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Každoročně poslední sobotu v květnu probíhají ve Starých
Ždánicích tradiční Staročeské Máje. Tradice Staročeských
Májí ve Ždánicích se datuje až do poloviny 20. století.
A jak celá slavnost probíhá? Den před konáním akce vztyčí mládenci v centru obce hlavní májku, kterou děvčata
nazdobí barevnými fábory. Májku pak mládenci hlídají,
aby jim ji nikdo nepokácel. Zároveň stavějí malé májky
k domům svých dívek, aby bylo patrné, že se zde nachází
mladá svobodná dívka, která půjde do průvodu.
Průvod pak vždy zastaví u domu označeného májkou.
Družba zavede dva mládence do domu, kde žádají o svolení rodičů vyvést dívku do průvodu. Pak se všichni odeberou před dům, kde jeden mládenec s družbou drží stráž
u májky a druhý mládenec jde se svou dívkou tančit před
májku dohodnutý lidový tanec. Po odtančení mládenec,
který drží stráž u májky, májku zlomí na znamení, že je dívka vyvedena. Všechny páry se na závěr srovnají do špalíru,
ve kterém odcházejí za zvuků lidových písní pod hlavní
májku odtančit Staročeskou besedu. Diváci se tak mohou
těšit na přehlídku krásných barevných krojů a také na originální pásmo lidových tanců. Večer vše zakončí Májová
zábava. Je tedy nač se těšit.

v tom, že má dva starty. Jeden je v Hradci Králové a druhý
v Pardubicích. Závodníci vybíhají z obou míst ve stejný čas
a zdolávají v obou případech tratť o délce 10 km. Nezávodí tak pouze s běžci ze svého startu, ale až do poslední
chvíle netuší, zda je v cíli nečeká překvapení a zda tam již
neodfukuje vítěz běžící z druhé strany. Běh je to opravdu
zajímavý, nebotť se vedou i polemiky, zda je výhodnější
startovat z Pardubic, či Hradce Králové. Hradecká tratť má
prý příznivější sklon, běží se po zpevněných cestách, avšak
přebíhá se několik frekventovaných silnic. Pardubická se
nemusí potýkat s dopravou, ale nacházejí se zde menší
stoupání a také tratť vede po lesních cestách v okolí Čeperky. Která cesta však bude letos rychlejší, se teprve uvidí.
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Hradubický běh
– duel krajských měst

Dne 12. května se koná velmi netradiční běh, který provede závodníky i skrz území MAS RKH, nebotť jeho cílem
je Čeperka. A v čem je tento běh netradiční? Především

– Perníkové srdce Čech
(Str. 2)

Tři netradiční tipy na výlet
a k tomu něco navíc
(Str. 3)

A na počátku
byl … nápad

Kde nabízejí v Pardubicích
kvalitu a myslí na lokální
ekonomiku? (Str. 4)

Střípky z regionů
Překračujeme regiony:
Od polabských nížin až po
vrcholky Železných hor

V roce 2014 spatřilo světlo světa
první vydání novin a katalogů nazvaných Doma v Kraji Pernštejnů.
V počáteční vlně se v nich objevilo 9 odvážných výrobců, kteří se
rozhodli podpořit myšlenku vznikajícího projektu s názvem Kraj
Pernštejnů, u jehož zrození stály tři
místní akční skupiny (MAS) - Region Kunětické hory, Bohdanečsko
a Holicko.
Nápad se podařilo zrealizovat od původní myšlenky k činu. Nicméně projekt byl stále v plenkách a bylo třeba
se o něj starat jako o miminko. Začala
další fáze vyjednávání. Jednak bylo
třeba sehnat další šikovné lidi a jednak se zamyslet nad tím, kam bychom
ještě náš nápad rozšířili.
V první fázi jsme se rozjeli do svých
regionů a začali se vyptávat, kde je
kdo šikovný a zda by s námi chtěl
jít do tohoto podniku. Navštívili
jsme místní farmy, sady, truhlárny i další dílny, abychom viděli, jak
se dělá poctivá práce, popovídali si
a ochutnali to, co budeme prezentovat
vbrzku celému národu. Uznejte sami,
že nám nic jiného nezbylo, protože
chuť medu po mailu nepoznáte, vůni
jablek po telefonu neucítíte a šmak
ovčího mléka či slivovice vám taky
nikdo neodfaxuje. V druhé fázi bylo
našemu miminku potřeba sehnat větší
kabátek, abychom ho vysvlékli z těch
pověstných plenek.
Naše touhy se proto logicky obrátily
směrem k bývalé enklávě rodu Pernštejnů, renesanční perle východních
Čech … a Pardubice souhlasily a svěřily naši spolupráci do rukou Turistické
oblasti Pardubicko a první pardubičtí
výrobci mohli získat své certifikáty.
Z našeho nemluvněte se začínalo stávat
už celkem solidní batole.
Kraj Pernštejnů začal samovolně růst.
V nedávné době přistoupily nedaleké Veliny a z Kraje Pernštejnů se stal
i oceňovaný produkt cestovního ruchu, neboť výrobci se stávají cílem
exkurzí a výletů nadšených mlsalů
a obohacují zážitkový i rozvojový
potenciál celého Pardubicka. Jsme
rádi, že se tento prvotní záměr zdařil
a vzkvétá, ale to jen díky tomu, že se
zde nacházejí lidé, kteří nás v tomto
zájmu podporují a neustále nás posouvají dále. Je tedy třeba neusnout
na vavřínech a nikdy nezapomenout
na začátky a hýčkat dobré vztahy,
které se vytvořily.

