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akce měsíce

Výrobci Kraje
Pernštejnů

www.regionalniznacky.cz

Medobraní
u Perníkové
chaloupky

S kolem kolem Kuňky a rybníků (cca 50 km)

TIP NA CYKLOVÝLET
Prázdniny se kvapem blíží, vedra svírají ulice měst a obcí,
všude se válí mraky šedého prachu. Je načase se zvednout, překonat počáteční strach z pohybu a vydat se do
přírody mezi modré hladiny písníků a řek, do zelených
lesů, kde vzduch jako kouzlem osvěžuje a nějak tak i jinak chutná. A když už jsme u toho ochutnávání, můžete
se cestou zastavit u některého z místních výrobců, který
unaveným poutníkům ochotně nabídne něco dobrého na
chutť. Pro inspiraci jsme pro vás připravili nápad na cyklistický okruh, kdy budete moci zhlédnout mnoho zajímavostí
z našeho okolí a třeba právě i ochutnat nějakou tu pochoutku. O tom, zda výrobci mají otevřeno se informujte
na www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu.
Nejprve se vydejte z Pardubic směr Lázně Bohdaneč. Zde si
můžete projít nádhernou stezku okolo Bohdanečských
rybníků, které jsou známou ptačí rezervací. Dále vyrazte do
Dolan, kde můžete navštívit pana Václavíka, jste-li milovníci
hub. Pan Václavík se již po desetiletí věnuje pěstování hlív,
shitaké a dalších exotických i známějších hub.

www.pernikova-chaloupka.cz

Poté projedďte Staré Ždánice, zde Vás může zaujmout ovčí
chov pana Zetka a dále pokračujte do Podůlšan, kde se
pan Richter zabývá pěstováním velmi chutných švestek.
Cestou od Dolan do Starých Ždánic se můžete stavit také
u nedalekých písníků, které jsou vyhlášené velmi příjemnou vodou, a nabízí tak vhodné osvěžení.

Následující putování vede podél Opatovického kanálu, technické památky budované pány z Pernštejna, do
Čeperky. A odsud skrz les okolo Sudličkovy pěstitelské pálenice do Hrobic a zkratkou do Němčic. V Sudličkově pálenici si můžete zakoupit různé druhy pálenek či
likéry, některé i zcela ojedinělé, jako je ořechovka.
Z Němčic pokračujte směr Dříteč přes unikátní most,
který je významný tím, že byl postaven v podstatě na poli
a až později pod něj byl sveden tok Labe. Nedaleko centra Dřítče také objevíte Golf Resort Kunětická Hora,
kde se můžete v místní restauraci občerstvit a kde také
naleznete asfaltovaný okruh o délce několika kilometrů
vhodný k bruslení. Z Dřítče směřujte do Sezemic. Krátká
odbočka ze Sezemic Vás přivede k rybníku Labská,
který je pozůstatkem Pernštejnské
rybniční soustavy.
Kdybyste pokračovali
dále do Rokytna,
můžete si v prodejně
pana Soukala zakoupit místní zeleninu
a navštívit muzeum
hraček Klukovský
sen, které je největší
sbírkou angličáků ve
střední Evropě.
Po návratu do Sezemic se lze vydat dvěma cestami. Budď
přes Kunětice, kde projedete přes památkově chráněný
most UNNRA z roku 1947 a okolo vyhlášené Kunětické zmrzky a poté se vrátíte do Pardubic. Nebo směrem
přes Spojil, kde se můžete stavit pro mléčné výrobky
na farmě Apolenka a pak dále do Pardubic. Cestou
se také můžete mrknout na hrad Kunětická hora nebo
do Perníkové chaloupky.

Tak štťastnou cestu!
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