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PŘEDPRÁZDNINOVÉ A PRÁZDNINOVÉ
POZVÁNKY V PARDUBICKÉM KRAJI
TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY V LITOMYŠLI

Již tradiční celoprázdninový festival pohádek a koncertů proběhne opět
v Litomyšli. Hlavním znakem Toulovcových prázdninových pátků je pravidelnost
– každý pátek, ve stejný čas (18.00 hodin pohádka nejen pro děti, 19.30 hodin
folková kapela nejen pro dospělé) na stejném místě. Tím místem je Toulovcovo
náměstí neboli tzv. Špitálek. V případě nepříznivého počasí se představení konají
v Music clubu Kotelna. Na všechny akce je dobrovolné vstupné!

FESTIVAL COLOUR MEETING

O víkendu 13.–14. červnece 2018 proběhne v poličském parku 14. ročník multižánrového festivalu Colour Meeting. Festival probíhá v jedinečném

AVIATICKÁ POUŤ
V PARDUBICÍCH 2018

O víkendu 2. a 3. června 2018 se
na pardubickém letišti uskuteční již osmadvacátý ročník Aviatické pouti. Opět
se představí řada historických letounů
poháněných hvězdicovými motory.
Program Aviatické pouti je koncipován jako velkoprostorové divadlo
na zemi i ve vzduchu. Ztvárňuje scény
z dějin aviatiky a slavné válečné scény.
Učinkují nejlepší piloti a slavná letadla.
Vše je také doplněno pyrotechnickými efekty a spousta pozemní techniky
včetně komparsu v dobových kostýmech a uniformách.

prostředí parku a je určen pro příznivce dobré tuzemské i zahraniční hudby.
Program ovšem není složen z mainstreamových kapel, které můžete slyšet na
kdekterém z festivalů.
Cílem je nabídnout kvalitní hudbu a divadlo, které jen tak neuvidíte a neuslyšíte. Festival je vhodný i pro rodiny s dětmi, nabízí dětský koutek a příjemnou
rodinnou atmosféru, která je doladěna mimo jiné i domácí kuchyní. Na festivalu
také uplatní slevu v rámci Rodinných pasů.

PROCHÁZKY (S) MĚSTEM – LITOMYŠL INDUSTRIÁLNÍ

Cyklus oblíbených Procházek (s) městem pokračuje i v roce 2018, opět se
můžete těšit na procházky, které vás seznámí s litomyšlskými architektonicky
zajímavými stavbami a jejich historií. Sraz je 22. června v 16.00 před budovou vlakového nádraží v Litomyšli.
Červnová procházka nás odvede z historického centra města k industriálním
objektům, nacházejících se v blízkosti železničního areálu. Při jejich prohlídce
se zaměříme nejen na historii, ale také na možnost jejich konverzí, které při
citlivém architektonickém přístupu dokáží atmosféru industriálních objektů zajímavě rozvinout.
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E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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59. VÝTVARNÉ HLINECKO
23. červen 2018 / 17.00
až 9. září 2018 / 17.00
Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
Výstava jednoho z předních žáků
Haushoferovy krajinářské školy
pražské Akademie bude realizována
jako vůbec první samostatná výstava tohoto významného umělce, neboť doposud byly všechny přehlídky
jeho malířské tvorby pouze součástí
větších prezentací žáků Maximiliana
Haushofera. Na soupisu prací, které
budou vystaveny, se v tomto čase
pracuje, je však již přislíbena řada
zápůjček ze státních institucí i soukromých sbírek. Navíc můžete využít
slev v rámci rodinných pasů.

LIDOVÁ ŘEMESLA A TRHY

Je to jedinečná příležitost k seznámení se s tradičními řemesly a řemeslníky ve dnech 21. červenec 2018
9.00–22. červenec 2018 na Veselém kopci. Pozvání k účasti na tomto jarmarku přijala stovka pečlivě vybraných lidových výrobců z celé České
republiky, včetně výrobců oceněných
titulem Nositel tradice.
V prostředí muzea v přírodě tak
budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si a nakoupit krásné výrobky.
Ale také sledovat řemeslníky při práci
a využít možnosti vyzkoušet si svoji
zručnost ve výtvarných dílničkách. Budou zastoupeny různé řemeslné techniky: ručně tkané textilie, modrotisk, keramika (včetně výrobců lidové fajánse
a majoliky), zpracování perleti, dřevěné
užitné předměty (např. hrábě, valchy,
kosišťata, vařečky, misky aj.).

