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akce měsíce Libé tóny hudby, chutě a vůně prosytí 
nádvoří pardubického zámku
V  sobotu  12.  srpna  2017  se  opět  otevřou 
brány pardubického zámku návštěvníkům, 
nebotť se zde bude konat Festival chutí, vůní 
a řemesel s pořadovým číslem II. Labužní-
kům, milovníkům kultury  i obdivovatelům 
tradičních řemesel nabídne ukázku svého 
umu na 30 výrobců sdružených nejen pod 
regionálními značkami KRAJ PERNŠTEJNŮ 
a ŽELEZNÉ HORY. Vše bude opět doprová-
zeno bohatým kulturním programem.

V roce 2016 se na zámku v Pardubicích uskutečnil první 
ročník Festivalu chutí, vůní a řemesel, který představil zají-
mavé výrobce z celé České republiky. Základem úspěchu 
celé akce byla spolupráce mas Region kunětické hory, 
mas Železnohorský region a města Pardubice. akce se 
setkala s opravdu velkým ohlasem, proto bylo rozhodnuto 
o jejím zopakování. Festival není jedinou akcí, která roz-
jasní pardubické léto. současně s festivalem se bude ko-
nat sportovní park Pardubice 2017. Obě dvě akce budou 
ve vzájemné kooperaci a jejich spojení je zárukou celo-
denního vyžití pro rodiny i všechny ostatní. 

A na co se můžeme vlastně těšit?
Zavítáte-li na festival, budete mít možnost ochutnat různé 
dobroty. mezi tyto lahůdky patří nakládané sýry a korbáčky 
od firmy sejrakus, klobásky od pana Francouze, Želez-
nohorský ležák od pana kutílka nebo pravý pardubický 
perník od mistra Janoše, zmrzka z kunětic a další. kdo 
je trochu více umělecky založený, toho jistě potěší ruční 

dřevořezby ze seče, umělecké radůstky ze skla a drátu či 
výrobky z plstě a pedigu. 

 a jak je to s tím kulturním programem? No, bude bo-
hatý! Za uši vás chytnou tóny swingu pod taktovkou Big 
Bandu chrudim. Zajímavým zážitkem může být poslech 
moderní cimbálové muziky v podání cimbal HellBand či 
vystoupení balkánské dechovky Lovesong Orchestra. aby 
se zachvěla i bránice, rozbalí to na vás Paletťáci, improvi-
zační divadelní soubor, anebo se můžete těšit na loutkové 
divadlo z chrudimi. Jak je řečeno v úvodu, toto je jen 
drobná ochutnávka toho, co můžete vidět a ochutnat, pro-
to neváhejte a přijtťte se nadýchat atmosféry pardubického 
zámku v tak trochu tradičně netradičním hávu.

MAS Region Kunětické hory opět 
hrdým obhájcem certifikátu ČSKS 
mas Region kunětické hory opět naplnila kritéria drže-
ní certifikátu a již potřetí obdržela osvědčení kvality své 
práce. certifikát Českého systému kvality služeb – Qéčko 
je prestižní, mezinárodně srovnatelná značka a zároveň 
inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá 
ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestov-
ního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému 
je ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Filosofií systému je 
poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality 
poskytovaných služeb v organizacích. mas propaguje ten-
to systém i dále do území regionu a pomáhá ho zavádět 
v organizacích. 
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