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akce měsíce choteč – Domov čápa bílého

Letošní květen je ve znamení rekordních teplot a bylo by 
škoda sedět doma, když náš region je vyhlášený svou pří-
větivostí pro cyklistiku. Dnes bychom Vás chtěli pozvat na 
výlet na další méně známé místo, a tím je obec choteč. 
Dostanete se sem pohodlně po cyklostezkách z Pardubic 
a sezemic. Ty vedou až k odbočce na choteč a Holice a 
od této křižovatky je to po silnici už jen kousek.

O této malebné obci plné rodinných farem pochází první 
zpráva z roku 1394, kdy se uvádí, že Čeněk z chodče 
prodal část svého majetku sezemickému klášteru. Na kon-
ci 15. století se pak obec stala součástí panství Pernštejnů. 
Původ jména obce je odvozován od lidové podoby osob-
ního jména chodec, zkráceně choč. V obci naleznete 
krásné kamenné křížky a dřevěnou zvoničku. Pro znavené 
turisty zde skýtá možnost občerstvení místní pohostinství. 
Největší místní zajímavostí však je, že choteč je od nepa-
měti každoročně domovem čápa bílého. 

Tip na výlet: Rodinné farmy v chotči, možnost nákupu 
sezónních plodin na místních farmách.

Systém regionální značky 
prezentován výpravě z Gruzie
V měsíci dubnu byly krásy Pardubického kraje a um přede-
vším místních farmářů a zemědělců prezentovány zástup-
cům gruzínské delegace, která k nám zavítala. cílem vý-
pravy bylo načerpat v rámci ČR know-how v rámci projektu 
Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství 
a managementu mas na základě dobré praxe Pardubic-
kého kraje. Tato delegace se také na několik hodin za-
stavila v Uhersku, na statku Ing. Davida Nováka, výrobce 
kraje Pernštejnů. součástí zde připravovaného programu 
byla i prezentace věnovaná významu regionálních značek 

jako možnosti rozvoje spolupráce mezi jednotlivými výrob-
ci i regiony. Vzhledem k tomu, že probíraným tématem 
byla spolupráce, nechyběla zde ani zástupkyně Turistické 
oblasti Pardubicko, která delegaci představila fungování 
nedávno vzniklé TO, do níž je jako jeden za zakládajících 
členů mas RkH zapojena.

Qéčko již počtvrté
mas Region kunětické hory je již 3 
roky držitelem certifikátu Českého 
systému kvality služeb. V minulém 
roce jsme absolvovali i kontrolu řídícího orgánu, kterou jsme 
úspěšně prošli. Hodnoceny byly naše standardy a vůbec an-
gažovanost v oblasti zapojení se do služeb v cestovním ruchu. 
V minulých třech letech jsme se zavázali, že budeme podpo-
rovat turistický ruch v našem regionu. Naše úsilí se zaměřo-
valo na vydávání nových materiálů souvisejících s cestovním 
ruchem – map, novin a tematických brožur, které najdete 
v informačních centrech i jinde. Dále jsme prezentovali náš 
region na mnoha akcích od Prahy až po Brno. Pořádali jsme 
setkání, která se zabývala problematikou turistického ruchu 
a zlepšování služeb v něm. V souvislosti s regionálními pro-
dukty jsme se snažili nabídnout návštěvníkům nové cíle cest 
a vymýšleli tematicky zaměřené okruhy. To vše jsme propojo-
vali s osvětou v oblasti lokální ekonomiky a podpory krátkých 
dodavatelských řetězců a mnohé další. 
V současné době usilujeme o opětovné prodloužení certi-
fikátu. Tato nutná každoroční sebereflexe není jen ohléd-
nutím za rokem minulým a ověřením toho, zda jsme splnili 
to, co jsme slíbili, ale i zamyšlením se nad tím, kam se mů-
žeme dále posouvat, co se můžeme ještě naučit a v čem 
se zdokonalit. Tedy hurá do čtvrtého kola!
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