w w w. r o d i n n e p a s y. c z

VÍKEND PLNÝ ZÁBAVY V POLIČCE 17.–19. SRPNA 2018
– FESTIVAL 555

Multižánrový festival, který nese jméno podle nadmořské výšky města, se
koná v srpnu v Poličce. K poslechu je připravena kvalitní hudba, chybět nebude ani ohňostroj a pro milovníky výšek jsou připraveny noční prohlídky rodné
světničky B. Martinů na věži kostela sv. Jakuba.
Město Polička prožije hudební festival a spokojený bude zajisté každý, kdo
se přijde podívat. V roce 2018 se koná již 27. ročník na Palackého náměstí –
tentokrát i s příjezdem královské družiny se zakládací listinou a staročeským
jarmarkem.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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RIETER
OPEN PARDUBICE 2018

V Pardubickém kraji budou
i letos hostit mezinárodní tenisový
turnaj Rieter Open Pardubice,
a sice v týdnu od 7. do 14. července 2018.
Mezinárodní turnaj mužů kategorie Futures s dotací 25 000 dolarů
je největší turnaj této kategorie
na území České republiky a v daný týden se bude jednat o jeden
z největších turnajů na světě.

FENOMÉN MERKUR
– MUZEUM POLIČKA

Výstava
Fenomén
Merkur
vznikla díky spolupráci s největším sběratelem stavebnice Merkur
Jiřím Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet let svého života.
Legendární stavebnice Merkur se
vyrábí už téměř 100 let.
Výstava proto mapuje i její historii a vývoj od samého počátku
až po současnost. Současně zve
všechny malé i velké návštěvníky
ke hře, neboť součástí výstavy je
herna, ve které si každý může vyzkoušet své konstruktérské schopnosti a postavit vlastní model.
Výstava potrvá do 2. září
2018. Těšit se můžete na přehlídku dálkově řízených modelů
postavených ze stavebnice Merkur,
které představí konstruktér Martin Stupňánek. Navíc muzeum
nabízí slevu 10% pro držitele
Rodinných pasů.

w w w. r o d i n n e p a s y. c z

FESTIVAL LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 2018

29. června–5. července 2018
Přehlídka amatérské loutkové tvorby v Chrudimi je každoročně velkým a očekávaným setkáním milovníků loutkového divadla – oboru, který má v naší republice velkou a dlouhodobou tradici. Letos se bude konat již 67. ročník.

Tradiční festival Loutkářská Chrudim se uskuteční už po šestašedesáté.
Denně můžete zhlédnout hned několik divadelních představení, s nimiž vystoupí téměř čtyři desítky souborů, vyrobit si vlastní loutky, nebo si poslechnout
zajímavou tematickou přednášku.
Využijte také slevy, které vám v rámci projektu Rodinné pasy nabízí muzeum loutek.

AUTOMOBILOVÍ VETERÁNI A VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA
NA MANŽELE JUNKOVY V LITOMYŠLI 2018

Vzpomínkovou jízdu na naše slavné automobilové závodníky Elišku a Čeňka
Junkovy a sraz několik desítek vozidel vyrobených do roku 1948. Od 10. do
12. srpna budeme opět obdivovat krásu historických automobilů a motocyklů.
A když už budete v Litomyšli, můžete navštívit rodný dům Smetany či muzeum a využít přitom slev na Rodinný pas.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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FRIENDS FEST PARDUBICE 2018

Přátelský festival plný Ameriky. Auta, motocykly, military, vojenská historie,
zbraně, koně, western, rodeo, lifestyle, móda, sport, gastronomie a přehlídka skupin hrajících muziku s americkými kořeny a feelingem. Letos na téma
100 let založení Československa se uskuteční 11. srpna na závodišti. Více se
dozvíte na adrese www.friendsfest.cz/cs.

SALVÁTORSKÁ POUŤ V CHRUDIMI 2018

Chrudimská pouť v letošním roce proběhne v termínu od pátku 10. srpna
do neděle 12. srpna 2018.
Chrudimská pouť je mírně netradičně zasvěcena samotnému Ježíši Kristu,
neboli Salvátorovi a vznikla v důsledku silné salvátorské tradice ve městě.

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
V HEŘMANOVĚ MĚSTCI

Tradiční společenská akce zakončená pondělním posvícením
je nedílnou součástí života města
a symbolem končících prázdnin.
Bartolomějská pouť se koná od
pátku 24. 8. 2018 od 14.00 hodin do pondělí 27. 8. 2018 do
22.00 hodin.

K vyhlášené chrudimské pouti neodmyslitelně patří hlavně kolotoče, houpačky,
adrenalinové atrakce a velké množství stánků, na které se těší děti i dospělí.
Součástí je také duchovní program a slavná poutní mše v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.

VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT NA VESELÝ KOPEC

ZA VLÁDY LICHTENBURKŮ
NA LICHNICI

Návrat do historie v podání
skupiny historického šermu – Páni
z Lichtenburka, z. s. Šermířská vystoupení, prohlídka zbraní, královský rytířský turnaj, koncert historické hudby. To vše a mnohem více
uvidíte 25.–26. 8. 2018 na hradě
Lichnice. Začátek od 10.00.
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18. srpen 2018 9.00–17.00
„Vezmi cep, pojď na mlat...“ Těmito slovy začíná říkanka, jíž se mlatci udržovali v rytmu při mlácení obilí cepy. Uvozuje také veselokopecký program,
který se věnuje tradičnímu hospodaření. V sobotu 18. srpna bude na Veselém
Kopci u Hlinska připraven program nazvaný Vezmi cep, pojď na mlat věnovaný
zemědělství na vesnici. Budete mít možnost vidět ukázky tradičního zpracování
plodin a některé z nich si budete moci také vyzkoušet. Od 9.00 do 17.00 hodin
se návštěvníkům nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin. Například se dozví, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly
dobré říkanky, které se přitom používaly. Ožijí tak mnohá stavení na Veselém
Kopci.

ZASTAVME SE NA ROZHLEDNĚ

Toulovcova rozhledna je jednou ze třetí rozhleden (další je Borůvka a Terezka), které byly postaveny sdružením obcí mikroregionu Toulovcovy maštale.
Rozhledna se nachází mezi obcemi Jarošov a Budislav v okrese Svitavy. Nachází se na Jarošovském kopci ve výšce 539 m. K vyhlídkové plošině ve výšce
12 m se musíte dostat po 60 schodech. Z rozhledny je velkolepý výhled na
Orlické hory, Krkonoše, Železné hory a Jeseníky. A navíc můžete na tuto a další
rozhledny uplatnit slevu v rámci projektu rodinných pasů.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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VÍKENDOVÉ POBYTY SE SDRUŽENÍM ARTEGA

Občanské sdružení Artega vzniklo v roce 2004 a působí převážně na heřmanoměstecku. Mezi hlavní činnost sdružení patří pořádání volnočasových aktivit
pro děti a mládež. Patří mezi ně například víkendové pobyty, tematické sportovní dny, prázdninové pobytové akce a další činnost zaměřená na trávení volného času. Držitelům rodinných pasů nabízí na své akce slevu 10 %.
Mezi nejznámější aktivity patří pořádání prázdninové akce „Kdo si hraje,
nezlobí“, které se staly již vyhledávanou aktivitou pro děti z okolí. V zimě probíhají pravidelné sportovní kroužky zaměřené převážně na florbal, ale i na jiné
sporty v tělocvičně. O letních prázdninách patří mezi stěžejní akce sdružení
uspořádání dvou turnusů týdenních pobytových akcí pro děti od 7 do 12 let.
V současné době má sdružení 27 dětských členů a dále se rozrůstá. Více na
www.artega.cz.

BABIČČIN DVOREČEK LICIBOŘICE

Nevíte, kam s dětmi v létě či o víkendu na výlet? Chcete jim ukázat, jak
skutečně vypadají domácí zvířata, která znají z knížek? Mají rády zvířátka, ale
nemůžete si doma žádné dovolit? ... přijeďte tedy k nám do Licibořic a nezapomeňte slevové kartičky rodinných pasů!
Zvířátka mohou děti nejen pozorovat, ale i hladit a krmit! Za prohlídku stojí
i Dědečkova obůrka s lesními zvířaty, která lze krásně zblízka pozorovat! Je
možné si také zajezdit na koních. Můžete nám přivézt skořápky, suchý chléb
i pečivo - rozdělíme je zvířátkům. Na minimálně 400 let starý statek v Licibořicích (Chrudimsko) se v roce 2011 vrátila domácí zvířata, která zde po mnoho
staletí měla své místo. A aby i děti mohly vidět, jak vypadá živý krocan, koza
nebo kráva, byl statek zcela zrekonstruován a pod názvem Babiččin dvoreček
v květnu 2012 otevřen veřejnosti. Jeho součástí je i Dědečkova obůrka, kde
jsou kromě lesních zvířat (daňků, muflonů, divočáků a bažantů) i výběhy
s koňmi. Více na http://www.dvorecek-liciborice.cz.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
A POJIŠTĚNÍ

