
15 nejlepších akcí v Pardubicích. 
Buď u toho!

GRAND Festival 
smíchu 
18. ročník soutěžní přehlídky 
nejlepších komedií českých  
a moravských profesionálních 
divadel
Místo konání: Východočeské 
divadlo Pardubice  
(Městské divadlo, Malá scéna)
Termín: 22. – 29. ledna 2018
www.festivalsmichu.cz
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Pardubické  
hudební jaro 
40. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu
Místo konání: Sukova síň  
Domu hudby, Zámek Pardubice,  
Tipsport aréna...
Termín:  
4. března – 6. května 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz
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Pardubičtí tahouni  
vás vtáhnou do akce!
Města se mohou pyšnit cennými památkami, 

významnými stavbami, osobnostmi, malebnými 

zákoutími, přírodními zajímavostmi a mnohým 

dalším. Všechny tyto atributy má i město Pardubice. 

Co si ale hýčká a chce vám představit jako své 

„rodinné zlato“, jsou tradiční unikátní akce, které 

nikde jinde v takovéto podobě nenajdete. Tyto top 

akce přitahují pozornost návštěvníků ze širokého 

okolí a často i ze zahraničí a najdete mezi nimi  

i takové, co se pyšní titulem nejstarší akce svého 

druhu v Evropě.

Pardubičtí tahouni představují soubor jedinečných 

akcí, které jdou napříč všemi žánry – divadlo, 

klasická hudba, film, folklór, sport v nejrůznějších 

podobách, letecká akrobacie, ale také motorky  

a samozřejmě koně.

DOTAZNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA
Odpovídá:                  Muž                    Žena

1/  Jaké jste věkové kategorie/s kým jste přijeli? 
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti. 

  mladí lidé do 26 let věku   návštěvníci do 59 let bez dětí 

  rodina s dětmi předškolního věku   návštěvníci nad 60 let 

  rodina s dětmi školního věku

2/ Jaká je doba vašeho pobytu v regionu? 

   bydlím tu   jsem tu na 4–7 dnů

   jsem tu na 1 den   jsem tu déle – uveďte, prosím,

   jsem tu na 2–3 dny       počet dnů:  ...................................

3/ Důvodem návštěvy bylo především (vyberte max. 2 možnosti):

   návštěva pamětihodnosti

   kulturní akce  ..............................................................................................................

   sportovní akce  ...........................................................................................................

   pěší turistika

   cykloturistika

   koupání

   nákupy

   pracovní cesta

   návštěva známých a příbuzných

   jiné – uveďte, prosím, konkrétně:  ...........................................................................

4/ Jestliže tu nebydlíte, do oblasti jste přicestoval/a z kraje:
 (doplňte, prosím, název kraje, kde bydlíte) 

  .............................................................................................................................................

5/ Jak pravděpodobné je, že byste doporučili návštěvu Pardubicka  
 svým známým?  
 Odpovězte uvedením čísla od 0 do 10 (0 – zcela nepravděpodobné,  
 10 – zcela pravděpodobné)

  .............................................................................................................................................

Jste-li ochoten/-na zúčastnit se případně i podrobnějšího průzkumu spokojenosti 

návštěvníků, uveďte, prosím, e-mail, na kterém vás můžeme v této věci kontaktovat:

....................................................................................................................................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Pro případ, že vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku, resp. v souvislosti s účastí na podrob-
nějším průzkumu spokojenosti návštěvníků Turistické oblasti Pardubicko a s účastí v losování 
budou poskytovány osobní údaje ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje dotazovaná osoba souhlas s jejich shromažďo-
váním, zpracováním a uchováním statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem 
Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, výhradně pro účel související s provedením po-
drobnějšího průzkumu spokojenosti návštěvníků Turistické oblasti Pardubicko.  Tento souhlas 
uděluje dotazovaná osoba ke všem poskytnutým osobním údajům, a to po dobu  trvání účelu 
zpracování. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejm. práva přístupu k informacím, opravu a 
doplnění). Uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!

V případě, že se rozhodnete zapojit do podrobnějšího průzkumu spokojenosti ná-

vštěvníků Turistické oblasti Pardubicko, budete po vyplnění dotazníku zaslaného na 

vámi uvedený kontaktní e-mail zařazeni do slosování o zajímavé ceny:

1. místo: lázeňský wellness pobyt v Lázních Bohdaneč

2. místo:  ukázková lekce golfu v Golf Resortu Kunětická hora

3. místo:  zážitková prohlídka pardubického zámku spojená  
 s občerstvením v zámecké kavárně pro dvě osoby

4. místo:  plavba výletní lodí Arnošt spojená s večeří pro 2 osoby

5. místo: Hugo Koumes – úniková hra Pardubice – dárkový poukaz

6.–20. místo: věcná cena – dárkový balíček 

Slosování proběhne 20. listopadu 2018 a ceny vítězům budou předány v prosinci 

2018.

