parforsních
honech a vzniku slavných koňských dostihů
Místo konání: Kunětická hora
Termín: 30. 9. 2018
www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce
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Cyklopaťák

Městské hudební slavnosti

Otevírání lázeňské sezóny

AKCE
NA BOHDANEČSKU
Cyklopaťák

Lázně
Bohdaneč

Zahájení cykloturistické sezóny s tradičním
startem na náměstí v Lázních Bohdanči,
odkud vyráží účastníci na soutěžní trasu
po Bohdanečsku. Akce nabízí poznání části
cyklotras „Podél Opatovického kanálu“.
Místo konání: Bohdanečsko (registrace
a start u Radnice Lázně Bohdaneč)
Termín: 14. 4. 2018, 9:00 hod.
www.lazne.bohdanec.cz

Městské hudební slavnosti

Bohdanečské hudební slavnosti se budou
letos konat již potřetí. Akce, v rámci které
se představí velké množství tradičních
hudebních žánrů, je doprovázena např. také
vystoupením hudebních či tanečních souborů,
moderních kapel či doprovodného programu
pro děti, konaného při příležitosti dětského
dne poslední květnovou sobotu v areálu
Na Lužci v Lázních Bohdanči.
Termín a místo konání:
12. 5. 2018, 15:00 hod. (náměstí L. Bohdaneč)
13. 5. 2018, 19:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
20. 5. 2018, 19:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
26. 5. 2018, 14:00 hod. (Na Lužci – spojeno
s dětským dnem)

27. 5. 2018, 19:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
3. 6. 2018, 19:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
16. 6. 2018, 16:00 hod. (hřiště SK L. Bohdaneč)
30. 9. 2018, 15:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
14. 10. 2018, 15:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
28. 10. 2018, 15:00 hod. (Kostel sv. M. Magdalény)
www.lazne.bohdanec.cz

KATALOG AKCÍ A SLUŽEB
Bohdanečské kulturní léto
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Gulášiáda ve Strašově

Otevírání lázeňské sezóny

Akce spojená se slavnostním spuštěním
fontán na náměstí v Lázních Bohdanči,
doplněná o doprovodný program v lázeňském
parku. Centrum také rozezní hudební koncerty.
Místo konání: náměstí Lázně Bohdaneč
Termín: 19. 5. 2018, 12:45 hod.
www.lazne.bohdanec.cz

Bohdanečské kulturní léto

Můžete se těšit na cestovatelské přednášky,
tvořivé dílny, prohlídky lázní s průvodcem,
komentované procházky Gočárovým okruhem,
taneční večery, koncerty pod širým nebem.
Místo konání: Léčebné lázně Bohdaneč
Termín: 24. 6.– 26. 8. 2018
www.llb.cz

4. Gulášiáda ve Strašově

Gulášiáda v obci Strašov se stává tradiční
akcí, která spočívá ve vaření guláše v kotlíku
na otevřeném ohni, v rámci které si mohou
kuchaři poměřit své síly v nepřeberném
množství druhů a chutí gulášů. Pro
návštěvníky je připravena degustace a letní
areál rozezní živá hudba, která hraje celé
odpoledne.
Místo konání: Areál letního parketu ve Strašově
Termín: 7. 7. 2018, 10:00 hod. (začíná vaření
gulášů)
www.oustrasov.estranky.cz

Magdalénská pouť

Magdalénská pouť

Akce konající se každoročně v Lázních
Bohdanči od roku 2013, v rámci které
mají návštěvníci možnost účastnit
se komentovaných prohlídek města,
řemeslných trhů či např. šermířských
vystoupení. Program Magdalénské pouti
bude tradičně zahájen Magdalénskou mší
a koncertem v kostele sv. Maří Magdalény
s pokračováním na náměstí v Lázních
Bohdanči.
Místo konání: náměstí Lázně Bohdaneč
Termín: 21. 7. 2018, 13:00 hod.
www.lazne.bohdanec.cz

Přehlídka dechových hudeb

Traktoriáda – selské slavnosti v Přelovicích

Tradiční jarmark, který ukáže venkovský život.
„Soutěž plná nafty, nervů a potu“ s přehlídkou
řemesel, hospodářských zvířat a traktorů. Akce
vrcholí závodem traktorů v nejpomalejší jízdě
a večerní „Vidláckou párty“.
Místo konání: Přelovice
Termín: léto 2018
www.traktoriada-prelovice.cz

3. Přehlídka dechových hudeb ve Strašově
Již 3. ročník hudební akce, v rámci které
vystoupí: Krajanka, Pernštejnka, Žadovjáci
a švýcarská dechová kapela Füsterland.
Místo konání: obec Strašov
Termín: 4. 8. 2018, 14:00 hod.
www.oustrasov.estranky.cz

Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy

Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy

Jeden ze série 4 závodů mopedů konajících
se po celém pardubickém okrese, v rámci
kterého, je pro návštěvníky připraven bohatý
doprovodný program. Tento bude zahájen
již v pátek v podvečer vystoupením hudební
kapely na hřišti u autokempu. Stejnou událostí
bude daná akce rovněž tak končit v sobotu
večer na stejném místě. Bližší informace
o kapelách, které při této příležitosti zahrají
a doplní atmosféru akce, zveřejní obec
s dostatečným předstihem.
Místo konání: hřiště Břehy
Termín: 11. 8. 2018, 12:00 hod.
www.brehy.cz

Výlov Bohdanečského rybníka

Výlov Bohdanečského rybníka

Tradiční akce, která každoročně láká stovky
návštěvníků ze širokého okolí pro svoji
výjimečnou a ojedinělou atmosféru. Na hrázi
Bohdanečského rybníka mohou návštěvníci
zakoupit čerstvé ryby a ochutnat rybí i jiné
regionální speciality. Akce je každoročně
spojena s akcí loučení s ptáky, pozorováním
a přednáškou Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky, regionálního
pracoviště Východní Čechy na Polákově
poloostrově.
Místo konání: Bohdanečský rybník
Termín: 28. 10. 2018, 8:00 hod.
www.rybnicnihospodarstvi.cz
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Výročí bitvy sedmileté války

Dny Holicka

Festival Jana Holuba

Guláškošt 2018

Jelenské slavnosti

AKCE
NA HOLICKU

Přehlídka dětských dechových souborů
z Východních Čech
Místo konání: prostranství u Kulturního domu
města Holic, Holice
Termín: 13. 5. 2018
www.kdholice.cz

Holice

Noc v muzeu

Africké muzeum se otevře pro návštěvníky
i ve večerních hodinách s programem pro děti
i dospělé
Místo konání: Africké muzeum Dr. Emila Holuba,
Holice
Termín: 18. 5. 2018
www.holubovomuzeum.cz

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše
Místo konání: Holice
Termín: 2. 6. 2018
gulaskost.kulturapromesto.cz

260. výročí bitvy sedmileté války
(1758 –2018) Ostřetín

Rekonstrukce bitvy na kopci Chmelnice
s doprovodným programem
Místo konání: Ostřetín
Termín: 9. – 10. 6. 2018
www.ostretin.cz

VI. Jelenské slavnosti

Dopolední sportovní cyklo či turistický výšlap
přes tři rybníky, odpoledne kulturní program
s trhy a večerní taneční zábavou
Místo konání: náměstí v Horním Jelení
Termín: 16. 6. 2018
www.hornijeleni.cz

Dny Holicka 2018

Městské a mikroregionální slavnosti
Místo konání: prostranství u Kulturního domu,
Holice
Termín: 22. – 24. 6. 2018
www.kdholice.cz

KATALOG AKCÍ A SLUŽEB
Pivní slavnosti

Letecký den

Setkání rogal a doprovodný program,
za dobrého počasí možnost seznamovacích
letů
Místo konání: Letiště Chvojenec
Termín: 21. 7. 2018
www.chvojenec.cz

Pivní slavnosti

4.ročník holických pivních slavností, bohatý
doprovodný program – hudba, soutěže,
program pro děti
Místo konání: prostranství u Kulturního domu,
Holice
Termín: 18. 8. 2018
www.slavnosti-holice.cz
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Mezinárodní setkání radioamatérů

Mezinárodní setkání radioamatérů

Setkání radioamatérů a všech nadšenců
do rádiové techniky
Místo konání: prostranství u Kulturního domu,
Holice
Termín: 24. – 25. 8. 2018
www.ok1khl.com

Zahajovací koncert 10. ročníku MHF
E. Nápravníka

Zahajovací koncert festivalu k poctě
býšťského rodáka E. Nápravníka (1839- 1916).
Místo konání: Kostel sv. Jiří v Býšti
Termín: 25. 8. 2018, 18:00 hod.
www.napravnikfestival.cz
www.byst.cz

Holubovy Holice

Rozloučení s létem

Program pro děti a dospělé organizovaný pod
záštitou Strany soukromníka a místostarosty
města
Místo konání: Městský stadion, Holice
Termín: 1. 9. 2018
www.holice.eu

Posvícenské stínání kohouta

Tradiční posvícenské soutěžní odpoledne
Místo konání: Holice
Termín: 19. 9. 2018
www.kulturapromesto.cz

