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Vážení rodiče,
začíná další školní
rok a mnozí se už těší,
jak si jejich děti po
prázdninách převezmou do své péče učitelé, družináři, vedoucí kroužků a oddílů, trenéři a podobně.
Ano, velkou část všedního dne stráví
naše děti s cizími lidmi, kteří je dozajista nějak ovlivní. Ale to neznamená, že
ten nejdůležitější vliv na ně nemá stále
rodina a rodinné prostředí. I když se to
nezdá, děti se od nás stále učí. Jak se
k sobě navzájem chováme, jak se vyjadřujeme, co uznáváme a co se nám nelíbí, zda jsme ochotni pomoci druhému,
jaká je role ženy a jaká muže. Rodinné
vzorce si ponesou i do dalšího života.
Nemusíme dětem pořád jen organizovat
čas, stačí jen s nimi být.

TURISTICKÝ PORTÁL KRAJE
JE NYNÍ MODERNĚJŠÍ
Pardubice – Od začátku srpna se uživatelé oblíbeného turistického portálu
www.vychodnicechy.info setkávají na těchto stránkách nejen s modernější
grafikou, ale především mají usnadněnou cestu k vyhledávaným informacím.
Pro nový design hledala Destinační společnost Výhodní Čechy inspiraci mezi
nejlepšími evropskými turistickými portály.
„Turistický portál Pardubického www.vychodnicechy.info si i ve své původní podobě vedl dobře, v červenci dokonce překonal návštěvnický rekord za
celou dobu své existence, když zaznamenal 58 334 návštěv,“ upozornil radní
Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný. „V minulosti získal i několik
odborných cen, ale je nám jasné, že v tomto oboru se musíme pružně přizpůsobovat novým trendům a zejména uživatelům, kteří zde hledají vše potřebné
pro cestování po našem regionu. Teď jsem zvědav, jak se změny projeví v další
návštěvnosti,“ dodal Živný.

Přeji vám všem nejen úspěšný školní rok, ale také užitečně strávený čas
s vašimi dětmi.
Pavel Šotola
radní Pardubického kraje
pro sociální péči a neziskový sektor

Rodinné pasy
v Pardubickém kraji
na Facebooku
www.facebook.com/rodinnepasypk

Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován
nejen informačními centry, ale i poskytovateli služeb cestovního ruchu. Je k disn
pozici v devíti jazykových mutacích, má integrovaný mapový portál a plánovač
p
vvýletů i na více dní.
Součástí je i velké množství připravených turistických programů, které jsou
na webu uspořádány podle cílových skupin nebo tematického zaměření. Nechyn
bí ani bohatá videogalerie včetně virtuálních prohlídek zajímavých turistických
b
ccílů.
Samozřejmostí je databáze více než 15 tisíc objektů, které lze nyní vyhledávat
d
pomocí nového nástroje rychle a podle různých kritérií. Důležitá je i prezzentace akcí, které se na území Pardubického kraje konají. Těch bylo jen od
zzačátku letošního roku 11 tisíc.
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E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
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MĚSTO CHRUDIM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ
DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VE DNECH
8.–10. ZÁŘÍ 2017

PAMÁTKY A PŘÍRODA
PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY
Pátek 8. září 2017

VSTUPENKY NA VELKOU
PARDUBICKOU 2017 JSOU
V PRODEJI

DĚTI DO 140 CM VÝŠKY MAJÍ
VSTUPNÉ ZDARMA.

