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akce měsíce Festival na zámku v Pardubicích 
již potřetí

Festival není jen pouhým jarmarkem, ale jeho náplň je da-
leko rozmanitější. Nejen, že si budete moci mnoho dobrot 
ochutnat, ovonět a koupit, nechat se okouzlit drobnými 
šperky a uměleckými předměty, ale jsou pro vás připra-
veny i workshopy, při nichž se dozvíte zajímavosti z oblasti 
zdravé výživy či si budete moci nazdobit pravý pardubický 
perník, ale budete se moci podívat i na to, jak se ručně vy-
rábějí housle a s mistrem houslařem si i přímo popovídat. 
U některých stánků budou připraveny i hry pro nejmenší, 
nebo starší, ale stále hravé.
aby se návštěvníci nenudili, bude celý jarmark doprovázen 
umělecko-kulturním programem. O ten se postarají čino-
rodí divadelníci Paletťáci, kteří jsou oblíbeným evergree-
nem tohoto festivalu. k poslechu návštěvníkům zahrají 
kapely Tygroo, TRDLO a alchymie. Bude tedy na co kou-
kat, co poslouchat i co ochutnávat, a to vše v jedinečné 
atmosféře pardubického zámku.

Proč bychom se neplavili, 
když nám Pánbůh Labe dal
Pokud jste už vyzkoušeli všechny aktivity, které jsme Vám 
nabídli v minulém čísle, máme pro vás ještě jeden ná-
pad. a tím je na jeden den vyrazit na Labe. V Pardubicích 
a okolí není problém sehnat nějaký škunér či nafukovací 
měchuřinu a vyrazit na Labe. V naší oblasti je splavné, za 
dobrého stavu vody, od Vysoké nad Labem až nad zdy-
madlo v Pardubicích. cestou si můžete vychutnávat jedi-
nečný pohled na náš kraj z vodní hladiny, který jen tak 
neuvidíte. Pokud jste odvážnější, můžete zkusit i novější 

možnost pohybu po vodní hladině. Hitem posledních let 
je tzv. paddleboarding. ano, to je ona ztřeštěnost, kdy sto-
jíte na něčem, co vypadá jako surf a do rukou vám dají 
kanoistické pádlo. ano, i tato novinka již dorazila k nám 
do nížin a proslýchá se, že se jedná o povedenou zábavu.
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Festival chutí, 
vůní a řemesel 
2018
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Už se to blíží, v srpnu to zase propukne. A co? 
Festival chutí, vůní a řemesel přece. A stane se 
tak v sobotu 18. srpna od 9 do 18 hodin. K vi-
dění bude opět to nejlepší z Pardubicka i celé 
republiky. Své regionální výrobky na zámek při-
vezou výrobci z 12 oblastí regionálních značek 
Asociace regionálních značek. Od nás z KRAJE 
PERNŠTEJNŮ, ŽELEZNÝCH HOR, ale i z dale-
kých JESENÍKŮ nebo MORAVSKÉHO KRAVAŘ-
SKA. 

https://www.topardubicko.cz/cs/novinky-a-aktuality/festival-chuti-vuni-a-remesel-2018

