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Perníková chaloupka opět přivítá své první návštěvníky 
 

Víte, jak se pozná, že přichází opět jaro? Objevují se první sněženky, z teplých krajin se vrací různí 

stěhovaví opeřenci a Muzeum Perníku zahajuje opět svůj provoz. Již 12. sezóna této oblíbené stálice 

pardubických výletníků a vandrovníků započne 7. března 2015 tradiční akcí Probuzení Ježibaby ze 

zimního spánku a oslavou jejích narozenin. Kolikátých? To se raději neptejte. Oslava to však bude 

opravdu veliká a bujará. Očím návštěvníků budou opět vystaveny na odiv stovky krásných mistrovsky 

zdobených perníků. Zároveň budou moci opět 

nahlédnout do perníkářské dílny hodné Ježibaby  

a užít si i venkovních pohádkových zastavení. Ale 

návštěvníci nebudou moci loupat jen perníček. 

Uvidí, jak se dělá tlačenka či prejt a v útulně  

U Všech čertů budou také připraveny pravé 

vepřové hody. Útulnou zavoní gulášek a ovárek, do 

uší cinkne zvuk sklenic s trochou chmelového 

moku a nakonec možná i návštěvníci uvidí jitrnici, 

jakou svět neviděl. Neváhejte tedy s oslavou jara, 

oprašte pavučiny z pedálů, provětrejte své bicykly 

a přijměte pozvání na tuto poetickou událost.  

 

 

České bedýnky se staly součástí MAS RKH 

 
V minulém měsíci vstoupila do řad členů MAS RKH společnost České bedýnky. Na první pohled by 

si mohl kdekdo pomyslet: „Sakra, co dělá nějaká společnost supermozků v naší MASce? Chce snad 

MASka  na Kuňce stavět nějaký kosmodrom?“ Nutno přiznat, že i takovéto myšlenky může na první 

pohled tento název vyvolávat. Kdo by se však domníval, že se jedná o něco podobného, bude zklamán 

a zároveň potěšen.  

 

České bedýnky sice nezpůsobí teoreticky 

velký třesk našich mozků, nabídnou však 

obrovský gurmánský zážitek všem 

ostatním smyslům. Kde se tedy České 

bedýnky vzaly? 

 

Za konceptem Českých bedýnek stojí paní 

Eva Urbanová. Paní Urbanová vystudovala 

obor chemie a poté byla dlouho 

zaměstnána v oblasti farmacie. Během 

těchto 11 let poznala mnoho zajímavých 

lidí, kteří však z důvodů alergií a jiných  
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byli omezeni v tom, aby si mohli pochutnávat na pokrmech, jež může většina z nás běžně 

konzumovat. Většina jejích pacientů nemohla ani pomyslet na slova jako cukr, lepek, barviva, 

konzervanty, alergeny a další potvory, které nám servíruje většina dnešního potravinářského průmyslu. 

Propojila tedy veškeré své dosavadní zkušenosti s tradicemi našich babiček, kdy bylo vše tak nějak 

jiné a velmi chutné, a vznikly tak České bedýnky. Bedýnky nejsou tedy pouze přeetiketované 

zahraniční výrobky, ale jedná se o poctivé české výrobky regionálních producentů. Každá z nich je 

doslova unikát a originál, neboť jejich složení se mění i v závislosti na ročním období. Určitě se 

dozvíte více, podíváte-li se na www.ceske-bedynky.cz 

 

 

 

 

Zajímavosti MAS RKH 
 

Víte, že… 

 

 v okolí Malých Kolodějí a Opatovic nad Labem se nacházejí aquadukty? 

 

 rokytenské muzeum Klukovský sen je jednou z největších sbírek autíček v Evropě? 

 

 skrz Moravany prochází 50. rovnoběžka? 

 

 Alfréd Bartoš, velitel výsadku Silver A, studoval a žil v Sezemicích? 

 

 výstavba Opatovického kanálu začala před více jak 500 lety? 

 

 na území MAS RKH se nachází více jak 100 církevních památek? 

 

 v lokalitě PP Vesecký kopec bylo zjištěno 108 druhů střevlíků? 

 

 nejstarším stromem na Pardubicku je Katastrální dub v obci Hrádek? 

 

 Václav Veverka, jeden z vynálezců slavného ruchadla, odpočívá na hřbitově ve Dřítči. 
 

 

 

http://www.ceske-bedynky.cz/

