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Tipy měsíce

Kam na výlet

Výletování
s perníkovým srdcem
Pomalu ale jistě se blížíme k té teplejší a prosluněnější části roku vhodné na pěší a cyklistické výlety, tedy nastává nejvyšší čas na nějaké
užitečné tipy. Tentokrát ale na ty tipy půjdeme
takovou malou oklikou. Slyšeli jste už někdy
o spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech? Ti
z vás, co slyšeli, už tuší o jakou okliku půjde,
a ti z vás, kteří o tomto spolku slyšíte poprvé,
dovolte nám, abychom vám ho krátce představili.

Kalendář akcí
Tento spolek byl založen v červenci 2017 a zakládajícími členy byly Město Pardubice, MAS Region Kunětické hory (ano, i my jsme nemohli a nechtěli chybět J),
MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský
region a to za účelem organizace destinačního managementu turistické oblasti Pardubicko. Turistická oblast
Pardubicko je jednou z pěti turistických oblastí Pardubického kraje a rozkládá se na území zmíněných zakládajících členů a Kladrub nad Labem a okolí. A cílem je
tady na Pardubicku ten turistický ruch pořádně rozhýbat a využít plného potenciálu, který toto území nabízí.
K tomu spolek používá klasické nástroje jako např. mapování a sdružování aktérů turistického ruchu, vydávání
tištěných propagačních materiálů, přispívání na sociální
sítě, provozování webové prezentace (www.topardubicko.cz), na které stačí kliknout na záložku „Tipy na výlet“
a nestačíte se divit, kolik inspirace na dobrodružnou
výpravu na vás vyskočí. Ale využívá i nástroje méně obvyklé jako např. podpora místní produkce pod značkou
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®, kde je spolek
místním koordinátorem za Pardubice.
A tedď je na čase trochu vyzpovídat Bc. Markétu Krátkou, ředitelku spolku. Markéto, řekněte mi, čím je podle vás turistická oblast Pardubicko specifická?
Především tím kontrastem krajského města a venkova

okolo. Pardubicko dokáže oslovit jak tzv. urban turisty, kteří rádi navštěvují muzea, galerie a vychutnávají
si výběrovou kávu, tak klasické baťůžkáře, kteří ocení
bohatou přírodu v těsné blízkosti města. Pardubicko je
dále typické svým rovinatým terénem, proto je ideální
pro nenáročnou cyklistiku i pěší turistiku.
Spolek brzy oslaví pět let od svého vzniku, na co z jeho
činnosti jste nejvíce hrdá?
Jsem ráda, že se nám podařilo navázat dialog s podnikateli, prohloubit spolupráci mezi veřejnou správou
a soukromými provozovateli, to je jeden z našich největších úkolů, který stále přetrvává. Nechceme totiž, aby
si jednotlivé atraktivity a služby navzájem konkurovaly,
ale aby se doplňovaly a dokázaly existovat pospolu,
protože jedině tak docílíme jedinečného zážitku pro
návštěvníky.
Nedávno jste dopsali Strategii rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko. Na co se nejvíce těšíte, až převedete z papíru do reality?
Stojíme tedď před velkou výzvou, ve Strategii jsme si vytyčili ambiciózní cíle. Já se těším, a věřím, že se nám
podaří malými krůčky a pomocí dílčích činností dosáhnout udržitelného rozvoje cestovního ruchu, což znamená, že sem bude jezdit více návštěvníků, z čehož budou
prosperovat provozovatelé místních atraktivit a služeb,
ovšem zároveň turismus nebude na obtíž obyvatelům
Pardubicka ani přírodě.
Na webových stránkách spolku je spousta zajímavých
tipů na výlety, kolik z těch výletů jste sama absolvovala
a který můžete nejvíce doporučit?
Ačkoli nejsem rodilá Pardubanda, mám prolezlý snad
každý kout. Patří to k mé práci, nemůžu posílat turisty
někam, kde to neznám a nevím, co je v destinaci čeká.
Od malička jezdím na koni, takže rozhodně doporučuji
navštívit některý z více než dvaceti rančů, které se na
území Pardubicka nacházejí, a zkusit si výhled na svět
z koňského hřbetu. A pak jsou to vycházky – z Pardubic
na Kuňku, arboretem ve Vysokém Chvojně, choltickou
oborou, na rozhlednu Barborka, kolem Bohdanečských
rybníků a Opatovického kanálu… Je toho moc. J Aktuální tipy na výlety a akce vždy zveřejňujeme také na
našem Facebooku a Instagramu.