ŽELEZNÉ hORY

Pardubicko

Cestovní ruch – nedoceněný potenciál české
lokální ekonomiky a regionálního rozvoje
V současné době je stále všeobecně v České republice podceňována oblast
cestovního ruchu jako nosného segmentu ekonomiky. Cestovní ruch nevytvářejí jen nejznámější taháky typu Praha a Karlštejn, ale je třeba si uvědomit,
že naše země je nádherná a každý její kout má co nabídnout. To, co jednomu může připadat odpudivé, jiného nadchne. Zároveň neodsuzujme to, co
nepřináší ročně milionové zisky do státní pokladny. Pro takový mikroregion
či malou obec může mít i pár tisíc nedocenitelný význam. Je také třeba si
uvědomit, že cestovní ruch nevytvářejí jen památky, ale jedná se o celý organismus navazujících segmentů, které musejí být vyladěny v harmonický souzvuk, aby jejich nabídka byla co nejkomplexnější a hrála do ucha klientovi.

A jak by to mohlo v praxi vypadat?
Aby tato harmonie mohla vzniknout, je
nutné sladit kapelu, tedy funkčně propojit podnikatele, služby a komunitu
místních lidí. Jestliže nejsou všechny
tyto složky v symbióze, nikdy nedosáhneme toho, co na návštěvníka bude
působit idylickým dojmem. Konkurenční až rivalské prostředí není to, co
si návštěvník přeje na své zasloužené
dovolené za své těžce vydělané peníze. A jak by mohla takováto venkovská
idylka vypadat? Představu máme celkem jasnou, neboť jsme se poučili ze
zkušenosti a praxe. Tedy! Představme
si obec, kde je vyhlášená památka či se

zrovna pořádá nějaká kulturní či jiná
akce, za kterou se turisté rádi a pravidelně vydávají. Dále je v obci možnost
ubytování v penzionu, nedaleká restaurace je vyhlášená jídlem z místních
produktů atd. Mezi těmito všemi existuje nepsaná dohoda o vzájemné spolupráci, protože Pepík pochopil, že když
se domluví s Frantou, mohou toho
nabídnout daleko víc a víc vydělat.
A teď, jak by to v té naší dědině mohlo
vypadat. Pořadatel akce či provozovatel
památky doporučí unaveným návštěvníkům ubytování v místním penzionu.
K dobré zábavě patří dobré jídlo a pití,
proto majitel ubytování doporučí míst-

ní restauraci, protože sám nevaří. Hosté
jsou překvapeni z dobrého jídla a kuchař jim prozradí, že základem jsou potraviny z nedalekých farem. Druhý den
návštěvníci vyrazí na nedalekou farmu
pro kuře, které včera ochutnali ve zmíněné restauraci. Tento řetěz může fungovat i jinými směry, ale co je důležité?
Turisté jsou spokojeni, naplněni zážitky
a podají reference svým známým a napřesrok se opět vrátí.

