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akce měsíce Připravme se na tematický 
Perníkový rok 2017

Pardubice jsou často spojovány s tématem koní, perníku 
a vody. V minulých letech však trpěly lehkou nevyhraně-
ností, kdy se chvíli profilovaly jako město sportu, cyklistiky, 
poté zase právě jako koní, perníku atd. Hlavní propagátor 
a koordinátor aktivit cestovního ruchu v ČR, společnost 
czechTourism, představila jako hlavní myšlenku cestovní-
ho ruchu pro rok 2017 téma gastronomie a tradic. Je pro-
to nasnadě, že v rámci Pardubicka se jako nosný atribut 
rýsuje spojitost s Pardubickým perníkem. 
 V půli ledna se k tomuto tématu uskutečnilo již první 
setkání, jehož se účastnili zástupci magistrátu, pořadatelé 
akcí, perníkáři a další zainteresovaní odborníci. V rámci 
tohoto briefingu byly nastolovány možnosti budoucí spo-
lupráce a byly sbírány podněty k tomu, jakým směrem by 
se měl Perníkový rok 2017 ubírat. Obecně bylo především 
konstatováno, že perník je sice jedním z nosných témat 
oblasti, ale je to fenomén, se kterým se poměrně málo 

pracuje, a je potřeba 
mu zajistit především 
dostatečnou propagaci, 
nejen z hlediska připra-
vovaných akcí. Doufej-
me tedy, že toto setkání 
bylo první vlaštovkou 
možné efektivní spolu-
práce a že celá iniciati-
va s koncem roku 2017 
nezanikne a bude s ní 
počítáno i nadále. 

Věděli jste o perníku, že …
n Nejstarší zmínka o cukrovém zboží je z egypta z období 
2000 př.n.l. Jak svědčí i nálezy v egyptských pyramidách.
n První zmínky o cukrářských mistrech máme v Čechách 
doloženy z dob karla IV.
n Německý výraz pro perník je Pfefferkuchen  = pepřo-
vý koláč. Typickým kořením v perníku je tymián, hřebíček, 
koriandr, anýz, fenykl, skořice a mimo jiné se přidává 
i špetka pepře.
n Od 27. února 2008 je název Pardubický perník chrá-
něn evropskou unií a lze takto označovat pouze perník 
z Pardubic.
n Na Pardubicku se pořádá mnoho akcí spojených 
s perníkem. V Perníkové chaloupce (Perníkiáda, Veliko-
noce s Bílým perníkem …), slavnosti perníku, Perníková 
kopretina atd.

Zveme na setkání výrobců 
Kraje Pernštejnů
Dne 21. února od 16 hodin se v prostorách kulturního 
centra Pardubice uskuteční setkání výrobců sdružených 
pod regionální značkou kRaJ PeRNšTeJNů. V sou-
časné době naši oblast tímto značením reprezentuje na 
20 výrobců, mezi které patří zemědělci, řemeslníci i uměl-
ci. V rámci setkání proběhne již 7. certifikační komise 
kRaJe PeRNšTeJNů, v rámci které se mohou o emblém 
s dubovým listem ucházet noví výrobci z Holicka, Bohda-
nečska, Regionu kunětické hory a Pardubic. 
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Co signalizuje námět Perníkový rok 2017? V du-
chu glorifikace tohoto pamlsku by se mělo 
v Pardubicích a okolí v tomto roce uskutečnit 
několik akcí pro veřejnost, v plánu je uspořá-
dání panelové výstavy pod širým nebem a při-
pravuje se vydání nových materiálů pro lačné 
labužníky i turisty.
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