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O víkendu 11. a 12. září 2021 to v areálu dosti-
hového závodiště v Pardubicích pěkně ožilo, ko-
nal se tu totiž již 23. ročník mezinárodní výstavy 
KONĚ V AKCI. V rámci této výstavy se v neděli  
12. září brána pardubického závodiště otevřela 
také zemědělcům a zemědělské technice při ko-
nání již 6. ročníku oblíbené akce s názvem Okres-
ní dožínky, kterých se zúčastnila i naše MAS.

Sluníčko bylo sice ten den schované za mraky, ale to 
návštěvníky vůbec neodradilo. Jak by taky ne, když tu 
v čase od 10 do 17 hodin byl připravený pro děti i do-
spělé více než bohatý program. Děti se mohly těšit na 
ukázku zemědělské techniky, kterou si mohly i vyzkou-
šet, a také na živá zvířátka. V areálu bylo možné se 
podívat na koníky, kravičky, malé telátko, ovečky, krá-
líčky, slepičky, husičky, kachničky a dvě malá prasátka, 
která všechny návštěvníky svou roztomilostí okouzlila. 
Děti byly také nadšené z malých šlapacích traktůrků, 
modelů trucků, lukostřelby, skákacího hradu, malování 
na obličej a celé řady soutěží, kterých se mohly u růz-
ných stánků umístěných v areálu zúčastnit. Dospělí si 
pak mohli vyzkoušet jízdu na elektrickém býkovi a záro-
veň se zúčastnit soutěže, kdo se na něm udrží nejdéle, 
nebo zkusit vyhrát soutěž o nejlepšího dojiče či dojičku 
mléka. Zpestřením celé akce byla kvízová soutěž o hod-
notné ceny, kdy stačilo vyplnit soutěžní kupón a pak mít 
především štěstí. Výherci se pak mohli těšit z opravdu 
krásných cen, jako je předuzená kýta, modely zeměděl-
ské techniky a mnoho dalších.

Návštěvníci si na akci mohli užít také mnoho rozličných 
vystoupení. O hudební vložku se postaraly skupina Ag-
nes a country skupina Medvědi. Bylo možné se také po-

dívat na vystoupení folklórního souboru Radost nebo na 
loutkovou pohádku O neposlušných kůzlátkách, která 
byla připravena pro dětské publikum. Celým dnem pak 
provázela moderátorka Majka Schillerová.

V areálu bylo dále možné si zakoupit občerstvení, po-
chutiny, nápoje a další zajímavé produkty a výrobky od 
zemědělců, pěstitelů, regionálních producentů a dalších 
prodejců a výrobců. Naše MAS se o krásný zelený stá-
nek dělila s MAS Bohdanečsko a i u našeho stánku si 
děti mohly zasoutěžit. Stačilo jen složit puzzle. Pro ty 
nejmenší návštěvníky jsme měli připravené jednodušší 
puzzle s logem MAS Region Kunětické hory, pro ty větší 
pak puzzle s dominantou našeho regionu – Kunětic-
kou horou. Za složení puzzle děti obdržely odměnu ve 
formě omalovánek nebo bločku s propiskou. U MAS 
Bohdanečsko si zase děti mohly nechat vyrobit připínací 
odznáček, na který si mohly vybarvit již předpřiprave-
ný obrázek, nebo si dokonce nakreslit obrázek vlastní. 
Tady se kreativitě meze nekladly.

Celou akci provázela příjemná a přátelská atmosféra  
a domů odcházeli spokojení nejen návštěvníci, ale  
i účinkující, stánkaři a pořadatelé. Celá akce se totiž 
velmi vydařila. My jsme rádi, že jsme se s vámi mohli 
po delší době zase osobně setkat a doufáme, že příští 
rok těch možností budeme mít více.
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