Vstupenky na 127. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou jsou v prodeji. Dostihový spolek je uvolnil o několik
měsíců dříve, než bylo v minulých letech obvyklé. A na dostihové fanoušky
čekají také různé slevy.
V pořadí 127. ročník Velké pardubické je v termínové listině pardubického
závodiště naplánován na 8. října 2017,
vstupenky k sezení a na stání je ale
možné koupit už teď. Základní vstupné
na stání je 190 korun, lístky k sezení
lze koupit už od 250 korun podle typu
tribuny. Dostihový spolek do prodeje
uvolnil několik tisíc vstupenek a pro
ty, kteří si s nákupem pospíší, připravil
i slevy.
Kromě vstupenek na 127. Velkou
pardubickou s Českou pojišťovnou je
stále možné kupovat vouchery na tři
druhy permanentek na sezonu 2017 –
celoroční, kvalifikační a tzv. pětivstupovou. Objednávat je lze na mailu:
eshop@pardubice-racecourse.cz za
890, resp. 450 a 350 korun.
Vstupenky je možné koupit na
stránkách https://www.ticketportal.cz/
Performance/265036?
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13.00 – Jednání kontrolní komise SHS ČMS (Muzeum barokních soch)
14.00 – Jednání předsednictva SHS ČMS (Muzeum barokních soch)
15.30–16.30 – Komentovaná prohlídka města s architektem Markem Janatkou
(sraz u morového sloupu na Resselově náměstí)
17.00–18.00 – Vernisáž výstavy Nositel tradic lidových řemesel
(náměstí U Vodárny)
18.00–19.00 – Slavnostní koncert Chrudimské komorní filharmonie
(náměstí U Vodárny, diriguje Martin Profous)
19.15–20.00 – Ohňová show (Žižkovo náměstí)
20.00–22.00 – Lmpionový večer s hudbou – Tomáš Kočko a Orchestr
(Klášterní zahrady)
Sobota 9. září 2017
10.00 – Slavnostní zahájení EHD (Resselovo náměstí)
9.00–17.00 – Den otevřených dveří památek (otevřené památky a expozice,
vstup zdarma). Celý den otevřené památky a expozice – Muzeum barokních
soch, Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum loutkářských kultur, Vodní
zdroje Chrudim (sídlo Národního geoparku Železné hory), kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Michaela, galerie Art, bašta Prachárna, věznice v budově Okresního soudu v Chrudimi
9.00 – Nabídka účasti na tematických workshopech (workshop v Muzeu barokních soch – vytváření barokních odlitků, workshop ve Vodních zdrojích na náměstí
U Vodárny – vytváření sádrových odlitků pravěkých fosílií, workshop v Regionálním
muzeu – tvorba z rybích šupin, workshop v Muzeu loutkářských kultur – výroba loutek)
13.00 – Vernisáž výstavy Fotoklubu Chrudim (Divadlo Karla Pippicha)
9.00–17.00 – Chrudimské obžinky (Resselovo náměstí)
9.00 – Jarmark (celodenní trh lidových řemesel)
9.00 – Ještě než se sklidí (pozvánky folklorních souborů)
11.30 – A před obědem pohádku (loutkové představení pro děti)
15.00–17.00 – To nejlepší z úrody (obžinkový program folklórních souborů)
19.00 – Posezení ve vinárně Muzea (budova Muzea, Široká čp. 85)
Neděle 10. září 2017
8.30 – Zpíváme spolu, zpíváme Bohu (možnost návštěvy ranní mše s rozloučením
folklórních souborů, kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí)
10.00 – exkurze s tématem Památky a příroda (Podhůra – rozhledna Bára)
14.00 – Lesní slavnost na Čertově skalce (Podhůra – rozhledna Bára)
Časy začátků akcí jsou orientační, změna programu vyhrazena.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
CHRAST
Výstavy
13. 7.–24. 9. 2017
Miloslav Jágr
13. 7.–24. 9. 2017
V náruči památkové péče
13. 7.–24. 9. 2017
Dům Božího přebývání
Doprovodné akce
16. 9. 2017
Dny evropského dědictví
23. 9. 2017
Pohádkové odpoledne k výstavě
M. Jágra
28. 9.–1. 10. 2017
Oslavy 300 let svěcení kostela
Nejsvětější trojice
25. 11. 2017
Vánoční jarmark

MĚSTO CHRAST
SRDEČNĚ ZVE

NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ
ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ,
KTERÉ PROBĚHNE 2.9.2017 OD
16.00 HODIN.
Program:
16.00 – oficiální část – Otevření
zrekonstruovaného náměstí
16.15 – Vystoupení školního
pěveckého sboru Zvonky
16.35 – Vystoupení dětské taneční
školy Chrast – Čert a Káča
16.45 – Vystoupení dechového
orchestru ZUŠ Chrast
Doprovodný program: malování na
obličej, skákací hrad, výtvarná dílna
p. Zahálkové.
Zdarma malé občerstvení.
Rodinné pasy budou u toho!
Přijďte si zaskákat a uzavřít
zdarma Rodinné pasy.
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133 BAWORÁKŮ NA PERNŠTÝNSKÉM NÁMĚSTÍ V PARDUBICÍCH
Neděle 8. října 2017
12.05–13.00 Příjezd registrovaných vozů BMW
13.00–15.00 Prohlídka vystavených vozů, možnost návštěvy Zelené brány či pardubického zámku
15.00–15.05 Společné foto
15.05–15.30 Bohoslužba slova a žehnání dopravních prostředků
15.30–16.00 Spanilá jízda
Vjezd na náměstí pouze registrovaným vozům BMW.
od 16.00
Posezení
Registrace vozů na www.BMWsetkani.cz.
Veřejnost má vstup na představení vozů zdarma.
Parkujte prosím u zimního stadionu. Infolinka – 731 561 465
Získejte s Rodinnými pasy
zdarma batoh BMW setkání.
Prvních 10 držitelů, kteří se okolo 15 hodiny přihlásí
moderátorům akce po výzvě, získají batůžek ZDARMA.
Záštitu nad čtvrtým ročníkem BMWsetkání převzali:

pořadatel

PAVEL BĚLOBRÁDEK

TOMÁŠ PODIVÍNSKÝ

vícepremiér

velvyslanec ČR v Německu