Letecký den

Holubovy Holice

Festival u příležitosti narození cestovatele
Dr. Emila Holuba
Místo konání: Africké muzeum Dr. Emila Holuba,
Holice
Termín: 3. – 7. 10. 2018
www.holubovomuzeum.cz

Adventní koncert

Tradiční koncert u příležitosti zahájení
adventu
Místo konání: Kulturní dům města Holic, Holice
Termín: 29. 11. 2018
www.kdholice.cz

Zahajovací koncert MHF E. Nápravníka

Rozsvícení vánočního stromečku

Holický živý Betlém

Jelenské vánoční trhy aneb Vánoce pod
širým nebem

Štědrý den v Africkém muzeu

Zahájení adventu.
Místo konání: Náměstí T. G. Masaryka, Holice
Termín: 2. 12. 2018
www.kdholice.cz

Vánoční trhy doplněné o kulturní program.
Místo konání: areál fary a náměstí, Horní Jelení
Termín: 2. 12. 2018
www.hornijeleni.cz

Předvánoční zastavení u oživlého Betlému
Místo konání: Kostel sv. Martina, Holice
Termín: 15. 12. 2018
www.kulturapromesto.cz

Vánoční atmosféra s nádechem exotické Afriky
Místo konání: Africké muzeum Dr. Emila Holuba,
Holice
Termín: 24. 12. 2018
www.holubovomuzeum.cz
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Tradiční nedělní trhy

Festival Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem

YESbořice

AKCE
V ŽELEZNOHORSKÉM
REGIONU
Tradiční nedělní trhy

Trhy budou probíhat každou neděli a zakoupit
si zde můžete veškerý sortiment včetně
certifikovaných regionálních produktů.
Místo konání: Valy
Termín: od 4. 3. 2018, 7:00 – 13:00 hod.
www.valynadlabem.cz
Přelouč

Výstava 100 let trampingu

Koncert kapely Country colaps a Tuláka
Chárlího, posezení u ohně, tvořivé dílny,
seznámení se s trampingem, trampský řezbář
a mnoho dalšího.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 7. 4. – 4. 5. 2018, Vernisáž „Trampský
den“ 7. 4. 2018, 14:00 hod.
www.zamek-choltice.cz

Dny Železnohorského regionu

YESbořice 2018

7. ročník festivalu Dětské sbory zpívají
s choltickým vodníkem

Pirátská rybičkiáda

Prezentace novinek Železnohorského
regionu pro sezonu 2018 v cestovním ruchu
a regionálním rozvoji. Dny otevřených dveří
infocenter, podnikatelských areálů a památek,
putování po Železnohorském regionu.
Místo konání: Železnohorský region
Termín: 19. – 22. 4. 2018
www.zeleznohorsky-region.cz

Dětské soubory zpívají v zámecké kapli sv.
Romedia a na nádvoří zámku
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 12. 5. 2018
www.zamek-choltice.cz

Tradiční jezbořický festival pro všechny věkové
kategorie. Na akci bude možnost proletět
se vrtulníkem, svézt se na segway, děti si
budou moci zaskákat na skákacím hradu
a plné odpoledne a večer krásné muziky :-).
Místo konání: Jezbořice
Termín: 26. 5. 2018
www.hospodanakoupalisti.cz

Výchovně vzdělávací akce pro děti i dospělé.
Zábavnou formou směřuje děti k rybářství
a ochraně přírody.
Místo konání: Bukovina u Přelouče
Termín: 26. 5. 2018
www.bukovinauprelouce.cz

KATALOG AKCÍ A SLUŽEB
Řemeslné Choltice

Polanského Přelouč

14. ročník festivalu dechových hudeb v parku
ZŠ T.G. Masaryka.
Místo konání: Přelouč
Termín: 2. 6. 2018
www.mestoprelouc.cz

Řemeslné Choltice

Návštěvníci si mohou nejen koupit, ale sami
zkusit vyrobit výrobky pod vedením zkušených
řemeslníků.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 8. 6. 2018
www.zamek-choltice.cz
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Turkovická heligonka

Turkovická heligonka

5. setkání heligonkářů a milovníků harmonik.
Místo konání: Turkovice
Termín: 16. 6. 2018
www.turkovice.cz

15. ročník Festivalu chrámových
a komorních sborů

15. ročník Festivalu chrámových a komorních
sborů ze všech koutů ČR. Zpívat se bude
v kapli, na nádvoří i v parku pod mohutným
platanem.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 16. 6. 2018
www.zamek-choltice.cz