Aviatická pouť 
Pardubice –  
Hvězdy na nebi
28. ročník mezinárodní airshow. 
Velkoprostorové divadlo na zemi  
i ve vzduchu.
Místo konání: Letiště Pardubice
Termín: 2. – 3. června 2018
www.aviatickapout.cz
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Pardubický  
vinařský  
půlmaratón 
12. ročník mezinárodního 
běžeckého závodu
Místo konání: ulice města
Termín: 14. dubna 2018
www.pardubickyvinarsky- 
pulmaraton.cz
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Městské  
slavnosti –  
Zrcadlo umění
18. ročník jarní části Městských 
slavností Pardubice.  
Multižánrový festival amatérské 
kultury regionu.
Místo konání: historické jádro 
města, ulice města
Termín: 14. – 16. června 2018
www.pardubice.eu
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Folklórní festival 
Pardubice –  
Hradec Králové – 
Pernštýnská noc 1. 6. 
Národní lidová hudba a tance, 
tradiční folklór
Místo konání: zámek, historické 
jádro města
Termín: 1. – 3. červen 2018
www.folklornifestival.cz
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Pardubické letní  
kino Pernštejn  
2018
13. ročník největšího letního kina 
v České republice
Místo konání: Pardubice
Termín: 29. června – 2. září 2018
www.letni-kino.cz
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Pardubická  
juniorka 
Tenisové mistrovství ČR
Místo konání: Kurty LTC 
Pardubice, Labská
Termín: 4. – 10. srpna 2018
www.pardubickajuniorka.cz
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Czech Open 
29. ročník mezinárodního  
festivalu šachu a her
Místo konání: Tipsport Aréna
Termín: 12. – 29. července 2018
www.czechopen.net
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Pardubická  
vinařská noc – 
Pardubický  
festival vína 
Při příležitosti 21. ročníku lidové 
veselice s ochutnávkou vín, 
prezentace vinařství
Místo konání: zámek Pardubice
Termín: 24. srpna 2018
www.pardubickyfestivalvina.cz
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Sportovní park 
Pardubice
Unikátní sportovní festival  
pro malé i velké návštěvníky –  
9 dní plných sportu v Parku  
na Špici.
Místo konání: Park na Špici
Termín: 11. – 19. srpna 2018
www.pardubice.eu
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Koně v akci 
20. ročník mezinárodní  
výstavy o koních a lidech, 
jezdecké hry pro děti
Místo konání: Agrofert Park 
(dostihové závodiště)
Termín: 24. – 26. srpna 2018
www.zavodistepardubice.cz
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Městské slavnosti  
podzimní část  
s ohňostrojem
25. ročník festivalu pardubických 
umělců, divadelních představení, 
hudební multižánrové produkce, 
ochutnávek medu, zakončená 
ohňostrojovou show 
Místo konání: zámek Pardubice, 
historické jádro města
Termín: 11. – 14. října 2018
www.pardubice.eu
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Zlatá přilba 
Jubilejní 70. ročník  
motocyklových  
plochodrážních závodů.
Místo konání: plochodrážní 
stadion Svítkov 
Termín: 28. – 30. září 2018 
www.zlataprilba.cz
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Velká pardubická  
s Českou  
pojišťovnou
128. ročník slavného 
překážkového dostihu
Místo konání: Agrofert Park 
(dostihové závodiště)
Termín: 14. října 2018
www.zavodistepardubice.cz

15

www.tahouni.eu
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GRAND Festival smíchu 
Termín:  22. – 29. ledna 2018

Pardubické hudební jaro 
Termín: 4. března – 6. května 2018

Pardubický vinařský půlmaratón 
Termín: 14. dubna 2018

Aviatická pouť Pardubice –  
Hvězdy na nebi
Termín: 2. – 3. června 2018

Folklórní festival Pardubice – Hradec 
Králové – Pernštýnská noc 1. 6. 
Termín: 1. – 3. červen 2018

Městské slavnosti – Zrcadlo umění
Termín: 14. – 16. června 2018

Pardubické letní kino Pernštejn 2018
Termín: 29. června – 2. září 2018

Czech Open 
Termín: 12. – 29. července 2018

Pardubická juniorka 
Termín: 4. – 10. srpna 2018

Sportovní park Pardubice
Termín: 11. – 19. srpna 2018

Pardubická vinařská noc –  
Pardubický festival vína 
Termín: 24. srpna 2018

Koně v akci 
Termín: 24. – 26. srpna 2018

Zlatá přilba 
Termín: 28. – 30. září 2018 

Městské slavnosti – podzimní část  
s ohňostrojem
Termín: 11. – 14. října 2018

Velká pardubická  
s Českou pojišťovnou
Termín: 14. října 2018

Akce Pardubice 2018
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