Bez spolupráce nejsou koláče ani
korunky
Tady se nám ukazuje důvod, proč je
důležité spolupracovat. A jak je vidět
na tomto příkladě, už se nepohybujeme
jen v oblasti cestovního ruchu, ale účelně jsme do něj zapojili i lokální ekonomiku, neboť jeden podnikatel podpořil
druhého. Zároveň narážíme i na další
fakt, a tím je výměna informací, neboť
bez nich by k tomuto procesu nemohlo
dojít. Tedy vše souvisí se vším a vše je
úzce propojeno, především cestovních
ruch, lokální ekonomika a informovanost. Díky takto fungující komunitě
a přenosu informací mohou klienti využívat veškeré další aktivity regionu,
jako cyklotrasy, tematické a naučné
stezky, dozvědět se zajímavé informace
o památkách atd.
Ve všech koutech naší země se najdou
krásná místa, jen je třeba se o nich dozvědět a objevit je. Bude-li podpořen
lokální cestovní ruch, bude bohatnout
i region, který si toto uvědomí. Základem všeho jsou však aktivní lidé, kteří v takovém regionu žijí a kteří jsou
ochotni pro něj něco udělat, nejen sami
pro sebe, ale i pro ostatní.

I tak by se dalo nazvat společné úsilí
regionálních značek Kraje Pernštejnů
a Železných hor, neboť v roce 2017 došlo k významnému počinu, kdy si obě
značky podaly ruce, propojily se a díky
tomu získali výrobci z obou regionů
přístup na 28 akcí pořádaných během
roku. A nejednalo se o akce jen tak ledajaké, ale o trhy, jarmarky, zámecké
slavnosti, festivaly a mnohé další.
Železné hory regionální produkt
a Kraj Pernštejnů regionální produkt
kráčejí již od počátku po společné
cestě. Oba regiony jsou členy Asociace regionálních značek a vyvinulo se
zde jakési otcovské pouto, které vyústilo až v kolegialitu. Železné hory přistoupily k podpoře místní produkce
o nějaký ten rok dříve a díky tomu nasbíraly již mnohé zkušenosti. Ve chvíli, kdy vznikal Kraj Pernštejnů, nabídly se podat pomocnou ruku a předat
cenné zkušenosti. Toto byl začátek
úspěšné spolupráce, ze které dnes těží
oba regiony a především jejich výrobci. A protože jedním ze smyslu této
aktivity je propojovat a síťovat lidi,
domluvili se zástupci Hor i Kraje, že
budou zvát výrobce na akce v obou
regionech. Zprvu jich nebylo mnoho,
ale stačilo to na to, aby se začalo ukazovat, že to nebyl špatný nápad.
V roce 2016 byl poté nadnesen troufalý plán, doslova vhozena rukavice, uspořádat velkou prezentační
a prodejní akci pro všechny výrobce
z Regionu Kunětické hory, Železných hor, Pardubic, Velin, Bohdanečska a Holicka. Tento velepodnik
pořádaný na pardubickém zámku si
vzal za cíl ukázat celému Pardubicku
a vlastně i republice, že zde podobná
aktivita je. Tato akce dostala název
Festival chutí, vůní a řemesel. Nakonec se zde sešlo několik desítek
výrobců a pardubický zámek se na
jeden prázdninový víkend změnil ve
středověký jarmark. Nutno přiznat,
že panovaly nemalé obavy, zda se
věc podaří? A když se něco podobného povedlo jednou, proč to nezkusit
i podruhé? Vždyť se ukázalo, že výrobce to baví a lidé mají o podobnou
aktivitu zájem. Opět byly spojeny veškeré síly a pro rok 2017 byl vytvořen
fenomenální kalendář 28 akcí, jejichž
součástí bylo i zopakování Festivalu
na zámku. Rok to byl opravdu nabitý, ale vše se naštěstí opět vydařilo,
a nyní se nechme jen překvapit, co
přinese rok 2018.

Rok se s rokem sešel a začíná nová turistická sezóna,
a proto jsme připravili nové materiály, které se dostanou
KRAJ PERNŠTEJNŮ
do rukou obyvatelům Pardubicka i turistům. V katalogu je
představeno všech 21 výrobků, které reprezentují chutě,
vůně a um místních výrobců. Noviny se tentokrát zaměřily na témata spojená s cestovním ruchem a jeho trendy,
lokální ekonomikou a významem spolupráce v rámci obcí
a regionů. Pokud byste měli o pár výtisků zájem, stačí kontaktovat kancelář MAS nebo se zastavit v konzultačních
hodinách přímo v kanceláři MAS v Sezemicích. Rádi se
s Vámi o ně podělíme.
Sezemice

kancelář
koordinátora
MAS Region
Kunětické hory

