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3. ročník Festivalu chutí, vůní a řemesel 

V sobotu 18. srpna 2018 přivítá pardubický zámek všechny milovníky dobrého jídla, pití i řemeslných 

výrobků na třetím ročníku Festivalu chutí, vůní a řemesel. Na návštěvníky čeká bohatá nabídka 

regionálních produktů Kraje Pernštejnů, Železných hor a dalších 10 regionálních značek 

certifikovaných Asociací regionálních značek.  

Širokou nabídkou produktů návštěvníky provede zkušený moderátor v rámci tří stánkových workshopů. 

Dozvíte se mnoho zajímavého nejen o nabízeném sortimentu pochutin a řemeslných výrobků, ale i o 

regionálních producentech a jejich práci.  

Chybět nebude ani bohatý celodenní kulturní program, zahrají kapely Tygroo, Trdlo a Alchymie. O 

odpolední zábavu se postarají Paleťáci se svojí divadelní improvizací. A navíc, po celý den budou pro 

návštěvníky všech věkových kategorií připraveny i workshopy, tvořivé dílny a zábavné kvízy.  

O organizaci letošního ročníku festivalu se postaral spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech ve 

spolupráci s MAS Region Kunětické hory (hlavní koordinátor značky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální 

produkt) a MAS Železnohorský region (regionální koordinátor značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt).  

„Spolupráce se zakladateli, členy i partnery spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech je pro nás velmi 

důležitá. Bez vzájemné spolupráce a podpory by nebylo možné takto kvalitní a jedinečnou akci zajistit.  

Věřím, že regionální produkty jsou nedílnou součástí nabídky cestovního ruchu oblasti Pardubicko a velmi 

mě těší, že máme možnost festival pořádat v areálu pardubického zámku, jedné z hlavních turistických 

atraktivit oblasti Pardubicko,“ uvádí ředitelka spolku Petra Pacholíková. 

Program festivalu bude na pardubickém zámku probíhat v sobotu 18. srpna od 9 do 18 hodin, tedy ve 

stejný čas, jako Sportovní park Pardubice, který je jedním z partnerů letošního ročníku festivalu.  

„Festival chutí, vůní a řemesel je zahrnut do programu Sportovního parku Pardubice. Jsme velice rádi, že 

je takováto spolupráce možná a těší nás, že máme se Sportovním parkem společný cíl – nabídnout to 

nejlepší návštěvníkům oblasti Pardubicko,“ dodává ředitelka spolku Petra Pacholíková. 
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