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O víkendu 10. a 11. září 2022 to v areálu  
dostihového závodiště v Pardubicích pěkně 
ožilo, jelikož se tu v sobotu 10. září konal  
24. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci  
a v neděli 11. září se brána závodiště otevře-
la také zemědělcům a regionálním prodej-
cům při konání 7. ročníku Okresních dožínek. 
Celá akce se konala pod záštitou primátora 
statutárního města Pardubice martina Char-
váta a prezidenta agrární komory ČR Jana 
Doležala.

Stánek MAS Region Kunětické hory jste mohli navštívit 
v neděli 11. září, kde jsme byly ve společném stánku 
s kolegyněmi z MAS Bohdanečsko a v blízkosti sousední 
MAS Holicko. Pro dětské návštěvníky bylo připraveno 
skládání puzzle ve třech obtížnostech, výroba placek – 
odznáčků a překážková dráha. Děti si mohly za splnění 
úkolu odnést sladkou odměnu a omalovánky. Rodiče 
spíše zajímali cyklomapy a katalogy lokálních produ-
centů Kraj Pernštějnů regionální produkt.

Bylo pod mrakem, ale návštěvníkům to nevadilo, jelikož 
tu byl připraven v čase od 10 do 17 hodin bohatý pro-
gram pro děti i dospělé. Děti si mohly vyzkoušet jízdu 
na traktůrcích, prohlédnout si zemědělskou techniku, 
živá hospodářská zvířátka (např. koníky, králíky prasát-
ka, ovečky, slepičky aj.) a také kovářskou výheň. Dále 
byly připraveny různé tvořivé dílničky pro děti, oblíbený 
skákací hrad, lukostřelba a soutěže, kterých se moh-
ly děti u různých stánků umístěných v areálu zúčastnit  
a odnést si tak řadu cen. Děti i rodiče byli také nadšeni 

z projíždďky konibusem po dráze dostihového závodiš-
tě. Dospělí si pak mohli vyzkoušet jízdu na elektrickém 
býkovi a zároveň se zúčastnit soutěže ,,Kdo s koho“ 
(kdo se na něm udrží nejdéle) nebo zkusit vyhrát soutěž 
o nejlepšího dojiče či dojičku mléka. Zpestřením celé 
akce byla písemná soutěž o hodnotné ceny, kdy stačilo 
vyplnit soutěžní list s otázkami zaměřenými na zeměděl-
ská témata a pak mít především štěstí. Výherci se pak 
mohli těšit z opravdu krásných cen, jako je předuzená 
kýta, modely zemědělské techniky a mnoho dalších.

Program byl doplněn o hudební vystoupení kapely  
Agnes – František Čermák, vystoupení folklórního sou-
boru a hostem byl zpěvák Bohuš Matuš. Pro děti byla 
v odpoledních hodinách připravena ,,Vodnická loutko-
vá pohádka“ z divadla Kozlík. Celý program modero-
vala Majka Schillerová. O zábavu všech věkových kate-
gorií bylo celý den velice dobře postaráno a k dispozici 
byly také chutné pokrmy z kuchyně našich zemědělců. 
Dále pečivo, trdelník, zmrzlina, nápoje, perníky a další 
zajímavé produkty a výrobky od zemědělců, pěstitelů  
a regionálních producentů.

Celá akce se vydařila, panovala zde příjemná atmosfé-
ra. Těšíme se na další ročník!

DOLNÍ RYBNÍK KOSTĚNICE
7. 10. 2022    18.00 - 19.00
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