Cyklo-RD MTBO

Cyklo-RD MTBO

Cyklistický orientační závod dvojic. Jedeme
pro radost a ve všech věkových kategoriích.
Bodové kontroly jsou tvořeny tak, aby si závod
užili hobíci, rodiny s dětmi i závoďáci.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 23. 6. 2018
www.cyklord.cz/mtbo

Svojšický pětiboj

11. ročník klání trojic v pěti disciplínách.
Místo konání: Svojšice
Termín: 14. 7. 2018
www.obecsvojsice.cz

Choltický deštník

Ceny Františka Filipovského za dabing

Choltický deštník

Ceny Františka Filipovského za dabing

V rámci benefičního festivalu pro Centrum
paraple jsou připraveny koncerty, divadlo,
soutěže.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 8. 9. 2018
www.zamek-choltice.cz

Svojšický podzim

Soutěžní přehlídka country a trampské hudby
navazující na tradici festivalů Svojšický
Slunovrat a Svojšický Letorost.
Místo konání: Svojšice
Termín: 8. 9. 2018
www.svojsickypodzim.countrycolaps.cz

XXIV. ročník udílení Cen Františka Filipovského
za nejlepší ženský a mužský herecký výkon
v dabingu.
Místo konání: Přelouč
Termín: 15. 9. 2018
www.cffd.cz

XXXVII. chovatelská a zahrádkářská výstava
SVINČANY 2018
Tradiční chovatelská a zahrádkářská výstava
doprovázená bohatým kulturním programem.
Místo konání: Svinčany
Termín: 22. – 23. 9. 2018

Choltické podzimní slavnosti

Choltické podzimní slavnosti aneb návrat
ke kořenům

Den české státnosti můžete oslavit na zámku
v Cholticích.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 28. 9. 2018
www.zamek-choltice.cz

Strašidla na zámku

Máte pro strach uděláno? Bojíte se rádi?
Na choltickém zámku můžete potkat strašidla
z našich pohádek a lesů. Lesní žínky, Prašivky,
Pavoučnice, Pána lesů, Ježibabu, loupežníky,
ale také Sněhurku a trpaslíky a další.
Místo konání: zámek Choltice
Termín: 3. 11. 2018
www.zamek-choltice.cz
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Rudolfův pohár

Kladruby nad Labem

Rudolfův pohár

Den otevřených zahrad v Národním
hřebčíně

Hubertova jízda

AKCE
V KLADRUBECH
NAD LABEM
Mezinárodní závody spřežení.
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad
Labem
Termín: 19. – 22. 4. 2018
www.nhkladruby.cz

Den starokladrubského koně
Kladruby
nad Labem

Speciální akce zaměřena na jedinečné
plemeno starokladrubského koně.
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad
Labem
Termín: 26. 5. 2018
www.nhkladruby.cz

Speciální akce, den otevřených dveří.
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad
Labem, park Mošnice
Termín: 10. 6. 2018
www.nhkladruby.cz

KLADRUBY NARUBY

Zábavné rodinné odpoledne.
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad
Labem
Termín: 15. 9. 2018
www.nhkladruby.cz

Hubertova jízda II. pro veřejnost

Tradiční jezdecká přehlídka.
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad
Labem
Termín: 3. 11. 2018
www.nhkladruby.cz

Zimní království starokladrubských koní

Tradiční vánoční akce.
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad
Labem
Termín: 26. – 27. 12. 2018
www.nhkladruby.cz
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Zámek Pardubice

Bohdanečský rybník

Velká pardubická

JEDINEČNOST
PARDUBICKA
Turistická oblast Pardubicko je destinace
mladá a mnohými zatím neobjevená. Jsme
proto rádi, že jste se její jedinečnost
rozhodli poznat i vy.
V celé oblasti je patrný vliv slavného rodu
Pernštejnů, který se odráží nejen v historických, ale i přírodních památkách. Rod
Pernštejnů propůjčil svůj odkaz i jedné
ze značek regionálních produktů, kterou
je KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.
Hlavní myšlenkou projektu je zvýšení
ekonomické samostatnosti regionu
a zajištění propagace regionálních

výrobců. Projekt regionálních značek,
na území Pardubicka konkrétně dvou
značek: KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální
produkt® a ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt®, je podporován všemi 5 zakládajícími členy spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech: městem Pardubice, MAS
Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko,
MAS Holicko a MAS Železnohorský region.

ročně k nám přijíždějí, aby zažily pravou
atmosféru nejstarších koňských dostihů
v kontinentální Evropě. Pardubice
se navíc po celý rok prezentují skrze své
rodinné zlato pod značkou Pardubických
tahounů – a ani v tomto katalogu tyto
tradiční akce samozřejmě nechybí. Další
části oblasti svou bohatou nabídkou akcí
rozhodně nezůstávají pozadu.

