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Srpen a září plný akcí ve znamení
regionálních výrobců

Ačkoli prázdniny pomalu končí a školáci si pomalu balí své aktovky, neznamená to, že končí
zábava a pohoda. I září přináší mnoho zajímavých akcí, na kterých toho bude hodně k vidění,
mnoho legrace a kvanta dobrot k ochutnání.
Kolotoč akcí v regionu začal 18. srpna, kdy se na zámku
v Pardubicích odehrál Festival chutí, vůní a řemesel s pořadovým číslem 3. Akci podpořilo přes 30 výrobců z 12
regionů Asociace regionálních značek z celé republiky.
Akci přálo počasí a zaznamenala úžasnou návštěvnost,
nebotť se přišlo podívat více jak 3 000 lidí. Na konci dne
padali vyčerpáním jak prodejci, tak pořadatelé. Nicméně
vzhledem ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných
i návštěvníků je možné konstatovat, že vynaložená námaha stála za to.
	A pokračujeme dalšími dvěma akcemi, na které Vás
tímto srdečně zveme. Pověstného 1. září se od 10 do 17 hodin v areálu pod Kunětickou horou odehraje již 4. ročník
Dožínek zemědělců okresu Pardubice a okolí. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program zahrnující hudební vystoupení, ale nejen to. Děti potěší zajisté loutková
pohádka O Šípkové Růžence. V rámci doprovodných aktivit bude vystavována zemědělská technika, hospodářská
zvířata a je připravena i ukázka tradičních řemesel. A abychom opět nezapomněli na caparty, tak ty určitě zaujme
jízda na traktůrcích, oslících a ty starší rodeo na elektrickém býkovi. A aby kultura byla podpořena i chutťovými
zážitky, budou přítomni i výrobci z KRAJE PERNŠTEJNŮ.
	A do třetice! Dne 11. září se od 13 do 18 hodin uskuteční 8. Hravé odpoledne na farmě Apolenka ve Spojile.

Akce je pojata jako prezentace neziskových organizací
Pardubického kraje pod širým nebem pro malé i velké návštěvníky s bohatým
kulturním programem. Pro
děti jsou připraveny pohybové i přemýšlecí soutěže,
za jejichž splnění dostávají
na konci drobné odměny.
Ale především si při plnění
úkolů užijí spoustu zábavy. Na této akci nebudou opět
chybět regionální výrobci, především budete moci ochutnat mléčné výrobky přímo z Apolenky. Ale budeme zde
i my, MAS Region Kunětické hory, a budeme moc rádi,
jestli se zastavíte a zasoutěžíte si u našeho stánku.