Plánujete dovolenou, potřebujete pojistit automobil, nebo jen poradit jak zabezpečit finančně svoji
rodinu? V rámci rodinných pasů
můžete nyní využít bezplatného
poradenství nebo slev na různé
finanční produkty. Nově k poskytovatelům slev patří také Martina
Vítková, zastupující ZFP Group akademii. Není ani nutné nikam jezdit, vše vyřídíte z pohodlí domova.
Nové služby jsme již vyzkoušeli při
sjednání cestovního pojištění a mile
nás překvapila sleva 10 % a celkově výhodnější cena Cestovního
pojištění Premium. Nabízené slevy
5–10 %, více na http://pardubice.
rodinnepasy.cz/cs/poskytovatel.
php?id=8888.

w w w. r o d i n n e p a s y. c z

ZAJEĎTE DO INDIÁNSKÉ VESNICE JANGELEC U VYSOKÉHO MÝTA
Zažij divoký západ na východě Čech. Dozvíš se něco z historie severoamerických indiánů, aneb jak to bylo doopravdy. Jak indiáni bydleli, co jedli, jak se
oblékali, jak bojovali a hlavně jak si ochočili koně!
A když už to budeš všechno vědět, můžeš si to i vyzkoušet. Projedeš se na
koni, zaházíš si tomahawkem, zastřílíš si z luku, zkrátka to bude sranda.
Pro držitele Rodinných pasů mají připraveny zajímavé slevy, děti mohou
využít dvě atrakce zdarma a nebo získat slevu 15 % na letní indiánský tábor,
navštivte stránky www.indianska-vesnice.cz a zjistěte více.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.

5

Pardubický kraj | 2/2018
MÁTE CHUŤ TANČIT
I V LÉTĚ?

Barita – lektorka orientálních
tanců v Dobříkově vás zve na své
víkendové semináře orientálního
břišního tance. Semináře se konají
nepravidelně v sobotu nebo v neděli, délka trvání bývá 2,5–3hodiny.
Semináře jsou zaměřeny jak pro
úplné začátečnice a mírně pokročilé, kde se naučíte základním tradičním pohybům orientálního tance
a několika tanečním kombinacím.
Semináře jsou také určeny pro pokročilé tanečnice, které se chtějí
v tanci dále rozvíjet, často jsou zaměřené na nějaký styl orientálního
tance – Tribal styl, Tribal Fusion
styl, Saidi, Drum solo, Pop arabic a
jiné nebo se na těchto seminářích
můžete naučit orientálnímu tanci
s rekvizitami jako je závoj, hůlka,
svíčky. V případě vašeho zájmu
může Barita zorganizovat seminář
v místě vašeho bydliště, dle vašich
představ. Můžete také navštěvovat
pravidelné kurzy orientálního tance
v regeneračním centru Pampeliška
Pardubice ve všech pokročilostech
od úplných začátečnic po pokročilé
tanečnice. Barita nabízí i sólové či
skupinové vystoupení orientálního
břišního tance pro zpestření jakékoli vaší akce. S kartičkou rodinných pasů máte 10 % slevu. Více
na www.barita.cz

TALENTOVÁ
SOUTĚŽ
Rodinných
ných pasů
dubickém
v Pardubickém
kraji
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Hrajte o vstupenky
do virtuální herny či muzea kouzel
Nakreslete nebo vyrobte předmět* na téma

SVĚT KOUZEL A HLAVOLAMŮ
Vyhlášení talentové soutěže proběhne v rámci Dne dobrovolnictví v pátek 22. 6. 2018 v Pardubicích tř. Míru - za pasáži
Magnum.
Kategorie: 1. mladší děti – namalovat kouzelníka nebo vědce / 2. starší děti – namalovat, vyrobit, připravit apod. hlavolam
Své výtvory zasílejte na adresu pardubice@rodinnepasy.cz do 20. září 2018 a nezapomeňte uvést svoje jména, adresu
a věk**. Následně proběhne vyhodnocení soutěže a vítězům budou zaslány ceny.

* vyrobený předmět vyfoťte telefonem
**účastí v soutěži dáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů pro potřeby pořadatelů a souhlas
se zveřejněním výtvoru v rámci aktivit
Rodinných pasů (zejména www stránky,
Facebook a e-magazín).

PRO FANOUŠKY ARMY – TANK POWER V PŘELOUČI

TANK POWER v Přelouči u Pardubic je areál nabízející více než 45 aktivit
v lákavých programech pro skupiny i jednotlivce – sportovce i nesportovce,
pod širým nebem s kvalitním kamenným zázemím: restaurací se společenskou
místností, šatnami se sprchami… Při návštěvě nezapomeňte využít slev rodinných pasů. Program a akce naleznete na adrese www.tankpower.cz.

w w w. r o d i n n e p a s y. c z

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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