Jedinečnost Pardubicka spočívá také
v bohaté nabídce kulturních, sportovních
a společenských akcí. Město Pardubice je
kolébkou sportu – tisíce návštěvníků

Doufáme, že vám tento katalog umožní si
vybrat tu nejlepší akci podle vašich
představ a že si to u nás opravdu užijete,
protože Pardubicko – to se musí zažít!

KATALOG AKCÍ A SLUŽEB
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Pardubice

MAS Region Kunětické hory

MAS Bohdanečsko

MAS Holicko, o. p. s.

MAS Železnohorský region

Pardubice – metropole Pardubického kraje,
univerzitní město se skvělou dopravní
dostupností v posledních letech znovu
potvrzuje pravdivost rčení „skví se jak
Pardubice“. Historické jádro se zámkem,
renesančním náměstím a malebnými uličkami, zrekonstruované parky a bulváry, ale
zejména unikátní akce patřící do rodiny
tzv. Pardubických tahounů lákají do města
v průběhu celého roku tisíce návštěvníků
ze širokého okolí i ze zahraničí. Přijeďte i vy!

Jsme hlavním koordinátorem regionální
značky KRAJ PERNŠTEJNŮ, která slouží ke zviditelnění místních produktů. Mimo oblíbený
hrad Kunětická hora u nás v regionu najdete
i další zajímavosti k výletům, např. Opatovický kanál, akvadukty v Sezemicích nebo
muzeum autíček v Rokytně. Náš rovinatý
region je ideální pro cykloturistiku, hipoturistiku i pěší výlety. V létě jsou oblíbeným
místem ke koupání písníky u Stéblové a Starých Ždánic.

MAS Bohdanečsko se rozprostírá v úrodné
Polabské nížině v severozápadním cípu Pardubického kraje. Na území MAS se nachází
26 obcí s více jak 12 tis. obyvateli. Přirozeným centrem této oblasti je město Lázně
Bohdaneč. Bohdanečsko je oblastí pro
klidný život s dobrou dopravní dostupností
do krajských měst Pardubice a Hradec Králové. Území MAS je atraktivní dostupností
přírody, významnou rybníkářskou historií,
vojenským odbojem a lázeňstvím.

Místní akční skupinu založili obce, podnikatelé a neziskový sektor za účelem rozvoje
Holicka, jako místa vhodného pro bydlení,
podnikání a turistiku. Regionem vedou značené stezky pro pěší i cyklistické výlety.
Kromě velkého množství lesů, se zde nachází
historické, kulturní a přírodní památky.
Holicko je hlavně spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem,
který přiblížil světu život na černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.

MAS Železnohorský region podporuje rozvoj
cestovního ruchu regionu, spojuje turistické
atraktivity, subjekty z regionu a regionální
výrobce do společných turistických nabídek (např. Gurmánská či Formanská stezka).
Objevujte tedy při svých výletech po okolí
lokální produkty z Železných hor, jejich
chutě a vůně, jejich kvalitu a tradici v rámci
putování po regionu, buďte vítáni i vy. Naše
informační centra vám poskytnou veškeré
informace.

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
turismus@mmp.cz
www.pardubice.eu
www.tahouni.eu

MAS Region Kunětické hory, z.s.
Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
info.masrkh@email.cz
www.masrkh.oblast.cz

MAS Bohdanečsko, z. s.
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
www.mas-bohdanecsko.cz

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1, 534 01 Holice
+420 775 302 057
mas@holicko.cz
www.holicko.cz

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
+420 725 156 016
mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

Podnikáte v oblasti cestovního
ruchu a záleží vám na kvalitní
nabídce služeb?
Chtěli byste se i vy zapojit
do činnosti našeho Spolku
a přispět tak k rozvoji naší
turistické oblasti?
Pak navštivte náš web pro více
informací a připojte se k nám.
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
Spolek pro rozvoj turistické oblasti
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
www.TOPardubicko.cz
www.facebook.com/TOPardubicko/

Zakladatelé Spolku

Turistická oblast Pardubicko

Lázně
Bohdaneč
Kladruby
n. Labem

Sezemice

Holice

Zdechovice
Přelouč

PARDUBICE

Za finanční
podpory

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

Podnikáte v oblasti cestovního ruchu
a záleží vám na kvalitní nabídce služeb?
Chcete se zviditelnit a dát o sobě vědět?
Pak právě vám můžeme nabídnout
prostor pro vaši prezentaci, třeba
i na tomto místě!
Pro více informací navštivte náš web

www.TOPardubicko.cz

